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املؤتمر السنوي لرابطة طب وجراحة الصدر

6-5-4/2019 / تموز حماة

التدرن وآفات وأورام الجنب

الراعي األملاسي

الراعي الذهبي

الراعي الفضي

 الشرکات املشارکة

األغواني للتجهیزات الطبیة



جدول املؤتمر السنوي

الجلسة التاسعة
املقررون

د. منی جامع - د. عبد القادر محمود – د. سمیر السبعة   

عنوان املحاضرة
EBM in TB PLEURISY

management

TB in children

البصمة املیکروبیومیة يف التدرن
TB Microbiome Signature

املناقشة

جلسة ختامیة وتوصیات
طاولة مستدیرة

اسم املحاضر
أ. د عبد اهللا خوري

د. سوسن علي
د. عزام قیاسة

التوقیت
11.15-11.35

11,35-11,55
11,55-12,15

12,15-12,30
12,30-1,00

رقم املحاضرة
24

25
26

املقررون
أ. د بشیر الکاتب -د. أدیب محمود - أ. د نزار عباس – أ. د بسام درویش -  د. باسل الضاهر

د. معن صالح – د. تمیم عزاوي

الغداء
lunch boxes

SPONSERED BY ALLIED COMPANY

تسلیم الغرف
مغادرة

1,00-2,00

2.00-3.30
3.30

الخمیس 4/7/2019

جدول املؤتمر السنوي

Pleural Fluid Approachالجلسة األولی

املقررون
أ. د دمر رومیة - د. معن حفار- د. حسان الخالدي

12,00-1,30

1,30

1,30-1,40

1,40-1,50

1,50-2,00

2,00-2,25

استالم الغرف
Lunch Boxes

Sponsored by Allied company

افتتاح املؤتمر

 کلمة الرابطة
کلمة النقابة املرکزیة 
کلمة السید املحافظ

افتتاح املعرض الطبي

عنوان املحاضرة
Medicine History

Pleural �uid turnover and accumulation

Diagnostic evaluation for indeterminate

Etiology

Ultrasound pleural �uid approach

مناقشة

Symposium1

United Pharma

استراحة
SPONSERED BY ALLIED COMPANY

اسم املحاضر
أ. د بشیر الکاتب

أ. د حسام البردان
د. فداء علواني

د. هیثم القربي

التوقیت
2.30-2.50
2.50-3.10
3.10-3.30

3.30-3.50

3.50-4.10

4.10-4.20

4.20-4.45

رقم املحاضرة
1
2
3

4



السبت 6/7/2019

جدول املؤتمر السنوي

الجلسة الثامنة
املقررون

 أ د نزار الضاهر – د. مجد مهنا- د. باسل الضاهر_ د.أحمد عرقسوسي

عنوان املحاضرة
Multi drug resistant TB

TB drugs and the liver

Tuberculose PE and steroid indication

Surgical management of TB

مناقشة
استراحة

SPONSERED BY ALLIED COMPANY

اسم املحاضر
د. دالیا القصیر

أ. د نزیر ابراهیم
د. محسن شاهین
أ.د یاسین الجاسر

التوقیت
9.00- 9.20
9.20-9.40
9.40-10.00
10.00-10.20
10.20-10.50
10.50-11.15

رقم املحاضرة
20
21
22
23

 Pleural Tumorsالجلسة الخامسة

املقررون
د. تمام عبد الرزاق - د. سهیل لطیفة – د.هیام حمود

عنوان املحاضرة
Solitary �brous tumor of the pleura

Asbestos related pleuropulmonary diseases

Uncommon tumors of the pleura

Malignant pleural mesothelioma

مناقشة
Symposium 4

Sea pharma

استراحة الغداء
Lunch Boxes

Sponsered By Allied Company

اسم املحاضر
أ. د کمال الکاتب
د. مازن قصیباتي

د. سامر زینب
د. کنان جلول

التوقیت
11.15 – 11.35
11.35 – 11.55
12,15-11,55
12,35- 12,15
12,55- 12,35
 12,55-1,05

