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2022 
كلمة الدكتور حسن محمد الغباش
وزير الصحة

انطالق ـاً مــن رســالة وزارة الصحــة بالعمــل يف إطــار منظومــة صحيــة متكاملــة ...ومــن رؤيتهــا باالرتقــاء
بصحــة املواطــن الســوري مــن خــال شــبكة متكاملــة عادلــة وف ّعالــة تضمــن احلصــول علــى اخلدمــات الوقائية
والعالجيــة بجــودة أفضــل ،وتأمــن احتياجــات اخلدمــات الصحيــة ومواكبــة التطــورات علــى صعيــد املمارســة
ممــا يتيــح تبــادل التجــارب و اخلبــرات وتطويــر املهــارات الفرديــة واجلماعيــة مبــا ينعكــس علــى جــودة
اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للمواطــن.
يســر وزارة الصحــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية ...أن تقــوم برعايــة معــرض الرعايــة الطبيــة 2022
الــذي يســلط الضــوء علــى اجلهــود املبذولــة يف ســبيل االرتقــاء بحالــة الصحــة يف املجتمــع.
باســم وزارة الصحــة ،أمتنــى لكــم النجــاح ...وأتقــدم بالشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم يف اإلعــداد لهــذه
التظاهــرة العلميــة الهامــة ،وأجــدد التأكيــد علــى أن العاملــن يف القطــاع الصحــي ســيواصلون جهودهــم
والتزامهــم بخدمــة املرضــى ورســالتهم اإلنســانية ،مؤمنــن بســورية املســتقبل حتــت قيــادة ســيادة الرئيــس
الدكتــور بشــار األســد ،حتــت شــعار «األمــل بالعمــل».
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2022 
اجلبان
كلمة األستاذ الدكتور محمد أسامة
ّ
رئي ـ ـ ـ ـ ــس جامع ـ ـ ـ ــة دمشـ ـ ـ ـ ــق
الراعي األكادميي للمؤمتر
الزميالت والزمالء الكرام ...
يف خطــوات متســارعة لتطويــر برامجهــا العلميــة واألكادمييــة اعتمــدت جامعــة دمشــق مبــدأ أساسـاً ومنهاجـاً

