
 

 "المؤتمر الدولي لسالمة المرضى" ىامش عمى

  شبكة األنظمة الصحية القياديةنتائج تقرير تستعرض ويش 
 

النتائج  بتكار في الرعاية الصحية "ويش"مؤتمر القمة العالمي لال ناقش: 6112مايو  11الدوحة، قطر، 
الدولي  المؤتمر"عمى ىامش أعمال  ،لتقرير شبكة األنظمة الصحية القيادية في روالبندي، باكستان األولية
، أحد االبتكارات المميزة التي "برنامج "كير ريبورتبشكل شامل  استعرضكما  ،"لسالمة المرضى األول

 . 5102في مبادرة ويش  ترضع  

بأنو  ، الذي يتميز"لسالمة المرضى الدولي األول المؤتمر"أعمال قد نظمت جامعة ريبياىو الدولية وكانت 
حيث يوفر منصة تجمع بين  ،الجاري مايو 8-7 خالل الفترة من ،باكستان في من نوعو األولالمؤتمر 
 لتحسينين يالشركاء المحميين المعن مع من جميع أنحاء العالم ومقدمي الرعاية الصحية ،السياساتصناع 
 .البالد مختمف أنحاءفي  المرضى سالمة

رئاسة وحدة تحميل البيانات الضخمة في مركز السياسة الصحية  اسيمونز، الذي يتولى حاليً  جوشوا وقّدم
في حول سالمة المرضى  تقرير مبادرة ويش ،التابع لمستشفى سانت ماري بكمية إمبلاير كوليدج في لندن

 تقرير عمى الوفود الرفيعة المشاركة. التوزيع مئات النسخ من  االذي شيد أيضً  ،المؤتمر

ىو إن ما أسعدني وأثمج صدري وفي ىذا اإلطار، عّمق السيد إجبرت شمنجز، الرئيس التنفيذي لمبادرة ويش: "
 الجميع أنحاء العالم، في وانتشار واسع  كبيرنجاح لفي مبادرة ويش  تضر  أحد االبتكارات التي ع   تحقيق
 أفضل الممارسات السريرية العممية نشرباألساس إلى  ييدف باكستان قد فيلمؤتمر الذي ع  وأن ا سيما

واالعتزاز بنشر  نشعر بالفخر النظرية، كما من التركيز عمى األبحاث بداًل لتحقيق سالمة المرضى  يا؛وتعميم
. العالم جميع أنحاءفي  أكبرولجميور ، عمى نطاق أوسعو وتوزيعسالمة المرضى  حولتقرير مبادرة ويش 

كرواد في  ،ومن ثم يجب أن تكون ميمتنا األساسية ،ا معرضون لممرض في وقت ما في حياتناجميعً ونحن 
و نسعى إلى تحقيقلنا و  مؤكد بالنسبةأمر  ذاوى. اجعل ىذه التجربة أكثر أمانً  يى ،الصحيةمجال الرعاية 

 ."مبرمج بشكل



 

تحقيق م لستخد  تطبيق حديث ي   وىو"، برنامج "كير ريبورت عمىمشاركة سيمونز في المؤتمر  ركزتقد و 
عداد التقارير الطبيةسالمة المرضى،  أن فكرة  ذكرو . تو وسيولة استخداموسرعيا، حيث يتميز بوتداول وا 

وىو ما سيساعد  ،االستفادة من التقنيات الحديثة والسموك اإلنساني تسييل عمى تقومبرنامج "كير ريبورت" 
 والوقاية منيا في باكستان وخارجيا. ،وقوع األخطاء الطبية تفادي عمى

 عمىالعمل البحثي  سنوات من ثالثبعد و وعرض"كير ريبورت"  لنا لتقديم برنامج الفرصةإتاحة  : "إنوأضاف
لنا. لقد  في غاية األىمية بالنسبة اأمرً  تمثلسالمة المرضى ل اتحقيقً يا وتداولإعداد التقارير الطبية  كيفية

من المنيج تيا وكيفية استفاد ،الذي تتميز بو مبادرة ويش الوثيقالتعاون حجم  البرنامج بجالء أظير ىذا
المجتمع الدولي والخبرات مع المعنيين في  األفكارمن خالل تبادل  ،سالمة المرضىق يتحقلالبحثي الشامل 

  ."واألطباء في جميع أنحاء العالم تعم الفائدة عمى المرضى لكي ،باكستانو 

:" قائاًل  ،عن عميق امتنانو لمشاركة مبادرة ويش ،رئيس المؤتمر ،ذكي الدين أحمد من جانبو، أعرب الدكتور
كما أنيا  ،أنحاء العالمشتى  في الصحية مجال الرعايةالمعنية بتوفر مبادرة ويش منصة تجمع أفضل العقول 

ويش  صويحر  المشتركة.ارف المع مجموعة من نتاجإلالعقول  ىؤالءتبادل البحوث والخبرات بين ل تسعى
 بحيثاألدلة والبحوث، تستند عمى  ،إرشادية مبادئ توجييية ومعايير طرحو أفكار مبتكرة عمى الوصول إلى 

 ." استخداميا واالستفادة منيافرصة  المؤتمريتمكنوا من حضور ىذا الذين لم  تتيح لألشخاص

