


كلمة ترحيب

الزمالء الأعزاء

تنعقد الندوة الع�رشون للرابطة ال�سورية لأمرا�ض وجراحة القلب يف بداية العام 2017 

ب�سكل متزامن مع ح�سول هذا  بدم�سق،  القلب  البا�سل لأمرا�ض وجراحة  يف م�ست�سفى 

امل�ست�سفى على �سهادة اجلودة 9001، يف الوقت الذي ل تزال الأزمة ال�سورية م�ستمرة. 

وقد قمنا بتنظيم هذه الندوة على يومني الأول للجل�سات العلمية مع اجتماع يف نهايته 

ملجل�ض الرابطة مع جميع الأع�ساء، والثاين حل�سور جل�سة للحالت املعقدة والختالطات.

ونظمنا على هام�سه معر�ساً لل�رشكات الطبية التي قامت م�سكورة بامل�ساهمة فيه وبدعم 

فعاليات الندوة.

ال�سكر حل�سوركم ندوتنا  اإليكم زمالءنا الأعزاء بجزيل  الرابطة نتوجه  واإننا يف جمل�ض 

الع�رشين لنزداد اطالعاً على امل�ستجدات يف اأمرا�ض القلب وجراحتها، اآملني اأن ن�ستمر 

كاأطباء نعمل جميعاً يف هذا املجال الإن�ساين يف ممار�سة اآخر ما تو�سل اإليه العلم، على 

الرغم من الظروف ال�سعبة التي منر بها جميعاً.

نرجو اأن نكون قد وفقنا اإىل اختيار املو�سوعات التي �ستقدم يف هذه الندوة راجني اأن 

يكون تنظيمنا لها مقبولً ومفيداً وممتعاً.

اللجنة املنظمة للندوة     



اللجنة املنظمة للندوة

الرئي�ض الفخري للرابطة ال�سورية لأمرا�ض وجراحة القلب 

اأ. د. مفيد جوخدار 

رئي�س الرابطة

اأ. د. ح�سام الدين �سبلي 

نائب رئي�س الرابطة 

د. دياب الفاعوري 

اأمني �رس الرابطة

د. حممد يا�سني بني املرجة 

اخلازن

اأ. د. ر�سيد ال�سعدي 

اللجنة العلمية

د. عادل عي�سى 

د. حممد الغزي 

العالقات العامة 

الآن�سة ربـــــــا الفيحاء قداح - �سكرترية الرابطة 

ال�سيدة عبيــــر اأبو علون 

الإ�رساف الهند�سي

م. اأن�ض دورو 



الخميس 2017/1/19 

الت�سجيل8:30 – 9:30 

حفل الفتتاح 9:30 – 10:30

كلمة راعي الندوة - نقيب اأطباء �سورية

ت�سليم �سهادة اجلودة 9001 مل�ست�سفى ال�سهيد 

با�سل الأ�سد لأمرا�ض وجراحة القلب  

اأ. د. ح�سام الدين �سبلي كلمة افتتاح / ترحيب 

د. دياب الفاعوريكلمة مدير م�ست�سفى البا�سل 

افتتاح املعر�س الطبي 

ا�ســـرتاحة برعايـة �ســـركة الدروبي للتجهيــزات الطبيــة 

اجلل�سة الأوىل:  11:00 – 12:30 

روؤ�ســــــاء اجلل�سة:

اأ. د. ح�سام الدين �سبلي - د. طالل حمال - د. حممد يا�سني بني املرجة

د. اليا�س بركات املتالزمة الإكليلية احلادة والتداخالت القلبية 11:00 – 11:20 

د. اأحمد العايد العالجات احلديثة لق�سور القلب11:20 – 11:40 

د. عدنان عثمان اعتالل الع�سلة القلبية املحر�ض بال�سدة 11:40 – 12:00 

د. جمانة بوظوالغ�سي القلبي ب�سبب نادر »حالة �رشيرية« 12:00 – 12:20

مناق�سة12:20 – 12:30

ا�سرتاحة برعاية �رسكة ابن الهيثم لل�سناعات الدوائية

اجلل�سة الثانية:  13:00 – 14:30

روؤ�ســــــاء اجلل�سة:

اأ. د. مفيد جوخدار - د. اأحمد زكي �سكر - د. مروان ن�رسي

اإ�سالح رباعي فاللو عرب الأذنية اليمنى مع �سق 13:00 – 13:20

بطيني �سغري 
اأ. د. حممد يون�س 

د. خالد حمزة تدبري الق�سور الرئوي بعد اإ�سالح رباعي فاللو 13:20 – 13:40

�سذوذات اجلهاز ال�سمامي التاجي يف اعتالل 13:40 – 14:00

الع�سلة القلبية ال�سخامي
د. نزار حجري 

د. اأحمد الدغلي ال�سرتاتيجيات احلديثة يف جراحة رباعي فاللو 14:00 – 14:20 

مناق�سة14:20 – 14:30 

ا�سرتاحة غداء Lunch Box تقدمة �رسكة الرتاميديكا

اجلل�سة الثالثة:  16:00 – 17:30

روؤ�ســــــاء اجلل�سة:

اأ. د. حممد املبارك - د. ا�سماعيل �رسوف - د. عادل عي�سى

د. عبدو حمود عملية فونتان بتكنيك القنية خارج القلب16:00 – 16:20 

د. اأحمد خ�سوراجلراحة التنظريية القلبية16:20 – 16:40 

د. ر�سا عرب نظرة حديثة يف العالج باملميعات 16:40 – 17:00 

د. عمر غندورعودة ال�ستقطاب الباكر 17:00 – 17:20 

مناق�سة17:20 – 17:30 

اجتماع الرابطة ال�سورية لأمرا�ض وجراحة القلب  18:30 – 17:30
ع�ساء املوؤمتر Gala Dinner بدعوة من �رشكة اآ�سيا لل�سناعات الدوائية   19:00

الجمعة 2017/1/20
9:30 – 11:00    جل�سة احلالت املعقدة والختالطات 

من�سق اجلل�سة:

اأ. د. ر�سيد ال�سعدي 

اأع�ساء جلنة احلكم:

اأ. د. اأحمد تكريتي - اأ. د. ح�سام الدين �سبلي - د. حممد يا�سني بني املرجة

مقدمي احلالت: 

اأ. د. علي خدام 

د. خالد بيطار 

د. دياب الفاعوري 

ا�سرتاحة برعاية �رسكة الدروبي للتجهيزات الطبية 

اختتام امل�ؤمتر واملعر�ض









 

 



 

 



 

 



 

 


