
 

الفھم المعاصر  الدورة الثالثة من مؤتمر سدرة للطب تختتم
  ألمراض السكري والسمنة واألمراض المتعلقة بھا 

الطب الدقيق لألطفال بقيادة زمرة من متخصصي سدرة  لىمؤتمر ھذا العام عركز ال
  للطب في مجموعة كبيرة من التخصصات

الفھم المعاصر فعاليات مؤتمر سدرة للطب اختتمت اليوم  -، الدوحة، قطر2019نوفمبر،  26
الطب والذي ألقى بالضوء على  CUDOS 2019 ألمراض السكري والسمنة واألمراض المتعلقة بھا

  لألطفال.الدقيق 

الطب السلوكي وعلم النفس و التدخل الدوائي والجينيموضوعات مثل  للمؤتمراليوم الثالث شمل 
واللذين أس الجلسات عدد من متخصصي سدرة للطب ترو والطب الدقيق في الرعاية العصبية.

في ذلك أمراض الرئة واألمراض العصبية وطب المراھقين  يتخصصون في العديد من المجاالت بما
  وعلم األورام وعلم الوراثة البشرية.

تضمن اليوم األخير من المؤتمر كلمة افتتاحية ألقاھا البروفيسور ھاكون ھاكونارسون، مدير مركز 
الجينوم التطبيقي في مستشفى جوزيف ستوكس جونيور لبحوث األطفال بمستشفى فيالدلفيا 

)CHOP.(  

  الجلسات الرئيسية في اليوم األخير: تناولت 

  التدخل الجيني والدوائي" كيف يمكن للنماذج الحديثة أن تعزز فھمنا لمرض السكري"
 وبالتالي قدرتنا على معالجة ھذا المرض بشكل أكثر فعالية من أي وقت مضى.

 السكري من  الصحة اإلنجابية ومرض ىحول تحديد عوامل الخطر علضة السكر" ي"طفل مر
 إدارة المخاطر ومنع المشاكل الصحية في المستقبل. تمكننا منالنوع األول وكيف يمكن أن 

  "ساليب األسلطا الضوء على أھمية فھم فعالية  واللذان"الطب السلوكي وعلم النفس
ھو المفھوم الذي يجب أن يكون جزًءا ، وحول مرض السكري واإلدارة الذاتية لألطفال يةالتثقيف
 .العالج الروتيني لجميع مرضى السكري من النوع األول من

بقيادة رئيس قسم األبحاث، ومدير برنامج برعاية سدرة للطب مؤتمر التم عقد ندوة بالتوازي مع كما 
 ةو. وقد تناولت ندالدكتور خالد فخرو ،الطب الدقيق ورئيس قسم علم الوراثة البشرية بسدرة للطب

  .سدرة للطبلدى اآلن  والمتوفرة والبحثية السريرية البرامج فيية الطب الدقيق الجھود الحقيق

  

  

  

  



 
 في والعلماء والباحثين، ات"لدينا أفضل األطباء والممارسين في العياد :فخرو خالد الدكتور وقال

 لمزيجا ھذا. وقد أتاح لنا السريرية رامجبالو األبحاث وكذلكالتقنيات  أحدثولدينا بعض من  المختبرات
 راءإج ،الطبي والتعليم األبحاث، والمرضى رعايةبما فيھا  لدينا الثالث الركائز يدعم الذي الفريد

ؤثر إيجابًا على صحة النساء واألطفال في قطر. يس مّما متوفقة رعاية خدماتتقديم و ائدةر دراسات
 للجميع في كله ليس فقط لشعب قطر ولكن على المدى البعيدإن التأثير الذي نأمل في إحداثه 

  أنحاء الشرق األوسط والعالم."

ن نحرئيس قسم التعليم الطبي في سدرة للطب: " ،بروفيسور إبراھيم جناحيومن جانبه صرح ال
جسور الفرصة عظيمة لبناء فمثل ھذه الفعاليات تمثل نسخته الثالثة. المؤتمر في سعداء بنتائج 

عن طريق أفضل الممارسين من جميع أنحاء لتعليم السريري والبحثي والطبي التي تربط بين ا
  العالم."

السابق في شركة سانوفي الدكتور إلياس زرھوني، رئيس قسم البحوث العالمية والتطوير كما قال 
" يعد المؤتمر تجربة تعليمية ممتازة للمتخصصين والممارسين. : وعضو مجلس إدارة سدرة للطب

يعتمد على إيجاد العالج و. احة العلمية حالياً على السالطب الدقيق يبزغ نجمه كموضوع مھم 
إجراء بحث لتحديد المرضى وھو األمر الذي يتطلب المناسب للمريض المناسب في الوقت المناسب. 

لمالئم العالج توفير ااألبحاث والرعاية السريرية، حتى نتمكن من أي الجمع المتوازن بين المختلفين 
  "يض.الذي يناسب احتياجات كل مرشكل البو

قد  CUDOS 2019  مؤتمر الفھم المعاصر ألمراض السكري والسمنة واألمراض المتعلقة بھاذكر أن يُ 

المجلس القطري للتخصصات  من قبلساعة،  46نال صفة مجموعة تعلم من الفئة األولى لمدة 

  الصحية.

 

 -انتھى-

 

 نبذة عن سدرة للطب:

يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر 

س من أجل خدمة الصالح العام.     والعالم. وھو مركز طبي خاص تأسَّ

يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة 

بي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة في مجاالت التعليم الط

للمريض وعائلته. وھذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في 

  العالم التي تتبنى مفھوم الطب الشخصي في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.

حية متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر، إلى يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية ص

جانب الرعاية الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز 



 
أمراض القلب والجھاز العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرھا. كما يقدم العالج 

  ئي تعاني أجنتھن من مضاعفات صحية.والرعاية للنساء الحوامل الال

 

يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بھا المركز شھادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية 

  والتزام متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.

للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساھمتنا في مجال 

عاية الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: الر
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