
  

 

التسجيل في مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال 
  متاح اآلن 2019لعام 

 
يھدف موضوع المؤتمر "التعاون والتعليم والتدريب بال حدود" إلى التصدي للتحديات الجراحية 

  العالمية
 

في مؤتمر االتحاد العالمي  رابط التسجيللن أن أن يع سدرة للطبيسر  :2019مايو  29الدوحة، قطر، 
  صار متاًحا اآلن. 2019ت جراحي األطفال لعام لجمعيا

االتحاد العالمي لجمعيات جراحي سيستضيف سدرة للطب مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال (
  ني للمؤتمرات.في مركز قطر الوط 2019نوفمبر  3إلى  1) للمرة األولى في قطر خالل الفترة من األطفال

وسُيعقد مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال في قطر تحت قيادة نخبة من جراحي سدرة للطب 
، رئيس خدمات المرضى في سدرة للطب يد سيجاليتالبروفيسور ديف ذائعي الصيت في العالم. ويشمل ذلك

، رئيس قسم جراحة األطفال د. منصور عليوالرئيس الحالي لالتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال، و
، رئيس قسم طب د. بيبي ساليات جراحي األطفال في الشرق األوسط، ووممثل االتحاد العالمي لجمع

  المسالك البولية والرئيس المسؤول عن طب المسالك البولية في المؤتمر.

، رئيس قسم جراحة األطفال في سدرة للطب وممثل االتحاد العالمي د. منصور عليتمر، صرّح وتعليًقا على المؤ
ول التعاون لجمعيات جراحي األطفال في الشرق األوسط "ستستقبل قطر في المؤتمر الذي يدور موضوعه ح

والتعليم والتدريب بال حدود، نخبة من ألمع رواد الفكر المبتكرين في المجالين الجراحي والطبي. وبصفتي أحد 
الجراحين في قطر، يشرفني أن أعمل في مستشفى مثل سدرة للطب ُيكرس جھوده في تحسين الرعاية 

تقدًما ملحوظًا في تحقيق العديد من  المقدمة لألطفال. ولقد أحرزنا، بدعم من مؤسسة قطر وحكومة قطر،
اإلنجازات التي تُعد األولى من نوعھا على مستوى البالد وفي المنطقة. وفي غضون أشھر من افتتاح 

، حققنا الكثير من اإلنجازات التي تدعو إلى الفخر. ويشمل ھذا إجراء فصل 2018مستشفانا الرئيسي في يناير 
راحات األطفال الصغار المصابين بمتالزمة األمعاء القصيرة والصرع وانقالب لتوأمين متالصقين، باإلضافة إلى ج

المثانة للخارج والتشوھات القحفية الوجھية وأمراض القلب الخلقية والصعوبات المتعلقة بالعظام وغير ذلك الكثير. 
لجمعيات جراحي األطفال لعام نتطلع إلى مشاركة قصص نجاحنا مع أقراننا في العالم في مؤتمر االتحاد العالمي 

  والتعلم منھم في المقابل". 2019

إلى الكشف عن التطورات األكثر تقدًما في  2019يھدف مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال لعام 
 مجال الرعاية الجراحية لألطفال باإلضافة إلى التصدي للتحديات الحالية التي تعيق تقديم رعاية جراحية مثلى

جراح من  1000لألطفال في الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض. وُيتوقع أن ينضم إلى المؤتمر ما يزيد عن 
  جميع أنحاء العالم.

فرصة عظيمة للجراحين  2019وأضاف د. علي قائاًل "ُيعد مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال لعام 
الجنوبية على وجه الخصوص، حيث يتعين على العديد من الجراحين في الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا 

تقديم الرعاية في أماكن تواجه تحديات في الموارد. وسيكون ھذا األمر أحد الموضوعات الرئيسية للمؤتمر. 
 أشجع أنا وزمالئي من قسم الجراحة أقراننا الجراحين والكيانات الجراحية في جميع أنحاء العالم على االنضمام

، حيث سيناَقش منظور الرعاية في األماكن 2019لنا في مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال لعام 
الغنية بالموارد واألماكن التي تواجه تحديات في الموارد من أجل حل جميع المشكالت الرئيسية التي نواجھھا 

  في مجال جراحة العيوب الخلقية".
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 :نبذة عن سدرة للطب

يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر 
س من أجل خدمة    الصالح العام. والعالم. وھو مركز طبي خاص تأسَّ

يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات 
المتبعة في مجاالت التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية 

سسات الصحية الفائقة للمريض وعائلته. وھذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤ
  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 
في جانب الرعاية الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة 

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 
  والتزام متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية. ريادية

للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساھمتنا في مجال 
الرعاية الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع 
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