1,05- 2.00

رقم املحاضرة
12
13
14
15

جدول املؤتمر السنوي

�Reccurrent Pleural Eالجلسة الثانیةusion 

املقررون
د. خلیل مشهدیة - ا. د بشیر الکاتب- د. هالة الرفاعي     

عنوان املحاضرة
Management of recurrent pleural e�usion

Management of malignant pleural e�usion

Chylous and pseudochylothorax

مناقشة

Symposium 2

Allied Company

استراحة
SPONSERED BY ALLIED COMPANY

اسم املحاضر
أ. د نزار عباس
أ. د عصام الخیر

د. أحمد أبو عبسة

التوقیت
4.45 -5.05
5.05 – 5.25
5.25 - 5.45

5,45-6,15

6,15-6,25

6,25-7,15

رقم املحاضرة
5
6
7

Cases in pleural diseasesالجلسة الثالثة

املقررون
   أ.د. نزار عباس  – د. جمال علوش– د. عبیر جبران – د. تمیم عبد الرزاق

عنوان املحاضرة
 حالة سریریة 1

 حالة سریریة 2

 حالة سریریة 3

حالة سریریة 4
مناقشة
العشاء

SPONSERED BY UNITED PHARMA

اسم املحاضر
د. فاتح قشقش
د. بلسم بلیلة

د. یاسین العلي
د. سامر الهامس

التوقیت
7.15- 7.30
7.30- 7.45
7.45- 8.00
8.00- 8.15
8.30-8,15

9.30



الجمعة 5/7/2019

جدول املؤتمر السنوي

Role of Surgery in Pleuraالجلسة الرابعة

املقررون
 د. أدیب محمود – أ.د. کمال الکاتب  د. عماد الدین حفار – د. هادي عقاد

عنوان املحاضرة
Surgical approach in empyema

Parapneumonic e�usion approach

Broncho pleural �stula

Pneumothorax

مناقشة
Symposium 3

Aphamea Pharma 

استراحة
SPONSERED BY ALLIED COMPANY

اسم املحاضر
أ. د بسام درویش

د. جان شاهین
د. سعد حمویة

أ.د حسین شعبان

التوقیت
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
9.40 - 10.00
10.00- 10.20
10.20- 10.45
10.45- 10.55

10.55- 11.15

رقم املحاضرة
8
9
10
11

 Pleural Tumorsالجلسة الخامسة

املقررون
د. تمام عبد الرزاق - د. سهیل لطیفة – د.هیام حمود

عنوان املحاضرة
Solitary �brous tumor of the pleura

Asbestos related pleuropulmonary diseases

Uncommon tumors of the pleura

Malignant pleural mesothelioma

مناقشة
Symposium 4

Sea pharma

استراحة الغداء
Lunch Boxes

Sponsered By Allied Company

اسم املحاضر
أ. د کمال الکاتب
د. مازن قصیباتي

د. سامر زینب
د. کنان جلول

التوقیت
11.15 – 11.35
11.35 – 11.55
12,15-11,55
12,35- 12,15
12,55- 12,35
 12,55-1,05

1,05- 2.00

رقم املحاضرة
12
13
14
15

جدول املؤتمر السنوي

Manifestations and Diagnostic tools in TBالجلسة السادسة

املقررون
أ.د. ولید سنکري  د. احمد فندي – د. یوسف منذر – د. إیاد جروج       

عنوان املحاضرة
Diagnostic tools in TB

Radiologic manifestations in TB

Latent TB

Miliary TB

مناقشة
Symposium 5

Cassara Company

استراحة
SPONSERED BY ALLIED COMPANY

اسم املحاضر
د. وحید رجب بك
د. مروان جاجة

د. عبد الرحمن دکاك
د. رمزة حلوم

التوقیت
2.00-2.20
2.20- 2.40
2.40- 3.00
3.00- 3.20
3.20- 3.40
3.40-3.50

3.50- 4.15

رقم املحاضرة
16
17
18
19

Cases in TBالجلسة السابعة

املقررون
ا. د بسام درویش- د. سامر الهامس – د. مازن قصیباتي-  ا.د .فاطمة یاسین قصاب

عنوان املحاضرة
 حالة سریریة 1
 حالة سریریة 2
 حالة سریریة 3
 حالة سریریة 4
  حالة سریریة 5

مناقشة
Symposium 6

United Pharma

(STA website launching)

یوم حر يف مدینة حماة

اسم املحاضر
د. علي رستم

د. سمیر السبعة
د. وفاء صالح

د. نوار البرادعي
د. عبد الرحمن الدکاك

التوقیت
4.15 - 4.30  
4.30 – 4.45
4.45 – 5.00
5.00 – 5.15
5.15 -5.30
5.30 – 6.00
6.00- 6.10

6.10- 9.00