فتقر لمكثير من الممارسين يزال يال  يذالفي مجال سالمة المرضى،  طوياًل الطريق أمامنا  ال يزالوأضاف: "
بكل نتائج مبادرة ويش  وستساعدواألبحاث النظرية التي تيتم بيذا المجال.  ،الخبرات المحميةو  ،المختصين

 المتعمقةات العامة التوجييو  ،اإلرشاديةوالمبادئ  ،المحمية المعاييرن في باكستان عمى تطوير يالمعنيتأكيد 
 " .البحثية بسالمة المرضى مستفيدين من اإلنجازات التي حققيا فرق ويش

ا سالمة المرضى من المواضيع البحثية التي تركز عمييا مبادرة ويش لتقديم رعاية صحية متميزة. وتحقيقً  دعّ وت  
مبلاير كوليدج لندن عام ليذا اليدف،  ، 5119تأسست شبكة األنظمة الصحية القيادية بالتعاون بين "ويش" وا 

دولة حول العالم، لمساعدتيا في التغمب  05في أكثر من  اصحيً  انظامً  52وتعاونت منذ ذلك الحين مع 
ك الدول. ويقارن أعضاء الشبكة عمى التحديات التي تواجييا عمى صعيد تقديم خدمات رعاية مميزة لسكان تم

مباشر مع الجميور خالل األشخاص الذين يحتكون بشكل أداءىم بأداء نظرائيم، ويتعممون من الخبراء و 



 

تقديم مجال واالبتكار في  طويربالت يممالتز وا الشبكة بفاعميتيمأعضاء  يتميزكما  .الندوات عبر اإلنترنت
ا مة الصحية القيادية، التي تتخذ من كمية إمبلاير كوليدج لندن مقرً شبكة األنظ كانتو . الصحية الرعايةخدمات 

وقد تحسين سياسة الرعاية الصحية حول العالم. بيدف  "شراكة مع مبادرة "ويشقد دخمت في عالقة ليا، 
ليذه الشراكة، في إطار الجيود التي تبذليا مبادرة  حتى اآلن،، مؤسسة من مختمف أنحاء العالم 08انضمت 

 .ومركز السدرة لمطب والبحوث في قطر ،ويش في ىذا الصدد، وعمى رأسيا مؤسسة حمد الطبية

يحدد  اتقريرً  تحول سالمة المرضى، ونشر مبادرة دولية  ،5102عام قد أطمقت، خالل "ويش" وكانت 
وكيفية تجنبيا  ،الطبيةعن األخطاء تي تنجم الاًل عن تمك فضمسببات األضرار التي تحدث بشكل مستمر، 

يجاد الحمول المناسبة لسّد الثغرات الحالية التي تواجو سالمة المرضى. وأشرف  في مجال الرعاية الصحية، وا 
عداده الدكتور بيتر برونوفوست، النائب األول لرئيس قسم سالمة المرضى والجودة  عمى وضع التقرير وا 

أرمسترونج لسالمة المرضى والجودة في مؤسسة جونز ىوبكنز الطبية بالواليات المتحدة، ومدير معيد 
شبكة األنظمة الصحية  استفادتو بمشاركة فريٍق مكوٍن من خبراء دوليين بارزين في مجال سالمة المرضى. 

النظم الصحية ب المتعمقةنقطة انطالق ليا في أبحاثيا كعميو اعتمدت القيادية من ىذا التقرير البحثي، و 
النتائج األولية ليذا أ عمنت الحد من األخطاء الطبية. و  عبرالمختمفة حول العالم، لالرتقاء بسالمة المرضى 

 اقد مؤخرً عمى ىامش أعمال مؤتمر القمة العالمي لسالمة المرضى، الذي ع  الحالي، التقرير مطمع العام 
عن وجود ثغرات تضر بسالمة المرضى في مركز الرعاية كشفت النتائج األولية و لندن.  بالعاصمة البريطانية

والرعاية المجتمعية. وستعرض المنظمة ىذا التقرير بشكمو الكامل في مؤتمر مبادرة  ،والصحة النفسية ،األولية
 .المقبل نوفمبر 21-59بين  خالل الفترةويش المزمع عقده في الدوحة 

نقطة إحدى المبادرات العالمية التي أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،  ،مؤتمر "ويش" دعّ وي  
أفضل  ريادية لنشرصناع القرار واألكاديميين والمينيين، وتوفر ليم منصة من الف اآلتجمع التقاء 

 .ياوتعميم الممارسات في مجال الرعاية الصحية

  -انتهى-
 

 "لالبتكار في الرعاية الصحية "ويشنبذة عن مؤتمر القمة العالمي 



 
ت المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا

جتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية الم
 .رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  5102انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
متدة عمى مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الم

 .وبحوث الرعاية الصحية
ليام الجيات األ خرى تتضافر جيود ىذا األطراف كميا من أجل تسخير قوة االبتكار لمتغمب عمى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .يا عمى العمل البناءالمستفيدة وتشجيع
 

 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 
قتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى ا

 .لم بأكممومعرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعا
بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  0992تأّسست مؤسسة قطر سنة 

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

تكنولوجيا عن العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار وال
ة أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسس

 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع
  http://www.qf.org.qaلالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

http://www.qf.org.qa/

