
  

 من تنظيم سدرة للطب

2019طفال لعام االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األانطالق مؤتمر   

في مركز قطر الوطني للمٔوتمرات   

 

 4حتى  1في الفترة من  يعقد المؤتمر العالمي السادس لجراحة األطفال ألول مرة في قطر،

 دولة 80من أكثر من  جّراح 800نوفمبر، وذلك بحضور أكثر من 

 

لجمعيات المؤتمر العالمي السادس  عن تدشين سدرة للطب اليوممركز  أعلن اليوم :2019نوفمبر  1، قطر، الدوحة

دولة. وينعقد المؤتمر الدولي    80جّراح من أكثر من  800، وذلك بحضور أكثر من 2019جراحي األطفال لعام 

 مركز قطر الوطني للمؤتمرات.ب 2019نوفمبر  4و 1الشرق األوسط، في الفترة ما بين و قطر للمرة األولى في

. كما أنه يسعى إلى تشجيع في جميع أنحاء العالمالخاصة باألطفال الرعاية الجراحية  تحسينمؤتمر إلى اليھدف 

جراحين وأطباء  الرعاية الصحية من قبلو العالج، لكي يحصل جميع األطفال على والتعليم والتدريبالتعاون 

 متخصصين.

كبار جراحي األطفال  نخبة من والتعلم من في هذا المجالللتعرف على أحدث التطورات  رائعةة مؤتمر فرصاليعد و

 . في العالم

توفير خدمات الرعاية الدورة السادسة للمؤتمر حيث أنه يتوافق مھمته الساعية إلى  ويستضيف مركز سدرة للطب

 الدول النامية. في، وخاصة إعداد الكوادر الصحية الشاملة بما في ذلك تدريب وتعليم

سدرة للطب وممثل االتحاد العالمي مركز جراحة في الصّرح د.منصور علي، رئيس قسم وفي هذا السياق، 

، مشارك من جميع أنحاء العالم 800"يسّرني أن أرحب بأكثر من  لجمعيات جراحي األطفال في الشرق األوسط: 

الدورة السادسة للمؤتمر، والتي في  ينن، والممرضيمتدربالو، ينجراحوالالمسالك البولية،  يأخصائيبما في ذلك 

  ".هنا من قلب الدوحةتنعقد 

الشرق أستطاع مركز سدرة للطب أن يستضيف أول دورة للمؤتمر في ، 2030تماشياً مع الرؤية الوطنية لعام "ف

هذا المستوى. ، وهو األمر الذي يشعرني بالفخر ويعكس قدرتنا على استضافة حدث طبي عالمي على األوسط

لجراحين لالتعليم والتدريب ولنساء واألطفال، ل الرعاية الصحيةمزودي خدمات في طليعة تأتي اآلن  للطب سدرةف

 ".والمتخصصين

قد صّممنا برنامجاً فريداً من نوعه فمنصور: "يعّد المؤتمر بمثابة منتدى تعليمي واسع النطاق. كتور دالكما أضاف 

، وذلك البلدان الناميةسات في عالم الجراحة اليوم، فضالً عن التحديات التي تواجھھا للتركيز على أفضل الممار

عالج األمراض التي تّھدد حياة األطفال. انھا فرصة فريدة للتعلم من مجموعة من لبھدف تحديد أفضل األساليب 

 في المجال".الدوليين أبرز الخبراء 



  

س خدمات المرضى في سدرة للطب ورئيس االتحاد العالمي لجمعيات من جانبه قال البروفيسور ديفيد سيجاليت، رئي

فھو نتاج جھود جماعية للطب ورعاة المؤتمر.  مركز سدرةمن  الذي تلقيناهالدعم  بھذاسعداء  إنناجراحي االطفال: "

 ".تھدف إلى توفير أفضل تجربة تعليمية وتدريبية ممكنة

 ،المؤتمر الذي يدور موضوعه حول التعاون والتعليم والتدريب ستستقبل قطر في: "البروفيسور ديفيدكما أضاف 

 .المبتكرين في المجالين الجراحي والطبيونخبة من رواد الفكر 

ستانفورد، ورئيس قسم االبتكار في جامعة جراحة األطفال في في وقال الدكتور سانجيف دوتا، أستاذ مشارك 

الرعاية  مجال في التحدياتالمناطق الجغرافية التي تشھد أكبر  منأفريقيا وآسيا تعتبر قارتي جونسون وجونسون: "

وقد قمنا بتنظيم المؤتمر هنا في قطر لكي  مسؤوليتنا جميعاً أن نعمل على مواجھة هذه التحديات.إنھا ف .الصحية

 يتمكن األطباء من هذه الدول من المشاركة.

