
  

سدرة للطب تطلق المؤتمر السنوي الثالث حول الفھم المعاصر لمرض السكري 
  والسمنة والمتالزمات ذات الصلة

الفھم المعاصر لمرض  حولالمؤتمر السنوي الثالث  اليوم سدرة للطبأطلق مركز  —، الدوحة، قطر 2019نوفمبر  24
  الذي ُعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.و)، CUDOSتالزمات ذات الصلة (السكري والسمنة والم

ويركز مؤتمر ھذا العام على طب األطفال الدقيق، وعلم الجينوم، واألبحاث السريرية، إلى جانب رعاية وعالج األطفال 
نوفمبر، سيلقي  26 لغايةات ذات الصلة. وخالل المؤتمر الذي سيستمر والشباب المصابين بداء السكري والسمنة والمتالزم

  الضوء على أحدث طرق العالج والتدابير العالجية التي ظھرت مؤخرا.للطب مركز سدرة 

ة اللجنة األولمبي  أمين عام  ،جاسم راشد البوعينين  السيد  سعادةكل من  ألقاھا كلمات ليوم االفتتاحي لفعاليات المؤتمرا لوتخلّ 
 سدرة إدارة مجلس وعضو 'أفانتيس-سانوفي ''بمجمع العالمي والتطوير البحث رئيس زرھوني، إلياس والدكتور ؛القطرية
 لكأس الصحية الرعاية برنامج ورئيس وزير الصحة العامة سعادة مستشار المصلح، الوھاب عبد فضالً عن الدكتور للطب
 مقام فرقة مع" اليماني مياس" من قبل خاص موسيقي عرض خالل من ينوالمندوب بالضيوف الترحيب كما تم. 2022 العالم

  .يةوالتراث ةيلثقافللفعاليات ا قطر مركز قدمھا التي العارضة التقليدية تالھا الفيلھارمونية، قطر من أوركسترا

  
 –ض السكري من النوع الثاني" التي كانت بعنوان "البداية المبكرة للبدانة ومر -بعد الكلمة االفتتاحية، سلطت الجلسة األولى 

الضوء على كيفية التعرف على األسباب الوراثية للسمنة، وريادة الطريق نحو العالج المخصص. وجاءت الجلسة الثانية 
بعنوان "العالج الجراحي للسمنة في الشباب"، وتناولت كيفية دعم جراحة عالج البدانة لدى المراھقين لعالج أمراض التمثيل 

لمبكرة. بينما ركزت الجلستان الثالثة والرابعة على أسلوب حياة األطفال لتجنب زيادة الوزن والسمنة المفرطة في الغذائي ا
سن الشباب، وعلى أھمية التخطيط للمستقبل من أجل السيطرة على األمراض التي دار حولھا النقاش والحد من تأثيرھا على 

  األجيال الشابة.

الفھم المعاصر ألمراض السكري  سدرة للطب، ومؤسسة مؤتمر بمركز، الباحثة الرئيسية كيلعقالت الدكتورة أميرة سارة 
: "نحن سعداء للترحيب بجميع الحاضرين في ورئيسة النسخة الحالية من المؤتمر CUDOS والسمنة واألمراض المتعلقة

المؤتمر من حيث تنامي ھذا  . لدينا ھذا العام عدد قياسي من المشاركين وھو ما يوضح سرعةCUDOS 2019مؤتمر 
سيسھمون في والخبراء المحليين والدوليين، الذين يضم الحضور عدًدا كبيًرا من المتحدثين والباحثين الحضور والقيمة، حيث 
  وأفكارھم". بآرائھمإثراء المحتوى العلمي 

  
إنج من جامعة كولورادو،  األستاذ توماس ه. CUDOS 2019 مؤتمرويضم َجْمع المتحدثين الدوليين المشاركين في 

  واألستاذ بيمان آداب من جامعة برمنغھام، واألستاذة صدف فاروقي من جامعة كامبريدج. 

 موضوع عن المؤتمرمتحدثاً خالل  كامبريدج، جامعةمن  ترست ويلكوم كامبريدج في ، الباحثفاروقي صدف الدكتور قالو
 مؤتمرات في العالم أنحاء جميع من الزمالء على ان التعرف": "الوراثة علم من رؤى: الطفولة عند البدانة وعواقب أسباب"

 أكثر أصبحت والتي األطفال، لدى السمنةنسبة  في زيادة قطر تشھد. ھو بغاية االھمية قطر في  CUDOSمؤتمر مثل
ً  دوراً  البيئية العوامل تلعب حين في. العالم مستوى على شيوًعا  مھم عامل الجينات فإن طفال،األ لدى السمنة زيادة في رئيسيا
 اجراء اختبار اھمية ھنا تبرز. مبكرة سن في كبيًرا وزًنا يكتسبون الذين األطفال بعض على خاص بشكل ھذا وينطبق. أيًضا

  . "صغار ھمو الشديدة السمنة من يعانون الذين أولئك لدىوراثية ال ألسبابخاص لمعرفة ا

ما قبل المؤتمر، كنشاط تعليمي جماعي التي انعقدت عمل الورش من مكثف ال هبجدول CUDOS 2019 مؤتمر وتم اعتماد
) للتعلم IPCEل مجلس قطر للتخصصات الصحية، وتصديق التعليم المھني المستمر (بَ ساعة من قِ  46من (الفئة األولى) لمدة 

  والتغيير.



  

في برامج  دراسات وأبحاث األطباء والباحثون سيقّدم " النسخة من المؤتمرلھذه وقال الدكتور زياد حجازي، الرئيس المشارك 
دقيقة في أمراض الرئة، والصحة العقلية لألطفال والمراھقين، والصرع، وعلم جينوم السرطان، واضطرابات النمو. ويعد 

  المؤتمر تجربة تعليمية ممتازة للمتخصصين والممارسين".

، CUDOS 2019سمنة والمتالزمات ذات الصلة ينظم مركز سدرة للطب مؤتمر الفھم المعاصر لمرض السكري وال
الخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة حمد الطبية وجمعية القلب الخليجية، والمجلس الوطني للسياحة، ويشارك في استضافته 

شارك في تنظيمه جامعة حمد بن خليفة، والمعھد الوطني للسكري والسمنة وأمراض األيض، والمركز الوطني لعالج كما ي
  ة، وجامعة قطر، وكلية طب وايل كورنيل في قطر.السمن

     

  -انتھى    -

  :نبذة عن سدرة للطب
  

مركز طبي ھو واليافعين من قطر والعالم. و واالطفاليقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء 
تربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر لل. سس من أجل خدمة الصالح العامخاص تأ

لصحية الفائقة للمريض التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية ا مجاالتالممارسات المتبعة في 
يج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفھوم الطب وعائلته. وھذا المز

 لألطفاليقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة  .خصي في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعايةالش
الفريدة في المركز  األطفال. وتشمل تخصصات واألمومةواليافعين في قطر، إلى جانب الرعاية الصحية المتعلقة بطب النساء 

. كما يقدم العالج والرعاية للنساء وغيرھاجراحة الوجه والجمجمة، أمراض القلب والجھاز العصبي والمسالك البولية و
يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بھا المركز شھادة على ما تتمتع . تعاني أجنتھن من مضاعفات صحية الالئيالحوامل 

ى خدمات الرعاية الصحية في للحصول علواالجتماعية. به دولة قطر من روح ريادية والتزام متواصل بالتنمية البشرية 
في مجال الرعاية الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة  مساھمتنامركز سدرة للطب والتعرف على 
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