يف التالقــح الفكــري والعلمــي ،حيــث ســعت خــال الســنوات املاضيــة لتطويــر البحــث العلمــي واالرتقــاء
مبخرجاتــه مــن خــال إقامــة مؤمتــرات ونــدوات علميــة مبشــاركة الطلبــة والباحثــن ،وإدراكا منهــا ألهميــة
البحــث العلمــي الطبــي والتعليــم الطبــي املســتمر ،ســخرت اجلامعــة ضمــن خططهــا البحثيــة جــزءا مــن
إمكانياتهــا لدعــم ورعايــة األبحــاث العلميــة الطبيــة ورفــع املســتوى العلمــي واملهنــي للكــوادر والكفــاءات الطبيــة
يف املشــايف اجلامعيــة.
إننــا يف جامعــة دمشــق نؤكــد أن الشــراكة بــن منظومــة املستشــفيات اجلامعيــة واملستشــفيات التابعــة لــوزارة
الصحــة عميقــة ومتجــذرة بحكــم النشــاطات املتشــعبة واملتشــابكة بينهمــا لتحقيــق الهــدف املشــترك املتمثــل
بدعــم وحتســن اخلدمــات الصحيــة املُقدمــة للمواطنــن وتعزيــز البحــث العلمــي الصحــي وحتقيــق االســتفادة
القصــوى مــن كافــة اإلمكانيــات املتوفــرة لــدى الطرفــن لالرتقــاء باخلدمــة الطبيــة وحتســن جودتهــا.
يكتســب املؤمتــر العلمــي للرعايــة الطبيــة املرافــق ملعــرض الرعايــة الطبيــة أهميــة بالغــة نابعــة مــن القضايــا
الطبيــة التــي ســيتطرق لــه بعمــق وشــمولية مــن قبــل أطبــاء وأخصائيــن مشــهود لهــم باخلبــرة يف مجــال
اختصاصاتهــم ،كمــا يشــكل املعــرض محطــة هامــة لالطــاع علــى أحــدث املســتجدات يف التقانــات الطبيــة
العامليــة مــن قبــل الشــركات العارضــة بهــدف االرتقــاء بســوية اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للمواطنــن يف
املجــاالت الطبيــة والدوائيــة.
كل الشــكر والتقديــر لــوزارة الصحــة لرعايتهــا هــذه التظاهــرة العلميــة الق ّيمــة ولألســاتذة والباحثــن
واحملاضريــن املشــاركني والــى الشــركات املســاهمة يف معــرض الرعايــة الطبيــة وهنــا نخــص بالشــكر الشــركة
املنظمــة للمعــرض املتحــدة للمعــارض جلهودهــا املبذولــة يف التحضيــر والتنظيــم لهــذا املعــرض املتميــز علــى
املســتوى احمللــي والعربــي واالقليمــي.
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2022 
كلمة الدكتور رائد أبو حرب
عميد كلية الطب البشري  -جامعة دمشق
رئيس املؤمتر
الرحمة لشهداء الوطن
الرحمــة لشــهداء اجليــش األبيــض الذيــن قدمــوا أرواحهــم يف مواجهــة جائحــة كورونــا بــروح مهنيــة عاليــة و نــذروا
أنفســهم خلدمــة مهنــة الطــب بــكل أمانــة .
الشفاء العاجل ملرضانا و جرحانا يف وطننا الغالي سورية
الزميالت والزمالء األعزاء...
إنــه لســعادة غامــرة و شــرف كبيــر لــي ،أن أرحــب بكــم يف رحــاب الــدورة الســنوية الســابعة عشــر ملعــرض و مؤمتــر
الرعايــة الطبيــة ،بعــد توقــف دام ثــاث ســنوات بســبب مــرور جائحــة داء كورونــا و مــا تطلبتــه املرحلــة مــن تباعــد
اجتماعــي و حتديــد ألي لقــاءات و اجتماعــات مباشــرة ،حيــث يعتبــر مؤمترنــا هــذا التظاهــرة العلميــة الســنوية املتميــزة.
