
 

 
 2019العالمي السادس لجراحة األطفال في نوفمبر المؤتمر سدرة للطب يستضيف 

 
 جراح من جميع أنحاء العالم 1000حوالي  يستضيف ،عضو مؤسسة قطرسدرة للطب، 

 
  :2019 ابريل 2الدوحة، قطر، 

 

نوفمبر  3إلى  1العالمي السادس لجراحة األطفال في الفترة من  للمؤتمر عن استضافته سدرة للطبيعلن 
 قطر.ببمركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة  2019

  وسطاألطفال ُيعقد في الشرق األ يعالمي" لالتحاد العالمي لجمعيات جراح ؤتمرسدرة للطب أول "م ستضيفسي
إلى إلقاء الضوء  ؤتمرمشارك من جميع أنحاء العالم. ويهدف الم 1000حوالي  أن يحضرهتوقع الموالذي من 

قديم الرعاية عيق تعلى أحدث التطورات في الرعاية الجراحية لألطفال باإلضافة إلى التحديات الحالية التي تُ 
 لبلدان مرتفعة الدخل فضاًل عن البلدان منخفضة الدخل.الجراحية المثلى لألطفال في ا

 

ب جراحي سدرة للطفي قطر تحت قيادة مجموعة من  التحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفالايعقد مؤتمر سُ 
ئيس الحالي خدمات المرضى في سدرة للطب والر ومن بينهم البروفيسور ديفيد سيجاليت رئيس  المعروفين عالمياً 

وممثل  في سدرة للطب ، والدكتور منصور علي رئيس جراحة األطفاللجمعيات جراحي األطفالالعالمي لالتحاد 
 ب. في سدرة للط طب المسالك البوليةاالتحاد في منطقة الشرق األوسط، والدكتور بيبي ساليه رئيس 

 

، رئيس خدمات المرضى في سدرة للطب ورئيس االتحاد العالمي البروفيسور ديفيد سيجاليتمن جانبه قال 
حاد االت مؤتمر الستضافة مستعداً األطفال: "إنه من دواعي سروري أن يكون سدرة للطب  يلجمعيات جراح

. 2018اير في ين لسدره بعد افتتاح المستشفى الرئيسي لهذا العام في الدوحة العالمي لجمعيات جراحي األطفال
وهذه فرصتنا إلبراز التزام قطر باستضافة فعاليات طبية دولية تهدف إلى تحسين الرعاية المقدَّمة إلى األطفال 

http://www.sidra.org/
https://www.sidra.org/doctors-and-nurse-practitioners/david-sigalet-md-msc-phd-frcsc/


 

الدوحة. ب رهذا المؤتم جميع أنحاء العالم إلى الترحيب بالمشاركين فيحول العالم. ونحن نتطلع أنا وزمالئي من 
ة الجراحية تحسين الرعايالحدود ل الذهاب لما وراءسُيركِّز موضوع المؤتمر على "التعاون والتعليم والتدريب: و 

 ."المقدَّمة لألطفال

سيتضمن مناقشة شاملة  2019 لعام مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفالمن الجدير بالذكر أن 
واألبحاث  ألطفال. وسُتشكِّل األساليب الجراحيةللتحديات "التقليدية" في الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية ل

التي تستحق النشر والتحديات التي تواجه الرعاية المقدَّمة إلى األطفال في الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض 
 تعليمية تفاعلية.إطاًرا لكل جلسة 

ًيا الذين دول المعروفينأيًضا أن يعلن عن مشاركة المجموعة التالية من الجراحين والمتحدثين  المؤتمريسر 
 ديرون الجلسات المختلفة: يُ س  

 سوف يتحدث عن و )آن آربر، ميشيجان(   األمريكية لجراحة األطفاللجمعية رئيس ا د. رون هيرشل
 "اآلفاق الجديدة في الدعم باستخدام أجهزة التنفس: ما بعد األكسجة الغشائية خارج الجسم". 

