
 

 

بحثه حىل يقّدم  مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"

  اع السياسات في أستراليانّ صإلى السرطان رعاية مرض 

اة فٟ اٌجشٌّبْ األعزشاٌٟ ٠ ّٛ ٕٙب زٛص١بداٌ ٚظغ ٛافمْٛ ػٍٝٔ ّّ رمش٠ش  اٌشئ١غ١خ اٌزٟ رع
  ِٛظغ اٌزٕف١ز "٠ٚؼ"

 

لّذَ ِإرّش اٌمّخ اٌؼبٌّٟ ٌالثزىبس فٟ اٌشػب٠خ اٌصح١خ "٠ٚؼ"، ٚ٘ٛ  :5102سبتمبر  22الدوحة، قطر، 

ضٗ ثحاألعجٛع اٌّبظٟ ئحذٜ اٌّجبدساد اٌؼب١ٌّخ اٌزٟ أغٍمزٙب ِإعغخ لطش ٌٍزشث١خ ٚاٌؼٍَٛ ٚر١ّٕخ اٌّجزّغ، 

اة فٟ اٌجشٌّبْ األعزشاٌٟ فٟ ػذد ِٓ اٌئٌٝ  ؼمٌٛخاٌغشغبْ ثأعؼبس ِ ِٝشظحٛي سػب٠خ  ّٛ  شا.١ِذ٠ٕخ وبٔجٕ

ٔظُ أِبَ  : رحذ  ؼمٌٛخشػب٠خ ٌّشظٝ اٌغشغبْ ثأعؼبس ِاٌ"رمذ٠ُ ػٕٛاْ  اٌزٞ ٠ح٠ًّٚٙذف رمش٠ش "٠ٚؼ" 

ثّب إٌّبلؾخ، ػٍٝ  رحشّ االثزىبس ٚاٌزٟ رٍُٙ  ٍشػب٠خ اٌصح١خٌ اٌفُعٍٝ ّّبسعبداٌ ئثشاصئٌٝ  خ"١اٌصح اٌشػب٠خ

 ئسعبء دػبئُٚ لذساد اإلٔغبْئغالق ئٌٝ  اٌزٟ رغؼٝ سؤ٠خ ٚسعبٌخ ِإعغخ لطشِغ ٚص١ك زّبؽٝ ثؾىً ٠

 .لطشدٌٚخ فٟ  ٟلزصبد اٌّؼشفاال

رؼض٠ض دٚس لطش اٌش٠بدٞ وّشوض ٔبؽئ ٌالثزىبس فٟ ئٌٝ اٌغؼٟ  ئغبس٘زٖ اٌشحٍخ ئٌٝ أعزشا١ٌب فٟ  ٚرأرٟ

 ال ؽهّ ٚئصبسح إٌمبػ حٛي و١ف١خ اٌزغٍت ػٍٝ اٌزحذ٠بد اٌصح١خ األوضش ئٌحبًحب فٟ اٌؼبٌُ. ٚ ،اٌشػب٠خ اٌصح١خ

١عغ لطش فٟ ِٛلغ ِزمّذَ ع صذدارخبر ئجشاءاد ِؼ١ّٕخ فٟ ٘زا اٌػٍٝ اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ  حف١ضر اٌؼًّ ػٍٝ أْ

 أظٙشد اإلحصبئ١بدُ  اٌزٟ، دٌٚخ لطش٠ؼٕٟ أْ وّب ،  حٛي ٘زا اٌّٛظٛعػٍٝ صؼ١ذ ل١بدح إٌّبلؾبد اٌذائشح 

زىْٛ لبدسح ػٍٝ جٕٟ فٛائذ اٌزطٛساد ع، ف١ٙب ب ٌٍٛفبحاٌغجت اٌضبٌش األوضش ؽ١ٛػً  ٠ّضًّاٌغشغبْ أْ ِشض 

 .فٟ ٘زا اٌّجبياإل٠جبث١خ ٚ اٌح٠ٛ١خ

 ِغزؾبسٞ ِشض اٌغشغبْ فٟ حىِٛخ ٚال٠خ ف١ىزٛس٠ب وج١شط رِٛبط، ئ ٟٚلبد اٌجشٚفغٛس سٚثشد ج