و انطالقـاً مــن شــعار قائــد الوطــن الســيد الدكتــور بشــار األســد األمــل بالعمــل و العلــم ،نعيــد عقــد فعاليتنــا العلميــة
بعــد اإلنفــراج الــذي حصــل يف اللقــاءات و التجمعــات  ،بعــد تأمــن اللقاحــات اخلاصــة بــداء كورونــا و تقدميهــا لألخــوة
املواطنــن مــن قبــل املؤسســات الصحيــة الوطنيــة لكافــة شــرائح املجتمــع علــى كامــل مســاحة الوطــن ،و ذلــك لنشــر
املعرفــة الطبيــة و حتســن املمارســة العمليــة وفــق آخــر املســتجدات العلميــة العامليــة احلديثــة ،و هــذا يــؤدي إلــى رفــع
ســوية و جــودة املمارســة الطبيــة و تأمــن أعلــى ســويات اخلدمــة العالجيــة للمواطــن يف وطننــا الغالــي.
تشــتمل اجللســات العلميــة يف املؤمتــر علــى محــاور طبيــة شــاملة ملعظــم االختصاصــات ،ومنهــا معظــم فــروع الطــب
الباطنــي  ،األمــراض اجلراحيــة  ،أمــراض األنــف و األذن و احلنجــرة ،علــم األورام ،األمــراض اجللديــة والطرائــق
التجميليــة احلديثــة  ،إســتخدامات التصويــر الطبــي بطرائقــه وتطبيقاتــه املختلفــة ،طــب اجلنــن و العقــم  ،اجلديــد
يف العلــوم الصيدالنيــة و الطــب املخبــري ،إضافــة إلــى مســاهمة إختصاصيــن بالهندســة الطبيــة يف تطويــر الرعايــة
الصحيــة.
ويواكــب مؤمترنــا معــرض للتجهيــزات الطبيــة والصناعــات الدوائيــة والصيدالنيــة الوطنيــة ،مــا يطلــع الزائريــن  ،علــى
أحــدث املســتحضرات الدوائيــة والتجهيــزات الطبيــة لشــركاتنا الدوائيــة الوطنيــة.
الشكر اجلزيل لراعي املؤمتر و املعرض الطبي الدكتور حسن محمد الغباش ،وزير الصحة على رعايته الكرمية.
الشــكر الكبيــر لرئيــس جامعــة دمشــق األســتاذ الدكتــور محمــد أســامة اجلبــان علــى دعمــه الالمحــدود إلقامــة هــذا
املؤمتــر
الشكر الكبير لألساتذة و احملاضرين الذين سيغنون مؤمترنا من خالل محاضراتهم القيمة.
الشكر للجمعيات و الروابط الطبية على تقدميهم كل الدعم إلجناح مؤمترنا.
الشــكر لكافــة شــركات التجهيــزات الطبيــة و املعامــل الدوائيــة الوطنيــة التــي ســاهمت بفعاليــة يف دعــم مؤمتــر ومعــرض
الرعايــة الطبية.
الشــكر أيضـاً لكامــل فريــق عمــل الشــركة املنظمــة ( املتحــدة للمعــارض) ممثلــة مبديرهــا األســتاذ أميــن شــماع علــى
جهودهــم يف متابعــة كافــة التفاصيــل مبهنيــة عاليــة إلخــراج املؤمتــر بأحســن صــورة  ،حســب معاييــر املؤمتــرات العامليــة.
ختام ـ ًا  . . .حتيــة تقديــر لــكل مــن أســهم و يســهم بتطــور مســيرة العلــم حتــت مظلــة األمــن و األمــان التــي خطتهــا
انتصــارات جيشــنا الباســل وروتهــا دمــاء شــهدائنا الطاهــرة  ،بقيــادة الســيد الرفيــق الدكتــور بشــار األســد و دامــت
ســورية حــرة أبيــة.
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2022 
كلمة املنظمون
سبعة عشر عام من النجاح املستمر

