
 

 

 

 السرطان ملرض ى الرعاية ثقديم مستقبل يتدارس الصحية الرعاية في لالبتكار  العاملي القمة مؤثمر 

 معقولة بأسعار 

ىتدى ثقديم الرعاية ملرض ى السرطان بأسعار معقولة في مؤثمر القمة م يترأس روبرت جي إس ثوماسالبروفسور 

 العاملي لالبتكار في الرعاية الصحية.

 

ؾ"، املبادسة العاملُت التي عّين : (4172سبتمبر  71قطر ) –الدوحة  مإجمش اللمت العالمي لالبخياس في الشعاًت الصحُت "َو

، سئِغ معدؽاسي مشك ”OAM“البروفعىس سوبشث جي ئط جىماط  أطللتها مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع،

 ملىخذي جلذًم 
ً
 الشعاًت ملشض ى العشطان بأظعاس معلىلت.العشطان في حيىمت والًت فُىخىسٍا، سئِعا

ش  عذادل الخبراء الذولُين  أبشص  مً فٍشمظُلىم البروفِعىس جىماط بلُادة و  اللماًا حىٌ على ألادلت  معدىذجلٍش

 ، بما في رلً:بأظعاس معلىلتسعاًت مشض ى العشطان   خىفيرب املخعللتالشئِعُت 

 ت فهم اللماًا املخعللت بالخيالُف ومعاس الشعاًت ٍش  العٍش

  راث مبخىشة لخلذًم همارج معلىلت لشعاًت مشض ى العشطان ظىاًء في الذٌو الىامُت أو الذٌو  أظالُبجفمُم

 .املشجفعت املىاسد

  ٌت والعالحاث  مىظىمتجلذًم حلىٌ مبخىشة حى  الخيالُف. عالُتالدععير والحىافض لألدٍو

  شعاًت مشض ى العشطانل ظالُب الحالُتلأل  ممافت تكُم واًجاد لخىىىلىجيا للخطىس الاظخخذام ألافمل. 

ؾ"  العذًذ مً الاظخيخاحاث والخىـُاث التي مً امللشس أن ًخم طشحها للىلاػ ظُلىم املىخذي بخلذًم  العامفي مإجمش "َو

 .ٍت الذوحتطش العاـمت اللفي  5172فبراًش  71 – 71 ظُلام خالٌ الفترة والزي ،امللبل

ت  حعذ هزه" كاٌ البروفِعىس جىماط:مً حهخه  م مً  زمُىتفـش  وجلذًم هخبت للخعاون مع فٍش
ً
الخبراء املعترف بهم دولُا

ُاث مً ؼأنها أن حعاعذ ـاوعي العُاظاث على جفمُم وجلذًم  شض ى العشطان مل الصحُت شعاًتالخذماث أفمل جـى



ي و ت املٍشن. ججشبجحعين و بأظعاس معلىلت 
ّ
م الهزا أن العمل مع ب زلتهل اهدؽاف  ظُمىىىا مًالخخففاث  مخعذدفٍش

الزي ًإزش على حُاة ول شخق  العاحل لشعاًت الصحُتاجحذي  ما ًخقفُلى ألادلت عسؤي وآفاق حذًذة حعدىذ 

 
ً
با  ".جلٍش

ؾ" سئِغ مجلغ إلاداسة ،داسصي اللىسد البروفِعىس  كاٌ اهبهمً ح سئِغ مجلغ ئداسة معهذ و ، الخىفُزي ملإجمش "َو

اٌ الابخياس في مجاٌ الصحت ت ملشك العشطان جأزيراث " العاملُت الخابع لجامعت ئمبًر وهى  ،هائلت واحخماعُت واكخفادًتبؽٍش

ـاباث وجيالُف عالحه في جضاًذ معخمش وىن معذٌ إلا  ،على معخىي العالم بال ؼً مً ألاولىٍاث الصحُت ألاهثر أهمُت

 " خاـت في البلذان املىخفمت واملخىظطت الذخل

 
ً
مإجمش  خالٌ معلىلت بأظعاس العشطان ملشض ى الشعاًت جلذًممىخذي  البروفِعىس جىماط ًلىد"ٌعشوي أن وألاف كائال

ؾ" حذًذة لشعاًت  أطش ىلع لمع والعي العُاظاث في أظترالُا  العملفي سجل مؽشف و  ملا لذًه مً حهىد هبيرة، "َو

معالجت بعن  اللشاس مً وأصحابلخمىين ـاوعي العُاظاث  هظام عمل بخلذًم ظُلىم املىخذيو  ،مشض ى العشطان

 عً العالج والشعاًت املعخذامت، جلذًم  العلباث التي جحىٌ دون 
ً
فىائذ ملمىظت للمخمشسًٍ مً العشطان في حمُع  فمال

 أهحاء العالم".

ؾ" مً  لغير معلىٌ في جيالُف حعُين البروفعىس جىماط ئلى جحعين فهم العىامل املإدًت ئلى الخضخم اخالٌ تهذف "َو

ُاث عملُت كذ جمىً ـاوعي العُاظاث للحذ مً  ئلىهذف املىخذي وي خذماث سعاًت مشك العشطان. جلذًم جـى

 جىدة عالُت.بلعشطان الصحُت لشعاًت الخذماث مً للمشض ى  تاملعخذام الاظخفادةالخحذًاث الاكخفادًت ولمان 

ؽغل  سئِغ معدؽاسي مشك العشطان في حيىمت والًت فُىخىسٍا،  مىفب  ”OAM“البروفِعىس سوبشث جي ئط جىماط َو

ترأطوالخمىٍل ألبحار مشك العشطان في الىالًت.  اللابلت للخطبُم املعإوٌ عً حذٌو ألاعماٌ لألبحار العلمُت وهى   ٍو

م ، تالعاملُت الصحُ جلذًم الشعاًتمجاٌ  ألابحار فيمذًش هى و ظترالُت، ألا للحيىمت  الخابعالىطني للعشطان  الخبراء فٍش

مشهض العشطان بُتر مان واالم،  ألاوسام فيجشاحت ومذًش ألابحار ل، املخميزضمُل الالىكائُت و  لألبحارواملعهذ الذولي 

 ملبىسن.

