
 

  هوتقرير  منتدى الطب الدقيق عنلقمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية يعمن مؤتمر ا
 

 عمى الصعيد العالمي بيدف تطبيقو ونجاحو ووسياسات وحدد آلياتيو  يقأىداف الطب الدقيدرس التقرير 
 
 

المبادرات  إحدىأعمن مؤتمر القمة العالمي لبلبتكار في الرعاية الصحة "ويش"، وىو  :6102 مارس 20الدوحة، قطر، 
عن إطبلق منتدى "الطب الدقيق"، الذي ُيعقد ضمن فعاليات مؤتمر  اليومالعالمية لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 

 نوفمبر.  01إلى  62 منالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة في  المقرر انعقاده ،6102القمة لعام 
 
العوامل من  وغيرىا والبيئية والحياتية المريض الجينيةمتغيرات  بطريقة تراعيالرعاية الصحية  تكييف ىو يقالطب الدقو 

قاربات المن ع مختمف تماًماوذلك في منحًى ، العبلجية اتالعبلج والسياس أعمى مستوى لمتطور في مجال ذلكمثل يُ و األخرى. 
 . في عبلج جميع المرضى دون تمييز اواحدً  منيًجا تتبعالتي  ةالقديم

 
يرأس المنتدى البروفيسور فيكتور دزاو، رئيس معيد الطب التابع لؤلكاديمية الوطنية لمعموم. وفي ىذا السياق، يقول البروفيسور 

من المتوقع أن يكون لو تأثيٌر كبير عمى ممارسة الطب بشكل عام. ومع ذلك، دزاو: "يشيد مجال الطب الدقيق تقدًما سريًعا، إذ 
إلى عموم الجميور. وعبلوة عمى ذلك، ىناك مخاوُف من أن  الطب الدقيق ال يضمن التقدم العممي والتكنولوجي أن تصل فوائد

 .الطب الدقيق وأن ترتفع تكاليفو ويعّمق عدم المساواة" تزداد تعقيدات
 

م كل ابتكار في ىذا المجال األدلة عمى الطب الدقيق، يجب أن يقدّ  البروفيسور دزاو قائبًل: "ومن أجل تعظيم أثرويضيف 
التزامو بخفض التكاليف وتحسين النتائج، وأنو يقدم مستوى أفضل من الرعاية الصحية المتوفرة حالًيا. وىذا يتطمب الحصول 

القتصادية عمى المديين القصير والبعيد. كذلك ينبغي تطوير األطر التنظيمية عمى نتائج الرعاية الصحية وتحميل الجدوى ا
من حيث التكمفة. ولذا، يمثل منتدى  الطب الدقيق وذلك بيدف تقييم وتحفيز فّعالية ابتكارات ،واألطر الخاصة بدفع التكاليف

مساعدة في إنجاز اآلفاق الواعدة لمطب ويش لمطب الدقيق الساحة المثمى لتناول ىذه المسائل وتسييل وضع السياسات لم
 الدقيق".

 
من  لبلستفادة من خبرات ويدعو، الطب الدقيقلتطبيق  حول أفضل السبل توصياتٍ  الصادر عن ويش التقرير ميقدّ وُينتظر أن 

لطب ا في مجال قابمة لمقياسالاليامة و  النتائج تم مناقشةتكما س. تطوير ذلك الفرع من الطبو  ممارسةيحتمون الصدارة في 
ضمن نظام إدراج ىذه النتائج  يةكيف تكمفة، وكذلك دراسةالخفض في ظل المرضى العناية بنتائج وىي عبارة عن  ،الدقيق

 الرعاية الصحية.
 



 

المتاحة لمعمومات ا لكافة دقيقالتحميل ال نإذات الصمة، إذ والمعمومات لمبيانات  المرجعية اإلشارةفوائد كذلك سيتناول التقرير 
وعبر . عمى حدٍّ سواء الصحية الممارسات والسياسات عمى صعيدتطورات غير متوقعة  أحدث قدالنظم الصحية  من قبل

وسوف  .تحسين الرعاية الصحيةلأفضل  طرقٍ جمع وتحميل ىذه البيانات عن الطب الدقيق، قد يكشف  بمبادئ االسترشاد
، احي القانونية واألخبلقية واالجتماعيةو النمن  ةدائم مخاوفمن جمع البيانات بعممية  بالتفصيل إلى ما يحيطالتقرير  يتطرق
تعزيز الشراكات بين كذلك ، و الصحي عمى مستوى النظام الطب الدقيق دعم وتمويل حول كيفيةاستراتيجيات  عن اقتراح فضبلً 