السادة األطباء ...السادة العارضني  ...السادة الزوار
مرحب ـاً بكــم يف رحــاب فعاليــات الــدورة الســابعة عشــر ملعــرض الرعايــة الطبيــة  2022و التــي تقــام برعايــة وزارة الصحــة و
بالتزامــن مــع املؤمتــر العلمــي للرعايــة الطبيــة و الــذي يقــام بالتعــاون مــع جامعــة دمشــق.
شــكل انعقــاد معــرض و مؤمتــر الرعايــة الطبيــة بشــكل دوري عبــر الســنوات املاضيــة حتدي ـاً كبيــراً نظــراً للظــروف الصعبــة
التــي مــر بهــا بلدنــا احلبيــب ســورية و احلــرب اجلائــرة التــي فرضــت عليــه و علينــا و التــي طالــت كافــة نواحــي احليــاة ال
ســيما القطاعــن الصحــي و الدوائــي ،و كنــا إلــى جانــب مــن صمــد و قــاوم و اســتمر بتقــدمي اخلدمــات األساســية للمواطنــن،
لنكمــل واجبنــا باســتعادة املكانــة املتميــزة التــي يســتحقها بلدنــا و لنحتفــل مع ـاً بانتصــار أراده الســوريني علــى قــوى الظــام.
كمــا تعلمــون جمعيـاً متثــل املعــارض عــادة قاطــرة النمــو االقتصــادي يف الــدول و ال ســيما يف مجــاالت الصناعــات الدوائيــة
والتجهيــزات الطبيــة و كل مــا يتعلــق بالقطــاع الصحــي مــن ابتــكارات و اختراعــات و جتهيــزات ســعت دائمـاً لتقــدمي األفضــل
للبشــر مــن وســائل التشــخيص و العــاج احلديثــة.
كذلــك لطاملــا كانــت املؤمتــرات الطبيــة متثــل قنــوات هامــة للترابــط و التعليــم الطبــي املســتمر و تبــادل اخلبــرات و املعــارف بــن
األطبــاء ،لالرتقــاء باملســتوى املهنــي و العلمــي للمهنــة األســمى بالعالــم.
ويعتبــر معــرض و مؤمتــر الرعايــة الطبيــة حدثـاً هامـاً يترقبــه األطبــاء و العاملــن يف القطــاع الصحــي ملــا يوفــر هــذا املعــرض
واملؤمتــر مــن فــرص هامــة بالنســبة لهــم لالطــاع علــى كل مــا هــو جديــد يف املجــال الطبــي و الصيدالنــي و األدوات و
التجهيــزات الطبيــة و املخبريــة و خدمــات املشــايف و مبــا يســهم يف توفيــر املزيــد مــن فــرص الرعايــة الصحيــة للمواطنــن
مبختلــف فئاتهــم والتطــور املســتمر الــذي تشــهده فعالياتــه إمنــا هــي خطــوة هامــة مســاهمة يف اســتمراره ال بــل و توســعه كمـاً
و نوع ـاً عام ـاً بعــد عــام.
تســتمر فعاليــات معــرض و مؤمتــر الرعايــة الطبيــة يف دورتــه الســابعة عشــر لهــذا العــام علــى مــدى  5أيــام مبشــاركة أكثــر مــن
 60شــركة عارضــة مــن كبــرى شــركات التجهيــزات الطبيــة و املخبريــة و الصناعــات الدوائيــة الوطنيــة و ميثلــون أكثــر مــن
 100وكالــة لشــركات خارجيــة مــن  18دولــة .التــي حتتفــي معنــا اليــوم باســتمرار تقــدمي خدماتهــا للقطــاع الصحــي و ســد االح
تياجــات احملليــة الصحيــة و الدوائيــة و اســتعادة فــرص التقديــر و التواجــد يف األســواق املجــاورة متحديــة كل الظــروف الصعبــة
و بجــودة فرضــت نفســها يف تلــك األســواق .
و يضــم مؤمتــر الرعايــة الطبيــة  13جلســة علميــة تشــمل عــدة اختصاصــات طبيــة و مبشــاركة أكثــر مــن  100طبيــب مــن (رئيــس
جلســة و محاضــر) مــن اجلامعــات الســورية و اجلمعيــات و الروابــط الطبيــة و نقابــات األطبــاء و الصيادلــة و كليــة الهندســة
الطبيــة إضافــة إلــى مشــايف اجلامعــة و الصحــة و اخلدمــات الطبيــة.
اغتنم هذه الفرصة ألتوجه بجزيل الشكر والتقدير العميق للسادة :
الدكتور حسن محمد الغباش ،وزير الصحة ،راعي معرض و مؤمتر الرعاية الطبية.
الدكتور محمد أسامة اجلبان ،رئيس جامعة دمشق على تعاونه و دعمه للمؤمتر العلمي للرعاية الطبية
الدكتور رائد أبو حرب ،عميد كلية الطب ،رئيس املؤمتر.
األســتاذ غســان فاكيانــي ،مديــر عــام املؤسســة العامــة للمعــارض و األســواق الدوليــة علــى تعاونــه معنــا إلجنــاح فعاليــات املعــرض
واملؤمتــر العلمــي املرافق.
ونثمن عالياً اجلهود املبذولة من قبل اجلهات الداعمة :
وزارة الصحــة ،وزارة التعليــم العالــي ،جامعــة دمشــق -الهئيــة الســورية لالختصاصــات الطبيــة  -املجلــس العلمــي للصناعــات
الدوائيــة  -نقابــات األطبــاء و الصيادلــة واألســنان يف ســورية ،إدارة اخلدمــات الطبيــة العســكرية و إدارة اخلدمــات الطبيــة
لــوزارة الداخليــة و كليــة الطــب و الصيدلــة و األســنان و الهندســة الطبيــة يف جامعــة دمشــق.
و أتوجه بالشكر أيضاً إلى الباقة العلمية الطبية من جلان علمية يف جامعة دمشق و رؤساء الروابط و اجلمعيات
و رؤساء اجللسات و احملاضرين و مدراء املشايف على جهودهم التي بذلوها يف إجناح املؤمتر العلمي.
وكل الشــكر أيضــاً لكافــة األطبــاء املشــاركني يف املؤمتــر والشــركات الراعيــة واملشــاركة احملليــة والوفيــة ملعــرض و مؤمتــر
الرعايــة الطبيــة والذيــن قامــوا بدعمــه منــذ بداياتــه وإلــى يومنــا هــذا وكان لهــم األثــر الكبيــر يف إجنــاح فعاليــات سلســلة
معــارض الرعايــة الطبيــة.
وأخيراً نتمنى من كافة املشاركني باملعرض و املؤمتر والزوار األكارم التوفيق والنجاح.
وأمتنــى أن يكــون معــرض و مؤمتــر الرعايــة الطبيــة لهــذا العــام لقــا ًء مســتمراً وتواصـ ً
ا نوعيـاً بــن األطبــاء و جميــع العاملــن
يف القطــاع الصحــي.
على أمل أن نلقاكم يف الدورة القادمة الثامنة عشر ملعرض و مؤمتر الرعاية الطبية 2023
على أرض مدينة املعارض بدمشق.
عشتم و عاشت سورية منتصرة دائماً بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار األسد راعي العلم وصانع األمل.
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2022 
محــــاور املؤتــــمر

