
 
 

 في سياق السعي لتوفير رعاية صحية متميزة ملزض ى السزطان

 ملؤثمز القمة العاملي لالبتكار في الزعاية الصحية
ً
 رائدا

ً
 علميا

ً
 مجلة علمية أمزيكية ثنشز بحثا

 

ش"، ئخذي مبادساث  - 5102سبتمبر  9الدوحة،  أحشي خبراء مشمىكىن مً املإجمش العالمي لالبخكاس في الشعاًت الصحُت "َو

 خىل كُفُت جلذًم أسقى عىاًت صحُت ملشض ى العشطان، وبكلفت 
ً
ادًا  ٍس

ً
مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع، بدثا

كُت بيشش هخائج هزا البدث في عذدها الطادس لشهش ظبخمبر. Health Affairsمعلىلت. وكذ كامذ مجلت     ألامٍش

وحععى مبادسة املإجمش العالمي لالبخكاس في الشعاًت الصحُت مً خالل بدىثها لذعم الحلىل إلابذاعُت واملبخكشة وحعمُم 

ت حمعاء، باالحعاق مع سؤٍت وسظالت م إظعت كطش الشامُت إلطالق أفػل املماسظاث الطبُت، بما ٌعىد بالىفع على البشٍش

 كذساث إلاوعان. 

ٌم مً الخبراء الذولُين بذساظت الطشق  فبىاًء على دعىة مً مإجمش اللمت العالمي لالبخكاس في الشعاًت الصحُت، كام فٍش

ش" التي ُعِلذث في  املبخكشة لخلذًم الشعاًت ملشض ى العشطان بأظعاس معلىلت، خُث كّذم هخائج أبدازه ئلى مإجمش كمت "َو

ت الذوخت.  وكذ ظابم مً هزا العام في العاضمت اللطٍش

ال  ان كاالهان، صمُل العُاظاث الصحُت في معهذ الابخكاس في الصحت العاملُت بجامعت ئمبًر كام بخألُف امللالت كلٌّ مً ٍس

كاس في الشعاًت كىلذج لىذن، والبروفِعىس اللىسد داسصي، سئِغ مجلغ إلاداسة الخىفُزي ملإجمش اللمت العالمي لالبخ

ال كىلُذج لىذن. وجدىاول امللالت الخدذي املخمثل في جىفير  الصحُت ومذًش معهذ الابخكاس في الصحت العاملُت بجامعت ئمبًر

ض الشفافُت واملعاءلت الجخار  سعاًت عالُت الجىدة وبأظعاس معلىلت ملشض ى العشطان، كما جذعى ضّىاع العُاظاث ئلى حعٍض

مت. ُّ  كشاساث ك

م اللىسد داسصي> "وخىل 
ّ
ا  باثرلك، عل ًً ل جدّذ

ّ
، وهى ًكبر ًىًما بعذ ًىم. ومع اسجفاع معّذل أعماس العشطان ٌشك

ً
مهىال

بما ًإدي ئلى  العكان، جضداد وعبت إلاضابت بمشع العشطان بين ألافشاد الزًً أضبدىا ًخعاٌشىن معه لفترة أطىل،

ملعاعذة املشض ى في الحطىل على العالحاث الالصمت هى غمان أن ًخّم اسجفاع جكالُف العالج. وال شّك أن العبُل الىخُذ 

ىاها خىل هزه املعألت الحُىٍت، هأمل أن  ت. ومً خالل البدىر التي أحٍش ُّ ئهفاق ألامىال املشضىدة لهزه الغاًت بفعال

ً مً ئلهام ضّىاع العُاظاث 
ّ
وبأظعاس ملبىلت، بما  طان،عش ملشض ى الجىا في جلذًم سعاًت عالُت الجىدة االعخماد جىضُهخمك

 ًإدي ئلى جدعين معخىي خُاة العكان الزًً ٌععىن ئلى خذمتهم."

