
 

 تطوير الرعاية الصحية باستخدام عمم الوراثة الدوائي ل

 تجنب األعراض الجانبية لألدوية سبل ندوة حول  يعقد "ويش"

 

مبادرات مؤسسة  إحدى ،"ويش" مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية َعَقد: 6102أغسطس  7الدوحة، قطر، 
وذلك عمم الوراثة الدوائي، قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، ندوة عبر االنترنت حول سبل تطوير الرعاية الصحية باستخدام 

محد من األعراض الجانبية السمبية ل ؛لكل مريض عمى حدة استراتيجية تيدف إلى تعزيز االستخدام الصحيح لألدوية ضمن
 .ليا المحتممة

برنامج تسريع ، ضمن سمسمة "تحت شعار "عمم الوراثة الدوائي وسالمة المرضى" ،أغسطس 2لكترونية بتاريخ الندوة اإل َدتْ وُعقِ 
 التي ،ويشمؤتمر  إحدى مبادرات(، LHSN) شبكة األنظمة الصحية القيادية التي تنظميا ،"الرعاية الصحية األكثر سالمة

القطاع خبراء الرعاية الصحية و  االستعانة بنخبة من قياديي من خالل حيةاألنظمة الصبتحديد ومناقشة سبل تطوير ُتعنى 
  الصحي.

، فري جنسبرغيوالدكتور ج ؛وك األمريكيةيأدار الندوة كل من الدكتور ديباك فورا، األستاذ المساعد في الكمية الطبية بجامعة د
الضوء عمى تسميط  شيدت الندوةو  وك األمريكية.يية الطبية بجامعة دالكمفي رئيس مركز عموم الجينوم التطبيقية والطب الدقيق 

 ،من األدوية ذات االنعكاسات السمبية المحتممة عدد واستعراضالتداعيات الصحية واالقتصادية لألعراض الجانبية لألدوية، 
تطوير التخطيط ُسُبل  محضور حولاقتراحات وافية لالمتحدثون  قدَّموسبل تفادي األضرار المترتبة عمى استخداميا. كما 

 حالتو.وصف األدوية المالئمة ل ي لممريض عندلجينوملتركيب اا التركيز عمىعبر  ،الصحي

 عدد من األدوية الشائعة ألمراض القمب والسرطان والنوبات القمبيةيتسبب 3 "وق الدكتور جنسبرغ عمى مجريات الندوة بقولوعمّ 
تمك األدوية. ل عمى تقبل البعضما يؤثر وىو عن تباين التركيب الجينومي لممرضى،  تنجمأعراض جانبية في حدوث ، وغيرىا

 ."ي قبل وصف الدواءبار جيناألعراض الجانبية في حال خضوع المريض الختىذه  ويشير ذلك إلى إمكانية تالفي

الزميمة بمنتدى و  ،إمبلاير كوليدج لندن جامعةفي السياسة الصحية مركز بفي مجال السياسات الزميمة أما السيدة ديدي تومسون، 
"ويش"، فقد عمقت بالقول3 "قمما يمتفت الناس إلى األمور المتعمقة بسالمة المريض خارج إطار العمميات الجراحية أو حاالت 

ستشفى. خارج الم تُقدَّمالرعاية الصحية التي يتمقاىا المرضى  معظم خدماتاإلصابة بالعدوى داخل المستشفيات، في حين أن 
تفات بجدية لأدوية في نفس الوقت، ال بد من اال لعدةمجتمع، واستخدام الكثير من المرضى مع تزايد معدالت الشيخوخة في الو 



 

إلى األعراض الجانبية لألدوية كعنصر أساسي لسالمة المرضى. من ىنا تنبع أىمية عمم الوراثة الدوائي، الذي يقدم لنا األدوات 
 لمتقميل من احتماالت األعراض السمبية لممرضى". ؛ةجعاون ةة صحية آمنالالزمة لتقديم عناي

 ، حيث قالاإليجابية المترتبة عمى االستفادة من إنجازات عمم الوراثة الدوائي عمى نطاق عالمي النتائجوركزت الندوة عمى 
المتعمقة بسالمة المرضى حول العالم، وىي ات يمن كبرى اإلشكال ية واحدةاألعراض الجانبية لألدو  دُ تعَّ 3 "فورا ديباك الدكتور
يمكن تفادييا بالمجوء إلى منجزات عمم الوراثة الدوائي، الذي يمثل استراتيجية ناجعة لتوفير أنو  غير ،ذات تكمفة عالية اتيإشكال

النيوض بمعايير الجودة والسالمة في قطاع الرعاية الصحية  قد يساىم فيكل فرد، وىو ما الجرعة المالئمة من الدواء المالئم ل
 والحد من حاالت اإلصابة بالتسمم الدوائي".

وجامعة إمبلاير كوليدج لندن،  "بالتعاون بين مبادرة "ويش، 2002عام قد تأسست شبكة األنظمة الصحية القيادية كانت و 
في التغمب عمى التحديات التي ة مساعدمدولة حول العالم، ل 22نظاًما صحًيا في أكثر من  22وتعاونت منذ ذلك الحين مع 

قامة ندوات عبر إمن خالل بشكل مباشر، الجميور مع صل الشبكة واوتت .خدمات رعاية مميزة لسكان تمك الدول وفيرتيدد ت
ىذه إلى  حتى اآلن،، مؤسسة من مختمف أنحاء العالم 21انضمت وقد االنترنت، في سبيل بناء مجتمعات صحية حول العالم. 

مؤسسة حمد الطبية ومركز السدرة لمطب  افي إطار الجيود التي تبذليا مبادرة ويش في ىذا الصدد، وعمى رأسي ،الشراكة
 والبحوث في قطر.

أن مبادرة "ويش" كانت قد أطمقت برنامج تسريع الرعاية الصحية األكثر سالمة، التابع لشبكة األنظمة إلى وتجدر اإلشارة 
بيدف مشاركة أفضل الممارسات، وتشجيع األنظمة الصحية حول العالم عمى تقديم رعاية صحية أكثر سالمة  ؛الصحية القيادية

لممرضى. ويستقطب البرنامج شبكة عالمية من منظمات الرعاية الصحية بغرض تبادل الرؤى والخبرات والبيانات حول موضوع 
في الدوحة خالل الفترة ما بين  2022ي. وستعقد مبادرة ويش مؤتمرىا السنوي سالمة المرضى، ثم يختتم بنشر تقرير عالم
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-انتهى  -  

 
 "نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش

يجاد ونشر أفضل األفكار والممارسات المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إ
بنت ناصر،  إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا

 .رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر



 
بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  2020عام انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة 

ال سياسات من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مج
 .وبحوث الرعاية الصحية

ليام الجيات األخرى تتضافر جيود ىذا  األطراف كميا من أجل تسخير قوة االبتكار لمتغمب عمى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 
 .المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء

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

 "مدير االتصال في مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحة "ويش
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 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 
سٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤس

 .معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو
ي، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثان 2222تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 .رئاسة مجمس إدارتيا
أرقى الجامعات  تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب

ت والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارا
الحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية و 

 .ممجتمعالتراث وتمبية االحتياجات المباشرة ل
  http://www.qf.org.qaلالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني3 

 .pressoffice@qf.org.qaلمعرفة المزيد عن مؤسسة قطر، يرجى االتصال بالمكتب الصحفي عمى البريد اإللكتروني التالي3 
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