• أنـف وأذن وحنجـرة وأمـراض الـرأس والعـنق
• التوصيـات احلديثـة فـي إعادة التروية اإلكليلية
• املستجدات يف الغدد والسكري (اليود والدرق)
• اجلديـد يف أمـراض الوصـل املعــدي املريئــي
• نظـ ــرة حديث ــة فــي تدبيــر سـ ــرطان الث ــدي
• العقم واجلراحة التنظيرية
• طـ ـ ـ ــب األم واجلـنـي ــن
• التصويـر الطـبي يف عـام 2022
• مساهمة الهندسة الطبية يف تطوير الرعاية الصحية
• املسـتجدات يف األمـراض اجللدية والطـب التجـميلي
• املسـتجدات يف األمراض الصـدريــة
• اجلديـد يف علـوم الصيـدلــة واختصاصاتـها احلديثـة
• دور املخبر يف تدبير األمراض (التشخيص ،املعاجلة ،اإلنذار)
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2022 
اللجنة العلمية و رؤساء اجللسات
رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد إياد الشطي»
مت ترتيب األسماء حسب األحرف األبجدية

• الدكتور أحمد عباس
• الدكتور أسد إبراهيم
• الدكتور بشير صباغ
• الدكتور جمال جنار
• الدكتور جورج العسافني
• الدكتور حسام البردان
• الدكتور حسام الشبلي
• الدكتور حسان الغزي
• الدكتور حسني حيدر
• الدكتور خليل خليل
• الدكتورة ربيعة نحاس
• الدكتور رجب مقصود
• الدكتورة رمي مراد
• الدكتورة سلوى العبداهلل
• الدكتور صالح الشيخة
• الدكتور عادل شنان
• الدكتور عامر جميل
• الدكتور عبد الغني الشلبي
• الدكتور عبدو عيروط

• الدكتور عدنان اخلطيب
• الدكتور عصام حسن آغا
• الدكتور علي خدام
• الدكتورة عليا األسد
• الدكتور كرمي شاهني
• الدكتورة كنده الشوا
• الدكتور ملى يوسف
• الدكتور لينا صبح
• الدكتور محمد فراس احلناوي
• الدكتور محمد نبوغ العوا
• الدكتور محمد ياسني بني املرجة
• املهندس مصطفى املوالدي
• الدكتور معن صالح
• الدكتور منصور ناصر الدين
• الدكتورة هناء الغامن
• الدكتور هيثم احلسيني
• الدكتور وائل احللقي
• الدكتور ياسر صايف علي
• الدكتور يوسف دلة
• الدكتور يوسف سراج
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2022 
الـمحاضــريـن
مت ترتيب األسماء حسب األحرف األبجدية
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• الدكتور إبراهيم أبو زخم
• الدكتور أحمد اخلالد
• الدكتور أحمد وسوف
• الدكتور أسد إبراهيم
• الدكتور الياس بركات
• الدكتورة أمل حرفوش
• الدكتورة أمل يوسفان
• الدكتور أنور دحدل
• الدكتور بسام درويش
• الدكتور متيم شنان
• الدكتور حسام الدين الشيخ
• الدكتور حسام حديد
• الدكتور حسام خضر
• الدكتور حسني حيدر
• الدكتور خالد خطاب
• الدكتور رائد أبو حرب
• الدكتور راغب سليمان
• الدكتورة رشا مسعود
• الدكتور رشيد السعدي
• الدكتور رفائيل عطا اهلل
• الدكتورة رنا حبيب
• الدكتور زاهر احللبي
• الدكتورة زبيدة عبداهلل
• الدكتور سندباد نظامي
• الدكتور عبداهلل حتاحت
• الدكتور عبد الرحمن العوض
• الدكتور عبد املجيد يوسفان
• الدكتورة عبير املبيض
• الدكتور عصام األمني
• الدكتور عالء ديراني
• الدكتور علي محسن

• املهندس علي محمد خنسا
• الدكتور غسان شنان
• الدكتورة فاتن علي
• الدكتور فادي غازي
• الدكتور فايز صندوق
• الدكتور فيصل العمر
• الدكتور كمال قنبر
• الدكتورة لبنى حويجة
• الدكتورة لنده حسني
• الدكتور مازن الدغلي
• الدكتور مازن قصيباتي
• الدكتور مازن كنج
• الدكتور محمد األحمد
• املهندس محمد شموط
• الدكتور مروان احللبي
• املهندس مضر خالف
• الدكتورة ميس خازم
• الدكتور نزار عباس
• املهندسة نسرين املاضي
• الدكتورة نسرين خازم
• الدكتورة نوال داوود
• الدكتورة نورس جعفر
• الدكتورة هدى مندو
• الدكتور هيثم احلسيني
• الدكتور هيثم ملحم
• الدكتورة وئام ديبان
• الدكتورة وفاء صالح
• الدكتورة وهيبة سليمان
• الدكتور يوشع غامن
• الدكتور يونس قبالن
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2022 
حفــــل اإلفتتـــــاح
اإلفتتاح الرســــمي
األربعاء  1حزيران 2022
الساعة  05:30 - 05:00عصر ًا
كلمة الدكتور حسن محمد الغباش
وزير الصحة
كلمة الدكتور أسامة اجلبان
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ج ـ ــامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
الراعي األكادميي للمؤمتر