اث العامت مطذس كلٍم  ُّ ل جكالُف عالج مشع العشطان التي جخدّملها املال
ّ
ففي ظّل اصدًاد  ؛لطّىاع العُاظاث كبير  وحشك

عذد ألاشخاص املطابين بالعشطان في مخخلف أسحاء العالم، واسجفاع معخىٍاث الشعاًت الصحُت امللّذمت لهم، جىجح 

. وكذ 
ً

ت املخطّىسة في ئهلار خُاة عذد أكبر مً املشض ى، الزًً ًدخاحىن بالخالي ئلى سعاًت صحُت أطىل أحال ُّ العالحاث الطب

ذ إلاخطائُاث على أّن 
ّ
ذ على  دل ضِبىا بالعشطان في عام  35ما ًٍض

ُ
ّذسث جكالُف 4232ملُىن شخظ خىل العالم أ

ُ
، وك



 
كي 2;4عالج العشطان بمبلغ  ع أن ًطل إلاهفاق العالمي على ملُاس دوالس أمٍش

ّ
خىك ًُ ، وكذ ًكىن الشكم أكبر مً رلك. كما 

 ملُاس دوالس. :67ئلى خذود  4252عالج العشطان بدلىل عام 

خشي، جإزش جكالُف عالج العشطان على الىغع الاكخطادي للمٍشؼ مباششة، بل ًمكً أن جإدي ئلى ئفالظه. مً هاخُت أ

ا كذسه 
ً
ا مخىّظط ا شهشًٍّ

ً
ًُ  احىيهً  792وبدعب هزه امللالت، ًىفم مشض ى العشطان في اململكت املخدذة مبلغ على  ااظترلُي

عالج العشطان. وكذ زبذ أن مشض ى العشطان في الىالًاث املخدذة الخذماث الخكمُلُت املعاِهذة والخكالُف غير املباششة ل

 معّشغىن إلشهاس ئفالظهم أكثر بمشجين وهطف مً ظىاهم مً املطابين بأمشاع أخشي.

اسة املىكع إلالكترووي>  ذ، ًشجى ٍص   www.wish.org.qaملعشفت املٍض

 ***انتهى***

 للمحّزرين:مالحظة 

 

 ملزيد من املعلومات، يزجى التواصل مع:

 ساهُا م. عبى

ش"  معإول الاجطال لذي "َو

rmabou@wish.org.qa 

 

 

 بعذ العماح باليشش، ظخكىن امللالت مخىفشة مً خالل املىكع الخالي>

http://content.healthaffairs.org/content/34/9/1563.abstract 

 

 نبذة عن مؤثمز القمة العاملي لالبتكار في الزعاية الصحية

 

ش" هى مىطت عاملُت للشعاًت الصحُت جشمي ئلى ئًجاد ووشش أفػل  مإجمش اللمت العالمي لالبخكاس في الشعاًت الصحُت "َو

ش" أخذ املبادساث العاملُت التي أطللتها مإظعت كطش للتربُت  عّذ مإجمش "َو ألافكاس واملماسظاث املعدىذة ئلى ألادلت. َو

 بت العمى الشُخت مىصا بيذ هاضش، سئِغ مجلغ ئداسة مإظعت كطش. والعلىم وجىمُت املجخمع جدذ سعاًت ضاخ
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مً سواد مجال الشعاًت  30222بمشاسكت أكثر مً  4235اوعلذث اليسخت الافخخاخُت مً مإجمش "وَش" في الذوخت عام 

ععى مإجمش "وَش" مً خالل اللمم العىىٍت ومجمىعت مً املبادساث املمخذة على مذاس العام، ئلى  الصحُت خىل العالم. َو

 كاس في مجال ظُاظاث وبدىر الشعاًت الصحُت. بىاء مجخمع دولي ًػم هخبت مً اللادة وسواد الابخ

 

جخػافش حهىد هزه ألاطشاف كلها مً أحل حسخير كىة الابخكاس للخغلب على الخدذًاث الصحُت ألاكثر ئلحاًخا خىل العالم، 

 وئلهام الجهاث ألاخشي املعخفُذة وحصجُعها على العمل البّىاء.

