
  
 

 
مع  2019اختتام المؤتمر العالمي السادس التحاد جمعيات جراحي األطفال لعام 

توصيات خاصة للتعاون في مجال التدريب من أجل تقديم أفضل مستويات الرعاية 
 الصحية في جميع أنحاء العالم

  
 المبتدئين والمتخصصين  سدرة للطب، مضيف المؤتمر، تأتي بمجموعة من الجراحين

 ت الموارد المحدودة للتعلم من نخبة من أبرز الخبراء الدوليينمن البلدان ذا
  استخدام التكنولوجيا المتقدمة تسھل التعاون وايصال الرعاية الصحية الى جميع

 انحاء العالم
  توفر العمليات الجراحية الحية وورش العمل للمتخصصين فرص التعلم والمنصة

 المثالية للتطور والتواصل
  

اختتم سدرة للطب اليوم المؤتمر العالمي السادس التحاد جمعيات جراحي األطفال  :2019نوفمبر  3 الدوحة، قطر،
في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. باعتباره احد أكبر الفعاليات الطبية على مستوى العالم والذي ينعقد  2019لعام 

 دولة.  80أكثر من مشارك من 800للمرة االولى في الشرق االوسط،، بحضور أكثر من 
  

وقد انعقد المؤتمر الدولي ھذا العام تحت شعار "التعاون والتعليم والتدريب: ما وراء الحدود" حيث استضاف سلسلة 
من الندوات والجلسات حول ھذه الركائز الرئيسية الثالث والتي تتعلق بجراحة األطفال؛ بما في ذلك أحدث العالجات 

 .العالج المثالي في بيئة محدودة الموارد، فضالً عن المضاعفات، وكيفية معالجتھافي بيئة غنية بالموارد، و
  

وفي ھذا السياق، صّرح د.منصور علي، رئيس قسم الجراحة في مركز سدرة للطب وممثل االتحاد العالمي 
ذا المستوى "انني افخر باستضافة سدرة للطب لحدث طبي على ھ لجمعيات جراحي األطفال في الشرق األوسط:

العالمي فضالً عن المعرفة والخبرة التي يتمتع بھا المشاركون في ھذا المؤتمر سواء كانوا من قطر او من انحاء 
العالم. شعار المؤتمر لھذا العام يجسد التزامنا بتطوير معايير الرعاية الصحية بشكل عام، وجراحة األطفال بشكل 

دمة كلھا عناصر أساسية لضمان حصول كل طفل على العالج الذي يحتاجه. خاص. التدريب والتعليم والتقنيات المتق
 ھذا ھو المبدأ الذي يعمل به االتحاد وھو ما يتماشى مع رؤيتنا ورؤية قطر."

  
ھو مبادرة لحث الجراحين من جميع أنحاء العالم للتعاون من  2019مؤتمر اتحاد جمعيات جراحي األطفال لعام 

حة األطفال، وتشجيع الممارسات األخالقية، وتحسين مھارات التعليم والتدريب لدى أجل تعزيز مستويات جرا
 جراحي األطفال المبتدئين، وتطوير البحوث في جراحة األطفال.

  
تخلّل المؤتمر سلسلة من ست ورش عمل عقدت قبل وبعد المؤتمر، بھدف خلق منصة للتدريب التقني واالستفادة من 

وا لزيارة الدوحة، والتي شملت ورشة الجراحة الحية، فضالً عن جلسات خاصة حول نخبة الخبراء الذين جاء
 جراحة المسالك البولية والتي انعقدت يومياً طوال المؤتمر.

  



  
 
ركزت األھداف التعليمية للورش على تمكين المشاركين من وصف مسببات المرض أو الحاجة الى الجراحة، 

حديات المشتركة، والفروق بين إدارة الجراحة في البلدان ذات الموارد المحدودة ومعايير الممارسات الطبية، والت
 وتلك المتقدمة.

  
وقالت الدكتورة سعاد أبول، جّراحة األطفال ومديرة الترخيص الطبي في وزارة الصحة في الكويت: "تم تصميم 

ريد من نوعه للتركيز على أفضل بشكل ف 2019برنامج مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال لعام 
الممارسات في عالم الجراحة اليوم، وذلك بھدف تحديد أفضل األساليب لعالج األمراض التي تّھدد حياة األطفال. 
تشھد منطقة الشرق األوسط تحد كبير في مجال الرعاية الصحية، وھنا يأتي دور المؤتمر في سد الفجوة، متيحاً 

 لجميع االفراد في مختلف انحاء العالم، وخاصة في ھذه البلدان". الوصول إلى الرعاية الصحية
  

من جانبه قال البروفيسور ديفيد سيجاليت، رئيس خدمات المرضى في سدرة للطب ورئيس االتحاد العالمي لجمعيات 
ً مبھراً. 2019جراحي االطفال: "لقد حّقق مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال لعام  وتخلّله  نجاحا

مناقشات عديدة بين خبراء الرعاية الصحية ومنظمات القطاع الخاص والجراحين وواضعي السياسات الذين وافقوا 
 على أھمية التعاون من أجل التدريب وتنمية الكفاءات في المجال".

  
عاية الصحية عالية الجودة في واختتم البروفيسور ديفيد قائالً: "يجب استخدام التقدم التقني والبحثي لتكون خدمات الر

متناول الجميع، بما في ذلك البلدان المحدودة الموارد. وانا على يقين من مقدرتنا على التوصل الى سبل للتعاون 
   . 2022المثمر قريباً، وأنا أتطلع إلى الدورة المقبلة للمؤتمر في براغ، جمھورية التشيك في أكتوبر 

 
يارة الروابط أدناه أو موقع االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال على للمزيد من المعلومات، يرجى ز

.�www.wofaps.org 
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  :نبذة عن سدرة للطب
ية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم. وھو مركز يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصح
  .طبي خاص تأ َّسس من أجل خدمة الصالح العام

يتبنى المركز، الذي أنشأته مٔوسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في مجاالت 
سريرية، والرعاية الصحية الفأيقة للمريض وعأيلته. وھذا المزيج التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث ال

الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المٔوسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفھوم الطب الشخصي في 
  .فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية

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

  .فات صحيةتعاني أجنتھن من مضاع
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 

    :www.sidra.orgالبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكترونيوالتعليم و
   
 

  مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال:نبذة عن 
. يواصل 2004م المؤتمر العالمي الخاص به كل ثالث سنوات منذ عااالتحاد العالمي لجمعيات جراحي األطفال ينظم 

 في فعالية واشنطن. 2016مشارك في عام  1000المؤتمر نموه مع حضور أكثر من 
  سدرة للطب ھو المضيف لھذا "المؤتمر العالمي" األول من نوعه على اإلطالق في الشرق االوسط. 
ت المختلفة ويدعم يستقطب المؤتمر خبراء جراحة أطفال من جميع انحاء المنطقة، من الراغبين بالتعرف على الحاال

  كذلك الجراحين من جميع أنحاء العالم لتجربة أحدث ما توصل اليه طب األطفال في العالم.
  مشارك. 800بمشاركة حوالي  2019يعقد المؤتمر لعام 
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