في مؤتمرCUDOS 2019
مركز سدرة للطب يناقش الطب الدقيق ورعاية مرضى
السكري
الدوحة ،قطر –  18سبتمبر  :2019أعلن مركز سدرة للطب عن استضافته للنسخة الثالثة
من مؤتمر الفھم المعاصر ألمراض السكري والسمنة واألمراض المتعلقة بھا  ،CUDOS 2019حيث
يقوم المؤتمر ھذا العام بالتركيز على موضوع االبتكار في مجال رعاية مرضى السكري ،كما
يستعرض آخر المستجدات الطبية في ھذا الصدد وكيفية التعامل معھا.
ويلقي المؤتمر بالضوء على جھود مركز سدرة في مجال الطب الدقيق الخاص بعالج األطفال
والشباب المصابين بالسكري ورعايتھم .كما سيناقش األبحاث والدراسات الناتجة من برنامج
الطب الدقيق بالمركز وكذلك استراتيجيات الطب الوقائي والشخصي التخاذ التدابير االحترازية
للرفع من جودة حياة المصابين بالسكري.
وسينعقد المؤتمر من  20إلى  26نوفمبر  2019في الدوحة ،كما ستشمل الفعاليات الممھدة
النعقاد المؤتمر سلسلة من الورشات والندوات الموجھة للطالب ولعموم الجمھور.
بھذه المناسبة ،قالت الدكتورة أميرة عكيل ،الباحثة الرئيسية بمركز سدرة للطب ،ومؤسسة
مؤتمر الفھم المعاصر ألمراض السكري والسمنة واألمراض المتعلقة ورئيسة النسخة الحالية من
المؤتمر" :إن ما يوفره المؤتمر من حلقات علمية يھدف إلى الرفع من جودة حياة األطفال والشباب
من المصابين بالسكري والسمنة واألمراض المتعلة بھا .ھدفنا ھو إيجاد حلول تنعكس إيجاباً
على عالج المرضى ورعايتھم على جميع المستويات والمشاكل الصحية المرتبطة بمرض
السكري .نطمح إلى أن تنعكس مخرجات المؤتمر على مختلف الشرائح العمرية ،وعلى أساليب
الوقاية والكشف المبكر عن السكري مع التركيز على األطفال .فبفضل االھتمام الذي توليه
حكومة دولة قطر ،ومؤسسة قطر ،وكافة الشركاء في المجال الصحي في الدولة ،فإن بلوغ ھذه
األھداف بات ممكنا".
وأضافت الدكتورة عكيل" :لقد نجح ھذا المؤتمر منذ إطالقه قبل ثالث سنوات في النمو والتطور،
بحيث أصبح يجمع أھم الباحثين والعاملين في المجال تحت سقف واحد .وأكثر ما يميز دورة ھذا
العام ھو الشراكات التي عقدناھا مع عدد من الجھات ،منھا مؤسسة حمد الطبية ممثلة في
المعھد الوطني للسكري والسمنة ،إلى جانب الجمعية القطرية للسكري ،وقطر بيوبنك للبحوث
الطبية ،وأكاديمية أي.جي.بي اإلكلينيكية التابعة لمستشفى بورتسموث .يسعدنا أيضاً أن
نتعاون ھذا العام مع المجلس الوطني للسياحة ،ومع عدد من الجھات الرائدة الراعية للمؤتمر
والتي التزمت بتكثيف الجھود لفھم ھذا النوع من التحديات الصحية".
وسيشمل  CUDOS 2019برنامجاً خاصاً بعنوان" :شبابنا في خطر"ينظمه مركز سدرة للطب
بالتعاون مع المعھد الوطني للسكري والسمنة وأمراض األيض ،والمركز الوطني لعالج السمنة.
وسيناقش ھذا البرنامج انتشار السكري والمخاطر الجينية لإلصابة به ،وخيارات العالج المتاحة
أمام المراھقين المصابين بالنوع الثاني من السكري والسمنة.
