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  بيان صحفي
 للنشر الفوري

 
 : لالتصال بكليفالند كلينيك

 الشرق األوسط –مديرة االتصال المؤسسي واالعالم  - alalamf@ccf.org، +077290209779فرح العلمي، 

 

 :لالتصال بمايو كلينك
  shereen.soghier@qorvismsl.com، +077227797079شيرين صغير، 

 

 تحت رعاية
 سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

 

ينظمان في  من الواليات المتحدة األمريكيةو مايو كلينك كليفالند كلينيك 
 أكتوبر المقبل 8المؤتمر السنوي الخامس ألمراض القلب والشرايين  دبي

 
 جميع الموضوعات ستطرح من خالل استعراض حاالت طبية واقعية*

 
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل  :، دبي، اإلمارات العربية المتحدة8102سبتمبر  82

بدبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد  مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ورئيس هيئة الصحة
آل مكتوم للعلوم الطبية، تستضيف دبي المؤتمر السنوي الخامس حول أمراض القلب والشرايين خالل 

 . م0972أكتوبر  79 - 8الفترة ما بين 
 

ُيعقد المؤتمر في مجمع محمد بن راشد األكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية وذلك بالتعاون مع جمعية 
القلب اإلماراتية، وبتنظيم كل من كليفالند كلينيك ومايو كلينك، ويركز المؤتمر على آخر المستجدات وأهم 

يين ، وسيتم تقديم جميع المواضيع  التطورات في مجاالت الوقاية والتشخيص والعالج ألمراض القلب و الشرا
المطروحة على شكل حاالت طبية واقعية، األمر الذي يشجع المشاركة والنقاش بين أعضاء هيئة 

وسيحضر مديرو الندوات والمتحدثين من مايو كلينك وكليفالند كلينيك في الواليات . المتحدثين والحضور
من أبرز األطباء في تخصصات القلب و الشرايين من  المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى مشاركة مجموعة

وتقرر معادلة جلسات ومحاضرات المؤتمر من قبل جامعة اإلمارات بما يعادل . دولة اإلمارات العربية المتحدة
 . ساعة من التعليم الطبي المستمر 71

األوعية الدموية في وقال الدكتور وائل جابر، أحد مدراء المؤتمر وطبيب أمراض القلب في مركز القلب و
نحن فخورون بأن يعقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل : "كليفالند كلينيك

راعي التعليم الطبي المستمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ويأتي المؤتمر إنطالقاً من حرص  ،مكتوم
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لمهني الذي ينعكس على اإلرتقاء بخدمات الرعاية الصحية سموه على تعزيز مهارات األطباء وتطوير آدائهم ا
 ".المقدمة بالمؤسسات الصحية وفقاً ألحدث التطورات العلمية والتكنولوجيا العالمية

يشرفني أن أعود "وأخصائي أمراض القلب في مايو كلينك أحد مدراء المؤتمر وقال الدكتور جوزيف معلوف، 
ة من أجل هذا المؤتمر الهام حول أمراض القلب والشرايين، والتي تعد إلى دولة اإلمارات العربية المتحد

ويسعدنا أن نتعاون مع زمالئنا في كليفالند كلينيك لتبادل . السبب األول للوفاة على مستوى العالم
 ". الخبرات واألساليب الجديدة للنهوض برعاية القلب و الشرايين

: وطبيب أمراض القلب في مستشفى كليفالند كلينيكء المؤتمر أحد مدرامن جهته قال الدكتور وليد صليبا، 
سيضم المؤتمر موضوعات قيمة حديثة في مجال أمراض وجراحات القلب والشرايين التي يتم التركيز عليها "

هدفنا يكمن في توفير أحدث المستجدات والتعليم الطبي القائم على األدلة العلمية التي  .في المنطقة
ونحن نفخر بتقديم خبراتنا في . في مجال الرعاية الصحية تقديم رعاية أفضل لمرضاهمتتيح للعاملين 

منطقة الشرق األوسط، وباألخص في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل هذا المؤتمر بالتعاون مع 
 ."زمالئنا في مايو كلينك

وهو مفتوح أمام جميع العاملين شخص  999ويستضيف المؤتمر الذي يستمر لمدة ثالثة أيام ما يصل إلى 
في مجال الرعاية الصحية في المنطقة والذين يشاركون في رعاية المرضى الذين يعانون من أمراض القلب 
والشرابين ، بما في ذلك أخصائيي أمراض القلب، وَجرَّاحي القلب، و أخصائيي الطب الباطني، واألطباء 