أحي مىلىع  ؾ"عبعت مىالُع املىخذًاث الجلذًم الشعاًت ملشض ى العشطان بأظعاس معلىلت واحذ مً ٍو  خالٌ مإجمش "َو

5172 
ً
الذٌو والىصساء الحيىمُين وألاوادًمُين  كادةاملجخمع مً في ، حُث ظُحمشه أبشص خبراء العالم وألاهثر جأزيرا

اوعي العُاظاث وكادة ألاعماٌ ملىاكؽت الحلىٌ املبخىشة  وئلى . أهمُتبعن الخحذًاث الصحُت العاملُت ألاهثر لوألاطباء ـو

ش عً ظعاس معلىلت جلذًم الشعاًت ملشض ى العشطان بأحاهب  الشظائل املعلذة  جبلُغ، ظُلىم مإجمش "وَؾ" بيؽش جلاٍس

 ، ومشك الخشف، وسفاه ألاطفاٌ والؽباب، والخغطُت الصحُت الؽاملت وظالمت املشض ى. مشك العىشي و بؽأن الصحت 

ؾ"  ذ مً املعلىماث عً املىخذي أو مإجمش "َو اسة الشابط الخالي: 5172ملٍض  www.wish.org.qa، الشحاء ٍص

 

 *** انتهى ***

http://www.wish.org.qa/


 

 

 معلومات للمحررين  

 

 للتواصل إلاعالمي 

 ههى العفيفي 

 مديرة قسم الاثصال املؤسس ي ملؤثمر "ويش"

nelafify@wish.org.qa 

+974 7768 6624 

 

 

 :القمت العالمي لالبتكار في الزعايت الصحيتنبذة عن مؤتمز 

 

إيجاد ونشز أفضل  جزمي إلىهو منصت عامليت للزعايت الصحيت  "ويش"مؤجمز القمت العالمي لالبخكار في الزعايت الصحيت 

مبادرة عامليت أطلقتها مؤسست قطز للتربيت والعلوم وجنميت  "ويش"ويعّد مؤجمز . ألافكار واملمارساث املسدندة إلى ألادلت

 . صاحبت السمو الشيخت موسا بنذ ناصز، رئيس مجلس إدارة مؤسست قطز رعايتاملجخمع جحذ 

 

الزعايت  من رواد مجال 1000بمشاركت أكثر من  2013في الدوحت عام  انعقدث النسخت الافخخاحيت من مؤجمز "ويش"

إلى ، املمخدة على مدار العاممن خالل القمم السنويت ومجموعت من املبادراث  "ويش"يسعى مؤجمز و. الصحيت حول العالم

 . قادة ورواد الابخكار في مجال سياساث وبحور الزعايت الصحيتال نخبت من مجخمع دولي يضم بناء

 

العالم،  حوًل احسخير قوة الابخكار للخغلب على الخحدياث الصحيت ألاكثر إلحاح ً من أجل كلها هذه ألاطزاف جخضافز جهود

 .العمل البّناء وحشجيعها على الجهاث ألاخزى املسخفيدةوإلهام 

 

 إلطالق قدرات إلاوسان –مؤسسة قطر 

 
 
جحىٌ اكخفادها سبحُت جذعم دولت كطش في معيرة  خاـت غير مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع مإظعت

 ه. لىفع على دولت كطش والعالم بأهملاملعخمذ على الىشبىن ئلى اكخفاد معشفي مً خالٌ ئطالق كذساث إلاوعان، بما ٌعىد با

mailto:nelafify@wish.org.qa
mailto:nelafify@wish.org.qa


مٍت مً ـاحب العمىّ  7992جأّظعذ مإظعت كطش ظىت  الؽُخ حمذ بً خلُفت آٌ زاوي، وجخىلى  ألامير الىالذ بمبادسٍة هٍش

   بيذ هاـش سئاظت مجلغ ئداستها.ـاحبت العمى الؽُخت مىصا 

 

ً خالٌ ئوؽاء جلتزم مإظعت كطش بخحلُم مهمتها الاظتراجُجُت الؽاملت للخعلُم، والبحىر والعلىم، وجىمُت املجخمع م

ٌعخلطب أسقى الجامعاث العاملُت ئلى دولت كطش لخمىين الؽباب مً اهدعاب املهاساث والعلىهُاث كطاع للخعلُم 

ت الكخفاٍد  م اظخخالؿ الحلىٌ املبخىشة مً املجاالث المشوٍس مبنّيٍ على املعشفت. هما جذعم الابخياس والخىىىلىحُا عً طٍش

ض الحُاة الثلافُت والحفاظ على الترار وجلبُت   في ئوؽاء مجخمع مخطّىس وحعٍض
ً
العلمُت ألاظاظُت. وحعهم املإظعت أًما

 .الاحخُاحاث املباؼشة للمجخمع

اسة املىكع إلالىتروويعلى وافت مبادسا لالطالع عها، ًشجى ٍص    http://www.qf.org.qa : ث مإظعت كطش ومؽاَس

ذ مً املعلىماث عً مإظعت كطش ذ إلا ،للمٍض م البًر لىترووي الشحاء الخىاـل مع املىخب إلاعالمي عً طٍش

pressoffice@qf.org.qa 
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