
 
 

 6102 قمةيعمن عن منتدى الرعاية المسؤولة خالل  "ويش"

 مسكريلمعالجة المتكاممة التعزيز لالمسؤولة  الرعايةتطبيق مبادئ يدرس المنتدى 

 

عن إطالق  ة "ويش"ي3 أعمن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصح6102 أبريل 7الدوحة، قطر، 
المقرر انعقاده في العاصمة القطرية و  ،6102فعاليات مؤتمر القمة لعام ضمن  ،منتدى الرعاية المسؤولة

 نوفمبر. 01إلى  62الفترة من  خاللالدوحة 

مساعدة المرضى الذين يعانون من  ِبيدف؛ وسيحّدد المنتدى فوائد استخدام نظام متكامل لمرعاية المسؤولة
نطاق تنفيذ  إلى سيتطرقكما  .السكري، ويحتاجون إلى خطط عالجية دقيقة وشاممة بما فيياأمراض مزمنة، 

في قطر.  لدراسة تجريبية سيخضعون الذينتحديد مجموعة من األفراد  والتي تشملخطة الرعاية المسؤولة، 
، إضافة السكريمرض من  من النوع الثاني يعانونفأكثر عاًما  01أعمارىم  تبمغ اأفرادً ىذه المجموعة  وتضم
 .بوإلصابة ل معرضين أشخاصإلى 

 التوصيات، عدد منتقديم خطط عمل مفّصمة عمى المشاركين في المؤتمر، إضافة إلى  عرضومن المنتظر 
نشاء فريق متعدد التخصصات إلدارة رعاية المرضى؛ وأخيًرا، جانب إلى  تطوير مسار الرعاية الصحية؛ وا 

 .رصد المشاريعوضع خطط شخصية لمرعاية الصحية و 

رسمًيا عن النتائج، ويمي ذلك إجراء مناقشة حول إمكانية توسيع  عمنبدء ىذه الدراسة، سي   منوبعد ستة أشير 
 نجاح البحث.اعتماًدا عمى نطاق المرحمة التجريبية من الدراسة لتشمل مجتمعات سكانية ومناطق إضافية، 

نماذج  عتمدجامعة ديوك، والذي سيرأس المنتدى3 "ت   سور مارك ماكميالن منيقال البروفوبيذه المناسبة، 
دفع مبدأ عمى شتراكات المرضى، ال عمى ا ،Sughavazhvuنموذج  بما فييا في اليند، الرعاية الصحية

شركة  تتحملإسبانيا،  الرسوم مقابل الخدمات، لتمويل نماذج مبتكرة لموقاية من األمراض المزمنة. وفي



 

Ribera Salud عبر سمسمة من محطاتمن المرضى كبير اإلجمالية لعدد  عن النتائج والنفقاتة يمسؤولال 
والوقاية من الصحية تنسيق الرعاية بل لس  الدعم المالي يوّفر  تمويلنموذج وذلك وفًقا ل، الصحية الرعاية

 ".الناتجة عن األمراض المضاعفات

مرض السكري لموقاية من عمى نموذج لمرعاية المسؤولة ات المعنية اديالق تتفقاوأضاف3 "وفي قطر، 
في  يذا العام كيف يمكن لواضعي السياسات تعزيز االبتكار الصحيمؤتمر القمة لبحث يسومضاعفاتو. و 

 "المسؤولة.الرعاية  من خاللمجتمعاتيم المحمية 

مين والجمعية القطرية لمسكري في المنتدى من خالل ممثّ  ،سيشارك مركز بروكنجز الدوحةمن ناحية أخرى، 
المشاركون أيًضا أىداف المرحمة  وسيناقش. الميمةتقديم المشورة والتحميل بشأن ىذه القضية لعنيما 

والتي ستستخدم  ،استراتيجية متكاممة مصممة عمى القياس المحمي صياغةبيدف  ؛التجريبية من الدراسة
، سيتم في ىذا السياقلممرضى عمى المدى الطويل. و فعالة الموارد المتاحة لضمان وجود خطة رعاية صحية 

من بعدىا وا ستفيديكي عن طريق تحميل البيانات، لاإلصابة بالسكري خطر ضين لفحص وتحديد األفراد المعرّ 
العافية لمرحمة ما قبل  استعادة ضة الستراتيجيةالخطوط العري تشكل، والتي الشخصية لرعاية الصحيةاخطط 

 السكري.

 محل ،في سجل واحد ت درجالتي و  ،عاتو جممالبيانات الخاصة بإحدى ال ستحلسيوضح المنتدى كيف كما 
 ىاألولمن المرتبة المسارات التي تربط بين الرعاية الطبية  كذلك سيحددو القوائم المجزأة ِلمرضى السكري. 

