التقن لمواجهة جائحة كرونا
الندوة العلمية الثانية حول الدعم
ي
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باستخدام تقنيات التواصل عن بعد

مقدمة
تأيت فعاليات هذه الندوة مضن سلسةل من الندوات اليت نسعى عىل تنظميها هبدف تبادل اخلربات بني الطباء العاملني ابخلارج وخاصة الليبيني مهنم
وزمالهئم الطباء العاملني داخل ليبيا يف اطار العمل امجلاعي ملواهجة جاحئة كوروان ،وذكل اميا ًان بأن مقاومة هذا الفريوس ال تمت اال بتضافر اجلهود بني ادلول
واخملتصني ،لعرض التطور احلاصل يف العامل ملواهجة هذا الوابء من هجة ولتفادي الوقوع يف أخطاء ومفاجأت س بق التعامل معها يف دول أخرى ،من هجة
اخرى.
من أجل الاس تفادة الكربى من فعاليات هذه الندوة ،يمت تسليط الضوء عىل املشالك والصعوابت يف مناطق حمددة يف ليبيا .يف هذه الندوة ،ستشمل
املناطق التالية :اجدابيا وما حولها ،الواحات ،س هبا وما حولها ،زلينت وما حولها ،والكفرة وماحولها.
ستمت تنظمي املشاركة يف فعاليات هذه الندوة ابس تخدام وسائل االتصال عرب الانرتنت ) (Zoomأو (Google Meetوذكل يوم السبت املوافق 80 / 92
 ،9898 /من خالل مركزي تقنية املعلومات جبامعيت س هبا واجدابيا.
جنهتد يف أن حيرض ويشارك يف فعاليات هذه الندوة أكرب عدد من الطباء الليبيني ،وخاصة العاملني ابملناطق املس هتدفة ،من خالل قاعات يمت جتهزيها
ابملعدات الالزمة للتواصل عرب الانرتنت ،أو من خالل الهواتف اذلكية.
اللجان املرشفة
شلكت جلنة مركزية العداد برانمج الندوة واالرشاف عىل تنفيذه ،تكونت من ادلكتور موىس املقريف (ليبيا) ،ادلكتور محمـد ارحمي (ليبيا) ،ادلكتور انرص
مسعود (ليبيا) ،ادلكتور موىس العريف (ليبيا) ،ادلكتور أبوبكر بن حيمد (فرنسا) ،ادلكتور أمحد املهدي-اجمرب (فرنسا) .ابالضافة اىل جلنة فرعية للمساعدة
يف التواصل مع الطباء الليبيني ابخلارج تكونت من ادلكتور انرص هامش (أملانيا) ،ادلكتور عيل الوايف (كندا).
حماور الندوة
سيمت العمل عىل اعالم أكرب عدد من الطباء الليبيني العاملني مبراكز ووحدات حصية تعمل عىل مواهجة هذا الوابء يف ليبيا وخاصة ابملناطق املشار الهيا
سابق ًا .كام سيمت التواصل مع جل املراكز الصحية يف هذه املناطق من أجل املشاركة يف حلقات النقاش للمواضيع اخملتلفة اليت س تطرح خالل هذه الندوة
واليت تشمل اليت:
 اجلراحة النساء والوالدة التصوير الطيب اجلانب النفيسسيمت توزيع فقرات الندوة عىل  5جلسات،ختص اجللسة الوىل لعرض التجربة الليبية يف مواهجة اجلاحئة .وختص اجللسات الاخرى لعرض التجارب
املتعلقة مبواهجة جاحئة كوروان كوفيد  92يف دول خمتلفة من العامل ،مع فتح ابب النقاش عقب لك عرض يف هذه اجللسات,

ميكنمك التسجيل حلضور جلسات الندوة ابلضغط عىل (وصةل التسجيل ابلندوة).
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تفصيل برانمج الندوة
لكمة الافتتاح
د .موىس املقريف
رئيس جامعة اجدابيا
و عضو اللجنة املركزية للندوة

Opening speech
Dr. Mussa Almgarief
9h90

9h88

اجللسة الوىل
)Covid-19 in Libya(Short talk
جتربة ماكحفة كوروان يف ليبيا
اجللسة الوىل رمق Session N°9
ادلمع الالكرتوين
مقرر اجللسة
رئيس اجللسة
د .انرص مسعود
معيد لكية ادلراسات االسالمية بس هبا – اجلامعة الامسرية
د .محمـد أرحمي
د .راضية اجلداوي
وكيل جامعة س هبا
منظمة الصحة العاملية ،جنوب س هبا
Dr. Monir ABDELKHALEK
د .منري صاحل عبداخلالق
ختص عمل اجلراثمي ،لكية الطب جبامعة اجدابيا
Ajdabia medical center, Libya
عضو اللجنة الطبية العليا جملاهبة وابء كوروان
9h20
Experiences and challenges
جتربة ماكحفة كوروان املس تجد يف منطقة اجدابيا ليبيا
Dr. Othman ALHABIB
د .عامثن عبدالسالم احلبيب
Health Orgaization, Sebha,
مرشف عام مركز العزل ،بنت بية
Libya
9h30
Experiences and challenges
جتربة ماكحفة كوروان املس تجد يف منطقة بنت بية ليبيا
Dr. Abir ALAKOUKI
د .عبري العكويك
عضو اللجنة الاستشارية الطبية جملاهبة وابء كوروان ،اجدابيا Ajdabia medical center, Libya
9h40
Experiences and challenges
جتربة ماكحفة كوروان املس تجد يف منطقة اجدابيا ليبيا
Dr.
د .رئيس مركز العزل زلينت
م
Zliten medical center, Libya
ستشفى زلينت ،ليبيا
9h50
Experiences and challenges
جتربة ماكحفة كوروان املس تجد يف منطقة زلينت ليبيا
Dr. Essa ALJALY
د .عيىس مطرود اجلايل
Albriga medical center, Libya
رئيس اللجنة الطبية جملاهبة وابء كوروان ،الربيقة ليبيا
10h00
Experiences and challenges
جتربة ماكحفة كوروان املس تجد يف منطقة الربيقة ليبيا
Dr. Mohammed YAHYA
د .محمـد همدي عيل حيي
م
رئيس قسم العزل ،ستشفى الكفرة
10h10 Alkofra medical center, Libya
عضو اللجنة العلمية ،مستشفى الكفرة
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Experiences and challenges
جتربة ماكحفة كوروان املس تجد يف منطقة الكفرة ليبيا

