
 

 خبير في القطاع الصحي 022 بمشاركة

  الصحية لمسياسات العالمي المنتدى في أبحاثه نتائج يستعرض ويش
استعرض مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" نتائج  :0293 يونيو 91 واشنطن،
 الذي ،الصحية لمسياسات العالمي المنتدى في ومختص خبير 022 أمامباألدلة العممية  المعززة أبحاثو

 يوم في العاصمة األمريكية واشنطن ، وذلكالمشيورة العممية الدولية المجمة أفيرز، ىيمث مجمة تستضيفو
 يونيو الجاري.  91 الموافق الثالثاء

 الباحثين من كوكبة راجعيايوالتي  ا،عمميً  الموثقة الرائدة الدوريات من واحدة أفيرز ىيمث مجمة وُتعد
 رفيعة محايدة منصة الصحية، السياسات بحوث عمى المنشورة أبحاثيا تركز التي المجمة، وتوفر .والمختصين

فضاًل عن تناوليا  ،بيدف تحسين الصحة والرعاية الصحية المقدمة ؛والتحميل النقاش عمى لمتشجيع المستوى
 .ومدى توافرىا ،وجودتيا ،الصحية الرعاية خدمات تكمفة مثل ،الصحية بالرعايةلمعديد من القضايا المرتبطة 

الصحة العالمية: سالمة المرضى، ورعاية مرضى السرطان، والتغطية "عقد بعنوان  الذي، المنتدى تطرق
القضايا الرئيسية التي يواجييا القطاع الصحي في مختمف أنحاء الصحية العالمية، واالبتكار" إلى العديد من 

 عام في نشرتيا التي ويش لمقاالت وافية صاتخلمم وتوزيعيا المجمة نشر مع المنتدى انعقاد تزامنالعالم. و 
 طرق: وىي العالم أنحاء جميع في الصحي القطاع تواجو رئيسية قضايا أربع المقاالت ىذه وتناولت. 0292
 الدخول ذات البمدان في المقاحاتتداول ورفع معدل  تحسين وسبل المعدية، األمراض انتشار من الحد

والتشجيع عمى االبتكار ونشره بأقصى سرعة.  ،شاممة صحية تغطية تحقيق وكيفية والمتوسطة، المنخفضة
 . لومفص كامل بشكل المقاالت ىذه من لك أفيرز ىيمث مجمة نشرت أنوقد سبق 

الوطني، صرح أالن ويل، رئيس تحرير مجمة ىيمث  الصحافةالذي أقيم في نادي  ،المنتدى ىامش وعمى
 منالصحية  ناأعمالنجد كل ىذا الدعم والتأييد لكافة  أن:" إنو لمن دواعي سرورنا بقولو محضورلأفيرز 
تربطنا بيما عالقة قوية تمتد  انذمال ،الصحية الرعاية في لالبتكار العالمي القمة مؤتمرو  قطر مؤسسة
 كوليدج إمبلاير وكمية والبحوث، لمطب السدرة ومركز الطبية، حمد مؤسسة بدعم نحظى أننا كما. لسنوات
والمساىمة في نشر معمومات في  متميز محتوى تقديم في تمثمت مثمرة نتائج العالقات ىذه حققت لقد. لندن



 

 لممخصاتبنشرنا  وصخصال وجو عمىىذا العام  اوالعالمية. لقد سعدنا كثيرً غاية األىمية لمجماىير األمريكية 
 اإنجازً  دوىو ما يعّ  ،القضايا من واسعة مجموعة المختارة المقاالت تغطيوافية لممقاالت التي سبق نشرىا. و 

واالستفادة  ،وخطوة كبيرة إلى األمام تمكننا من استخالص الدروس المستفادة من بمد أو اثنين ،في حد ذاتو
 أنحاء كافة من مختمفة بمدان في العممية والممارسة الصحية مسياسةلفيمنا  من ىذا نيحسّ  لنو  .بما يطرحونو

 ." خرآل بمد من التعميميةفي تعزيز تدفق المعمومات والخبرات  اأيضً  سيسيم بل ،فحسب العالم

 ادورً  ،المنتديات البحثية التابعة لمؤتمر ويش، وكبار الشخصيات القيادية في مبادرة ويش رؤساء أدى وقد
وحديثيم عن  ،وتقديميم لمممخصات البحثية ،في المنتدى من خالل إدارتيم لمجمسات النقاشية فعااًل 

سون، الرئيس في المنتدى كل من: السير ديفيد نيكم شاركتخصصاتيم وخبراتيم في قطاع الرعاية الصحية. و 
التنفيذي لييئة الخدمات الصحية الوطنية في المممكة المتحدة، ومدير شركة ديفيد نيكمسون لحمول الرعاية 

؛ وفيكتور دزاو، رئيس 0291الصحية، ورئيس منتدى الرعاية الصحية العالمية التابع لمؤتمر ويش عام 
؛ والبروفيسور بيتر برونوفوست، نائب أول 0293األكاديمية الوطنية لمطب ورئيس منتدى الطب الدقيق لعام 

، ومدير معيد أرمسترونج لسالمة المرضى والجودة 0293رئيس منتدى سالمة المرضى التابع لمؤتمر ويش 
؛ 0292بكمية الطب في جامعة جونز ىوبكنز، ورئيس منتدى سالمة المرضى التابع لمؤتمر ويش عام 