كلمة الدكتور رائد أبو حرب
رئيس املؤمتر
كلمة السيد أمين شماع
مدير عام
املتحدة للمعارض واملؤمترات الدولية
افتتاح املعرض الطبي

مساء
الساعة 06:30 - 05:30
ً
التسجيل للمؤمتر

من الساعة  05:30عصر ًا
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2022 

فعاليات اليوم األول
األربع ــاء 2022/ 06 / 01
اجللسة األولى

أنف و أذن و حنجرة و أمراض الرأس و العنق

رؤساء اجللسة

د .كرمي شاهني

د .محمد نبوغ العوا

20:00 – 18:30
د .عبدو عيروط
احملاضر

التوقيت

عنوان احملاضرة

18:45 – 18:30

أورام األنف و اجليوب

19:00 – 18:45

التحضير لعمليات زرع القوقعة
(محددات النجاح)

د .عبد الرحمن العوض

19:15 – 19:00

أورام النكفة التشخيص و التدبير

د .عبد املجيد يوسفان

19:30 – 19:15

نقص السمع املرافق لإلصابة بالكورونا

د .حسام حديد

19:45 – 19:30

التهاب اجليوب الفطري الغازي

د .فادي غازي

20:00 – 19:45

منـاقشــة

20:30 – 20:00

استراحة قهوة
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2022 

تتمة فعاليات اليوم األول
األربعاء 2022/ 06 / 01
اجللسة الثانية
رؤساء اجللسة

التوقيت

التوصيات احلديثة يف إعادة التروية اإلكليلية
د .حسام الدين شبلي

د .محمد ياسني بني املرجة

عنوان احملاضرة

22:00 – 20:30

د .جمال جنار

د .علي خدام

احملاضر

 20:50 – 20:30التوصيات األخيرة يف معاجلة املتالزمة اإلكليلية د .حسام خضر
احلادة مع ارتفاع الوصلة
 21:10 – 20:50التوصيات األخيرة يف معاجلة املتالزمة اإلكليلية د .الياس بركات
احلادة دون ارتفاع الوصلة
 21:30 – 21:10التوصيات األخيرة يف معاجلة املتالزمة اإلكليلية د .رشيد السعدي
املزمنة
21:50 – 21:30
د .راغب سليمان
دور اجلراحة يف إعادة التروية اإلكليلية
22:00 – 21:50

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

22:30 - 22:00

استراحة قهوة
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2022 

فعاليات اليوم الثاني
اخلميس 2022/ 06 / 02
اجللسة الثالثة

املستجدات يف الغدد والسكري (اليود والدرق)

د .أسد إبراهيم

رؤساء اجللسة د .رمي مراد د .هناء الغامن

18:15 – 17:00
د .رجب مقصود

التوقيت

عنوان احملاضرة

17:15 – 17:00

تأثير عوز اليود على الدرق واألجهزة األخرى

د .أمل حرفوش

17:30 – 17:15

اليود واحلمل

د .يونس قبالن

17:45 – 17:30

عوز اليود عند الولدان

د .أسد إبراهيم

18:00 – 17:45

مناجم امللح ويودنة امللح

م .مضر خالف

18:15 – 18:00

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

18:45 - 18:15

استراحة قهوة
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2022 

تتمة فعاليات اليوم الثاني
اخلميس 2022/ 06 / 02
اجللسة
الرابعة
رؤساء اجللسة

20:15 – 18:45

اجلديد يف أمراض الوصل املعدي املريئي

د .حسان الغزي د .منصور ناصر الدين

د .أحمد عباس
احملاضر

التوقيت

عنوان احملاضرة

19:00 – 18:45

املستجدات يف مري باريت

د .رائد أبو حرب

19:15 – 19:00

مستجدات العالج مبركبات ال PPI

د .أحمد وسوف

19:30 – 19:15

التظاهرات خارج الهضمية للجزر املعدي املريئي

د .زبيدة عبداهلل

19:45 – 19:30

تدبير تضيقات املري السليمة املعـندة

د .حسام الدين الشيخ

 20:00 – 19:45التداخالت التنظيرية لعسرة البلع التالية لعالج د .فايز صندوق
القلس اجلراحي
20:15 – 20:00

مناقش ــة

20:45 - 20:15

استراحة قهوة
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2022 

تتمة فعاليات اليوم الثاني
اخلميس 2022/ 06 / 02
اجللسة
اخلامسة
رؤساء اجللسة د .عبد الغني الشلبي

