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   السادة أعضاء جمعية القلب الليبية 

 بعد التحية: 

المعرض الطبي   و لحضوركم المؤتمر الثامن لجمعية القلب الليبية  التقدير  و  الشكر يات آ بأسمى الليبية  القلب  جمعية  تتقدم

بمجمع قاعات الركسوس للمؤتمرات بمدينة طرابلس.  2022يوليو   3-1المصاحب من   

 

  40 و  محاضرة 60 من  أكثر  خالل  من  الحضور  استحسان القت  قيمة  علمية  مادة  تقديم في المؤتمر  بنجاح سعداءنحن 

  مكثف بحضور و  أيام  3 مدار علي العلمية األبحاث  ألفضل  قيمة  وجوائز  علمية  ومسابقات  عمل  ورش  9 و  علمية   ورقة

  عامين  أطباء و  طب  طلبة   و  صيادلة  و   صحيين فنيين  و  تمريض و   استشاريين و  من أخصائيين شخص  400 من  ألكثر 

  دول من شرف  ضيوف  بمشاركة فعالة من الخبرات الليبية من داخل وخارج الوطن و حضور  و  ليبيا  مدن  كل  من

تقديم نقاط التدريب  إلى االستفادة العلمية والحضور المكثف, تميز المؤتمر الثامن لجمعية القلب الليبية ب . باإلضافة الجوار

مج التدريب الطبي المستمر المعترف بها عالمياً وهي  برا  العتماد ليبيا من الهيئة األوروبية  في الطبي المستمر ألول مرة 

 خطوة رائدة من شأنها الرفع من كفاءة الكوادر الطبية.  

 

تضمنت توصيات المؤتمر الثامن لجمعية القلب الليبية االتي:   وقد  

1- أتبتث الدراسات العلمية بأن أمراض القلب من أكثر األمراض خطورة والسبب األول للوفيات واإلعاقة في ليبيا  

وتشكل عبء كبير على ميزانية الدولة و     المجتمع و   بالتالي فإننا  نوصى بأن تعطى برامج الوقاية والعالج من أمراض  

القلب أولوية قصوى من قبل صانعي القرار في ليبيا  و وضع استراتيجيات مدروسة من ذوى االختصاص والخبرة  

بالتعاون مع جمعية القلب الليبية للحد من انتشار هذه األمراض  و التشخيص و العالج المبكر لها من خالل دعم برامج  

الرعاية الصحية األولية و توفير خدمات القلب األساسية في كل مناطق ليبيا  و الدعم المستمر للمراكز التخص صية لعالج  

 أمراض القلب .     

         جمعية القلب الليبية

Libyan Cardiac Society 
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2- اإلسراع في البدء في برنامج "دعامة الحياة" لعالج وإنقاذ مرضى جلطات القلب في الساعات األولى من تشخيص  

المرض  و يرجى إعطاء هذه التوصية أهمية قصوي و وضعها ضمن أولويات الوزارة لما لهذا البرنامج من دور كبير  

 في إنقاذ حياة الكثير من المواطنين المعرض ين لإلصابة بالنوبات القلبية الحادة والموت المفاجئ. 

3- يوصي المؤتمر باالهتمام بإنشاء وحدات ومراكز تخصصية لبعض أمراض القلب الدقيقة والمهمة مثل أمراض 

التشوهات الخلقية للقلب لدى األطفال والبالغين و كذلك أمراض اضطرابات كهربا ئية  القلب و دعم برنامج تدريب فعالة  

 ومستمرة  للكوادر الوطنية بهاذين  المجالين الدقيقين.   

برامج التسجيل والتوثيق الطبي ألمراض القلب مثل برنامج "السجل  مبادرات الجمعية بخصوص اعتماد و تفعيل  -4

ه  الوطني الليبي ألمراض القلب" بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة األمراض ومنضمة الصحة العالمية لما لمثل هذ 

بليبيا ودراستها بطريقة ممنهجة واالستفادة من اإلحصائيات  البرامج من أهمية في رصد مدى انتشار أمراض القلب  

هذه األمراض.  المنبثقة عنها في وضع سياسات ناجعة للحد من انتشار   

  القلب  جمعية  إشراك   و  الصحي النظام لتطوير  الوطني المركز قبل من المقدم الجديد  الصحي النظام  مقترح تفعيل  -5

