
 
 

 بيدف بحث ُسُبل منع الضرر في تقديم الرعاية الصحية

لندنفي "ويش" يستعرض أبحاثه الرائدة حول سالمة المرضى في قمة وزارية   

 (:الدوحة، قطر) 6102مارس  14

شارك مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"، إحدى المبادرات العالمية التي أطمقتيا 
لمتعميم والعموم وتنمية المجتمع، في عرض نتائج األبحاث التي أجرتيا شبكة األنظمة الصحية مؤسسة قطر 

 سالمة المرضى الذي جمع كوكبة منالوزارية لقمة الالتابعة لو، أمام المشاركين في   (LHSN)القيادية
 الوزراء وصانعي السياسات والخبراء الصحيين في لندن األسبوع الماضي.

مبلاير كوليدج لندن عام  (LHSN) األنظمة الصحية القيادية تم تأسيس شبكة ، 6119بالتعاون بين "ويش" وا 
مساعدتيا في التغمب ل، دولة حول العالم 06أكثر من نظاًما صحًيا في  62وتعاونت منذ ذلك الحين مع 

أعضاء الشبكة  لسكان تمك الدول. ويقارن مميزةعمى التحديات التي تواجييا عمى صعيد تقديم خدمات رعاية 
ويتعممون من الخبراء ومن ىم في احتكاك مباشر مع الجميور خالل الندوات عبر  ،أداءىم بأداء نظرائيم

 .اإلنترنت، كما أنيم أعضاء فاعمون في مجتمع يمتزم بالتحسين واالبتكار في تقديم الرعاية

رضى، ونشر تقريرًا يحدد أسباب ، لمواجية أخطاء سالمة الم6102وكان "ويش" قد أطمق مبادرة دولية عام 
يجاد الحمول المناسبة لسّد  ذىاأل المستمر الناجم عن أضرار يمكن تجنبيا في مجال الرعاية الصحية، وا 

أشرف عمى وضع التقرير وتوجيو عممية إعداده الدكتور  .الثغرات القائمة في المقاربة الحالية لسالمة المرضى
س قسم سالمة المرضى والجودة ومدير معيد أرمسترونج لسالمة بيتر برونوفوست، النائب األول لرئي

المرضى والجودة في مؤسسة جونز ىوبكنز الطبية بالواليات المتحدة، بمشاركة فريٍق مكوٍن من خبراء دوليين 
 سالمة المرضى. في مجالبارزين 



 

ثغرات في منظومة الرعاية سالمة المرضى  وجود ل القمة الوزاريةأظيرت نتائج التقرير التي تم عرضيا في و 
التقرير الكامل خالل انعقاد قمة "ويش" في  وسيقّدموالصحة المجتمعية.  ،الصحية األولية، والصحة النفسية

 .6102نوفمبر  21و 69الدوحة يومي 

بالقول: "ىذه البداية فقط. لقد  ""ويش لمبادرةعّمق البروفسور المورد دارزي، رئيس مجمس اإلدارة التنفيذي و 
ظيرنا بالفعل وجود ثغرات كبرى في تحديد المؤشرات الصحيحة لقياس األخطاء الحاصمة في مجال الرعاية أ

مجال لممزيد من البحث والدراسة، إذ الىذا يحتاج والصحة المجتمعية.  ،الصحية األولية، والصحة النفسية
. وبذلك نكون قد حددنا مختمف الدولأيضًا وجود اختالف في مكان جمع المعمومات األساسية في  ظير

 وجود ثغرات كبرى، وأعداد ىائمة من األخطاء".

مارس، بتنظيم مشترك بين المممكة المتحدة والمانيا.  01و 9قد مؤتمر سالمة المرضى في لندن يومي عُ 
بحث أفضل السبل لدولة حول العالم،  02دول مختمفة، إلى جانب وفود من  7شارك في المؤتمر وزراء من 

سالمة المرضى. ومن بين الوزراء المشاركين السيد جيرمي ىانت، وزير الصحة البريطاني، والسيد لتحسين 
ىيرمان غروىي، وزير الصحة األلماني، والميندس خالد الفالح، وزير الصحة السعودي، وسعادة الدكتور 

وزير الصحة أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة الُعماني، والدكتور جورج بامبوريديس، 
 لمنظمة الصحة العالمية. العامة المديرة إلى جانب الدكتورة مارغريت تشان، ،القبرصي، وغيرىم من الوزراء

واستعرضت السيدة ديدي تومسون، الزميمة في مجال السياسات في مركز السياسة الصحية بجامعة إمبلاير 
صمت إلييا شبكة األنظمة الصحية القيادية "ويش"، النتائج التي تو  لدى مبادرةوالزميمة   كوليدج لندن

(LHSN) الشبكة حول معمومات سالمة  بيا، حيث ألقت الضوء عمى مجموعة التوصيات األولية التي تنصح
قارات، مع التشديد عمى  4دول مختمفة موزعة بين  8المرضى، والتي تم التوصل إلييا بعد دراسة حاالت من 

 النطاق العالمي لفريق العمل.

في استعراض نتائج عممنا أمام متمّقين من المستوى لمشاركة باول السيدة تومسون: "كنت سعيدة جدًا وتق
ننا نواصل العمل عمى إيجاد حمول أ كماالرفيع، والذين يمكنيم إحداث تغييرات حقيقية في ىذا المجال. 