 رمش٠ش حٛيِٕبلؾبد األعجٛع اٌّبظٟ  ،"OAM"عزشاٌٟ ، ٚاٌحبئض ػٍٝ ٚعبَ االعزحمبق األأعزشا١ٌبث

ُّ ئثالؽخالي إٌّزذٜ، ٚعزشا١١ٌٓ. ػ١ٓ األاٌّؾشّ ِٓ  011 ف١ٙبؽبسن اٌزٟ  "٠ٚؼ" بٌشغُ ِٓ ٚث ،إٌٛاة أٔٗ ر

سح اٌزٟ اوزُ ؼالجاٌأثحبس اٌغشغبْ ٚ ػٍٝ صؼ١ذ ٖصاحشاٌزٞ رُ ئ اٌزمذَ اٌٙبئً ّٛ  ؾفذ ٌٙزا اٌّشض،بد اٌّزط

أْ سػب٠خ ئظبفخ ئٌٝ ، اٌصح١خٟ٘ األوضش ئٔفبلًب فٟ اٌشػب٠خ ِجبالد صالصخ ا ِٓ ٚاحذً ٠ّضًّ ال ٠ضاي ئال أٔٗ 

 .رمش٠جًب ىً اٌحىِٛبدٌِىٍفخ ٌٍغب٠خ ثبٌٕغجخ ٌّؼظُ اٌّشظٝ، ٚال رضاي اٌغشغبْ  ِٝشظ

غ أْ ٛل  اٌزٟ ٠ُز ٍغشغبٌْ حجذ٠ذاٌ بدزؾخ١صاٌ ثغجتع١ؾّىً ػجئًب ِزضا٠ًذا اٌغشغبْ  ِشض٠ٚزٛلغ اٌزمش٠ش أْ 

أْ حبالد االصبثخ ثبٌغشغبْ اٌزمش٠ش إوذ وّب ٠اٌّمجٍخ.  ؼؾشاٌغٕٛاد اٌ خالي %23ئٌٝ  01 ِٓ حٛاٌٟ شرفغر

فٟ % 21اٌذخً، ِٚشرفؼخ فٟ اٌجٍذاْ  %16ثٕغجخ  3121ػبَ ئٌٝ  3112ػبَ ِٓ فٟ اٌفزشح اٌض١ِٕخ عزض٠ذ 

 ا فٟ اٌؼبٌُ.فٟ اٌجٍذاْ األوضش فمشً  %011اٌذخً، ِٚزّٛعطخ اٌجٍذاْ 



 
ُّ ئثالؽ صّٕبع اٌغ١بعبد فٟ أعزشا١ٌب ثبٌغ١ب عبد اٌٛاسدح فٟ اٌزمش٠ش اٌزٟ رٙذف ئٌٝ ِٛاجٙخ اإلٔفبق ٚلذ ر

اٌضائذ، وّب رُ اعزؼشاض ػذد ِٓ اٌّؾبس٠غ اٌّجزىشح ِٓ ج١ّغ أٔحبء اٌؼبٌُ إلظٙبس و١ف ٠ّىٓ ص٠بدح فؼب١ٌّخ 

 .ِشض اٌغشغبْٚرحغ١ٓ ػالجبد اٌشػب٠خ اٌصّح١خ 

 اٌزأص١ش ػٍٝ ِإعغخ لطش دٚس٘ب اٌفبػً فٟ مَٛ ثٙباٌزٟ ر ثحٛس اٌغ١بعبد اٌصح١خِّٚشح أخشٜ، رضجذ 

زٕف١ز ثا، ِإخشً  اٌزٞ ُػمذ ثؼذ إٌّزذٜ ٠ُفزشض أْ رمَٛ أعزشا١ٌبٚ .ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ غ١بعبدبع اٌلشاساد صّٕ 