 

 :نبذة عن جامعة إمبريال كوليدج لندن

 

ال كىلُذج لىذن" واخذة مً أبشص الجامعاث على معخىي العالم. وهي مإظعت أكادًمُت علمُت جدظى بشهشة حعذ "ئمب ًر

شجادها  عمل فيها  360222كبيرة لخميزها في الخعلُم والبدىر، ٍو مً ضفىة ألاظاجزة واملىظفين في  80222طالب وطالبت َو

ى جىظُع آفاق املعشفت في مجاالث العلىم والطب والهىذظت العالم. وحعمل البدىر املبخكشة التي ججشحها الجامعت عل

وألاعمال، وجشحمت الاكدشافاث الجذًذة في هزه املجاالث ئلى خلىل عملُت مً شأجها جدعين هىعُت الحُاة والبِئت، 

 وحعخلهم في رلك الثلافت املإظعُت الحُىٍت التي حعخمذها. 

 

ال كىلُذج لىذن"، التي جأظعذ في م في خذمت املجخمع، بما في رلك اكدشاف 29;3العام  وجخمخع "ئمبًر ، بماغيها العٍش

البيعلين والخطىٍش الهىلىغشافي وأظغ ألالُاف الػىئُت. وجىاضل الجامعت التزامها في جطبُم البدىر ملا فُه فائذة 

عمل باخثىها في مخخلف الخخططاث لخدعين كػاًا الصحت العاملُت ومعالجت الخغ ت حمعاء، َو ير املىاخي وجطىٍش البشٍش

 جكىىلىحُا الطاكت املعخذامت والخطذي للخدذًاث ألامىُت. 

 

ال كىلُذج للشعاًت الصحُت "ئن ئحش ئط"  4229وفي العام  ال كىلُذج لىذن" وأماهت ئمبًر  Imperial)، كامذ "ئمبًر

College Healthcare NHS)  ة، خُث تهذف هزه الششاكت بخأظِغ أول مشكض أكادًمي للعلىم الصحُت في اململكت املخدذ

ذة ئلى جدعين هىعُت خُاة املشض ى والعكان مً خالل جشحمت الاكدشافاث الجذًذة ئلى عالحاث في أظشع وكذ  الفٍش

 .ممكً

www.imperial.ac.uk  

 

 إلطالق قدرات إلانسان –مؤسسة قطز 



 
 خاضت غير سبدُت جذعم دولت كطش في معيرة جدىل اكخطادها 

ٌ
مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع مإظعت

 املعخمذ على الكشبىن ئلى اكخطاد معشفي مً خالل ئطالق كذساث إلاوعان، بما ٌعىد بالىفع على دولت كطش والعالم بأكمله. 

الشُخ خمذ بً خلُفت آل زاوي، وجخىلى ضاخبت  لعمّى ألامير الىالذبمبادسٍة مً ضاخب ا 7;;3جأّظعذ مإظعت كطش ظىت 

   العمى الشُخت مىصا بيذ هاضش سئاظت مجلغ ئداستها.

جلتزم مإظعت كطش بخدلُم مهمتها الاظتراجُجُت الشاملت للخعلُم، والبدىر والعلىم، وجىمُت املجخمع مً خالل ئوشاء 

ُت ئلى دولت كطش لخمكين الشباب مً اكدعاب املهاساث والعلىكُاث كطاع للخعلُم ٌعخلطب أسقى الجامعاث العامل

م اظخخالص الحلىل املبخكشة مً املجاالث  ت الكخطاٍد مبنّيٍ على املعشفت. كما جذعم الابخكاس والخكىىلىحُا عً طٍش الػشوٍس

ض الحُاة الثلافُت العلمُت ألاظاظُت. وحعهم املإظعت أًػً  والحفاظ على الترار وجلبُت ا في ئوشاء مجخمع مخطّىس وحعٍض

 .الاخخُاحاث املباششة للمجخمع

اسة املىكع إلالكترووي>  عها، ًشجى ٍص     http://www.qf.org.qaلالطالع على كافت مبادساث مإظعت كطش ومشاَس

ذ إلالكترووي>  م البًر ذ مً املعلىماث عً مإظعت كطش، الشحاء الخىاضل مع املكخب إلاعالمي عً طٍش للمٍض

pressoffice@qf.org.qa 
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