
 
 
 
 

 
 

 
 بكمفة معقولة راقية ترؤس لجنة لتقديم رعاية صحية عبر  

 مؤتمر "ويش" يضع خبراتو في خدمة مرضى  السرطان
 

يشارك مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"، . 2015سبتمبر  20الدوحة، قطر، 
 أحد، 2015مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، في منتدى آباك قتيا مأطوىي مبادرة عالمية 

وستدور فعاليات ىذا المنتدى ما بين المحيط اليادئ.  –أىم منتديات الرعاية الصحية في منطقة آسيا 
 ر بمدينة أوكالند النيوزيمندية.سبتمب 25و 23
 

ويستعرض خبراء "ويش" في ىذا المؤتمر دراسة بعنوان "رعاية صحية بكمفة معقولة لمرضى السرطان" 
سبتمبر. ويحضر المنتدى نخبة من الخبراء في مجال الرعاية الصحية،  24في سياق جمستين يوم 
والبروفسور روبرت توماس، المستشار الرئيسي  الرئيس التنفيذي لمؤتمر "ويش"، كالسيد إيجبرت شيمينجز،

حول مرض السرطان في قسم فيكتوريا لمصحة والخدمات اإلنسانية، والسيد جانموكا فونتانا، مدير مركز 
 السياسة الصحية في إمبلاير كوليدج. 

 
وييدف "ويش" من مشاركتو في ىذا المنتدى الدولي إلى تعميم أفضل الممارسات في مجال الرعاية 

اء، بما يتسق مع رؤية مؤسسة قطر الرامية إلطالق قدرات الصحية، وتشجيع االبتكار والنقاش البن  
ظياراإلنسان، و  ي، مما بدوره ينعكس ايجابيا عمى صحفي مجال الرعاية ال الرياديدور دولة قطر  ا 

 المجتمع القطري ككل ومرضى السرطان بشكل خاص.
 
 

، ومن بينيم أسماء متحدثًا محاضراتيم 130مفة يمقي خالليا جمسة مخت 42 تنظيم كما يشيد المؤتمر
كروبي واكس، والبروفسور تشارلز فنسنت، والبروفسور جوناثان جراي،  في عالم الصحة والطب المعة

  .والسيد إيتاي تالجام
 



مميون  2.2رعاية الصحية، حيث تشير اإلحصاءات إلى وفاة يعتبر السرطان أولوية عالمية في مجال ال
مميون. وقد سجمت  14.1، كما أصيب بو في العام عينو نحو 2012عام  شخص بيذا المرض

فقط، فيما ازدادت كمفة عالج ىذا  % خالل أربع سنوات10اإلحصاءات زيادة عدد الوفيات بنسبة 
% من حاالت 50. وتجدر اإلشارة في ىذا السياق أن يًا كل عامعالممميار دوالر  300المرض إلى زىاء 

 حاالت الوفاة تقع في البمدان الفقيرة أو المتوسطة الدخل. 3/2طان الجديدة والسر 
 

ومن ىنا، فإنو من الواضح بأن كمفة عالج ىذا المرض باتت باىظة لمعظم المصابين بو، كما أنو يشكل 
يش" البروفيسور توماس، الذي سبق لو أن قاد جيود "و  سيقد معبئًا كبيرًا ترزح تحتو غالبية الحكومات. و 

البحثية في نشر دراسة "رعاية صحية بكمفة معقولة لمرضى السرطان"، توصيات عممية من شأنيا 
 رعاية صحية عالية الجودة لمرضى السرطان.مساعدة صناع القرار عمى تقميص الكمفة وضمان 

 
الصحية في لجنة نقاش تضم السيد جانموكا فونتانا، مدير مركز السياسة فسيترأس السيد شيمينجز  أما

ط ىذه المجنة إمبلاير كوليدج، والسيدتين جسيكا بريست وديدي طومسون من مركز السياسة الصحية. وتسم  
تطوير سالمة المريض: الضوء عمى أىم مقررات تقرير "ويش" ليذا العام، والتي جاءت تحت عنوان "

مجال سالمة المريض وتقديم ز المجنة عمى المسائل الجوىرية في مقاربة لألنظمة عبر القطاع". وترك  
ىي مبادرة مشتركة الحمول االبتكارية الناجعة، مشيرة في ىذا السياق إلى "شبكة أنظمة الصحة الريادية"، و 

