
 
 

ش ًىلل خبراجه ئلى اإلاإجمش الذولي  في الهىذ اإلاشض ىظالمت  بشأنَو  

ش ًطلم جطبُم   النهائي على العاخت العاإلاُت CareReportَو

 

ش"ٌعتزم مإجمش اللمت العالمي لالبخياس في الشعاًت الصحُت  :5102أكتوبز  14الدوحة، قطز،  ها تطللأئخذي اإلابادساث العاإلاُت التي ، "َو

ٍت ضمً فّعالُاث اإلاإجمش الذولي الخامغ بشأن ظالمت اإلاشض ى ى الخىم هوبشامج عشض أبدازه، للخعلُم والعلىم وجىمُت اإلاجخمعمإظعت كطش 

لشس علذه في بى
ُ
 الهىذ.بؼالىس اإلا

ضع كضُت ظالمت اإلاشض ى الحالي، أهخىبش  61و 61ًىمي  جىعلذ فّعالُاث اإلاإجمشو  جذٌو أعماله؛ خُث جمشل هزه اللضُت ئخذي  على سأطٍو

ش البادسة مجاالث الاهخمام الشئِعت إلا كطش في ملذمت دولت ووضع ععى ضىب جدلُم سؤٍت مإظعت كطش بشأن دعم كذساث ؤلاوعان حي تَو

 ًدخزي به اإلاجخمع الذولي في مجاٌ الشعاًت الصحُت. اهمىرج  أ وجعلها ، بلفي اإلاىطلت جاسي ال الخؼُير اإلاشمش

ش في هزا اإلاإجمش  ظِشاسن وظُللي على معخىي كطاع الصحت هيل". جخمدىس خٌى "أهمُت ظالمت اإلاشض ى  فشعُتجلعت علذ مً خالٌ َو

ش خالٌ هزه الجلعت  لذم  ،مىز العام العابم عملهخطُلت على  زالر ظاعاث الضىء  التي جمخذ على َو ش  عًهبزة ٍو ئخذار " ه اإلاعىىن جلٍش

 هللت هىعُت في ظالمت اإلاشض ى: ملاسبت كطاعُت شاملت ليافت الىغم".

ش  دمل عىىان  واخذ مىز عام الزي بذأبشهامجه  عشض  هما ٌعتزم َو ألاهغمت  الزي ًجمعو  ،"(LHSN)اللُادًت ألاهغمت الصحُتشبىت "ٍو

ذهخىس جُمىسي الوظُللي اإلاخعلم بعالمت اإلاشض ى. وملاسهت ألاداء  اإلاعشفتمشاسهت خٌى كضُت ظالمت اإلاشض ى، بهذف مً خمغ كاساث  الصحُت

ٌ شئِغ ال، ماهذوهالذ ري  والزي ٌععى ئلى جطىٍش هغام ،اإلاذًش الطبي للجىدة والعالمت في مشهض العذسة للطب والبدىرلعم الخخذًش و ل ألاو

  .اإلاشهض العاملين فيا على خبراث الضىء أًض   ،شض ىاإلاعالمت ل جىدة عاإلاُت

ش جذًش بالزهش أن  معدشفُاث أبىلى، ظلعلت اإلاعدشفُاث الخاضت  مً ِكبلخُىي في هزا اإلاإجمش  دعىة لالضطالع بذوس  وان كذ جللى َو

 . اللُادًت ألاهغمت الصحُتشبىت والعضى اليشط في في الهىذ  الىبري 

: "بادسة إلا يالعُذ ئجبرث شلىجض، الشئِغ الخىفُز ضّشحوبهزه اإلاىاظبت، 
 
ش"، كائال ش أن مبادسة للذ اظخطاعذ مإظعت كطش مً خالٌ "َو َو

ً بمشاسهت هزه الخبراث  هدً فخىسون و  ،جبني شبىت ال هغير لها مً خبراء ظالمت اإلاشض ى العاإلاُين واإلادلُين على الطعُذًً مع آلاخٍش

مإجمش ظالمت اإلاشض ى اإلاميز الزي حعلذه هزه  في بأن هىلل أبدازىا ئليهم وأن ٌشاسن خبراؤهاالخاسجي واإلادلي. ولعل طلب معدشفى أبىلى 

 اإلاعدشفى هى خير دلُل على هجاح العمل الزي هضطلع به."

