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 مؤتمز "ويش" يعقد ندوة عبر إلانترنت حول 

 السلوك غير املنهي لألطباء
ت مباصشة ضمه سلسلت  ُّ  الذكخوس كُفه سدُواسث ًقود حواساث ح

ع الشعاًت الصحُت ألاكثر سالمت"  "بشنامج حسَش

 

اإلابيييادساث الباإلاُييت الليييي أ لق  يييا  أحييذ، ٌسخضيييُؤ مييإجمش القميييت البيييالفي لالبخايياس صييي  الشعاًييت الصيييحُت " َيييط" :5102أكتةةو ز  5 الدوحةة ق ر،ةةةزق

ياد  ولُيذ  لميذ ،  نيذ ة ع ير ؤلانترنيذ إلاماقضيت اإلا يا ي اإلا ُطيت هيزا ألاسيبو  مإسست قطش للتربُت  البليو   جممُيت اإلامخميع، بارصيترا  ميع ئم ًر

 ألا باء،  اللي حضال خطًشا غير مقبود على سالمت اإلاشض ى.بالسلوكُاث غير اإلاهمُت لببض 

ع الشعاًت الصحُت ألاكثر سالمت"، اللي ُجمظمها صبكت ألانظمت الصحُت القُادًت  7ُجقا  المذ ة ًو   أكخوبش ضمه سلسلت "بشنامج حسَش

(LHSN ط" ب ذي  الطبُت   أفضل اإلاماسساث نضش ( ع ر ؤلانترنذ،  ه  عباسة عه مبادسة أ لقها "َ 
ّ

المظم الصحُت ص  جمُع أن اء البالم حث

ا مع سؤٍت مإسست قطش  ًُ  سسال  ا اإلاخمثلت ص  ئ الق قذساث ؤلانسا ، على جوفير سعاًت صحُت أكثر سالمت للمشض ى.  جأحي هزه اإلابادسة جماص

ادي لذ لت قطش بوعفها مشكًضا سائًذا لالبخااس ص  الشعاًت ا  لصحُت.  البمل على ئبشاص الذ س الٍش

 

ت اإلالكُت لأل باء، قُادة المذ ة ع ر الضبكت   مه اإلاقشس أ  ًخولى ُّ ت  الخقُُم ص  الال ٍش الذكخوس كُفي  سدُواسث، مذًش  حذة الفبالُت السٍش

نخظش أ  جكضؤ المذ ة عه  أدلت  اضحت البماوجُت،  اللي جمبقذ ج ذ عموا  "السلو  غير اإلانهي: م ا ش غير مقبولت على سالمت اإلاشض ى".  ٍُ

باًير حضير ئلى  جود عالقت بي  السلو  غير اإلانهي  ألاخطاء الطبُت،  رلك بالشغم مه أ  الغالبُت البظفى مه ألا باء جخغشي  فًقا ألعلى اإلا

 اإلاهمُت.  

 

ا
ً
ض المذ ة على الخ ذًاث الشئِسُت اللي جواجه المظم الصحُت ص  م ا لت حبٍشؤ ما ًمكه اعخباسه سلو 

ّ
غير منهي  فهم آزاسه الضاسة   سوي جشك

ما ببذ ئما ت اللثا  عه  ُّ ل  المذ ة نقاش حود أفضل السبل للخبامل مع هزه السلوكُاث الخطشة  م ا لت جقوٍمها،  ر س على اإلاشض ى. ٍ 

 قُا  أفشاد مه أ قم الخمٍشض  مذًشي ألاقسا  الطبُت بالضلو  في ا. 

 

 

ت مه ألا باء بمماسست  ص  مبشض حبلُقه على الفبالُت، قاد الذكخ
ّ
وس سدُواسث: "هذفما هو ج لُل ألادلت اللي جمبماها حود قُا  قل

ا  زًُقا باألضشاس اللي جلحق باإلاشض ى. فبلى الشغم مه  جود اخخالفاث م خملت 
ً
بي  سلوكُاث غير مهمُت ًمكه بالفبل اعخباسها مشجبطت اسجبا 

ذ حسلُط الضوء الخ غغاث الطبُت اإلا خلفت  أنظمت الشعاًت الصحُت ، ئر أ  ألادلت اإلاخوفشة جبّي   قو  مماسساث م خلت مخمازلت.  ن ه نٍش
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تزا  على هزه اإلا ا ي لاي نألؤ اجبا  ؤلاجشاءاث اإلاماسبت للخبامل مع هزه اإلاماسساث،  بالخال  ج سي  نوعُت الشعاًت الصحُت ع ر ضما  الال

 .  ضع رلك موضع الخمفُز" الطبُت بأفضل اإلاماسساث

 

ع الشعاًت الصحُت ألاكثر سالمت الخابع ل ط" قذ أ لقذ بشنامج حسَش " ب ذي مضاسكت LHSNضبكت ألانظمت الصحُت القُادًت " انذ مبادسة "َ 

مخذ هزا ال رنامج لبا   امل  أفضل اإلاماسساث  حشجُع ألانظمت الصحُت حود البالم على جقذًم سعاًت صحُت أكثر سالمت للمشض ى. ٍ 

صبكت عاإلاُت مه ممظماث الشعاًت الصحُت بغشض جبادد الشؤى  الخ راث  البُاناث حود موضو  سالمت اإلاشض ى، زم ً خخم  ٌسخقطب خالله

ش عالفي.  قذ انضمذ ئلى ال رنامج حلى آلا  قشابت  قاساث م خلفت، من م مإسست حمذ الطبُت  مشكض  6ممظمت مه  88هزا ال رنامج بنضش جقٍش