وقال البروفيسور زياد موسى حجازي ،الرئيس التنفيذي لقسم طب األطفال ورئيس مركز القلب
في مركز سدرة للطب ،والرئيس المشارك لـ " :CUDOS 2019إن المؤتمر في دورته الثالثة دليل
على أننا نسير على المسار الصحيح ألنه يوضح الخطوات التي قطعناھا كمؤسسة للرعاية
الصحية واألبحاث في الربط بين العمل اإلكلينيكي والبحثي ،وفي التأثير اإليجابي على صحة
المصابين بالسكري .سيشمل المؤتمر في ھذه النسخة حلقات نقاشية مميزة بالتعاون مع
جمعية القلب الخليجية ،للحديث عن مخاطر القلب التي يواجھھا مرضى السكري من الفئة 1
و 2والخصائص المرضية لذلك".

من جانبه قال الدكتور خالد فخرو ،رئيس قسم البحوث بالوكالة في مركز سدرة للطب" :باعتبار
سدرة للطب مركزاً أكاديمياً لطب األطفال ،فإنه سيتمكن من تبني الطب الدقيق في مجال
العناية بالمرضى ،مما سيساھم بدوره في الكشف عن المرض بصورة أدق وفي توفير عالج
أفضل لألمراض التي تؤثر على المجتمع المحلي ،مثل السكري والسمنة واالضطرابات النادرة.
نأمل أن تؤثر بجھودنا إيجاباً ليس فقط على السكان في قطر ،بل على منطقة الشرق األوسط
والعالم بشكل أوسع".
وعن أھمية المؤتمر في تحقيق التقدم األكاديمي وبناء المجتمع القائم على المعرفة ،يضيف
الدكتور فخرو" :إن المؤتمرات مثل مؤتمر الفھم المعاصر ألمراض السكري والسمنة واألمراض
المتعلقة بھا مبادرة ھامة ترفع من مكانة قطر العالمية في مجال الطب الحيوي والبحث العلمي.
نتطلع للترحيب بالزمالء من مختلف المراكز البحثية في العالم ،لالطالع على أبحاثھم وما أحرزوه
من تقدم ،ولنتشارك معھم آخر التطورات التي حققناھا في قطر .فمن خالل ھذا التعاون ،ومن
خالل تبادل المعرفة والخبرات سنضمن تحقيق أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية".
ُيذكر أن مؤتمر الفھم المعاصر ألمراض السكري والسمنة واألمراض المتعلقة بھا CUDOS 2019
سيستضيف عدداً من المتحدثين الدوليين ،منھم البوفيسور جوليانا شان من جامعة ھونغ كونغ
الصينية ،والبروفيسور روجر مازي من المركز الدولي للسكري في الواليات المتحدة األمريكية،
والبروفيسور جورما توباري من جامعة توركو في فنلندا ،والبروفيسور أرون كوالكسي من مركز
JDRFالدولي في الواليات المتحدة األمريكية ،والبروفيسور سداف فاروقي من جامعة كامبريدج
في بريطانيا ،والبروفيسور توماس إينج من مستشفى رعاية األطفال في كورورادو بالواليات
المتحدة األمريكية ،والبروفيسور بافيل ھاميت من جامعة مونتريال بكندا .لالطالع على الالئحة
الكاملة للمتحدثين في المؤتمر ،يرجى زيارة الصفحة التاليةhttps://cudos.qa/speakers-all- :
boxed/
للتسجل في مؤتمر الفھم المعاصر ألمراض السكري والسمنة واألمراض المتعلقة بھا CUDOS
 2019يرجى زيارةالموقع التالي . www.cudos.qa :ستقام سلسة من الورشات السابقة للمؤتمر
وعدد من الندوات العلمية والدورات التدريبية من  20إلى  26نوفمبر  .2019للمشاركة بالملخصات
يرجى زيارة الرابط التاليhttps://cudos.qa/abstract-2/ :
انتھى-نبذة عن سدرة للطب:
يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم .وھو
تأسس من أجل خدمة الصالح العام.
مركز طبي خاص
ﱠ
يتبنى المركز ،الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،أفضل الممارسات المتبعة في
مجاالت التعليم الطبي ،وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية ،والرعاية الصحية 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.
يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر ،إلى 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 والرعاية للنساء
الحوامل الالئي تعاني أجنتھن من مضاعفات صحية.
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 الرعاية
الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.sidra.org :

