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 بفندق دوسيت ثاني القاهرة الجديدة 2018مارس  10 – 8في الفترة من 

 جامعة عين شمس  –بقلم االستاذ الدكتور/ محمد الشرنوبي 

  األنفية الجيوب مناظير و ألنفل المصرية جمعيةلل العشرين و رابعال المؤتمر انعقد

(Egyptian Rhinology Society, ERS) لجمعيةالمؤتمر التاسع ل مع باالشتراك 

 فندق فى  (Pan Arab Rhinology Society, PARS) األنفية الجيوب و لألنف العربية

مارس شهر الثامن حتى العاشر من  فى الجديدة القاهرة فى الخامس بالتجمع ثانى دوسيت

 .لتنظيم المؤتمرات الطبية ICOMوقد أشرف على تنظيم المؤتمر شركة  .2018

 

األجنبية أطباء األنف و االذن و الحنجرة من مصرو الدول العربية و كان حضور  

و قد شهد حضور بالالقاعات الثالث بالمؤتمر و قاعة العرض المصاحبة  امتألتو كثيفا 

المؤتمر اقبال شديد من األطباء على التسجيل الذى حقق رقم قياسيا وصل الى اكثر من 

الى  طبيب مصريا باإلضافةئة او خمسم  فال

.  كما طبيبا عربيا واجنبيا خمسه وثمانين

من تضمن الحضور ضيوف المؤتمر 

، Sean Carrieمن بينهم الخبراء العالمين 

Shahzada Ahmed  من المملكة المتحدة

 Aminمن اليابان  Nobuyoshi Otoriو

Javer  من كندا ومانويل اسبركلسن من

 ين.المشاركالمصرين باإلضافة الى الخبراء العرب و اسبانيا



 

لجراحية واألبحاث الطبية تقنيات ا أحدثمحاضرة عن  126تضمن المؤتمر 

 االنفية والجيوب االنف تمجاالالجديد في و

وجراحات مناظير قاع الجمجمة وتجميل 

جراحات النوم والوجه االنف الوظيفي و

نخبة من الخبراء والفكين قام بإلقائهم 

 مجالالمصرين في لعرب واالعالمين و

 اتاحةكما تم  االنفية والجيوب االنف

 والدول مصر فى الباحثين شبابل الفرصة

لتقديم ابحاثهم العلمية في هذا التجمع  العربية

 .العلمى الكبير

ورش عمل تشرحيه عن جراحات  6من بينها ورشة عمل  10كما تضمن المؤتمر 

عمل  وأربع ورشالجمجمة  والمتقدمة وجراحات قاعمناظير الجيوب االنفية المبدئية 

التقنيات  الجبهى، أحدثعلى أساليب مناظير االنف الجراحية للوصول الى الجيب 

 وإعادة بناءجراحات الغدة النخامية  المزمنة،الجراحية في عالج التهابات الجيوب االنفية 

   الجمجمة.قاع 

كما تضمنت فاعليات المؤتمر تكريم الضيوف المؤتمر من العرب واألجانب 

 لهم كان اللذين المتميزين واالذن والحنجرة ُالمصرين في جراحات االنف  وكذلك الرواد

 بالوطن األنفية والجيوب االنف مجال في المستمر الطبي التعليم خدمة بارزا في دورا

 الحركة اثراء فى دور من وما لهم المستمر وتقديرا لعطائهم بفضلهم وذلك اعترافا العربي

 من اللجنة المنظمة للمؤتمر. وشهادات تقديردروع  وتم اهدائهم العلمية

 

 ومناظير الجيوب األنفجوائز مقدمة من جمعية  7المؤتمر تم توزيع  وفي نهاية

األبحاث لمقدمة في  أفضلستورز لشباب األطباء عن  وشركة كارل المصرية األنفية

 والدوريات العالمية والجيوب االنفيةالمؤتمر او المنشورة في مجلة الجمعية العربية لالنف 

. كما قدمت الشركات والجيوب االنفيةمجال االنف  وفيديو فيعرض  وكذلك أفضل

 جوائز لألطباء المشاركين.  3الراعية 



 

 وحفاوة الضيافةال حسن االستقب واألجانب علىالضيوف العرب  اثنيوقد 

 التام باالستقرار احساسهم عن وعبر الجميع للمؤتمر والحضور الكثيف والمستوى العلمى

 توصية مع المشاركة في الفاعليات القادمة في المستقبل ووعدوا بتكرار مصر واألمن فى

 المتميز سنويا. الحدث العلمى وحضور هذا مصر بزيارة الزمالء

 4 عمل المؤتمر هامشكما تم على 

 األكاديميةفي  تشريحية جراحية تدريبية دورات

 المصرين الخبراء بواسطة العسكرية الطبية

 20متدربا باإلضافة الى  24دورة  كلوتشمل 

 طبيبا مستمعا. 

 بين ما منفصل يوم فى دورة كل كانتو

 ثم المتقدمة ثم البسيطة االنفية الجيوب جراحات

على عرض جراحى تشريحى  وشملت الدورات. األنف وتجميل الجمجمة قاع جراحات

 تحت الخطوة بعمل ينمتدربال يقوم ثم خطوةكل  بعرضمقسم الى خطوات يقوم الخبراء 

 .المتميزين المدربين اشراف

 الدورات بداية قبل األماكن حجزاكتمال تم و هائال اقبال الدورات هذه القت وقد

وكان الحضور من أطباء االنف واالذن والحنجرة  .المميزةنظرا لسمعتها  أسابيع بعدة

وجراحي المخ واالعصاب المهتمين بجراحات مناظير قاع الجمجمة من مصر والدول 

 العربية واالفريقية واالوربية. 

 ومن خالل المؤتمر تم التوصل الى التوصيات التالية 

 ة تزيد اعتماد التقنيات الحديثة في جراحات مناظير االنف والجيوب االنفي

 من نسب نجاح الجراحة تقلل من احتماالت المضاعفات المحتملة الحدوث

  إمكانية اجراء استئصال كلى الورام قاع الجمجمة من االنف عن طريق

تكوين فريق عمل من جراحى االنف و الذن و الحنجرة و  جراحى المخ 

 و االعصاب باستخدام مناظير االنف الجراحية 

  يرتقى و التعليم الطبي المستمر ريح الجراحى و التشالتدريب العملى

 بمستوى األطباء 



 

  ضرورة تبادل الخبرات بين أطباء االنف واالذن والحنجرة من خالل

 .حضور المؤتمرات و الندوات العلمية و ورش العمل

لمؤتمر االنف والجيوب االنفية الخامس والعشرون  وتقرر ان يكون المؤتمر القادم

لسنه القادمه ا)اليوبيل الفضي( بمناسبة مرور خمسة وعشرون عام على انعقاد المؤتمر 

 .2019مارس  9 – 7في 

 