 ت قطش .سذسة للطب  الب ور مه د ل

 

ط": "ًخبشض  احٌذ مه أعل عضشة مشض ى لألرى أزماء فترة اسدضفائه.  لهزا  مه جهخه، قاد ئج رث صُلُممض، اإلاذًش الخمفُزي إلاإجمش "َ 

مج اقشسنا أ  جاو  سالمت اإلاشض ى م وَس ال رنامج إلاذة سمت  املت.  لِس هما  ص  البالم أي بشنامج عح  آخش نجح على نطاق عالفي كهزا ال رن

مه حُث ؤلاندضاس الواسع ألهم اإلاماسساث حود البالم،  ئنه إلاه د اع  ف شنا أ  جقود مإسست قطش هزا المو  مه ال رامج اللي ج شظ على 

 سالمت اإلاشض ى ص  صلى أن اء البالم  

 

ع الشعاًت الصحُت ألاكثر سالمت ص  ئ اس مبادسة صبكت ألانظمت الصحُت القُادًت " اد LHSNًأحي بشنامج حسَش ط"  ئم ًر " اللي أ لقها "َ 

ا ص   98 حبا نذ ممز رلك الحي  مع  9009 ولُذ  لمذ .  قذ جأسسذ هزه الضبكت ص  البا   ًُ د لت مه خالد مساعذت ا ص   88نظاًما صح

قاس  أعضاء  الضبكت أداءهم الخغلب على الخ ذًاث اللي جواجهها على عبُذ جقذًم خذماث سعاًت راث قُمت عالُت لساا  جلك الذ د. ٍ 

خبلمو  مه الخ راء  مه هم ص  احخاا  مباصش مع الجمهوس خالد المذ اث ع ر ؤلانترنذ، كما أن م أعضاء فاعلو  ص  ممخمع  بأداء نظشائ م ٍ 

 ًلتز  بالخ سي   الابخااس ص  جقذًم الشعاًت.

 

 

***الن اًت***  

 

 "ويش"نبذة عن مؤتمز القم  العاملي لالبتكار في الزعاي  الصحي  

ط" هو ممغت عاإلاُت للشعاًت الصحُت جشمي ئلى ئًماد  نضش أفضل ألافااس  اإلاماسسا ث مإجمش القمت البالفي لالبخااس ص  الشعاًت الصحُت "َ 

ط" مبادسة عاإلاُت أ لق  ا مإسست قطش للتربُت  البلو   جممُت اإلامخمع ج ذ سعاًت عاحبت السمو  بذ مإجمش "َ  الضُ ت اإلاسدمذة ئلى ألادلت. َ 

 موصا بنذ ناعش، سئِس مملس ئداسة مإسست قطش. 

 

ط" ص  الذ حت عا   بمضاسكت أكثر مه ألؤ مه س اد مماد الشعاًت الصحُت حود البالم.  :908انبقذث النسخت الافخخاحُت مه مإجمش "َ 

سعى اإلاإجمش مه خالد القمم الباإلاُت  ممموعت مه اإلابادساث اإلامخذة على مذاس البا  ئلى ب ماء ممخمع د ل  ًضم ن بت مه القادة  ساد َ 

 الابخااس ص  مماد سُاساث  ب ور الشعاًت الصحُت. 

 

جخضافش جهود هزا ألا شاي  لها مه أجل حسخير قوة الابخااس للخغلب على الخ ذًاث الصحُت ألاكثر ئلحاًحا حود البالم،  ئلها  الجهاث 

 ألاخشى اإلاسخفُذة  حشجُبها على البمل البماء. 
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                      إلطالق ردرات إلانسان –مؤسس  ر،ز 

 خاعت غير سب ُت جذعم د لت قطش ص  مسيرة ج ود اقخغادها اإلابخمذ على الكشبو  ئلى 
ٌ
مإسست قطش للتربُت  البلو   جممُت اإلامخمع مإسست

 بأكمله. اقخغاد مبشص  مه خالد ئ الق قذساث ؤلانسا ، بما ٌبود بالمفع على د لت قطش  البالم

بمبادسٍة مه عاحب السمّو ألامير الوالذ الضُخ حمذ به خلُفت آد زاني،  جخولى عاحبت السمو الضُ ت  8991جأّسسذ مإسست قطش سمت 

  موصا بنذ ناعش سئاست مملس ئداست ا.

خالد ئنضاء قطا  للخبلُم ٌسخقطب  جلتز  مإسست قطش بخ قُق مهم  ا الاستراجُمُت الضاملت للخبلُم،  الب ور  البلو ،  جممُت اإلامخمع مه

ت رقخغاٍد مبنّيٍ على اإلابشفت. كما جذع م أسقى الجامباث الباإلاُت ئلى د لت قطش لخمكي  الضباب مه اكدساب اإلاهاساث  السلوكُاث الضش ٍس

ق اسخ الظ الحلود اإلابخكشة مه اإلامارث البلمُت ألاساسُت.  حسهم اإلاإسست أًًضا ص  ئنضاء ممخمع مخطّوس  الابخااس  الخكمولوجُا عه  ٍش

ض الحُاة الثقافُت  الحفاظ على الترار  جلبُت الاحخُاجاث اإلاباصشة للممخمع.   حبٍض

اسة اإلاوقع ؤلالكتر ني:  بها، ًشجى ٍص  .http://www.qf.org.qaلال ال  على جمُع مبادساث مإسست قطش  مضاَس

ذ  .pressoffice@qf.org.qaعه مإسست قطش، ًشجى الاجغاد باإلاكخب الصحفي على ال ًرذ ؤلالكتر ني الخال :  إلابشفت اإلاٍض
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