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 :F19نشرة البرنامج 

 ۲۰۲۲مؤتمر صحة المرأة  عنوان النشاط

 ۲۰۲۲أكتوبر  ۱٥-۱٤ التاريخ

 افتراضي عبر منصة مايكروسوفت تیمز مكان االنعقاد

الدكتور غبیمیسوال 
 أوكونوي

 الدكتور غبیمیسوال أوكونوي

 الجمھور المستھدف
لتلبیة احتیاجات التعلم والمعرفة لمقدمي الرعاية الصحیة الذين يشاركون  ۲۰۲۲لقد نُظم مؤتمر صحة المرأة 

في رعاية النساء؛ من الرعاية األولیة إلى المستوى الثالث ويشمل على سبیل المثال ال الحصر المجموعات 
 التالیة:

 األطباء
 الممرضات

 القابالت
 الصیادلة

 أخصائیي الخدمات الصحیة المساعدة

 ، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:۲۰۲۲في نھاية مؤتمر صحة المرأة  أھداف التعلیم العامة
 .تحديد التطورات الحالیة المتعلقة بتعزيز صحة وعافیة المرأة ومناقشتھا 
  تحسین صحة المرأة خالل فترة الحمل وفترة ما بعد مناقشة النھج القائم على األدلة بخصوص

 الوالدة.
 .تحديد بعض جوانب الرعاية الوقائیة والعالجیة ذات الصلة بالمرأة عبر مختلف الفئات العمرية 

 
 نظرة عامة عن البرنامج

 األھداف التعلیمیة الخاصة بالجلسة عنوان الجلسة/الموضوع الوقت

 ۲۰۲۱أكتوبر  ۱٤الجمعة 
 ۱٤:۰۰- ۱۳:٥۰الساعة 

 
 افتتاح المؤتمر

 ۱٤:۱۰- ۱٤:۰۰الساعة 
 مراسم االفتتاح

 األستاذ جوني عواد، الرئیس التنفیذي، خدمات النساء، سدرة للطب.

 : تعزيز صحة المراھقات۱المحاضرة  :۱المحاضرة 
 الوسیط (الوسطاء): الدكتورة كیتلین ھاكل، كلیة طب وايل كورنیل

 سوبرامانیان، سدرة للطبالدكتورة ديبا 
 

 أھداف التعلیم: في نھاية المحاضرة، سیكون المشاركون قادرين على:
 وصف الخیارات المثالیة من أجل االنتقال إلى مرحلة البلوغ •
 مناقشة نھج وخیارات إدارة مشكلة السمنة الوبائیة في المراھقات •
 توضیح دواعي العالج الجراحي للتكیس المبیضي في المراھقات •
 تقديم موجز باألدلة على الوقاية من سرطان عنق الرحم من خالل التطعیم •

 كیف نجعل مرحلة االنتقال أسھل؟ -البلوغ ومشكالته ۱٤:۲٥- ۱٤:۱٥الساعة 
 

 الدكتورة سوروشي موھان، سدرة للطب
 النھج الحالي في إدارة الوقاية. -السمنة لدى المراھقات ۱٤:٥۰- ۱٤:۳۰الساعة 

  شقیر، كلیة وايل كورنیل للطب، قطرالدكتور طارق 
 تجربة لقاح فیروس الورم الحلیمي البشري على المراھقات في قطر. ۱٥:۱٥ -۱٤:٥٥الساعة 
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 الدكتور عثمان أورتاشي، سدرة للطب

 التكیس المبیضي لدى المراھقات: متى تكون ھناك حاجة إلى العالج؟ ۱٥:٤۰- ۱٥:۲۰الساعة 
 

 كلیة طب وايل كورنیلالدكتورة كیتلین ھاكل، 
 أسئلة وإجابات ۱٥:٥۰- ۱٥:٤۰الساعة 
 استراحة ۱٥:٥٥- ۱٥:٥۰الساعة 

 ۱: مناظرة سريرية ۲المحاضرة 
 المنسق: الدكتور أونو أغبیتوسین، سدرة للطب

 
 أھداف التعلیم: في نھاية المحاضرة، سیكون المشاركون قادرين على:

المختلفة الستخدام العالج البديل عن الھرمون من أجل أعراض انقطاع الطمث واألدلة التي مناقشة األدلة التي تؤيد المناھج  •
 تناھضھا.