اجللسة الثانية اجلانب النفيس
اجللسة الثانية رمق Session N° 9
مقرر اجللسة
نفس
د .منصور احلويت ،استشاري امراض ية،
مستشفى الامراض النفس ية ،بنغازي
د .أحالم اسامعيل ،اخصائية اعصاب أطفال
مستشفى الامراض النفس ية ،طرابلس
Dr. Mansour ADDOU
د .منصور عدو
مستشفى دجيون فرنسا Centre Hospitalier La Chartreuse, Dijon, France

ادلمع الالكرتوين

رئيس اجللسة
د .رىض العولكي
بنغازي

Corona virus and its effects on psychological health
جاحئة كوروان وتأثريها عىل الصحة النفس ية

11h10

98h30

اجللسة الثالثة اجلراحة
جتربة ماكحفة كوروان يف العامل (حلقات نقاش)
رئيس اجللسة
د .عبدالقادر املغريب
رئيس قسم اجلراحة جامعة اجدابيا
رئيس قسم اجلراحة مبستشفى اجدابيا

)Covid-19 worldwide(Short talk + discussion
اجللسة الثالثة رمق Session N° 3
ادلمع الالكرتوين
مقرر اجللسة
محمـد حسن عبداحلفيظ ،لكية الطب جامعة اجدابيا
د .محمـد عبدالرمحن ضو ،اخصايئ جراحة ،املانيا

Dr Abdulazez Sagir IMHMED
د .عبدالعزيز صقر امحمـد
مستشفى هيديلبريغ ،أملانيا University hospital of Heidelberg, Germany
Surgical intervention on patients affected with COVID-19
اخلضوع لعملية جراحية اثناء جاحئة فريوس كوروان (كوفيد )92
Dr Aimen ALMAHJOUB
د .أمين احملجوب
مستشفى اكن نورماندي ،فرنسا University hospital of Caen-Normandie, France
COVID-19 Pandemic: how does the surgeon deal with affected patients
before, within and after the surgical intervention
جاحئة كوفيد: 92-كيف يتعامل اجلراح مع املصابني قبل ،اثناء وبعد التدخل اجلرايح ؟
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اجللسة الرابعة التصوير الطيب
)Covid-19 worldwide(Short talk + discussion
جتربة ماكحفة كوروان خارج ليبيا (الاشعة ،حمارضة يتلوها حلقة نقاش)
اجللسة الرابعة رمق Session N° 4
ادلمع الالكرتوين
مقرر اجللسة
رئيس اجللسة
د .عبدالسالم الزيداين ،اخصايئ أشعة ،فرنسا
د .امحد املهدي-اجمرب
د.هاين حمـمد العرييب ،قسم الاشعة ،جامعة اجدابيا
ابحث يف الهندسة الطبية ،فرنسا
Dr. Jamal SALEM
د .جامل عبدالسالم سامل
مستشفى اكسل ،املانيا Agaplesion Diakonie Kliniken Kassel, Germany
Covid 19 and the role of medical imaging
مرض كوروان املس تجد و دور التصوير الطيب

13h40

13h00

اجللسة اخلامسة النساء والوالدة
)Covid-19 worldwide(Short talk + discussion
جتربة ماكحفة كوروان خارج ليبيا (النساء والوالدة ،حمارضة يتلوها حلقة نقاش)
اجللسة اخلامسة رمق Session N° 5
ادلمع الالكرتوين
مقرر اجللسة
رئيس اجللسة
د .رحاب حسني بشري
د .انرص هامش ،اخصايئ جدلية ،أملانيا
معيدة لكية الطب جبامعة س هبا،
د ، .اخصايئ نساء ووالدة ،جامعة س هبا
رئيس قسم النساء والوالدة مبستشفى س هبا الطيب
Dr. Shamsa Deeb
د .مشسة ادليب
مستشفى وينشسرت ،كندا Winchester District Memorial Hospital, Canada
14h30
)Obstetrics and Gynecology –Issues related to Corona virus (Covid-19
النساء والوالدة ،مواضيع لها عالقة بوابء كوروان كوفيد 92

13h50

لكمة اخلتام والتوصيات
لكمة اخلتام والتوصيات
د .أبوبكر بن حيمد

Closing speech and Conclusion
Dr. Abobaker BEN YAHMID
أس تاذ وابحث يف القانون  -فرنسا
وعضو اللجنة املركزية للندوة

14h50

14h40
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قامئة ابملراكز الصحية املشاركة يف الندوة
امس املركز

امس وصفة مرشف القاعة

