
 مؤتمر محو األمية الصحية الثاني برعاية سدرة للطب

۲۲٠۲ أكتوبر ۳۱االثنين   

 *  سدرة للطب -مترجم طبي  -يوسف قصاب : مقدم المؤتمر

مواضيع ال  الوقت 

 AM – 8:10 AM 8:00 التسجيل عند الوصول

 – زياد محمد حجازي البروفسور –المدير الطبي لترحيب واالفتتاح من كلمة ا

 سدرة للطب

 -جودي إل داوسون جونز-رئيسة قسم التمريض  واالفتتاح منكلمة الترحيب 

  سدرة للطب 

8:10 AM – 8:20 AM 

 أثر إشراك المرضى والعائالت في رعايتهم الصحية ونظام الرعاية الصحية

 

 سدرة للطب  – مديرة تثقيف المرضى وتعزيز الصحة -أمل الفارسي المتحدثة: 

 

 االهداف: 

  مشاركة المرضى والعائالت في ظروف الرعاية الصحيةمناقشة. 

  مناقشة أثر مشاركة المريض على السالمة والجودة واإلنصاف والكفاءة

 .والنتائج الصحية

 مناقشة التحديات المحتملة المتعلقة بإشراك المرضى والعائالت. 

 مناقشة استراتيجيات إشراك المرضى والعائالت. 

8:20 AM – 8:55 AM 

 

: الدروس المستفادة حول كيفية إشراك ۱٩-الصحية وجائحة كوفيد األميةمحو 

 أولياء األمور والعائالت

 

أستاذة مساعدة في قسم تعزيز الصحة  -لدكتورة غدير فخري الجيوسي االمتحدثة: 

جامعة قطر -وتثقيف المرضى   

 

 االهداف: 

 ستكشاف محددات محو األمية الصحية خالل الجائحةا. 

  تعزيز التثقيف محو األمية الصحية خالل الجائحةفهم تحديات. 

  مناقشة الطرق التي يمكن تنفيذها لتعزيز محو األمية الصحية خالل حاالت

 .الطوارئ واألوضاع العادية

8:55 AM - 9:30 AM 

 



تجربة المرضى والعائالت فيما يتعلق بإدارة مرض السكري في قطر: النتائج 

المرضىالمستقاة من استبيان تمكين   

 

رئيسة قسم األمراض غير الُمْعدية في  -الدكتورة خلود عتيق المطوع  المتحدثة:

 وزارة الصحة العامة

 

 االهداف: 

  تقييم الوعي والسلوكيات والممارسات بين مرضى السكري ومقدمي الرعاية

 .الصحية، وتقييم مستوى رعاية داء السكري المقدمة للمرضى

  تعزيز الخدمات والدعم لمرضى داء السكريتحديد الفجوات حيث يمكن. 

  طلب النصيحة من خبراء وسائل اإلعالم لتحسين وتنفيذ حمالت صحية

 .وطنية فعالة حول داء السكري

9:30 AM - 10:00 AM 

 

 فهم دور إدارة الذات في العناية بمرض السكري

 

بمؤسسة حمد مدير التثقيف حول داء السكري  -منال المسلم دكتورة ال المتحدثة:

 الطبية

 األهداف: 

 تعريف مفهوم إدارة الذات. 

 التنويه إلى أهمية الممارسة الحالية لبرامج إدارة الذات في مرض السكري. 

  تسليط الضوء على السمات الجديدة المرتبطة بإدارة الذات في مرض

 .السكري

 التعرف على العالقة بين إدارة الذات والتثقيف الصحي. 

10:00 AM - 10:35 AM 

 

(30 MINUTES) 10:35 استراحة AM –11:05 AM 

تقييم محو األمية الصحية بين أخصائيي الرعاية الصحية وأولياء أمور األطفال 

الذين يحضرون إلى عيادة طب إعادة تأهيل األطفال بسدرة للطب: تصميم متوازي 

 متقارب

 

التمريض، رئيسة التطوير المهني أستاذة مساعدة، كلية  -جيسي جونسون المتحدثة: 

جامعة كالجاري في قطر -المستمر، رئيسة لجنة التثقيف متعدد التخصصات   

 

 األهداف:

بنهاية هذه الجلسة سيفهم المشاركون أهمية المشاركة في ممارسات محو األمية 

.الصحية  

11:05 AM - 11:35 AM 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصحية األوليةتعزيز مشاركة المريض في مؤسسة الرعاية   