 
طمث" :الفرضیة ض انقطاع ال ضل من بديل الھرمون التقلیدي من أجل أعرا ف ص أ ص  "بديل الھرمون الحیوي المخ

 
 الدكتور سبیريدون كولیاراس، سدرة للطب األدلة المؤيدة: ۱٦:۱- ۱٥:٥٥الساعة 

 الدكتورة ردينة حسن، سدرة للطب األدلة المناھضة: ۱٦:۲٥- ۱٦:۱۰الساعة 

 سدرة للطب الدكتور سبیريدون كولیاراس، حجة الفرضیة: ۱٦:۳٥- ۱٦:۲٥الساعة 
 سدرة للطب الدكتورة ردينة حسن، الحجة المناھضة للفرضیة: ۱٦:٤٥- ۱٦:۳٥الساعة 

 استراحة ۱٦:٥۰- ۱٦:٤٥الساعة 
 : الرعاية الصحیة للنساء ما بعد سنوات الخصوبة۳المحاضرة 

 المنسقون: الدكتور أمیر النحاس، سدرة للطب
 الدكتور ياسین فقیر، سدرة للطب

 
 أھداف التعلیم: في نھاية المحاضرة، سیكون المشاركون قادرين على:

 البالغاتمناقشة إدارة الوزن المثالي لدى النساء  •
 وصف السمات التشخیصیة الضطرابات الفرج الشائعة •
 وصف مكونات الخدمة الشاملة لسن الیأس •
 تحديد األسباب الشائعة لنزيف ما بعد انقطاع الطمث •

 نزيف ما بعد انقطاع الطمث: النھج الحالي للتقییم واإلدارة ۱۷:۱۰- ۱٦:٥۰الساعة 
 

 الدكتورة غادة محیي الدين، سدرة للطب
 تشخیص وإدارة اضطرابات الفرج الشائعة ۱۷:۳٥- ۱۷:۱٥الساعة 

 
 الدكتورة ديبا سوبرامانیان، سدرة للطب

 خدمة واحدة شاملة لقضايا سن الیأس: ماذا تقدم؟ ۱۸:۰۰- ۱۷:٤۰الساعة 
 

 الدكتورة ردينة حسن، سدرة للطب
 الیأس وخیارات العالجأسباب اكتساب الوزن خالل مرحلة ما قبل سن  ۱۸:۲٥- ۱۸:۰٥الساعة 

 
 الدكتور إبراھیم إبراھیم، سدرة للطب

 ھل يوجد به مكان في الممارسة المعاصرة؟ -الطب التجمیلي النسائي ۱۸:٥۰- ۱۸:۳۰الساعة 
 

 الدكتورة نصرت فضل، سدرة للطب
 أسئلة وإجابات ۱۹:۱٥- ۱۸:٥٥الساعة 

 
 ۱نھاية الیوم  ۱۹:۲٥الساعة 

 
 ۲۰۲۲أكتوبر  ۱٥السبت 

 
 مايكروسوفت تیمز من سدرة للطب

 : تعزيز الصحة والعافیة خالل فترة الحمل٤المحاضرة 
 المنسقون:



 

 3 الصفحة  F19نشرة برنامج 

 مكتب التطوير المھني المستمر -التثقیف الطبي 
HB-2E.402 - cpd@sidra.org 

 الدكتورة فارشا ملیك، سدرة للطب
 الدكتورة ھومیرا كريم، سدرة للطب

 
 أھداف التعلیم: في نھاية المحاضرة، سیكون المشاركون قادرين على:

 خالل أشھر الحملوصف األنشطة الجسدية اآلمنة والمقبولة  •
 مناقشة الفھم الحالي لفحص الموجات فوق الصوتیة قبل الوالدة في تحديد وزن الجنین •
 مراجعة إدارة مشكلة تقیید النمو داخل الرحم المبنیة على األدلة •
 مناقشة دور العالج الطبیعي ودواعیه خالل فترة الحمل والنفاس •
 بالصحة العقلیة خالل الحمل تحديد العالمات التحذيرية للمشكالت التي تتعلق •
 مناقشة نھج مراجعة أدوية ما قبل الحمل والبدائل •

 خیارات عملیة خالل فترة ما قبل الوالدة -التمارين خالل فترة الحمل ۰۸:٥۰-۰۸:۳۰الساعة 
 

 الدكتور سارة بوحمید، سدرة للطب
الصوتیة وقدراته على تحديد وزن ما مدى كبر حجم طفلي؟ دور فحص الموجات فوق  ۰۹:۱٥-۰۸:٥٥الساعة 

 الجنین
 

 األستاذ كريم كاالش، سدرة للطب
 األوضاع المثالیة لألم خالل الوالدة والطرق الرئیسیة لتحفیز الوالدة الطبیعیة ۰۹:٤۰-۰۹:۲۰الساعة 

 سوزان مونجوما وجوديث داوني، سدرة للطب
 متى ينبغي أن نقلق؟ -فترة الحملاضطرابات الحالة المزاجیة خالل  ۱۰:۰٥: -۰۹:٤٥الساعة 

 الدكتور سامي عمر، سدرة للطب
 تحديث -تشخیص وإدارة حاالت الحمل المعقدة بسبب مشكلة تقیید النمو داخل الرحم ۱۰:۳۰- ۱۰:۱۰الساعة 

 الدكتور میشیل مخلوف، سدرة للطب
 ل الحملاالستخدام الرشید واآلمن لألدوية: دور مراجعة أدوية ما قب  ٥٥:۱۰ – ۱۰:۳٥

 الدكتور جمال غريز، سدرة للطب
 استراحة ۱۱:۰٥- ۱۰:٥٥الساعة 

 : مناظرة سريرية٥المحاضرة 
 المنسقون:

 الدكتورة ھال عبدهللا، سدرة للطب
 الدكتورة نصرت فضل، سدرة للطب

 
 

 أھداف التعلیم: في نھاية المحاضرة، سیكون المشاركون قادرين على
 وعیوب وسائل التواصل االجتماعي على ممارسة وتقديم الرعاية الصحیة للنساءمناقشة الموازنة بین ممیزات  •

 الفرضیة:
 

صحیة للمرأة" صل االجتماعي على تقديم الرعاية ال  "التأثیر السلبي لوسائل التوا
 

 حجة الفرضیة: ۱۲:۰٥- ۱۱:٥٥الساعة 
 

 الدكتور اوسريك نافتي، مستشفى الوكرة، مؤسسة حمد الطبیة
 الحجة المعارضة للفرضیة: ۱۲:۲۰-۱۲:۱۰الساعة 

 
 الدكتورة أولوبونمي أونیا، سدرة للطب

 استراحة ۱۲:۳۰- ۱۲:۲۰الساعة 
 المحاضرة: الخصوبة وأمراض النساء الحمیدة

 المنسق: الدكتورة عائشة يوسف، سدرة للطب
 

 أھداف التعلیم: في نھاية المحاضرة، سیكون المشاركون قادرين على:
 التطورات الرئیسیة في تقییم الخصوبة والعالجوصف  •
 مناقشة التقییم، التصوير وعالج األمراض الشائعة التي تتعرض لھا النساء بما في ذلك نزيف الرحم غیر الطبیعي وكتل الحوض •
 على صحة المرأة ۱۹-تحديد ومناقشة التأثیرات الرئیسیة لكوفید •

 نھج قائم على األدلة -انعدام اإلباضةعالج العقم بسبب  ۱۲:٥٥ -۱۲:۳٥الساعة 
 

 األستاذ جوني عواد، سدرة للطب
 ما المتاح منھا في قطر؟ -خیارات الحفاظ على الخصوبة ۱۳:۲۰-۱۳:۰۰الساعة 
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 الدكتور سبیريدون كولیاراس، سدرة للطب
 التقییم األولي وخیارات إدارة الحالة -نزيف الرحم غیر الطبیعي ۱۳:٤٥-۱۳:۲٥الساعة 

 
 الدكتور عبد القادر وجلي، سدرة للطب

الموجات فوق الصوتیة، أم التصوير المقطعي المحوسب، أم تصوير الرنین المغناطیسي ما  ۱٤:۱۰- ۱۳:٥۰الساعة 
 ھو التصوير المثالي الكتشاف كتل الحوض؟

 
 الدكتورة خضرية الحداد، سدرة للطب

 تعلمنا؟ماذا  -صحة المرأة بعد كوفید ۱٤:۳٥- ۱٤:۱٥الساعة 
 

الدكتور جمال الدين سید أحمد، مركز صحة المرأة واألبحاث، مؤسسة حمد 
 الطبیة

 أسئلة وإجابات  ۱٤:٤٥- ۱٤:۳٥الساعة 
 : مالحظات المحاضرة۷المحاضرة 

 المنسق: الدكتور غبیمیسوال أوكونوي، سدرة للطب
 

 أھداف التعلیم: في نھاية المحاضرة، سیكون المشاركون قادرين على:
 وصف العوامل التي تحدد عافیة المرأة أو تؤثر علیھا •
 مناقشة دور العالجات التجمیلیة على مفھوم العافیة •

 
 

 ۱٥:۳٥-۱٤:٥۰الساعة 
ھل حان الوقت للقیام بنقلة  -الجراحة التجمیلیة باعتبارھا عامًال رئیسیًا لعافیة المرأة

 نوعیة؟
 

 الدكتورة كیارا بوتي، سدرة للطب
 أسئلة وإجابات  ۱٥:٥۰- ۱٥:٤۰الساعة 
 ۲مراسم االختتام ونھاية الیوم   ۱٦:۰۰الساعة 

 

) DHP-ASقسم االعتماد ( -، كما يعرفه قسم اختصاصیي الرعاية الصحیةXX"يعد ھذا النشاط نشاط مجموعة تعلم معتمًدا من الفئة 
 ساعة بحد أقصى". XXومسموح بإقامته لمدة تصل إلى 

 
 

 

 

 

 

 

 

، ومجلس االعتماد (ACCME)دعًما لتحسین رعاية المرضى، سدرة للطب معتمد من قبل كل من مجلس االعتماد للتعلیم الطبي المستمر 
 ، لتوفیر التعلیم المستمر لفريق الرعاية الصحیة.(ANCC)، ومركز اعتماد الممرضات األمريكیین (ACPE)للتعلیم الصیدلي 

 

جمیع العالقات المالیة والعالقات ذات الصلة التي تم الكشف عنھا للمتحدثین والمنسقین والمیسرين  وقد راجعت لجنة التخطیط العلمي
 والمؤلفین من أجل نشاط التطوير المھني المستمر، ونفذت إجراءات إلدارة أي تضارب مصالح محتمل أو حقیقي.