 لبعض أىم التحديات الطبية الممحة، والتي تتعمق أيضًا بسالمة المرضى".



العالمية،  اليندية الطبية أبولو جيتو، يعّمق البروفسور أنوبام سيبال، المدير الطبي لمجموعة مستشفياتمن 
بالقول: "لقد أظير عممنا ضمن الشبكة وجود رغبة حقيقية (LHSN) شبكة األنظمة الصحية القياديةوعضو 

نا البعض، إلدراك الجميع بالتعاون مع بعضأنحاء العالم  شتىعند المسؤولين عن األنظمة الصحية في 
بوجود فرصة لمتحسين والتطوير. فنحن نريد االستفادة من مختمف األدوات واألساليب المتوفرة لتقديم أفضل 

 ما يمكننا لممرضى".

ويشير البروفسور سيبال إلى مالحظتو اىتمامًا دوليًا متزايدًا حول قضايا سالمة المرضى، مع رغبة مشتركة 
يتعمق بالحد من األخطاء الطبية فيما  مكانة مشتركة مرضى وصناع القرار "لموصول إلى بين األخصائيين وال

 وضمان سالمة المرضى".

"ويش" في ىذا المجال في تسييل إطالق حوار دولي، إليجاد  مبادرةيا توقد ساىمت األبحاث التي أجر 
مرض السرطان بوزارة الصحة كبير المستشارين في  البروفيسور روبرت توماس، يفيدالحمول المناسبة. 

: "ىذه مسألة معقدة جدًا، خاصة في ، في ىذا المجالوالخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية
المستشفيات التي تقدم الرعاية الفائقة. وأحد اإلنجازات الميمة التي تم تحقيقيا في ىذا المجال ىو جمع 

بحد ذاتو أمر مثير لالىتمام، ألنيا  وىون واحد، لمتناقش والتباحث. المعنيين من مختمف القطاعات في مكا
كسر الحواجز ، والعمل قدمًا لتحسين سالمة  والذي من شأنوالمرة األولى التي يتم فييا القيام بذلك. 

 المرضى".

 وخالل عقد نقاش بين لجنة من الخبراء حول موضوع "االستفادة من تجارب الصناعات والدول المختمفة
، مشيرًا إلى أنو ""ويش لمبادرةلتحسين سالمة المرضى"، تحدث السيد إيجبرت شيمينجز، الرئيس التنفيذي 

كان لرؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، فضل كبير في إنشاء مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في "
ية التحديات الصحية عمى الذي ييدف إلى التواصل والتباحث حول إيجاد حمول مبتكرة لمواج الصحة،

جمع أكبر عدد تي تال امن نوعي ىاألول االقمة بكوني هتميز ىذتشيمينجز بالقول: "المستوى الدولي". ويتابع 
من الوزارء وخبراء سالمة المرضى معًا، لبحث كيفية منع الضرر خالل تقديم الرعاية الصحية. ونحن، من 

 مبادرة عمييا تا المشترك، فإننا نعمل لتحقيق الرؤية التي قامخالل عممنا البحثي، وجيود فريقنا، وتعاونن
 ويش".

و "ويش" حول مقاومة مضادات الميكروبات وسالمة تتوزيع نسخ من التقرير الذي أجر خالل القمة تم 
 المرضى عمى جميع الوفود المشاركة.



ممارسات الرعاية  سعى الى نشر أفضلالتي تمبادرات مؤسسة قطر،  ىأحد يجدير بالذكر أن "ويش" ى
وستشيد قمة ويش لعام  .الصحية من خالل شبكة عالمية من كبار صناع القرار واألكاديميين وقادة الصناعة

عقد سبعة منتديات بحثية رائدة تسمط الضوء عمى معالجة بعض التحديات الصحية األكثر إلحاًحا في  6102
 العالم. 

 تعميق الصورة

السيد إيجبرت شيمينج، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية،  :1صورة 
  . يتحدث في ندوة عمى ىامش مؤتمر قمة سالمة المرضى الذي ُعقد في لندن

 انتيى

 
أو  qatar.org -www.wishلمحصول عمى مزيد من معمومات حول ويش، يرجي زيارة الرابط التالي

 .WISHQatar@خالل حساب ويش عمى موقع تويترالتواصل من 
لالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع 

 .http://www.qf.org.qa ياإللكترون
 لممزيد من المعمومات عن مؤسسة قطر، الرجاء التواصل مع المكتب اإلعالمي عن طريق البريد اإللكتروني 

pressoffice@qf.org.qa 
لمزيد من المعمومات حول الشؤون اإلعالمية لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية، يرجى 

 التواصل مع:
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 "القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحة "ويش مدير االتصال في مؤتمر
 

 1197444242482ىاتف: 
 

sdinnick@qf.org.qa 
  
 



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

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 

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

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال  6102انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى 

مع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية مدار العام إلى بناء مجت
 الصحية. 

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

 
                      :إلطالق قدرات اإلنسان –ر مؤسسة قط

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

 .دولة قطر والعالم بأكممو
بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني،  0992تأّسست مؤسسة قطر سنة 

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا  وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.
إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب أرقى االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل 

الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ 
عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية 

في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية  األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا
 االحتياجات المباشرة لممجتمع.

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