اٌزٛص١خ اٌشئ١غ١خ اٌٛاسدح فٟ  ، ثّب فٟ رٌهاٌزوش آٔف ششاد اٌشئ١غ١خ اٌّٛصٝ ثٙب فٟ اٌجحثؼط اٌزغ١١

 ".اٌّغبساد اٌّضٍٝ ٌٍشػب٠خ اٌصح١خرح١ًٍ ث١بٔبد " ػٕٛاْ رحًّرمش٠ش "٠ٚؼ" اٌزٟ 

٠ٚؼ اٌزؼبْٚ ِغ ِإرّش غّش : "٠"٠ٚؼإرّش "ٍٕجض، اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ ١ٌّاٌغ١ذ ئججشد ؽٚثٙزٖ إٌّبعجخ، لبي 

سئ١ظ إٌّزذٜ اٌجشٚفغٛس رِٛبط ٌٕمً اٌشعبٌخ اٌزٟ ٠زعّٕٙب اٌزمش٠ش ثؾىً ٚاظح ِٚمٕغ ئٌٝ لبدح اٌغ١بعبد 

 اٌّغز٠ٛبد فٟ ج١ّغ أٔحبء اٌؼبٌُ."  ػٍٝ أػٍٝ

اٌزٟ ٠جزبص٘ب ِشظٝ اٌغشغبْ، ثذًءا ِٓ اٌٛلب٠خ  ػٍٝ غٛي اٌطش٠ك ٚأظبف: "ع١ٛفّش رح١ًٍ اٌّغبساد

ب حم١م١ًب  ٚاٌفحص ٚاٌزؾخ١ص، ٚصٛاًل  ًّ ٠ذفغ ثبرجبٖ رخف١ط رىٍفخ ػالط ِشض لذ ئٌٝ اٌؼالط ٚاٌّزبثؼخ، صخ

 "وىً.اٌصحٟ ٚإٌظبَ اٌّشظٝ  ِصٍحخ خذ٠َثّب ، ثطش٠مخ ِجزىشح اٌغشغبْ ٚئداسح اٌجٛدح

آٔف اٌزوش ثٕؾش اٌزمش٠ش لبَ  ٠ٚؼ ألثحبس ِشض اٌغشغبْ، اٌزٞ ٠زشأعٗ اٌجشٚفغٛس رِٛبط،ِٕزذٜ ٠ُزوش أْ 

ِٓ  0311أوضش ِٓ  خؾبسوثّ فٟ لطش اٌجبسٞ فجشا٠ش ِٓ اٌؼبَ ؽٙش فٟ ُػمذداٌضب١ٔخ اٌزٟ  "٠ٚؼ"فٟ لّخ 

 .حٛي اٌؼبٌُ ثًٍذا 01 غ١بعبد اٌز٠ٓ ٠ٕزّْٛ ئٌٝبع اٌلبدح اٌشػب٠خ اٌصح١خ ٚصّٕ 

 ***نتهى***ا

 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية
مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد 
ونشر أفضل األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعّد مؤتمر "ويش" أحد المبادرات العالمية التي 

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

من رواد  00111بمشاركة أكثر من  3102انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى مؤتمر "ويش" من خالل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات 

ر العام، إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة ورواد االبتكار في مجال سياسات الممتدة عمى مدا
 وبحوث الرعاية الصحية. 



 

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

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

 عمى بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون عمى المعتمد اقتصادىا
 الوالد األمير السمو صاحب من كريمة   بمبادرة   0991 سنة قطر مؤسسة تأّسست .بأكممو والعالم قطر دولة
 .إدارتيا مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ
 خالل من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية ميمتيا بتحقيق قطر مؤسسة وتمتزم
 اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب لمتعميم قطاع إنشاء

 طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة عمى مبني   القتصاد   الضرورية والسموكيات الميارات
 متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة األساسية. وتسيم العممية المجاالت من المبتكرة الحمول استخالص

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز

 : لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

http://www.qf.org.qa      

 لمزيد من المعمومات حول مؤسسة قطر، يرجى زيارة موقع المكتب اإلعالمي عمى:

pressoffice@qf.org.qa  
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