 .من اجل تغيير مستدامالقطاعين العام والخاص 
 

وحيد  عمى استخدام منيجالرعاية الطبية التقميدية لقد اعتمدت " ويش:مبادرة ل، الرئيس التنفيذي إجبرت شمنجز من جيتو، قال
والتقدم  دوالر 0111 التي تقل عنمجينوم الشخصي ل الوراثي سمسلالت تكمفة ، بيد أنلجميع المرضى الصحية الرعاية تقديمفي 

 - المريضوالبيئية والحياتية الخاصة بة يالوراثالبيانات عمى تقديم العبلج القائم  – الدقيقالطب من  جعبل ،المستمرالتكنولوجي 
في مجال النّيرة العقول  عدٍد منالطب الدقيق إلى منتدى حول  ويش تقرير يستندمن ىذا المنطمق، و لبلبتكار.  رئيسًيا مجاالً 

فائدة  لما فيو ،الطرقأسرع بىذا الوعد  تحقيق المساعدة عمىفي لنظم الصحية ا لتبيان كيفية نجاحالرعاية الصحية الحديثة 
 .مع"تالمجأفراد 

 
 لتصبحا أيضً  ويشمبادرة  ، تطورتالمرموقين واألكاديميين والمينيين سياسياتال واضعيمن  لآلالف ممتقىباإلضافة إلى كونيا 

مؤسسة قطر لتعزيز  رؤيةتتماشى مع  أنيا كما الرعاية الصحية،في مجال  وأفضل الممارسات منصة رئيسية لنشر االبتكار
 قدرات اإلنسان.  إلطبلق والسعي في الوقت ذاتو الرعاية الصحيةمجال لبلبتكار في  ناشئدور قطر الريادي كمركز 

 
تسمط الضوء عمى معالجة بعض التحديات  ية رائدةمنتديات بحث سبعة عقدستشيد  6102ويش لعام قمة تجدر اإلشارة إلى أن 

من التقارير القائمة عمى األدلة  اعددً لمنتدى ا سوف يصدر، الدقيقالطب مناقشة لباإلضافة و ا في العالم. األكثر إلحاحً  الصحية
وأمراض  ،والفوائد االقتصادية لبلستثمار في الصحة ،صحة المجتمع مثل موضوعات في تخصصات متعددة، وتشتمل عمى

. مرموقوندوليون  خبراءٌ وسوف يترأس النقاشات . والرؤى السموكية ،التوحدومرض  ،والرعاية المسؤولة ،القمب واألوعية الدموية
 سبق إبرازىاالتي  الموضوعات حول العالميو  عمى المستويين المحميالمستمر  اا عن تأثيرىتقريرً  تقدم ويشمرة، سوف وألول 
 .، مثل مرض السكري وسبلمة المرضىم السابقةفي القم

 
لى جانبو   كافةمن  اتبلبتكار ل معرًضاقمة ال من المقرر أن تنّظمالسياسات الصحية، الحديثة في بحوث ال حول منتديات عقد ا 

من المبدعين  لفيفٍ فضبًل عن تسميط الضوء عمى ، الصحية صياغة التصميم والتسميم وتمويل الرعايةعممية  تبرزأنحاء العالم 
العالمية تستحق التقدير صحة في ال إسيامات ولدييم ثبلثينسن ال قادة الرعاية الصحية الناشئة تحت ، الذين يمثمونالشباب

 . سعاعمى نطاق و 
 



 

التواصل من خبلل  وأ qatar.org-www.wishزيارة الرابط التالي:  ىيرجلمحصول عمى مزيد من معمومات حول ويش، 
 .WISHQatar@حساب ويش عمى موقع تويتر: 

 

 تعميق الصور

والذي سيرأس منتدى  ،رئيس معيد الطب التابع لؤلكاديمية الوطنية لمعموم: البروفيسور فيكتور دزاو، 0صورة 
 "الطب الدقيق".

 
 **النياية**

 يرجى التواصل مع:حول مؤتمر القمة العالمي لئلبتكار في الرعاية الصحية،  لمزيد من المعمومات

 سونيا دينيك

 مؤتمر القمة العالمي لبلبتكار في الرعاية الصحة "ويش"مدير االتصال في 

sdinnick@qf.org.qa  

 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"
مؤتمر القمة العالمي لبلبتكار 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 قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع 

 موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر.  تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة
 

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية  6100انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
مع دولي حول العالم. ويسعى المؤتمر من خبلل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدار العام إلى بناء مجت

 يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحية. 
 

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

http://www.wish-qatar.org/
mailto:sdinnick@qf.org.qa


 

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –قطر مؤسسة 

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

 
بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة  0221قطر سنة تأّسست مؤسسة 

  السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

يم تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خبلل إنشاء قطاع لمتعم
يستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ 
عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخبلص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم 

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

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

لرجاء التواصل مع المكتب اإلعبلمي عن طريق البريد لممزيد من المعمومات عن مؤسسة قطر، ا
 pressoffice@qf.org.qa :إللكترونيا

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

