مؤتمر  WOFAPS 2019يحصل على االعتماد كنشاط تعلﱡم
جماعي
الدوحة ،قطر 15 ،أكتوبر  :2019يسر سدرة للطب أن يعلن عن حصول مؤتمر  WOFAPS 2019على االعتماد
كنشاط تعلﱡم جماعي )من الفئة  (١على النحو المحدد من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية – قسم
االعتماد .وھو معتمد كنشاط تعلم مدته كحد أقصى  ٣٥ساعة.
وسيستضيف سدرة للطب مؤتمر ) WOFAPSاالتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال( خالل الفترة من  ١إلى
 ٣نوفمبر  ٢٠١٩في مركز قطر الوطني للمؤتمرات .ويتوقع أن يستضيف المؤتمر العالمي ،األول من نوعه في
قطر ،أكثر من  ١٠٠٠جراح من مختلف أنحاء العالم.
ويھدف مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال لعام  ٢٠١٩إلى الكشف عن التطورات األكثر تقد ًما في
مجال الرعاية الجراحية لألطفال باإلضافة إلى التصدي للتحديات الحالية التي تعيق تقديم رعاية جراحية مثلى
لألطفال في الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض.
ومن جانبه ،قال البروفيسور ديفيد سيغاليت ،رئيس خدمات المرضى في سدرة للطب ورئيس مؤتمر االتحاد
العالمي لجمعيات جراحة األطفال" :ال يفصلنا سوى ثالثة أسابيع عن انعقاد واحد من أكبر مؤتمرات الجراحة في
الشرق األوسط ونحن سعداء بالتقدم الذي نحرزه في اإلعداد الستقبال ھذا الحدث المتميز .وستستضيف قطر
في ھذا المؤتمر الذي يدور موضوعه حول "التعاون والتعليم والتدريب بال حدود" كوكبة من ألمع رواد الفكر
المبتكرين في مجالي الجراحة والطب .ويتيح االعتماد للحضور تعلم واكتشاف مجموعة جديدة من أفضل
الممارسات في مجال الرعاية الجراحية لطب األطفال .وباإلضافة إلى ذلك ،سنستضيف مجموعة من ورش العمل
التي ستتيح للحضور فرصة لتحسين معرفتھم ومھاراتھم في مجال اھتمامھم".
وسيدير الجلسات األكاديمية في مؤتمر  WOFAPS 2019أخصائيو رعاية صحية معروفون عالميًا وخبراء في
ستعقَد قبل المؤتمر ويشمل ذلك
مجاالت ممارستھم .وينطبق االعتماد كذلك على عدد من ورش العمل التي
ُ
ستجرى في يومي  ٣٠و ٣١من أكتوبر .٢٠١٩
الجراحات المنقولة بالبث الحي التي
ُ
ومن جھته قال د .منصور علي رئيس قسم جراحة األطفال في سدرة للطب وممثل مؤتمر  WOFAPSفي
الشرق األوسط" :يمكن اعتبار  WOFAPS 2019ندوة تعليمية كبرى .وسيتيح ھذا المؤتمر فرصة للحضور إلقامة
عالقات تعلم مھمة ،وھو أمر مفيد على وجه الخصوص للجراحين الشباب وأولئك الذين يعملون بمعزل عن مراكز
الجراحات الكبرى وال يتع ﱠرضون لمثل ھذه الخبرات .و ُتعد ھذه فرصة فريدة من نوعھا يمكن من خاللھا التعلﱡم من
نخبة من أبرز الخبراء في مجال الجراحة .ومن دواعي الفخر أن أعلن أن عد ًدا من خبرائنا المقيمين في قطر
سيعقدون مجموعة من ورش العمل في مجاالت جراحة المسالك البولية وتنظير البطن مع األطباء المتدربين.
ويتيح مؤتمر  WOFAPS 2019فرصة رائعة لتعلﱡم واكتشاف الكثير والكثير".
للتسجيل ومعرفة المزيد من التفاصيلُ ،يرجى زيارة.www.wofaps.org :

 -انتھى -

نبذة عن سدرة للطب:
يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم .وھو
تأسس من أجل خدمة الصالح العام.
مركز 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 :