ارجوليس لمسياسات الصحية في جامعة ديوك، وأستاذ إدارة والسيد مارك ماكميالن، مدير مركز روبرت م
األعمال والطب والسياسات الصحية بالمركز، ورئيس منتدى الرعاية المسؤولة في مؤتمر ويش خالل عامي 

 . 0293و 0292

في  سعىما ن ادائمً ""ويش":  لمبادرة التنفيذياإلدارة  مجمس رئيسجيتو، قال المورد دارزي أوف دنيام،  من
 األفكار ىذه بعض ترجمة عمى جاىدين نعمل كما ،في الدوريات المتخصصة بحوثنا نتائج نشر إلى ويش
في  المنتدىىذا  اصدرىي التي الدوريات كافة في المشاركة عمىعممية حقيقية. ومن ىنا نحرص  تطبيقات إلى

 في اتأثيرً  وأكثرىاالدولية  المجالت أفضل من واحدة في النشر إمكانيةأىميا  من ،أسباب لعدة واشنطن
 ."الصحية السياسة



 

 عن النقاشية الجمسة أدار الذيىذا اإلطار، عّمق السيد إجبرت شمنجز، الرئيس التنفيذي لمبادرة ويش  وفي
 عمى أعمى المستويات الصحية السياسة فيلتأثير ا عمى ميمتنا تركز" :، قائاًل السرطان مرضى رعاية

مجمة ىيمث تستضيفو  الذي المنتدىىذا  لحضور الدعوةإلينا  ُوِجيت عندماو . المتاحةأفضل األدلة  باستخدام
من خالل ىذا  لبموغو نسعىاليدف الذي  نحققاألدلة والبراىين العممية، أدركنا وقتيا أننا  ستعراضال أفيرز

 والمفكرين أعظم القادةمن  مجموعة ،الصحافة الوطني في نادي الذين انضموا إلينا ،الشركاء ويمثل. برنامجال
القطاع الصحي في العالم من  بتحسين اعيدً  نفسيمأالشركاء عمى  كافة قطعلقد  .السياسة الصحية في عالم

 اقريبً  الدوحة فيورسم معالم جديدة  جديدفصل  كتابة نتطمع إلى نحنو  .العالميخالل مد جسور التعاون 
 ."المقبلنوفمبر  شيرويش المزمع عقده في  مؤتمر خالل

المرضى، قال الدكتور فيكتور دزاو: "يجمع ىذا المنتدى الرائع  سالمةعن  التقديمياالنتياء من عرضو  بعدو 
 مجال في نواجييا التي القضايا أىم لمناقشة واحد سقف تحت ةوالقاد ،والباحثين ،والعمماء ،المعارف أصحاب
 لقدفي الرعاية الصحية.  البتكارل الميم الدورو بينيا جودة الرعاية الصحية،  منو  ،الصحية والرعاية الصحة
 " .من ىذا المنتدى اكثيرً  تعممت

جمع ىذا  لقد: "بقولوماكميالن  مارك حصرّ في مجال الرعاية الصحية"،  االبتكار" جمسة في مشاركتو خاللو 
 ،رائعة لتحسين الرعاية اأفكارً  قدمت التي النظر وجياتو المنتدى بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من اآلراء 

ونأمل في تحقيقيا من خالل إصالح نظام الرعاية  اوتحقيق األىداف التي نؤمن بيا جميعً  ،وخفض التكاليف
 نعيش وأننا سيما التبادل األفكار بشكل أسرع وأكثر فعالية،  منالمنتديات والمحافل  ىذه وتمكنناالصحية. 

 ." في أجزاء أخرى من العالم طبقيُ  مام اشيئً  تعمميبمد أن  يأل فيو يمكن عصر في

اإلشارة إلى أن مجمة ىيمث أفيرز قد تمكنت من إقامة شراكة قوية مع مؤسسة قطر لمتربية والعموم  وتجدر
لوضع األطر والسياسات المنظمة لتقديم محتوى عممي متميز لقادة  ،من خالل مبادرة ويش ،وتنمية المجتمع

 المؤلفين لكبار مقاالت عشرة المجمة نشرت، 0291لصحية في جميع أنحاء العالم. وفي عام ا الرعاية
 .ويش مبادرة في والباحثين

 



 
 

 تعميق الصور

، يتحدث خالل مشاركتو في المنتدى العالمي إجبرت شمنجز، الرئيس التنفيذي لمبادرة ويش :1صورة 
 لمسياسات الصحية، الذي أقيم في نادي الصحافة الوطني بالعاصمة األمريكية واشنطن. 

رئيس تحرير مجمة ىيمث أفيرز، والبروفيسور المورد دارزي أوف دينيام، رئيس مجمس ، ويل أالن :2صورة 
 في المنتدى العالمي لمسياسات الصحية. اإلدارة التنفيذي لمبادرة ويش، خالل مشاركتيما 

 

 
  -انتهى-

 

 "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 

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

 .مؤسسة قطر
بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال  0292انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 

ية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى الرعا
مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية 

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

 



 

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

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

بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني،  9112تأّسست مؤسسة قطر سنة 
 .وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا

ة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل تمتزم مؤسس
إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات 

كنولوجيا عن طريق استخالص والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والت
الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز 

 .الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع
إللكتروني: لالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع ا
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