22:10 – 20:45

نظرة حديثة يف تدبير سرطان الثدي

د .حسني حيدر

د .يوسف دلة

التوقيت

عنوان احملاضرة

21:00 – 20:45

االنتقاالت الكبدية وسرطان الثدي

21:15 – 21:00

تقييم حواف االستئصال يف العالج احملافظ
لسرطان الثدي
دور العالج قبل العمل اجلراحي يف أورام الثدي

21:45 - 21:30

آفاق جديدة يف عالج سرطان الثدي
 )+( HRو )-( Her2
االجتاهات اجلديدة يف جراحة سرطان الثدي

21:30 – 21:15

22:00 - 21:45

احملاضر

22:10 – 22:00

مناقش ــة

22:30 –22:10

استراحة قهوة
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د .محمد األحمد
د .عالء ديراني
د .نسرين خازم
د .نورس جعفر
د .حسني حيدر
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2022 

فعاليات اليوم الثالث
اجلمعة 2022/ 06 / 03
اجللسة
السادسة
رؤساء اجللسة

العقم واجلراحة التنظيرية

د .وائل احللقي

د .خليل خليل

18:30 – 17:00
د.كنعان السقا
احملاضر

التوقيت

عنوان احملاضرة

17:15 – 17:00

مستجدات تدبير املبيض املتعدد الكيسات

د .مروان احللبي

17:30 – 17:15

مستجدات اإلمناء ضمن الرحم

د .هيثم ملحم

17:45 – 17:30

تنظير البطن خالل احلمل

د .أحمد اخلالد

18:00 – 17:45

اجلراحة التنظيرية والعقم

د .يوشع غامن

18:15 – 18:00

تدبير كتلة ملحقات تنظيري ًا

د .كمال قنبر

18:30 – 18:15

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

19:00 - 18:30

استراحة قهوة برعاية داتــا مـيد Mindray -

17
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تتمة فعاليات اليوم الثالث
اجلمعة 2022/ 06 / 03
اجللسة
السابعة
رؤساء اجللسة

طب األم واجلنني

د .سلوى العبداهلل

د .صالح الشيخة

20:25 – 19:00
د .معتز اللحام

التوقيت

عنوان احملاضرة

19:15 – 19:00

قيلة املضيق و تدبيرها - Ismucele -

د .فيصل العمر

19:30 – 19:15

تقنية  lynchلتدبير عطالة الرحم

د .علي محسن

19:45 – 19:30

تطويق عنق الرحم تنظيري ًا

د .سندباد نظامي

20:00 – 19:45

التقييم الصدوي لتناذر داون

د .عبير املبيض

20:15 – 20:00

التقييم الصدوي لتناذر إدوارد

د .رفائيل عطا اهلل

20:25 – 20:15

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

20:45 - 20:25

استراحة قهوة

18

احملاضر
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تتمة فعاليات اليوم الثالث
اجلمعة 2022/ 06 / 03
22:00 – 20:45

التصوير الطبي يف عام 2022

اجللسة
الثامنة
رؤساء اجللسة د .عادل شنان

د .عامر جميل

د .ياسر صايف علي

التوقيت

عنوان احملاضرة

21:00 – 20:45

تصوير األمراض املرتبطة ب IgG4

21:15 – 21:00

التصوير الطبي يف خثار اجليوب الوريدية داخل
القحف
الوسائل التشخيصية يف آفات جارات الدرق
إيكو طبقي مرنان نظائر املشعة

21:45 – 21:30

متالزمة األلم بعد العمل اجلراحي

د .متيم شنان

22:00 – 21:45

تشوهات تطور القشر الدماغي

د .زاهر احللبي

21:30 – 21:15

احملاضر

22:10 – 22:00

مناقشة

22:30 - 22:10

استراحة قهوة

د .عبداهلل حتاحت
د .مازن الدغلي
د .خالد خطاب

19
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فعاليات اليوم الرابع
السبت 2022/ 06 / 04
مساهمة الهندسة الطبية يف
اجللسة
تطوير الرعاية الصحية
التاسعة
د .يوسف سراج
رؤساء اجللسة د .محمد فراس احلناوي

التوقيت

عنوان احملاضرة

17:15 – 17:00

االجتاهات البحثية يف قسم الهندسة
الطبية
دور وزارة الصحة يف رفع سوية التجهيزات
الطبية
األطراف الصناعية و املقومات الطبية
(واقع  ...وآفاق)

18:00 – 17:45

مخبر الطباعة ثالثية األبعاد يف خدمة
األطراف الصناعية
األوكسجني الطبي
( مميزات و خصائص)

17:30 – 17:15
17:45 – 17:30

18:10 – 18:00

18:30 – 17:00
د .مصطفى املوالدي
احملاضر

د .رشا مسعود
م .محمد شموط
م .علي محمد خنسا
م .نسرين املاضي
م .املهندس عبد الفتاح نعامي
معمل أوكسجني النبك