 العالج. مراحلجميع  فيمن أجل ضمان االتساق  لك، وذوالثانية والثالثة

قيادة لقطر دولة  التي تممكيا اإلمكانياتالمنتدى  سيستعرض، لالىتمام في ضوء ىذه التطورات المثيرة
موقاية من مضاعفات األمراض المزمنة لتطوير قطاع خدمات الرعاية الصحية، وذلك في المجتمع العالمي 

 كل مريض.لعن طريق الرعاية المصممة خصيًصا 

أن ىذه الدراسة  ، نرى"ويش" نحن، في3 "بادرة "ويش"، الرئيس التنفيذي لمإجبرت شمنجزوبيذه المناسبة، قال 
 تمكّناعمى مساىمة البرنامج في االقتصاد الصحي المحمي. وقد  شيادةٌ  حيث أنيا تمثلأكثر من مجرد تقرير، 



 

مؤسسة و ، العامة مع شركائنا في وزارة الصحة بالتعاون ،والخبراء الدوليين ةالمحمي األطراف المعنيةجمع من 
 رعايةقّدم من خالليا الت  ممساعدة في تغيير الطريقة التي ل ؛ومؤسسة الرعاية الصحية األوليةحمد الطبية، 

احتضان االبتكار عممي عمى ا أفضل مثال أيضً الدراسة  دّ عت  و قطر. دولة مرضى السكري في ل الصحية
   ".ةالمحمي اتالسياقليتالءم مع  وتكييفو

لى و  مبادرة  كونيا ممتقى لآلالف من واضعي السياسات واألكاديميين والمينيين المرموقين، تطورتجانب ا 
منصة رئيسية إلى أن أضحت  لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،، إحدى المبادرات العالمية ويش

مع رؤية مؤسسة قطر المبادرة كما تتماشى  .في مجال الرعاية الصحيةالمثمى لنشر االبتكار والممارسات 
والسعي في الوقت ذاتو  ،دور قطر الريادي كمركز ناشئ لالبتكار في الرعاية الصحيةتعزيز إلى  الرامية

 إلطالق قدرات اإلنسان. 
 
بعض التحديات  تعالجستشيد عقد سبعة منتديات بحثية رائدة  6102تجدر اإلشارة إلى أن قمة ويش لعام و 

لى جانبو الصحية األكثر إلحاًحا في العالم.  مناقشة الرعاية المسؤولة، سيصدر المنتدى عدًدا من التقارير  ا 
 ،والطب الدقيق ،في تخصصات متعددة، وتشتمل عمى موضوعات مثل صحة المجتمع أدلةمستندة إلى ال

والرؤى  ،ومرض التوحد ،وأمراض القمب واألوعية الدموية ،والفوائد االقتصادية لالستثمار في الصحة
تقريًرا عن تأثيرىا  ألول مرة،، تقدم ويشكما س سيترأس النقاشات خبراٌء دوليون مرموقون. ، حيثالسموكية
حول الموضوعات التي سبق إبرازىا في القمم السابقة، مثل  ،عمى المستويين المحمي والعالمي ،المستمر

 .مرض السكري وسالمة المرضى
 

لى جانب عقد منتديات حول البحوث الحديثة في السياسات الصحية، من المقرر أن تنّظم القمة معرًضا  وا 
، ياوتمويم تقديميا،و  ،الرعاية الصحيةبرامج  عممية صياغة تصميم ء العالم تبرزلالبتكارات من كافة أنحا

من المبدعين الشباب، الذين يمثمون قادة الرعاية الصحية الناشئة تحت  نخبةفضاًل عن تسميط الضوء عمى 
 . الصحة العالمية تستحق التقدير عمى نطاق واسعتعزيز في  مساىمات ممن قدمواسن الثالثين 

 
أو التواصل من  qatar.org-www.wishزيارة الرابط التالي3  ىيرجمعمومات حول ويش، المزيد من مل

 WISHQatar@خالل حساب ويش عمى موقع تويتر3 
 

http://www.wish-qatar.org/


 

 ة:تعميق الصور 

البروفسور مارك ماكميالن من جامعة ديوك، الذي سيرأس "منتدى الرعاية المسؤولة" خالل مؤتمر  :0صورة 
 "ويش" المزمع عقده في شير نوفمبر القادم.

 
 - انتهى -

 يرجى التواصل مع:حول الشؤون اإلعالمية لمؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في الرعاية الصحية، لمزيد من المعمومات 

 سونيا دينيك

 مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحة "ويش"مدير االتصال في 

 1127999492910ىاتف3 

sdinnick@qf.org.qa 

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة 
  معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

شيخة موزا بنت الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو ال بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0224تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

يستقطب أرقى تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب و 
ورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضر 

حياة والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز ال
 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمحصول عمى ك
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