، مشيداً بنجاح بالوفود المشاركةسدرة للطب  مركز ية فيبيبي ساليه، رئيس قسم المسالك البولالبروفيسور كما رّحب 

المسالك البولية  ةورشة العمل الحية لجراح وكانتل المؤتمر، قائالً: "لدينا برنامج رائع، يالورشتين اللتين عقدتا قب

 نجزها، فھي ليست مھمة من منظور تعليمي فحسب، بل ٕانھا فرصة رائعة لعرض التطورات التي ا  من أهم الفعاليات

 أطباءتفاعلية مع فريق من المناقشات السدرة للطب في مجال جراحة المسالك البولية لألطفال. ذلك ٕالى جانب  مركز

 .العالميينالمسالك البولية 

جراحة ورش العمل المتخصصة حول مواضيع مختلفة بما في ذلك؛ "و الجلسات استضاف المؤتمر اليوم سلسلة من

 ةجراح مھارات"هيو غرينوود" حول  "، التي نظمھا البروفيسور يورج من "ايبسو"، ودورةألطفالدى األورام ل

 د. كوكيال الخو وهيثم دغاش من "بابس" و"جي أي سي اس". من تنظيماألطفال، 

بالتوازي مع المؤتمر العالمي السادس لجراحة األطفال، ستعقد جلسات خاصة حول جراحة المسالك البولية كل يوم 

وستوفر هذه الجلسات ثالثة أيام كاملة من النقاشات حول  بيبي ساليه.م المؤتمر، من تنظيم البروفيسور من أيا

 الموضوعات ذات الصلة والمطروحة اليوم.

تتطرق نخبة من الجراحين الدوليين.  إشرافيعقد مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي االطفال في قطر تحت 

 لتكونعقدها  مزمعورش  6المؤتمر  ويضماالبتكار والتعليم والجودة والسالمة.  مثل الجلسات العامة إلى مواضيع

 منصة للتعليم العملي.

شريك الطيران الرسمي: الخطوط الجوية برعاية كل من:  2019مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال لعام يأتي 

وسيلة اإلعالم الشريكة: معھد الجزيرة لإلعالم، الراعي القطرية، الشريك البالتيني: المجلس الوطني للسياحة، 

البالتيني: "سدير"، المرفق الشريك: مركز قطر الوطني للمؤتمرات والرعاة من الفئة البرونزية "إيثيكون" و"ايديل 

 مديكال سوليوشنز".
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  :نبذة عن سدرة للطب

يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم. وهو مركز 

  .العام الصالح خدمة ا جل من تا   سس خاص طبي

سسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ا فضل ال ممارسات المتبعة في مجاالت يتبنى المركز، الذي ا نشا ته مو 

لته. وهذا المزيج  قة للمريض وعاي  التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفاي 

سسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفھوم الطب الشخصي في  الفريد يجعل مركز سدرة للطب ا حد المو 

  .لرعايةفلسفته المتعلقة بالعالج وا

يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر، ٕالى جانب الرعاية 

الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز ا مراض القلب والجھاز 

ي العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرها.  كما يقدم العالج والرعاية للنساء الحوامل الالي 

  .تعاني ا جنتھن من مضاعفات صحية

قة التي يتميز بھا المركز شھادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام ئيعد التطور والحداثة الفا

  .متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية

مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجال الرعاية الصحية للحصول على خدمات الرعاية الصحية في 

    :www.sidra.orgوالتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

   

 

 

 :األطفالالعالمي لجمعيات جراحي  االتحادمؤتمر نبذة عن 

يواصل . 2004منذ عام  المؤتمر العالمي الخاص به كل ثالث سنوات األطفالمي لجمعيات جراحي العال االتحادينظم 

 واشنطن.فعالية  في 2016مشارك في عام  1000حضور أكثر من مع  نموهالمؤتمر 

 الشرق االوسط.  على اإلطالق فيمن نوعه مضيف لھذا "المؤتمر العالمي" األول ال سدرة للطب هو

دعم المختلفة ويحاالت البالتعرف على  من الراغبينالمنطقة، جميع انحاء أطفال من  ةجراحخبراء  المؤتمريستقطب 

 طب األطفال في العالم. أحدث ما توصل اليه الجراحين من جميع أنحاء العالم لتجربةكذلك 

 مشارك. 800حوالي بمشاركة  2019 لعام مؤتمرال يعقد
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