  ت، الرئيس السابق لقسم المسالك البولية في مستشفى جريت أورموند ستري –بروفيسور فيليب رانسلي
 الخطاب االفتتاحي.أثناء لمتحدثين الرئيسيين المملكة المتحدة، أحد ا

 سالك البولية برنامج الم الذي قام بتنظيم، رئيس قسم المسالك البولية في سدرة للطب، د. بيبي ساليه
 . ورشة عمل تستمر ليومين قبل المؤتمربما في ذلك 

 د. )اإلسكندرية، مصر( و  د. سامح شحاتةات المتحدة األمريكية( و )كولورادو، الوالي د. ستيف روثبرغ
 )الدوحة، قطر( سوف يديرون ورشة عمل د. عبد اهلل زروقحدة( و )لندن، المملكة المت منذر حداد

 طرق الحد األدنى منتنّظمها الجمعية الدولية لجراحة مناظير األطفال في الشرق األوسط تدور حول 
 ا في ذلك الجراحة الروبوتية.بم التدخل الجراحي

 جامعة أوكسفورد( التي ستدير جلسة وورشة عمل بعد المؤتمر بعنوان "المبادرة د. كوكيال الخو( ،
 جراحة األطفال".لالعالمية 

 طب األورام لألطفال )توبينغن، ألمانيا( سوفجراحة ، رئيس الجمعية الدولية لبروفيسور يورغ فوكس 
 .يدير جلسة وورشة عمل بعد المؤتمر تركز على جراحة األورام
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 طب الطيران: ثقافة األمان وكيفية تحسين د. مايكل سجو، طبيب بشري، جراح طيران، استشاري في 
 من الخطوط الجوية.  مستفادة بيئة غرفة العمليات: دروس

 في كولومبوس أوهايو( سوف يدير جلسة خالل ناشيونال وايد تشيلدرن)مستشفى  د. مارك أ. ليفيت 
 المستقيم.و حول تشوهات الشرج قبل المؤتمر المؤتمر وورشة عمل 

 رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى األطفال بمقاطعة أورانج، ،بروفيسور أنطوان إي. خوري 
الواليات المتحدة األمريكية، سوف يناقش التطورات الجديدة الخاصة بالعالج الجراحي لسلس البول 

 لدى األطفال.المستعصي 

 رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى سياتل لألطفال، الواليات المتحدة  ،بروفيسور بول ميرجيريان
ن م الغثاألمريكية، سوف يقدِّم عرًضا حول "الممارسة الجراحية القائمة على األدلة: كيف نفصل 

 ".الثمين

قّدم يوباإلضافة إلى االستفادة من خبرات الجراحين الدوليين الذين سوف يديرون الجلسات، من المنتظر أن 
عرض بواسطة المشاركين،  400أكثر من  2019لعام التحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال ا مؤتمر

دد ععروًضا شفهية ومقاطع فيديو وملصقات. وستكون الملخصات المختارة مؤهلة للنشر في  ذلك تضمنوي
. وسُيعقد أيًضا عدد من ورش العمل قبل الفعالية Pediatric Surgery Internationalمجلة  خاص من

 وبعده. المؤتمروبعدها خالل األيام التي تسبق 
 

 لعالمييناوتجدر اإلشارة إلى أن الدوحة ستكون الوجهة السادسة التي تستضيف هذا الجمع من جراحي األطفال 
 وبرلين ودلهي وبوينس آيرس وزغرب. دي سي واشنطن عواصم مثل حيث ُعقدت الفعاليات السابقة في

  .www.sidra.org/WOFAPS2019 لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

 

 - انتهى -
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 :نبذة عن سدرة للطب
هو واليافعين من قطر والعالم. و يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال 

   مركز طبي خاص تأسَّس من أجل خدمة الصالح العام.
يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في مجاالت 

لته. وهذا المزيج مريض وعائالتعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة لل
الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفهوم الطب الشخصي 

 في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.
يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر، إلى جانب الرعاية 

ة المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز أمراض القلب والجهاز الصحي
العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرها. كما يقدم العالج والرعاية للنساء الحوامل الالئي 

 تعاني أجنتهن من مضاعفات صحية.
يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام يعد التطور والحداثة الفائقة التي 

 متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.
للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجال الرعاية 

 www.sidra.org :اإللكتروني الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع
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