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عام / المؤتمر الدولي للطب الإشعاعي یفتتح دورته السادسة تحت شعار "التطبیقات السریریة والتطورات المستقبلیة"
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بحث 

آخر األخبار

الریاض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبرایر 2020 م واس 

افتتح المشرف العام التنفیذي على المؤسسة العامة بمستشفى الملك فیصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفیاض الیوم المؤتمر الدولي للطب

الإشعاعي في دورته السادسة تحت شعار "التطبیقات السریریة والتطورات المستقبلیة" وذلك في جامعة الفیصل بالریاض. 

المزيد أخبار متعلقة

عام / المؤتمر الدولي للطب اإلشعاعي يفتتح
دورته السادسة تحت شعار "التطبيقات السريرية

والتطورات المستقبلية"

رمز اإلستجابة السريع

عام / متطّوعو الهالل األحمر بالشرقّية ينّفذون 9681 ساعة عمل تطّوعّية

اتصل بنارأيك يهمنابحث أسبوعيمعرض الفيديومعرض الصورالتقارير واالستطالعاتجلسات مجلس الوزراءاألوامر الملكيةاألخبارالرئيسية
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وحضر افتتاح المؤتمر الذي نظمته المؤسسة العامة بمستشفى الملك فیصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الفیصل، والوكالة الدولیة للطاقة

الذریة، والجمعیة السعودیة بتقنیة الأشعة الطبیة، وكیل جامعة الفیصل للشؤون الإداریة والمالیة وعمید كلیة الطب الدكتور خالد بن مناع القطان ورئیس

وحدة حمایة المرضى من الإشعاع بوكالة الطاقة الدولیة بفیّنا الدكتور أولا هولمبیرج ورئیس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور بلال مفتاح. 

وألقى المشرف العام التنفیذي على المؤسسة العامة بمستشفى الملك فیصل التخصصي ومركز الأبحاث كلمًة أوضح فیها الأهداف التي یسعى المؤتمر إلى

تحقیقها وهي التقاء الأطباء والعلماء وغیرهم من المهنیین الصحیین بهدف تبادل الآراء ومناقشة التطبیقات السریریة الراهنة والمقاربات المستقبلیة

المبتكرة في مجال للطب الإشعاعي كما یهدف إلى خلق بیئة لتشجیع العلوم الأساسیة والبحوث التطبیقیة والتطبیقات السریریة في الطب الإشعاعي. 

وأكد أن هذا المنهج مع المبادرات المستمرة بمستشفى الملك فیصل التخصصي ومركز الأبحاث یلتقي في تعزیز وتطویر ممارسي الرعایة الصحیة مع

التركیز على تطبیقات الطب الإشعاعي مما یمكن هؤلاء الممارسین من تقدیم رعایة آمنة وعالیة الجودة للمرضى. 

ویعد هذا المؤتمر الذي یستمر خمسة أیام الأكبر على مستوى المنطقة العربیة والشرق الأوسط في مجال الطب الإشعاعي من حیث عدد المشاركین وتعدد

أوجه الاهتمامات والمحاور وحلقات التعلیم الطبي المستمر وورش العمل والندوات في مجال استخدامات الأشعة في المجال العلاجي والتشخیصي وطرق

الحمایة منها، وذلك بمشاركة 50 محاضًرا دولًیا وأكثر من 60 متحدًثا محلًیا وأكثر من 69 ورشة عمل مصاحبة و 30 دورة في التعلیم المستمر في 13

مساًرا علمًیا متخصًصا وهي الأشعة التشخیصیة والتداخلیة، الفیزیاء الطبیة، الطب النووي، علاج الأورام الإشعاعي، الحمایة من الإشعاع، إدارة

الطوارئ الإشعاعیة، الهندسة الطبیة، تقنیة الأشّعة، الطباعة ثلاثیة الأبعاد والواقع الافتراضي، إدارة التغییر في المجال الصحي، والذكاء الاصطناعي

وذكاء الأعمال، العلاج الإشعاعي والتعلیم الطبي الإشعاعي . 

ویستهدف المؤتمر العاملین في مجال الأشعة التشخیصیة والتداخلیة، العلاج الإشعاعي، الفیزیاء الطبیة، الطب النووي، الهندسة الطبیة، قیاس الجرعات،

طب القلب التداخلي، العلوم السریریة، جراحة المخ والأعصاب، علوم الأورام، التمریض، إضافة إلى التقنیین، والطلاب، والشركات المهتمة واعتمدت

(CAMPEP)الهیئة السعودیة للتخصصات الصحیة 30 ساعة تعلیم طبي مستمر للمؤتمر، كما اعتمدت لجنة اعتماد برامج تعلیم الفیزیاء الطبیة ا

الأمریكیة 52 ساعة تعلیم لمسار الفیزیاء الطبیة للمؤتمر. 
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