
 

 

 "ويش" يشارك  في "مؤتمر صحة وسالمة الموظفين" 

 الحدث سيتناول التحديات الصحية المينية لمقوى العاممة 

 

أحد مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"،  يشارك :5102أكتوبر  7الدوحة، قطر، 
في جمسات كمحاور رئيسي  المجتمع، المبادرات العالمية التي أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية

 ،5112أكتوبر،  11إلى  11مؤتمر "صحة وسالمة الموظفين"، الذي سيعقد في الدوحة خالل الفترة من 
تحت رعاية سعادة السيد عبد اهلل بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، في الدوحة بدعم رسمي من 

 المجمس األعمى لمصحة. 

في ظل التأكيدات التي تشير إلى  التحديات الصحية في جمساتو ة الموظفين"وسيبحث مؤتمر"صحة وسالم
أن أجواء األعمال المتقمبة والعولمة وبيئات العمل الصعبة تعد من العوامل المسببة ليذه التحديات التي 

يق والموظفين. وييدف المؤتمر الى العثور عمى أفضل الطرق النوعية الكفيمة بتحق يواجييا أصحاب العمل
رعاية صحية عالية الجودة لمقوى العاممة بغية الحد من األعباء االقتصادية لإلصابات الحصية والمرضية  

 في مكان العمل.     

وتحظى ىذه المشاركة بأىمية خاصة لدى "ويش"، والتي تاتي في إطار التزامو برفع مستوى الرعاية الصحية 
لقائمة عمى األدلة، وذلك من خالل استمراره في العمل عبر استخالص ونشر أفضل األفكار والممارسات ا

 عمى تحقيق رؤية مؤسسة قطر الرامية لتعزيز دور قطر الرائد كمركز بارز لمرعاية الصحية واالبتكار.

في إحدى الجمسات التي ُتعقد بعنوان  الرئيس التنفيذي لمؤتمر "ويش"، السيد إيجبرت شيمينجز،وسيتحدث 
الوقاية: من المنظور التجاري" في اليوم األول من المؤتمر في الساعة التاسعة "أعمال الصحة ومكاسب 

العائد عمى االستثمار التي توفره استرتيجيات برامج الرعاية الصحية والوقائية عندما تعمل بيا صباًحا، عن 
 الشركات التجارية.

 



 

 

 

وفي  .ون ىم أىم مورد ألي شركة تجاريةالموظفإيجبرت شيمينجز: "وفي تعميقو عمى ىذه الفعالية، قال السيد 
يعتمد بشكل ات عالم يتميز بارتفاع حاالت اإلصابة باألمراض المرتبطة بنمط الحياة، فإن ازدىار الشرك

بالمائة من جميع تكاليف الرعاية الصحية لمحاالت التي ال يستطيع  52متزايد عمى صحة موظفييا. إن 
عالجيا بمفردىم يمكن الوقاية منيا إلى حٍد كبير. وليذا السبب،  مقدمو الخدمة في نظام الرعاية الصحية

يجب أن يطمع أرباب األعمال عمى ىذه االنظمة الصحية الىميتيا في مساعدة موظفييم عمى الحد من 
عوامل المخاطر الصحية ومن بينيا زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الجموكوز والكوليسترول في 

جاء ىذا المؤتمر في وقت مناسب تماما ألنو يركز  بشكل واضح عمى التحديات والفرص الموجودة  الدم. لقد
 في مجال صحة الموظفين."  

وتشتمل المواضيع األخرى التي سيتم تناوليا في  ىذه الفعالية عمى صحة موظفي الشركات والتنمية 
يز صحة ومرونة القوى العاممة والرعاية المستدامة والتحديات الطبية التي تواجو صناعة الطيران وتعز 
 51متحدثًا ومواضيع مختارة تزيد عمى  11الصحية الرائدة عن بعد. ويبشر المؤتمر، الذي يضم أكثر من 

 موضوًعا، بتقديم خيارات ثرية من الجوانب التثقيفية والمناقشات المينية الرائدة. 

سيقدم المؤتمر نصائح وتوجييات ثرية بشأن أفضل الممارسات من خالل الجمسات التفاعمية التي يقودىا و 
والمناقشات الفكرية المميمة ودراسات الحالة الواقعية وورش العمل القائمة عمى األنشطة العممية ن و المتحدث

خالل تضمين شعار "خطة العمل  التي تمنح المشاركين تجربة تعمم فريدة تمبي احتياجاتيم المينية، من
 تعزيز صحة العمال والمساىمة في ازدىار األعمال."  –العالمية 

ويأمل "ويش"، من خالل مشاركتو في المؤتمر، في ترجمة ما تمت مناقشتو والعمل عمى تطبيقو كسياسات 
 واقعية في اطار تقديم مبادرات مناسبة لمرعاية الصحية المحمية. 

 

-النياية-  



 

 

 عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"نبذة 
مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد 
ونشر أفضل األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتيا مؤسسة 

ربية والعموم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة قطر لمت
 مؤسسة قطر. 

 
بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال  5111انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 

ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى  الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر من خالل القمم العالمية
مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية 

 الصحية. 
 

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

 

                      إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

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

 دولة قطر والعالم بأكممو.

بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني،  1992تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

لشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية ا
إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات 



 

والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص 
مبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحمول ال

 الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.

لالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
http://www.qf.org.qa. 
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