
 
 

 

 
 وايل كورنيل تناقش آفاق الرعاية الصحية النفسية وأُطرها القانونية وحقوق المريض 

 
قطر واستضافتها  –ناقشت حلقة بحثٌة نظمتها واٌل كورنٌل للطب  :6102أكتوبر  5 - الدوحة

تقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة النفسٌة فً مجتمع متنوع تعداد سكانه  مؤسسة حمد الطبٌة تحدٌات
وُعقدت الحلقة بعنوان "الرعاٌة الصحٌة النفسٌة والقانون وحقوق المرضى"  فً ازدٌاد مطرد.

ن عن ٌوممثل فً القانون، وخبراء واالجتماعٌة ن فً الرعاٌة الطبٌة والصحٌةٌمختصبمشاركة 
 مؤسسات إنفاذ القانون وغٌرهم. 

 
ُسبل توثٌق التعاون فٌما بٌنهم لتلبٌة متطلبات الرعاٌة الصحٌة النفسٌة فً بلد إلى المشاركون  تطّرق

مثل قطر ٌتسم بتنوع مجتمعه وزٌادة مطردة فً تعداد سكانه. وقالت الدكتورة سوناندا هولمز، 
اعد لسٌاسات وبحوث الرعاٌة الصحٌة فً واٌل مستشار شؤون الكلٌة المشارك واألستاذ المس

ً ٌتمثل فً تقدٌم الرعاٌة الصحٌة النفسٌة  –كورنٌل للطب  قطر: "ٌواجه العالم الٌوم تحدٌاً جدٌا
المالئمة بمعاٌٌر رفٌعة. وإذا ما تضافرت جهودنا معاً سنتمكن من تحدٌد وسّد الثغرات الحالٌة 

العالمٌة المتبعة فً هذا المضمار بما ٌضمن تقدٌم وتعرٌف سائر المعنٌٌن بأفضل الممارسات 
 ٌستفٌد الرعاٌة الفعالة المراعٌة الحترام المرٌض لذاته وتقدٌم مثل هذه الرعاٌة دون إبطاء.

المعنٌون بالصحة النفسٌة من خبرات بعضهم البعض، ومن المؤكد أن التحاور بصراحة بشأن 
ة ٌمكن أن ٌحقق الكثٌر على صعٌد الحّد من الوصمة األمراض النفسٌة والعقلٌة والتحدٌات المنطوٌ

  االجتماعٌة التً تالحق المصابٌن بهذه األمراض وأسرهم".
 

اضطلعت الدكتورة سهٌلة غلوم، استشاري أول األمراض النفسٌة فً مؤسسة حمد الطبٌة، بدور 
دت فً كلمتها على األهمٌة  ًرئٌس فً تنظٌم الحلقة البحثٌة وكانت أحد المتحدثٌن خاللها، حٌث شدَّ

البالغة لتوفٌر خدمات الرعاٌة النفسٌة المالئمة والكافٌة لمن ٌحتاجون إلٌها، وتطرقت فً كلمتها 
التحتٌة، للتحدٌات التً تواجه قطر والتً تشمل الحاجة إلى االستمرار فً االستثمار فً البنٌة 

واستقطاب وتدرٌب المختصٌن، والتغلب على عقبات إتاحة خدمات الرعاٌة الصحٌة النفسٌة، 
وذكَّرت الدكتورة  وإرساء أُطر قانونٌة شاملة لحماٌة حقوق مقّدمً الخدمة والمرضى على السواء.

غلوم المشاركٌن بالمؤتمر الدولً للطب النفسً فً دورته الخامسة الذي تنظمه مؤسسة حمد الطبٌة 
مشٌرة إلى أن المؤتمر المرتقب ٌشمل نقاشاً مستفٌضاً  ،الدوحةفً  2016دٌسمبر  3و 2ٌومً 

 حول مثل هذه القضاٌا المعقدة.
 

ع مجتمع قطر والزٌادة المطرد ة فً تعداد سكان البالد والتغٌرات السكانٌة المتواصلة وٌفرض تنوُّ
حاجز  هناك التحدٌات بٌن هذهتحدٌات عدة للمختصٌن الطبٌٌن ومرضاهم وسائر المعنٌٌن. ومن 

والمواقف االجتماعٌة والثقافٌة المتباٌنة إزاء األمراض النفسٌة، وصعوبة الوصول إلى  اللغة
ٌن من بلد إلى آخر وعادات العمل، ومسؤولٌة توفٌر خدمات السجالت الطبٌة، وكثرة تنقُّل المقٌم

 متردداً فً قبول مساعدة اآلخرٌن ضعٌفاً أو مرتبكاً أو ة الصحٌة النفسٌة لمرٌض قد ٌكونالرعاٌ
 وربما ٌكون نزٌالً فً أحد السجون. 



 

قهم، الغرض من إرساء أُطر قانونٌة هو حماٌة المرضى وحقوإن : "قائلة الدكتورة غلوم وأضافت
م كبٌر نحو سّن قانون شامل للصحة النفسٌة فً مة المجتمع ككل، وقد أُحرز تقدّ وأٌضاً ضمان سال

قطر. وسترشد مثل هذه األُطر القانونٌة ممارسة الرعاٌة الصحٌة النفسٌة وستحّدد لكل طرف من 
الصحٌة  األطراف المعنٌة حقوقه ومسؤولٌاته. وفً نهاٌة المطاف سٌسهم ذلك فً تحسٌن الرعاٌة

 النفسٌة المتاحة ونوعٌتها ومعاٌٌرها فً الوقت نفسه".
 

اذ علم النفس اإلكلٌنٌكً أست رفاعًالالدكتورة عائشة هند  كل منالحلقة البحثٌة  كما تحدث خالل
أول الطب النفسً العام  استشاري الدكتور محمد عبدالعلٌم ،قطر –واٌل كورنٌل للطب  فً المساعد
 لخدمات الصحة النفسٌة فً السٌد إٌان تالً الرئٌس التنفٌذي ،مؤسسة حمد الطبٌة فً للبالغٌن

 وزارة الداخلٌة. فً رئٌس قسم ضمان الجودة والدكتور عبدهللا المأمون مؤسسة حمد الطبٌة
 

 تنظمهاالطب ونقاط االلتقاء بٌن القانون  حولجزء من سلسلة حلقات  ٌُذكر أن الحلقة البحثٌة هً
فت هذه الفعالٌة العلمٌة كفعالٌة تعلُّم جماعٌة ُصنّ وقد  .2015مارس  منذقطر  –واٌل كورنٌل للطب 

حصل  إذ ً المجلس القطري للتخصصات الصحٌةمعتمدة )الفئة األولى( وفق متطلبات إدارة االعتماد ف
 المشاركون على ساعتٌن معتمدتٌن كحد أقصى.

 
  –انتهى  -

 
 التعليق على الصور:

 استشاري أول األمراض النفسٌة فً مؤسسة حمد الطبٌةالدكتورة سهٌلة غلوم  :0 صورة
 خالل إحدى الجلسات النقاشٌة :6صورة 
واٌل كورنٌل  فً اذ علم النفس اإلكلٌنٌكً المساعدأست رفاعًالائشة هند الدكتورة ع :3صورة 
 قطر –للطب 

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 
وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 

دٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتم
من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 

قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 
الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 

سعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى كذلك ت
الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 

 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
.cornell.eduweill-http://qatar/  

 

http://qatar-weill.cornell.edu/


 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 قطر -واٌل كورنٌل للطب 

 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

 