مبلاير كوليدج.  أطمقيا  مؤتمر "ويش" وا 
 

 11نظامًا صحيًا في  21، فقد تعاونت "شبكة أنظمة الصحة الريادية" مع 2002ومنذ تأسيسيا في عام 
 تقديم أرقى رعاية صحية ممكنة.لالتغمب عمى التحديات التي تواجييا  فيدولة، وذلك لمساعدتيا 

ء بالنقاش حول سعدنا الشراكة مع منتدى آباك بيدف االرتقا، عم ق السيد شيمينجز بالقول: "توحول ذلك
وذات كمفة معقولة ىو من الحقوق  جيدةالحصول عمى رعاية صحية إن األجندة الصحية العالمية. 

اإلنسانية األساسية لكل شخص، وىدف معمن لكافة الدول. وبداًل من العمل المنفرد، يمكن لألنظمة 
 يق ذلك"."ويش" ومنتدى آباك بتحق متزميو الصحية أن تتعمم الكثير من بعضيا البعض، 

 
 تيدفمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية و 
. ويعد  وتوفير الموارد ،في ىذا المجال، وذلك إلنقاذ حياة الناسيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسات إل

المبادرات العالمية التي أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع تحت  ىحدإمؤتمر "ويش" 
 رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. 



 ، حيثحداث التغيير المنشودإلخبراء الرعاية الصحية  لتفعيل عملومن جيتو، ييدف منتدى آباك 
مدراء رفيعي  من بينيممندوب،  1500نحو األسترالية ت بمدينة ممبورن نسخة العام الفائ تاستقطب

 فيدارة، وصناع القرار، وأخصائيين يعممون عمى تطوير الرعاية الصحية اإللس االمستوى، ورؤساء مج
 المحيط اليادئ.  –سائر أرجاء آسيا 

 
 :الصورتعميق 
 ايجبرت شيمينجز  ": الرئيس التنفيذي لمبادرة "ويش1الصورة 
البروفسور روبرت توماس، المستشار الرئيسي حول مرض السرطان في قسم فيكتوريا لمصحة  :2الصورة 

 والخدمات اإلنسانية
 

 انتهى
 

 نبذة عن منتدى آباك
بات اسم منتدى "أباك" في فترة وجيزة صنًوا لممثل العميا في الجودة واالبتكار واألداء المتميز، تمكم المثل 
التي ينادي بيا المنتدى ويحث عمى تبنييا. وتقف خمف تنظيم مؤتمر دول آسيا والمحيط اليادي األبرز 

ار في نظم الرعاية الصحية وتطويرىا في مجال الرعاية الصحية مؤسسة "كو أواتي" التي تعد مركًزا لالبتك
في المجمس الصحي التابع لمقاطعات مانوكاو في نيوزلندا. وتتألف مؤسسة "كو أواتي" من أطباء 
وممرضين وباحثين وأكاديميين ومبتكرين يركزون جيودىم في التوصل إلى نتائج في مجال الرعاية 

 الصحية األساسية.     

http://www.apacforum.com 

 
 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى 
يش" أحد المبادرات العالمية إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعد  مؤتمر "و 

التي أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت 
 ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. 

من رواد  10000بمشاركة أكثر من  2013انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى مؤتمر "ويش" من خالل القمم السنوية ومجموعة من 

http://www.apacforum.com/
http://www.apacforum.com/


كار في مجال المبادرات الممتدة عمى مدار العام، إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة ورواد االبت
 سياسات وبحوث الرعاية الصحية. 

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

 
 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة
 مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة ىي منظمة المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة
 يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون عمى المعتمد اقتصادىا تحول
 السمو صاحب من كريمة   بمبادرة   1225 سنة قطر مؤسسة تأس ست .بأكممو والعالم قطر دولة عمى بالنفع
 مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير
 .إدارتيا
 من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية ميمتيا بتحقيق قطر مؤسسة وتمتزم
 من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب لمتعميم قطاع إنشاء خالل

 عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة عمى مبني   القتصاد   الضرورية والسموكيات الميارات اكتساب
 إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسيم. األساسية العممية المجاالت من المبتكرة الحمول استخالص طريق
 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطو ر مجتمع

 : لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
http://www.qf.org.qa      
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