
 

 ون لتبادل النتائج األولية لبحوثهم الصحيةيجتمع "ويش"خبراء 

 مركز الوكرة الصحي  السكري في لمكافحة التجريبي األولية لممشروع نتائجالعن كشف النقاب 

بتكار في الرعاية الصحية )ويش(، القمة العالمي لالستعرض مؤتمر ا :6112أبريل  1 7الدوحة، قطر،
"ويش"  مؤتمروذلك قبل إطالق  ،نتائجما توصمت إليو من م بإجرائيا و التي قا البحوث الصحية ،يوم األحدال

 . المختمفة رؤساء المنتديات من تحت إشراف وتوجيو فعالياتو ستدوروالتي  ،ليذا العام

كما سيتم نشر  ،مفتوحةالمناقشات الجماعية و العمل الورش العديد من في  المختمفة ياترؤساء المنتد يشاركو 
في الفترة في الدوحة  يعقد والذي، 6102ويش  مؤتمر في العام طوال جيودىم تمخص التيالبحثية  تقاريرىم

القائمة عمى األدلة والبراىين عمى سبعة مواضيع رئيسية  "ويش"تركز بحوث . و المقبل نوفمبر 01 – 62 من
االستثمار في الصحة و الدموية، أمراض القمب واألوعية و ، والرؤى السموكيةالتوحد، و المسؤولة،  الرعايةىي: 

 والطب الدقيق. الصحة السكانيةو ، االقتصاديةه فوائدو 

فيد سعد القحطاني، رئيس تنمية  أوضح السيدإسيامات ونجاحات،  " منوتعميقًا عمى ما حققتو مبادرة "ويش
ممموسة لسكان قطر فحسب،  منافع توفر ال ويش مبادرة أن الواضح من“: قائالً  ،المجتمع في مؤسسة قطر

 من العالم، حول الصحي القطاع في القرار صانعي أوساطفي  الدولةكذلك عمى جيود  وءالضتسمط  إنيابل 
ستكون خير برىان عمى ىذه  6102بأن قمة  شكوبرامجيا الحالية وشراكاتيا الدولية. وال  بحوثيا خالل

 ".تالنجاحا

ه الفعالية يح ىذ"تت ، قائاًل:"ويش"البروفيسور المورد دارزي، رئيس مجمس اإلدارة التنفيذي لمبادرة  تحدثبدوره، 
كما أنيا تميد  ،في العالم القضايا الصحيةالدوليين المعنيين ب مع الخبراءالجتماع لجميعًا لنا رائعة فرصة 
ليا أصداء كبيرة في  التييامة ال المواضيع عدد من عمىالتي سنركز فييا و  ،العام يذالالمرتقبة  لقمتناالطريق 

التي و  ،األدلة والبراىينبحوث القائمة عمى جراء الإ نواصلس ،قوفي ىذا السيا .جميع أنحاء العالمقطر وفي 
  .نقمة نوعية في الرعاية الصحية"عممية تيدف إلى إحداث  صناع القرار حموالً لتقدم 



 

في مركز الوكرة الصحي  نفذالذي  التجريبي الجديد المبتكر األولية لممشروعنتائج ال عنىذا وتم الكشف 
الثمار التي أفرزتيا البحوث الدولية  إحدىوتعتبر العيادة الذكية . لمتصدي النتشار مرض السكري في قطر

ومؤسسة حمد مؤسسة الرعاية الصحية األولية مع  ىذا المشروع بالتعاون حيث نفذ ،في قطرلمبادرة ويش 
 حول 6100ويش المنعقدة في  التاريخي لمبادرة العام. ويأتي ىذا البرنامج عقب التقريرمطمع ىذا الطبية في 

األعمال والطب والسياسات الصحية في مركز  أستاذ ،ماكميالنالدكتور مارك  أصدره الذيو  ،عاية المسؤولةالر 
الدكتور  تولىيديوك لمسياسات الصحية في جامعة ديوك. و  -روبرت جى مارغوليس، ومدير مركز مارغوليس

 .ىذا العام ضمن فعاليات مبادرة ويش سيعقدوالذي  ،الرعاية المسؤولة رئاسة منتدىكذلك ماكميالن 

 

تحرص المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية األولية: " ،ىذا السياق، قالت الدكتورة مريم عبد الممكوفي 
فضاًل  ،الخدمات الصحية المقدمة عنرضا المرضى  الرعاية لضمان العيادة الذكية عمى االرتقاء بمستوى

الوعي ىدفنا الدائم ىو رفع و . صحتيماالعتناء بتشجيعيم عمى عن تحسين التواصل مع المرضى إلشراكيم و 
 ". العيادة الذكية إليوتصبو  وىذا ما ،ناء مجتمع صحيواألفراد لب لدى المجتمع

التي تيدف و  ،الصحية المسؤولة ممارساتمن ال السكري العديدلداء المعنية بالتصدي العيادة الذكية  وتطبق
لخطر ن يمعرضالالسكري أو  لمرضى مميزة صحية رعاية القطريين من خالل تقديم يةحسين صحة ورفاىتل

