سدرة للطب يستضيف ورشة عمل دولية حول جراحات المسالك
البولية الترميمية لألطفال
الدوحة ،قطر 3 ،سبتمبر  :2019يسر سدرة للطب أن يعلن عن عقد أول ورشة عمل دولية حول جراحات
المسالك البولية الترميمية لألطفال.
ستعقد ورشة العمل في الفترة من  30إلى  31أكتوبر  2019في مركز قطر الوطني للمؤتمرات إلى جانب تنظيم
ُ
وستعقد ورشة العمل كفعالية تمھيدية للمؤتمر العالمي السادس لجراحات
جلسات منفصلة في سدرة للطب.
ُ
األطفال ) (WOFAPS 2019الذي سينعقد خالل الفترة من  1إلى  3نوفمبر .2019
دم ورشة عمل جراحات المسالك البولية عرضًا مباش ًرا آلخر مستجدات العمليات الجراحية إلى جانب
وستق ِّ
مناقشات تفاعلية مع فريق من أطباء المسالك البولية ذوي الشھرة العالمية .كما ستتيح إحدى الميزات الجديدة
لورشة العمل للحاضرين مشاھدة عملية جراحية مباشرة من غرفة العمليات في سدرة للطب أثناء الجلوس في
قاعة المؤتمرات بسدرة.
ومن جانبه ،قال البروفيسور بيبي سال ،رئيس قسم المسالك البولية في سدرة للطب ورئيس اللجنة المنظمة
لورشة العملُ " :تعتبر ورشة العمل الحية لجراحات المسالك البولية ميزة مثيرة ،فھي ليست مھمة من منظور
تعليمي فحسب ،بل إنھا فرصة رائعة لعرض التطورات التي أنجزھا سدرة للطب في مجال جراحة المسالك
البولية لألطفال .لقد أصبح تخصصنا الفرعي الخاص بطب األطفال في سدرة للطب موج ًھا لجميع األطفال اآلن
بشكل حصري ويتعامل مع جميع أنواع تشوھات الجھاز البولي التناسلي التي تتطلب تدخالت جراحية".
ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر  WOFAPSلعام  2019سيتضمن مناقشة شاملة حول التحديات "التقليدية" في
كّل األساليب الجراحية واألبحاث التي تستحق
الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية لدى األطفال.
وستش ِ
ُ
النشر والتحديات التي تواجه الرعاية المق ﱠدمة إلى األطفال في الدول ذات الدخل المرتفع وذات الدخل المنخفض
إطا ًرا لكل جلسة تعليمية تفاعلية .وسيستمر موضوع التخصصات الفرعية لجراحة المسالك البولية طوال فترة
مؤتمر  ،WOFAPSحيث يتضمن المؤتمر ثالث جلسات لمدة يوم كامل حول المسالك البولية.
وتابع البروفيسور سال قائال ً" :نحن سعداء أي ً
ضا بأن ورشة العمل تمثل جز ًءا من مؤتمر  WOFAPSلعام - 2019
الذي سيكون أكبر تجمع على اإلطالق لجراحي األطفال من جميع أنحاء العالم .وسيوفر ذلك منصة واسعة لنا
الستعراض وتسليط الضوء على التطورات وكذلك التحديات التي تحتاج إلى معالجة في مجال جراحات المسالك
البولية الترميمية لدى األطفال .أتطلع إلى الترحيب بالطالب والزمالء الجراحين من جميع أنحاء العالم في ورشة
العمل التي ننظمھا".
للحصول على التفاصيلُ ،يرجى زيارة صفحة الفعاليات على الموقع اإللكتروني  ،sidra.orgوللتسجيل في ورشة
عمل جراحات المسالك البوليةُ ،يرجى النقر ھنا.

 -انتھى -

نبذة عن سدرة للطب:
يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم .وھو مركز
تأسس من أجل خدمة الصالح العام.
طبي خاص
ﱠ
يتبنى المركز ،الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،أفضل الممارسات المتبعة في
مجاالت التعليم الطبي ،وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية ،والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلته .وھذا
المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية 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 جانب الرعاية
الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة .وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في 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 ريادية والتزام
متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.
للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساھمتنا في مجال الرعاية الصحية
والتعليم والبحوث على المستوى العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.sidra.org :