 :
 
ععذها أن وأضاف كائال ٌُ ا اإلاخىاضلتهدطل على فشضت لعشض الجهىد "هما  جطمُم  مً خُثًدخزي به  إلاشهض العذسة ليي ًطبذ همىرج 

ت التي ًىعم بها هغام الشعاًت الصحُت في  اإلاىذوبىن اإلاشاسوىن في الفعالُتوظِخعشف . زلافتهاو  ظالمت اإلاشض ى على ميزاث الحُىٍت والابخياٍس

 ، والتزام هزا الىغام بخلذًم الشعاًت آلامىت وراث الجىدة العالُت".كطش

 

: "ٌششفنيالئطاس خذًشه خٌى مشاسهخه في اإلاإجمش، ضشح في و
 
ش ودعىحي إلللاء  مبادسةالحطٌى على دعم  ذهخىس جُمىسي ماهذوهالذ كائال َو

 أخذوبطفتي الشعاًت الصحُت.  لذمي خذماثالصحُت بشأن مشاسهت اإلاشض ى والعائالث وم أهغمخىاأبدار  جهخائ لخىضُذولمت في هزا اإلاإجمش 

ىُ( واهذوس ) "والحل ألامشل"الخىاضل مهىذس ي مششوع  اهني أجطلع إلاىاكشت فت ألبدار الشعاًت الصحُت والجىدة، الزي جمىله الىوالت ألامٍش

ش." مبادسةاإلاعخمذة بمعاعذة و ومشاسهت العذًذ مً أدواث اإلاماسظت ألافضل   َو



 
 

ش  مبادسةعتزم وفي ظُاق مخطل،  مً  الحذهزا البرهامج بهذف ُضمم وكذ لإلبالغ عً خىادر ظالمت اإلاشض ى.  CareReportئطالق جطبُم َو

 وكذ جشي جطىٍش اإلاىاسد. بفليرة الفي البِئاث  سخُطت الخيلفتئبالغ  كىاة وجىفير كُام اإلاىعفين باإلبالغ عً الحىادر،حعىق الحىاجض التي 

ئطالكه بهذف  ظالمت اإلاشض ى مإجمش  الُاثضمً فع هعشضبش َو ظُلىمو  ،الخطبُم مً اإلاشخلت ألاولُت ئلى جطبُم مىخمل الىعائف

واإلاإجمش الذولي بشأن ظالمت اإلاشض ى هى زمشة جهذ حعاووي بين جمُع أصحاب اإلاطلحت بمعدشفُاث أبىلى.  مدذدةلالظخخذام في أجىدت 

 .اإلاخبعتباإلاعشفت والابخياساث وأفضل اإلاماسظاث في مجاٌ ظالمت اإلاشض ى واإلاعاهمت  خبراتهمإلاشاسهت 

 

وسؤظاء  صحُتالهغمت ألا  و مذًش ومً بُنهم  ،العالم شتى بلاعمً  اإلاخىفزًً اإلاىذوبينعذد مً ظُدضشه اإلاإجمش ججذس ؤلاشاسة ئلى أن 

اإلاذًش الىطني لعالمت  ،الذهخىس ماًً دوسهين ى اإلاشض ى؛ ومً بين هإالءالعُاظاث واإلاىغماث ػير الحيىمُت وممشل ى وضاوع اإلاعدشفُاث

طاهُافي ت الىطىُت ُالصحالخذماث اإلاشض ى في هُئت  ظُعشض ججشبت الهُئت في هُفُت معالجت كضُت ظالمت اإلاشض ى في مخخلف  ، خُثبٍش

 جىاهب الىغام الطحي الىبير باإلاملىت اإلاخدذة.

 

 *** انتهى ***

 "ويش"نبذة عن مؤثمز القمة العاملي لالبتكار في الزعاية الصحية 

ش" هى مىطت عاإلاُت للشعاًت الصحُت جشمي ئلى ئًجاد ووشش أفضل ألافياس واإلاماسظا ث مإجمش اللمت العالمي لالبخياس في الشعاًت الصحُت "َو

ش" مبادسة عاإلاُت أطللتها مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت اإلاجخمع جدذ سعاًت ضاخبت العمى  عذ مإجمش "َو الشُخت اإلاعدىذة ئلى ألادلت. َو

 مىصا بيذ هاضش، سئِغ مجلغ ئداسة مإظعت كطش. 