وظفين المختصين في مجال الخدمات الطبية المتعلقة برعاية المقيمين، ومساعدي األطباء والممرضين والم
يرحب المؤتمر أيضاً بطالب الطب المهتمين بطب القلب وجراحات القلب و . مرضى القلب و الشرايين

 .الشرايين

وستركز الجلسات على أمراض القلب و الشرايين و الفيزيولوجيا الكهربائية، ومرض الشريان التاجي، 
وسيناقش المتحدثون حاالت واقعية لمرضى . ت، والتحكم بمستويات الدهون وفشل القلبوأمراض الصماما

وسيتم تخصيص ندوة لطب . رجال وسيدات من مختلف الفئات العمرية كانوا قد عانوا من أمراض مختلفة
ت القلب الوقائي والعالجات الناشئة الرتفاع الشحوم والدهون في الدم، وأخرى ستركز على آخر التطورا

كما أن عدد من المحاضرات ستركز على . الجديدة للوقاية من السكتة الدماغية في حالة الرجفان األذيني
حاالت لسيدات صغيرات في السن وسيدات حوامل كانوا يعانون من أمراض في القلب وااَلم في منطقة 

لمؤتمر الذي تم عقده وسيناقش أحد المتحدثين التطورات لحالة مريض كان قد تم مناقشتها في ا. الصدر
 .  العام الماضي

وسيقوم المتحدثون بتقييم فوائد و قيود المعايير الحالية لرعاية قصور القلب وسيناقشون قابلية التطبيق  
. واسع النطاق والتأثير المحتمل لتكنولوجيا الصمام الجلدي على عالج تضيق األبهر وارتجاع الصمام التاجي

االختالفات بين الجنسين في إدارة األمراض القلبية الوعائية؛ واستعراض عوارض  كما سيقومون بتحليل تأثير
اإلصابة بتسرع القلب البطيني وإدارته، والنتائج الطبية؛ وتلخيص التوصيات الحالية الستخدام مضادات التخثر 

بدال الصمام ومضادات الصفيحات القديمة والجديدة في عالج الرجفان األذيني، والتعرف على مرجعية است
 .األبهري عن طريق الجلد

ويقام على هامش المؤتمر معرض لتعريف الحضور على أحدث التكنولوجيات والموارد والحلول العالجية في 
 .مجال طب القلب و الشرايين

 /http://www.cvuae.com :الموقع التاليويمكن االطالع على تفاصيل جدول أعمال المؤتمر والندوات على 

 
 -انتهى-

 

http://www.cvuae.com/
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 نبذة عن كليفالند كلينيك 

تعد كليفالند كلينيك مركزاً طبياً أكاديمياً غير ربحي ومتعدد التخصصات يجمع بين الرعاية السريرية وأنشطة 

على يد  7007ها، حيث تأسست عام تتخذ كليفالند كلينك من كليفالند، أوهايو مقراً ل. البحوث والتعليم

أربعة أطباء مرموقين بغية توفير خدمات الرعاية المتميزة للمرضى، والتي ترتكز على مبادئ التعاون والتراحم 

ويتضمن نظام كليفالند كلينيك الصحي المبنى الرئيسي بالقرب من وسط مدينة كليفالند، ومراكز . واالبتكار

مركزاً لصحة األسرة باإلضافة إلى كليفالند  78شمال أوهايو وضمنها  موقع في 72خارجية في أكثر من 

كلينيك فلوريدا، ومركز لو روفو لصحة الدماغ في الس فيغاس، وكليفالند كلينك كندا، وكليفالند كلينك 

.  0997كما تدير كليفالند كلينيك مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي منذ عام . أبوظبي  

وتابعونا على  www.clevelandclinic.org زوروا موقعنا اإللكتروني   

www.twitter.com/ClevelandClinic 

 

 حول مايو كلينك 

ويقصد مايو . مايو كلينك مؤسسة غير ربحية عالمية رائدة في مجال الرعاية الطبية، واألبحاث، والتعليم

تقع مايو كلينك في . دولة لتلقي الرعاية الصحية 729كلينك كل عام أكثر من مليون شخص من حوالي 

سديل، أريزونا؛ سكوت/الواليات المتحدة األمريكية ولها مقرات في روتشستر، مينيسوتا؛ وفينيكس

 . وجاكسونفيل، فلوريدا

   www.mayoclinic.org/arabic، و www.mayoclinic.orgلمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا على 

 .MayoClinicME@و  MayoClinic@وتابعونا على تويتر 

 

 

 

 

 

   
 

http://www.clevelandclinic.org/
http://www.clevelandclinic.org/
http://www.twitter.com/ClevelandClinic
http://www.mayoclinic.org/
http://www.mayoclinic.org/arabic
https://twitter.com/mayoclinic
https://twitter.com/mayoclinicme

