الدورة الخامسة للمؤتمر اإلقليمى السنوى للطب النفسى التكاملى

< رؤساء الجلسة االفتتاحية
( الضغوط والصحة النفسية)
انطلقت بالقاهرة فعاليات الدورة الخامسة
للمؤتمر اإلقليمى السنوى للطب النفسى التكاملى
الذى تنظمه مجموعة مستشفيات د .جمال ماضى
أبو العزائم للطب النفسى بالتنسيق مع مركز
الطب النفسى بكلية طب عني شمس ومؤسسة
التأهيل النفسى واالجتماعى املصرية وتحت
الرعاية الشرفية للجمعية العاملية للتأهيل النفسى
واالجتماعي وذلك بعنوان ( الضغوط والصحة
النفسية )  .وذلك في الفترة من  31مارس 2018
وقد تبع املؤتمر  ١٣ورشة عمل حتى  ٨أبريل .٢٠١٨
وقد رأس هذه الدورة أ.د .أحمد سعد – أستاذ

ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة
عني شمس وهو من أول األساتذة الذين أعطوا
االهتمام ملوضوع التأهيل النفسى وأهميته فى خطة
عالج املرضى ،وناقش املؤتمر من خالل جلساته
العلمية التى حضرها أساتذة الطب النفسى وعلم
النفس واالجتماع وخبراء الطب النفسى وحضور
مميز ملشاركني من بعض الدول العربية مستقبل
تطوير منظومة العمل فى مجال التأهيل النفسى
واالجتماعى وتطرقت أبحاث وورش العمل للنظام
التأهيلى الشامل بمجال اإلعاقات والتعرف على
مشكالت صعوبات التعلم واإلعاقات النمائية
والجديد فى برنامج التدخل لذوي اإلعاقات

رؤساء الجلسة الثانية ا.د.رضا اسماعيل ا.د.محمد عبد الفتاح ا.د.محمد رضا
والدكتورة منال العطار رئيس املجلس القومى للصحة النفسية
 32العدد  ١٢٨مايو ٢٠١٨

العقلية وذوى االحتياجات الخاصة وكذلك برنامج
تنمية املهارات والعالج املعرفى السلوكى وتطبيقات
عملية لعالج االكتئاب والقلق والتأهيل النفسي فى
مجال عالج اإلدمان باالستفادة بالعالج األسري
والجمعي والسيكودراما ،وقد تم عرض نماذج
لتجارب التأهيل النفسى واالجتماعى فى مصر
والوطن العربى وكذلك مناقشة أبحاث ودراسات
التأهيل النفسى واالجتماعى التى يمكن أن تكون
نواة للدراسات العليا فى املجال .
وكان املؤتمر تحت اإلشراف املباشر للدكتورة
نجالء أبو العزائم األستاذة بكلية الطب جامعة
األزهر.

د محمد الرخاوى نائبا عن ا.د .يحيى الرخاوى أثناء التكريم باملؤتمر

تكريم ا .د .محمود حمودة األستاذ املتفرغ والرئيس السابق لقسم الطب النفسى بجامعة األزهر
ه ــذا وق ــد أعق ــب املؤتم ــر ورش عم ــل
عل ــى هامش ــه خ ــال الفت ــرة م ــن 8 – 1
 2018 / 4 /بمستشــفي د .جمــال ماضــي
أبـــو العزائـــم للطـــب النفســـي وعـــاج
اإلدم ــان بمدين ــة نص ــر تح ــت عن ــوان
( الضغ ــوط والصح ــة النفس ــية) وكان
املنس ــق الع ــام لل ــورش  :د .نه ــي أحم ــد
ســـعد مـــدرس (م) الطـــب النفســـي
– كليـــة الطـــب – جامعـــة عـــن شـــمس
وذل ــك عل ــي النح ــو التال ــي :
Main Topics
الورشـــة األولـــىRound Table :
 discussionنمـــاذج مـــن التأهيـــل
النفســـي فـــي الوطـــن العربـــي
منســـق الورشـــة  :د .إيمـــان مختـــار
السوســـي
منســـق الورشـــة  :د .عمـــاد أبـــو رئيـــس قســـم علـــم النفـــس – كليـــة
الورشـــة الثانيـــةSexual Psycho – :
اآلداب – الجامعـــة البريطانيـــة
 Educationالتثقيــف النفســي الجنســي العزائـــم  ،أ.طـــه حســـن
الورش ــة الحادي ــة عش ــرة  :التأهي ــل
الورشـــة الســـابعة :اضطرابـــات
منســـق الورشـــة  :أ .ياســـمني أبـــو
القلـــق  ...نظـــرة إكلينيكيـــة  Anxietyفـــي مجـــال االضطرابـــات النمائيـــة
العزائـــم  ،أ .دعـــاء أبـــو العزائـــم
(اإلعاقـــات الفكريـــة – التوحـــد –
الورش ــة الثالث ــة والرابع ــة (ممت ــدة)Disorders ... Clinical View :
منســـق الورشـــة  :د .مصطفـــى أبـــو متالزمـــة داون) صعوبـــات التعلـــم –
العـــاج النفســـي املعرفـــي لألمـــراض
اضطرابـــات نقـــص االنتبـــاه وفـــرط
النفس ــية الناتج ــة ع ــن ش ــدة الضغ ــوط العزائـــم
الورشـــة الثامنـــة :الجـــودة فـــي الحركـــة – التعليـــم العالجـــى
النفســـية C.B.T & C.E.B.T & D.B.T
منســـق الورشـــة  :أ.د.م .إيهـــاب
منســـق الورشـــة  :د .ســـارة أبـــو مجـــال تشـــخيص وعـــاج األمـــراض
الببـــاوى أســـتاذ التربيـــة الخاصـــة
ا لنفســـية
العزائـــم د .محمـــد القاضـــي
منســـق الورشـــة  :د .حســـن هاشـــم – كليـــة علـــوم اإلعاقـــة والتأهيـــل –
الورشــة الخامســة :التأهيــل النفســي
جامعـــة الزقازيـــق
فــي مجــال اإلدمــان ( The matrix modelاستشـــارى التنميـــة البشـــرية )
الورش ــة الثاني ــة عش ــرة  :اس ــتخدام
الورشـــة التاســـعة :التمريـــض
: Treatment Approaches that Work
 Psychiatric Nursingمبـــادئ وفنيـــات املنتســـورى فـــي
منس ــق الورش ــة  :د .عم ــر السوس ــي  ،النفســـى
منســـق الورشـــة  :أ.د.م .هنـــاء التخاطـــب وتنميـــة املهـــارات
د.محم ــد ت ــوكل
منسق الورشة  :د .سهاد رضوان
الورشـــة السادســـة :العالجـــات حم ــدي الزين ــي رئي ــس قس ــم الصح ــة
استشـــارى علـــم النفـــس التربـــوى
النفســـية املســـتخدمة فـــى مجـــال النفســـية – كليـــة التمريـــض – جامعـــة
واإلكلينكـــى – جامعـــة القاهـــرة
اإلدم ــان الع ــاج الجمع ــى – املقاب ــات الزقازيـــق
الورشـــة الثالثـــة عشـــرة  :التغذيـــة
الورش ــة العاش ــرة :القي ــاس النفس ــي
الدافعيـــة – العـــاج األســـرى –
العالجي ــة ف ــي مج ــال الط ــب النفس ــي
ف ــي مج ــال ش ــدة الضغ ــوط
ا لســـيكو د ر ا ما
منسق الورشة :
منســـق الورشـــة  :أ.د .محمـــد ســـعد

النفس املطمئنة
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