وفحص البيانات  تحميل بينمزج باستخدام أسموب يوفي ىذا اإلطار، تقوم العيادة الذكية مرض. الب اإلصابة
 الفحوصات إلجراءإلى العيادة الذكية  السكري ودعوتيممرض لتحديد من لدييم استعداد لإلصابة ب ،المرضى

 .لسكريالتطوعية الخاصة بداء ا

يضم الطبيب متخصص طبي  من خالل فريق متكاممة لممحتاجينصحية  رعايةالذكية  عيادةالتقدم و 
وبحمول نياية مارس،  ،6102يناير فتحت العيادة الذكية أبوابيا في و  الصحة والتغذية.والممرضة ومسؤولة 

 حيث، 0111الطبية الخاصة بداء السكري لحوالي  الفحوصات وأجرتشخص  0111أكثر من  استقبمت
مرض بين مصابك اً شخص 61تشخيص بينما تم  ،لسكريعمى وشك اإلصابة با اً شخص 060عن كشفت 
 .السكري



 

تعمل مبادرة "ويش" " :الرئيس التنفيذي لمبادرة ويش، قائالً ، إجبرت شمنجز وحول ىذا المشروع، عمق السيد
ال تقتصر  قضايا صحية ىامة تركز أعماليا عمىبناء مجتمع من القيادات الصحية الرائدة التي  ىمعدائمًا 

وىو  ،، ستتجاوز منتديات ىذا العام كافة المعاييرالمنطمق. ومن ىذا عمى المفيوم التقميدي لمقطاع الصحي
 ". طالقاألكثر نجاحًا عمى اإل ،بدون أدنى شكو  ،يذا العاملمبادرة "ويش" من ما سيجعل 

النظير في إنجاح قطاع الرعاية الصحية في تسيم برامج "ويش" بشكل مباشر ومنقطع " وأضاف شمنجز:
مركز الوكرة  ومنيا ،حيث قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الصحية عمى مدار العامين المنصرمين ،قطر

حقيق الريادة لتمن خالل البحوث والمعارف  قطر مساعدةل "والذي يأتي في إطار جيود مبادرة "ويش ،الصحي
 ".الصحيةفي قطاع الرعاية 

 

 تعليق الصور:

 عٌادة السكري الذكٌة المرٌض لالمراحل األساسٌة عند زٌارة  إحدى و: التثقٌف الصحً ه1الصورة 

 بتقٌٌم إمكانٌة اإلصابة بالسكريحالة كل مرٌض وٌقوم  عاٌن: طبٌب عٌادة السكري الذكٌة 2ٌالصورة 

 ىالذكٌة استشارات فردٌة لكل مرٌض على حد السكري : ٌقدم الطبٌب فً عٌادة3الصورة 

 فً مركز الوكرة الصحً عٌادة السكري الذكٌةالخاص بعمل ال: فرٌق 4الصورة 

 : ٌتلقى رواد عٌادة السكري الذكٌة نصائح عن التغذٌة السلٌمة خالل زٌارتهم5الصورة 

 لعٌادة السكري الذكٌةحدى المحطات الهامة خالل زٌارة المرٌض إ: النصائح الغذائٌة هً 6الصورة 

 ٌقوم طاقم التمرٌض فً عٌادة السكري الذكٌة بتقٌٌم جمٌع المرضى كإجراء أولً فور دخولهم إلى العٌادة :7الصورة 

 

 -نتهىا-

 

 



 

في الرعاية الصحية، يرجى  بتكارلمزيد من المعمومات حول الشؤون اإلعالمية لمؤتمر القمة العالمي لال
 :التواصل مع
 سونيا دينيك

 "مدير االتصال في مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحة "ويش
 1126999492900ىاتف: 

 sdinnick@qf.org.qaبريد إلكتروني: 
 
 

 "نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش
في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر مؤتمر القمة العالمي لالبتكار 

أفضل األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم 
 .رة مؤسسة قطروتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدا

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية  6100انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدار العام إلى 

 .د االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحيةبناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة ورا
تتضافر جيود ىذا األطراف كميا من أجل تسخير قوة االبتكار لمتغمب عمى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول 

ليام الجيات األخرى المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء  .العالم، وا 
 
 

 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 
قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا  مؤسسة

المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم 
 .بأكممو

األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى بمبادرٍة من صاحب السمّو  0224تأّسست مؤسسة قطر سنة 
 .صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا

mailto:sdinnick@qf.org.qa


 

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء 
ولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات قطاع لمتعميم يستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى د

الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من 
عمى المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ 

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

: روني التاليلمعرفة المزيد عن مؤسسة قطر، يرجى االتصال بالمكتب الصحفي عمى البريد اإللكت
pressoffice@qf.org.qa. 
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