18:30 – 18:10

منـاقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

19:00 – 18:30

استراحة قهوة برعاية معــمل أوكســجني النــبك

20
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تتمة فعاليات اليوم الرابع
السبت 2022/ 06 / 04
اجللسة
العاشرة
رؤساء اجللسة

املستجدات يف األمراض اجللدية و الطب
التجميلي
د .كنده الشوا
د .هيثم احلسيني

20:25 – 19:00
د .بشير صباغ
احملاضر

التوقيت

عنوان احملاضرة

19:15 – 19:00

املشاركات العالجية الفعالة يف إزالة األشعار

د .هيثم احلسيني

19:30 – 19:15

احلديث بالعالج بالليزر

د .إبراهيم أبو زخم

19:45 – 30:19

املستجدات بالعالج باإليزوترينئوين

20:00 – 19:45

البوتوكس يف الطب التجميلي

20:15 – 20:00

حقن املواد املالئة بني الواقع و اخليال

20:25 – 20:15

مـنــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

20:45 – 20:25

استراحة قهوة

د .فاتن علي
د .وهيبة سليمان
د .أنور دحدل

21
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تتمة فعاليات اليوم الرابع
السبت 2022/ 06 / 04
اجللسة
احلادية عشر
رؤساء اجللسة

املستجدات يف األمراض الصدرية

د .جورج العسافني

د .معن صالح

22:10 – 20:45
د .حسام البردان

التوقيت

عنوان احملاضرة

21:00 – 20:45

تدبير انصبابات اجلنب الناكسة السليمة

د .نزار عباس

21:15 – 21:00

تقنيات معاجلة تضيقات الرغامى الندبية
و الورمية

د .بسام درويش

21:30 – 21:15

املعاجلات احلديثة يف الربو

د .لبنى حويجة

21:45 – 21:30

املستجدات يف ذات الرئة املكتسبة باملجتمع

د .مازن قصيباتي

22:00 – 21:45

تشخيص السل الرئوي عند الكبار

22:10 – 22:00

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

22:30 - 22:10

استراحة قهوة

22

احملاضر

د .وفاء صالح
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فعاليات اليوم اخلامس
األحد 2022/ 06 / 05
19:00 – 17:30

اجلديد يف علوم الصيدلة و اختصاصاتها
اجللسة الثانية
احلديثة
عشر
د .لينا صبح
د .عصام حسن آغا
رؤساء اجللسة د .ملى يوسف

احملاضر

التوقيت

عنوان احملاضرة

17:45 – 17:30

علم العقاقير يف القرن احلادي و العشرين

د .ميس خازم

18:00 – 17:45

تصميم الدواء و اكتشافه بواسطة احلاسوب

د .هدى مندو

18:15 – 18:00

املعاجلة التهديفية للجملة العصبية باستخدام
تقانة النانو

د.أمل يوسفان

18:30 – 18:15

تطبيقات علم الوراث ّيات الدوائي يف شخصنة
العالج بالوارفارين

د .وئام ديبان

 18:45 – 18:30قاعدة البيانات الوطنية للتيقظ الدوائي :إضاءة د.لنده حسني
على التأثيرات الدوائية الضائرة الناجمة عن
األخطار الدوائية
19:00 – 18:45

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

19:30 - 19:00

استراحة قهوة

23
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تتمة فعاليات اليوم اخلامس
األحد 2022/ 06 / 05
اجللسة الثالثة
عشر

دور املخبر يف تدبير األمراض
( التشخيص  -املعاجلة  -اإلنذار)

رؤساء اجللسة

د .عدنان اخلطيب

د .عليا األسد

21:00 – 19:30
د .ربيعة نحاس

التوقيت

عنوان احملاضرة

19:50 – 19:30

اخلزعات السائلة لتشخيص األورام

د .غسان شنان

20:10 – 19:50

التطبيقات املخبرية لتقانة السلسلة

د .مازن كنج

 20:30 – 20:10تطبيقات اخلزعة السائلة يف الكشف عن َلني
املوت املبرمج  PD-L1و الدنا احلر لفيروس
 EBVلدى سوريني مصابني بلمفومة هودجكني
أو ملفومة بيركيت
20:50 – 20:30

الطرق احلديثة للكشف السريع عن املقاومة
اجلرثومية للصادات احليوية

21:00 – 20:50

منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

21:30 - 21:00

استراحة قهوة

24

احملاضر

د .رنا حبيب

د .نوال داود
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