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استضافة النسخة المقبلة ب قيامة أعلن سدرة للطب عن :2019نوفمبر  17 –الدوحة، قطر 

) CUDOS 2019( الفھم المعاصر ألمراض السكري والسمنة واألمراض المتعلقة بھا رؤتممن م

  ندوات مخصصة لموضوع طب األطفال الدقيق.والذي سيشمل 

في مركز قطر الوطني  2019نوفمبر  26إلى  20من خالل الفترة  CUDOS 2019وسينعقد 

مواضيع علم الجينات والبحوث السريرية، فضالً عن العناية  سخةفي ھذه الن، ليناقش للمؤتمرات

  باألطفال والشباب المصابين بالسكري والسمنة واألمراض المتعلقة بھا وعالجھم.

ر ؤسسة مؤتم، الباحثة الرئيسية بسدرة للطب، ومالدكتورة أميرة عكيلبھذه المناسبة، قالت 

ھذه إن الحالية: "  دورةالفھم المعاصر ألمراض السكري والسمنة واألمراض المتعلقة ورئيسة ال

ندوات تركز على علم الجينات وطب األطفال للطب فيھا سدرة  يستضيفھي المرة األولى التي 

سدرة التي تبذلھا مساعي ال أولھما. ستشمل ھذه الندوات مسارين، CUDOS 2019الدقيق في 

  الرعاية العصبية الجراحية." والثاني ھولطب الدقيق المستند إلى علم المناعة، في مجال ا

درة للطب أشواطاً متقدمة في مجال الطب الدقيق، سوأضافت الدكتورة عكيل: "لقد قطع 

فرصة لنا للتعريف لسكري والسمنة واألمراض المتعلقة بھا لالفھم المعاصر  ؤتمروسيكون م

التي يغطيھا مجاالت الالسريرية والبحث العلمي في  الرعاية من حيثتجدات بأحدث المس

إذ يغطي مختلف جوانب الرعاية مناسبة تعليمية مھمة، يعد  CUDOS 2019كما أن المؤتمر. 

ث ، وغيرھا من بحويةوالتمريض يةالتكنولوجيات، واألساليب الوقائية والعالجو األبحاثالصحية و

  عن الطب الدقيق."جينية وسريرية، فضالً 

، رئيس الدكتور خالد فخرو والتي أعدھا، 2019نوفمبر  26ندوات الطب الدقيق يوم  سيتم تنظيم

قسم البحوث بالوكالة في سدرة للطب ورئيس برنامج الطب الدقيق. وستشمل الندوات عروضاً 

لحاالت عالجية حول عدد من برامج الطب الدقيق الرائدة في أمراض الرئة،  وعرضاً توضيحية 

 ضطراباتاوالمناعية من السرطان،  الوقايةعلم والصرع، ووالمراھقين،  لالعقلية لألطفا والصحة

  النمو.

إلياس زرھوني، رئيس قسم المؤتمر عدداً من المتحدثين الجدد، منھم الدكتور  كما يستضيف

ية والتطوير وعضو مجلس إدارة سدرة للطب، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل البحوث العالم

دكتور عبد الوھاب ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة في قطر، إلى جانب 



 

المصلح، نائب المدير التنفيذي للشئون الطبية، والمدير الطبي للجنة العليا للمشاريع واإلرث، 

جاسم راشد البوعنين، األمين العام للجنة األوليمبية القطرية، والبروفيسور وسعادة السيد 

ھاكون ھاكونارسون، مدير مركز العلوم الجينية التطبيقية بمعھد جوزيف ستوكس جونيور لألبحاث 

  التابع لمستشفى فيالديلفيا بالواليات المتحدة األمريكية.

 CUDOS 2019  والسمنة واألمراض المتعلقة بھامؤتمر الفھم المعاصر ألمراض السكري ذكر أن يُ 

ساعة والمعترف بھا من قبل  46) لمدة 1يعتبر من األنشطة التعليمية للمجموعات (الفئة 

للتعلم  IPCEممارسي الرعاية الصحية ويحصل الحضور أيضاً على نقاط الـالمجلس القطري ل

 والتطور المھني.

ستقام  . www.cudos.qaالموقع التالي:  ةرزيايرجى ، CUDOS 2019مؤتمر الل في يللتسج

إلى  20سلسة من الورشات السابقة للمؤتمر وعدد من الندوات العلمية والدورات التدريبية من 

  .2019نوفمبر  26

 -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 

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

الفائقة 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 

  ئي تعاني أجنتھن من مضاعفات صحية.يقدم العالج 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

www.sidra.org 