  بالنظام   القلب  أمراض  بمجال  الثالث  و  والثاني و  األول  المستوي خدمات  وعيةن  تحديد  في المختصة والهيئات  الليبية 

. المقترح  

  الطبية الكوادر كفاءة من  للرفع  المستمر الطبي  التدريب  برامج   دعم علي العليا     التعليمية  و  الصحية  المؤسسات  حث  -6

  برنامج  إنشاء و  موثوقة  مصادر من  العلمي  التحصيل علي  الطبية  العناصر  تحفيز بند التحسين والتطوير ل خالل  من

ً  معتمد  مستمر  طبي  تدريب  .االختصاص  جهات   قبل من  محليا  

علمية و ورش عمل    ندوات   يعرب أعضاء جمعية القلب الليبية عن استعدادهم إلقامة نشاطات علمية و توعوية من  -7

قلب بجميع مدن ليبيا للرفع من كفاءة الكوادر الطبية  ودورات تدريبية و الدالئل اإلرشادية في جميع مجاالت أمراض ال

 تحت إشراف وزارة الصحة والتنسيق مع إدارة المستشفيات بتلك المدن. 

  العالج  توطين  ببرنامج و المساهمة   العلمية  بالمحافل   للمشاركة الدعوة  خالل  من  بالخارج  الوطنية الكوادر استقطاب  -8

والطبيب الزائر ويمكن االستفادة من قاعدة بينات الجمعية ألطباء أمراض وجراحة القلب بالخارج من أعضاء   بالداخل

. الجمعية  

  خبرة  و  كفاءات  من لالستفادة العالي التعليم وزارة  و  الصحة وزارة  ى لد  خبرة  كبيت  الليبية القلب  جمعية  اعتماد  -9

المجتمعي.  الوعي  نشر  و  الطبية  الكوادر كفاءة  من  للرفع  التوعوية  و  العلمية نشاطاتها دعم  و  ة الجمعيكوادر   

  لكي  العلمي للبحث  الليبية بالهيئة النشطة الطبية الجمعيات  و   الليبية القلب  لجمعية  إمكانيات  و  عمل  مقار  تخصيص  -01

.  في الرفع من كفاءة الكوادر الطبية و نشر الوعى المجتمعي  أهدافها تحقيق  من الطبية  الجمعيات  تتمكن  

  و  العلمي للبحث  الليبية  الهيئة  قبل من العلمية  المؤتمرات  إقامة في  لالستمرار  واضحة   وبألية  الزملا الدعم  توفير -11

اعمة.  الصحة والشركات والمؤسسات الد  ة المنسق العام للمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بوزار مكتب   
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.2023تعلن إدارة الجمعية بأن المؤتمر التاسع للجمعية سيعقد إن شاء هللا في مدينة بنغازي في شهر ديسمبر    -12  

. لمجلس إدارة جمعية القلب الليبية  تكليف أ. د. عمر مسلم بمنصب مستشار  - 13  

إعادة تشكيل مجموعات العمل بالجمعية و دعمها فى إقامة نشاطات علمية و توعوية بشكل دورى, بمعدل نشاط   -14

   واحد لكل مجموعة عمل خالل العام و التواصل مع مجموعات العمل المناضرة لها بجمعية القلب اآلوروبية. 

نجاح المؤتمر الثامن و تحملهم كافة المشاق و  ى إف  علي دعمهمالجمعية  عضاء ألو في الختام نجدد الشكر واالمتنان  

ن تظل جمعية القلب الليبية البوتقة الجامعة و الشعلة المنيرة  لكل أطباء القلب و جراحي القلب و  أ جل أالصعوبات من 

يم كل ما  ونحن جاهزون لتقد من صانعى القرار  هتمام المطلوب ونأمل أن تلقى هذه التوصيات اإلوعية الدموية في ليبيا  األ

 هو مطلوب من أجل تفعيل هذه التوصيات.  

 

والسالم عليكم ورحمة للا وبركاته جميعا  للا وفقنا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     االفي خالد. د                                      البهليل  أسامة .دد. عمر مسلم                                                          
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