ندوة حول دعم األسر واألطفال في المستشفيات
األربعاء  26سبتمبر 2018
الدوحة
فندق فورسيزونز
مسودة برنامج
09:00 – 08:30
09:30-09:00

التسجيل
ترحيب وتمهيد حول التقرير
األستاذة /نور المالكي الجهني ،المدير التنفيذي ،معهد الدوحة الدولي لألسرة
الدكتورة صدرية الكوهجي  ،القائد الوطني لالستراتيجية الوطنية لصحة األطفال والمراهقين  ،باإلنابة عن
وزارة الصحة العامة
الدكتورة ناتالي ويليامز،أستاذ مساعد  ،جامعة نبراسكا  -لينكولن

11:00 -09:30

الجلسة األولى :دعم األسر واألطفال في المستشفيات
.1
.2
.3
.4

أهمية اتباع نهج الرعاية المتمركز حول األسرة
أهمية التأقلم األسري واالستجابات التكيفية في السياق الطبي
أهمية الجوانب النفسية واالجتماعية في الرعاية الصحية لألطفال
أهمية الخدمات الموجهة للطفل في أماكن الرعاية الصحية

مدير الجلسة:
• السيدة هولي كالرك  ،رئيس قسم خدمات حياة الطفل  ،مؤسسة حمد الطبية
المتحدثون:
• دكتورة ناتالي ويليامز  ،أستاذ مساعد  ،جامعة نبراسكا  -لينكولن
• دكتورة أمل خضر  ،أستاذة مشارك في طب األطفال  ،كلية طب وايل كورنيل  ،قطر
• دكتور خالد األنصاري  ،رئيس قسم طب الطوارئ  ،مؤسسة حمد الطبية
• دكتور محمد وقار عظيم  ،رئيس قسم الطب النفسي  ،مركز السدرة للطب والبحوث
11:30 – 11:00

استراحة وصورة جماعية للمشاركين

13:00 – 11:30

الجلسة الثانية – الجوانب النفسية واالجتماعية في أماكن الرعاية الصحية لألطفال في قطر
.1الخدمات النفسية االجتماعية في مراكز الرعاية الصحية لألطفال في قطر :نتائج التقرير :دعم األسر
واألطفال في المستشفيات
 .2تطبيﻖ خدمات الرعاية النفسية االجتماعية لألﻃفال واألسر في مرافﻖ الرعاية الصحية لألﻃفال في قطر
.3الخدمات الموجهة للطفل في قطر
مدير الجلسة:
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• السيد ايان توللي  ،الرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية
المتحدثون:
• السيدة هولي كالرك  ،رئيس قسم علوم حياة الطفل  ،مؤسسة حمد الطبية
• الدكتورة صدرية الكوهجي ،رئيسة وحدة خدمات األطفال والمراهقين واستشارية طب المجتمع  ،مؤسسة
الرعاية الصحية األولية
• دكتور هشام مرسي  ،رئيس قسم جودة الحياة والرعاية االنتقالية  ،المركز الوطني للتأهيل المجتمعي ،
مؤسسة حمد الطبية
• السيد روبرت وينج  ،منسﻖ برامج حياة الطفل والعناية المركزة على األسرة  ،مركز السدرة للطب والبحوث
14:00 – 13:00
15:30-14:00

غداء
الجلسة الثالثه :عصف ذهني حول ما تمت مناقشته وسبل المضي قدما
تتناول هذه الجلسة مناقشة مرئيات الخبراء حول السياسات والبرامج الداعمة لنهج الرعاية المتمركز حول
األسرة
مدير الجلسة:
• دكتور خالد عبد النور سيف الدين  ،مدير مركز حمد الدولي للتدريب  ،مؤسسة حمد الطبية
المتحدثون:
• دكتورة ناتالي ويليامز  ،أستاذة مساعدة  ،جامعة نبراسكا  -لينكولن
• دكتور وليد قورنفلة  ،مدير البحوث والسياسات  ،مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية (ويش)
• الدكتورة مديحة كمال ،استشاري أول طب األطفال  ،مستشفى حمد العام
• دكتورة سمر أبو السعود  ،القائم بأعمال الرئيس التنفيذي  ،المجلس القطري للتخصصات الصحية

16:00-15:30

مالحظات ختامية
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