 

استشارية أولى في طب األسرة، والرئيسة  -الدكتورة أمل عبد هللا العلي المتحدثة: 

مؤسسة الرعاية الصحية األولية، قطر، رئيسة  -المرضى  التنفيذية للجودة وسالمة

مؤسسة الرعاية الصحية األولية، أستاذة مساعدة في طب  -لجنة أخالقيات المؤسسة 

)عملت في تدريس الطلبة في كلية وايل كورنيل للطب( -سريري األسرة والطب ال  

 

 األهداف:

 بادرات وممارسات الرعاية الصحية المتمركزة حول الشخص لتعزيز م

 .مشاركة المريض وتجربته

  إظهار استراتيجيات لتعزيز التعاون بين المرضى واألسرة والموظفين

 .والمجتمع عبر سلسلة متصلة من الرعاية

  أهمية دمج التعاطف والشفقة في تقديم الرعاية للمريضمناقشة. 

 إنشاء قياس مهم للمرضى وأسرهم. 

  الدروس المستفادة والخطوات التالية لتعزيز مبادرات ونهج الرعاية الصحية

 .المتمركزة حول الشخص في مؤسسة الرعاية الصحية األولية

11:35 AM -12:05 PM 

 

 

 
 

 إتاحة وتمكين الفتيات من تشكيل صحتهم من أجل المستقبل: تجربة طبيب نساء

 

للطبسدرة  – قسم التوليد -طبيبة معالجة  -الدكتورة سوروشي موهان المتحدثة:    

 

 األهداف:

:بنهاية الجلسة، سيكون المشارك قادًرا على   

  يالمراهقين في مساعي التثقيف الصحبإشراك  فهم التحديات المتعلقة.  

  أهمية وفعالية إشراك المراهقين وعائالتهم في تغيير السلوكيات مناقشة

 .الصحية من خالل محو األمية الصحية

12:05 PM -12:35 PM 

 

 

 

 إشراك المرضى والعائالت فيما يتعلق باألدوية

 

رئيسة خدمة الصيدلية في العيادات الخارجية، قسم  -مل أبو رمضان أالمتحدثة: 

للطب سدرة  – خدمة الصيدلية للعيادات  

 

 األهداف: 

  تعريف محو األمية الصحية للمريض وأهميته في نتائج الخطة الصحية

 .للمرضى

12:35 PM – 1:05 PM 

 

 

 

 



  مناقشة أثر الصيدلة في تمكين وإشراك المرضى وأفراد األسرة في خطتهم

 .العالجية

  توضيح طرق الممارسات الصيدالنية المستخدمة لتمكين وإشراك المرضى

 .وأسرهم في خطة عالجهم

 

تطوير مجموعة أدوات مساعدة ألولياء  -تشجيع المريض على طلب المعلومات

 األمور والقائمين على الرعاية

 

كلية  -مديرة، مكتبة موزعة، أمينة مكتبة مساعدة  -جيمي ماري جراي المتحدثة:  

قطر -وايل كورنيل للطب   

 

األهداف:   

  للمعلوماتتعريف محو األمية الصحية  وكيفية طلب المرضى. 

  تلخيص استراتيجيات لتحسين نتائج المعلومات الصحية التي يمكن االعتماد

 .عليها عبر اإلنترنت

1:05 PM – 1:35PM 

 

 

 

 

 

 مشاركة الخبرة: المجلس االستشاري للمريض واألسرة في سدرة للطب

 

 تجربة المرضىتثقيف وتواصل المرضى، قسم  -مديرة  -عائشة العبيدان المتحدثة: 

للطب سدرة  –  

 

األهداف:    

 مناقشة المجلس االستشاري للمريض واألسرة. 

 مناقشة أهداف وغايات المجلس االستشاري للمريض واألسرة. 

 ماقشة أثر تفاعل المريض ومشاركته في قرارات الرعاية الصحية. 

1:35PM – 14:05 PM 

 

 

 

 

 

 PM – 14:50 PM 14:05 حلقة نقاشية

  أبطال سدرة لمحو األمية الصحيةاإلعالن عن 

  الملخص والبيان الختامي للمؤتمر 

 مسح رمز الحضور 

14:50 PM – 15:00 PM 

 

 

 