 

ش" في الذوخت عام  بمشاسهت أهثر مً ألف مً سواد مجاٌ الشعاًت الصحُت خٌى العالم.  3162اوعلذث اليسخت الافخخاخُت مً مإجمش "َو

ععى اإلاإجمش مً خالٌ اللمم العاإلاُت ومجمىعت مً اإلابادساث اإلامخذة على مذاس العام ئلى ب ىاء مجخمع دولي ًضم هخبت مً اللادة وساد َو

 الابخياس في مجاٌ ظُاظاث وبدىر الشعاًت الصحُت. 

 

ا خٌى العالم، وئلهام الجهاث  جخضافش جهىد هزا ألاطشاف ولها مً أجل حسخير كىة الابخياس للخؼلب على الخدذًاث الصحُت ألاهثر ئلحاخ 

 ألاخشي اإلاعخفُذة وحشجُعها على العمل البىاء. 

 

 نبذة عن مستشفيات أبولو

لع ملشها الشئِغ في الهىذ 6982معدشفُاث أبىلى هي ظلعلت مً اإلاعدشفُاث التي بذأث عملها عام  . وجىدشش معدشفُاث أبىلى في حعع ٍو

الذولُت اإلاشترهت  الهُئتالشعاًت الصحُت الذولي مً كبل  اعخماددٌو بالعالم، وواهذ واخذة مً اإلاعدشفُاث ألاولى في الهىذ التي خطلذ على 

يا التي جخخز مً ا لها أمٍش  .ملش 

في مجاٌ  خبراتهموهى زمشة جهذ حعاووي بين جمُع أصحاب اإلاطلحت إلاشاسهت  ،ًدىاٌو اإلاإجمش الذولي بشأن ظالمت اإلاشض ى كضُت ظالمت اإلاشض ى

  .اإلاخبعتظالمت اإلاشض ى واإلاعاهمت باإلاعشفت والابخياساث وأفضل اإلاماسظاث 

ذ مً ا اسة اإلاىكع ؤلالىترووي:للمٍض  ./http://www.patientsafety.co.in إلاعلىماث، ًشجى ٍص

 

http://www.patientsafety.co.in/


 
                      إلطالق قدرات إلانسان –مؤسسة قطز 

 خاضت ػير سبدُت جذعم دولت كطش في 
ٌ
معيرة جدٌى اكخطادها اإلاعخمذ على الىشبىن ئلى مإظعت كطش للتربُت والعلىم وجىمُت اإلاجخمع مإظعت

 اكخطاد معشفي مً خالٌ ئطالق كذساث ؤلاوعان، بما ٌعىد بالىفع على دولت كطش والعالم بأهمله.

بمبادسة  مً ضاخب العمّى ألامير الىالذ الشُخ خمذ بً خلُفت آٌ زاوي، وجخىلى ضاخبت العمى الشُخت  6881جأّظعذ مإظعت كطش ظىت 

  ذ هاضش سئاظت مجلغ ئداستها.مىصا بي

 جلتزم مإظعت كطش بخدلُم مهمتها الاظتراجُجُت الشاملت للخعلُم، والبدىر والعلىم، وجىمُت اإلاجخمع مً خالٌ ئوشاء كطاع للخعلُم ٌعخلطب

ت الكخطاد  مبنّي   على اإلاعشفت. هما جذعم  أسقى الجامعاث العاإلاُت ئلى دولت كطش لخمىين الشباب مً اهدعاب اإلاهاساث والعلىهُاث الضشوٍس

ا في ئوشاء مجخمع مخطّىس  م اظخخالص الحلٌى اإلابخىشة مً اإلاجاالث العلمُت ألاظاظُت. وحعهم اإلاإظعت أًض   الابخياس والخىىىلىجُا عً طٍش

ض الحُاة الشلافُت والحفاظ على الترار وجلبُت الاخخُاجاث اإلاباششة للمجخمع.  وحعٍض

اسة اإلاىكع ؤلالىترووي: لالطالع على جمُع مبادساث مإ  عها، ًشجى ٍص ظعت كطش ومشاَس http://www.qf.org.qa. 

 

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

