
 

 أفضل الممارسات لمحد من األخطاء الطبيةلمتعريف ب
 لمقيادات الشابة في قطاع سالمة المرضى ا  عالمي ا  يتدريب ا  برنامجينظم  ويشمؤتمر 

 

في الرعاية الصحية )ويش(، لالبتكار يستضيف مؤتمر القمة العالمي  :6102الدوحة، قطر، ** مارس 
 األكاديمي النسخة األولى من البرنامج، وتنمية المجتمعالمبادرات العالمية لمؤسسة قطر لمتربية والعموم أحد 

بين الفترة في الدوحة خالل والذي سيقام  ،العالمي لمقيادات الشابة العاممة في قطاع سالمة المرضىالتدريبي 
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لطالب الطب ومتميزة  استثنائيةات قطر، تدريب -لمطب وايل كورنيل مع بالشراكة ُيقام الذي  ،البرنامجقدم سيو 
ويش  مبادرة التزامانطالقًا من  ، وذلكجودة عاليةذات خدمات رعاية صحية  تقديمليم ، ما يتيح والتمريض
في  اخالل مشاركتيمن  وىو ما اتضح جمياً ، البحث والتطويرتحسين سالمة المرضى من خالل ب ةالمستمر 
 في لندن.مؤخرًا ي انعقد ذالمؤتمر القمة العالمي لسالمة المرضى أعمال 

المتحدة  من الوالياتالعديد من المعاىد لتوفير منصة فريدة يجتمع فييا المتخصصون  مع "ويش" تعاونوقد 
العموم يدرسون  ممن طالب 011نحو ريب ييدف لتدذي ، والالتدريبي البرنامج ىذا وقطر لممشاركة في

جامعة قطر، و ، قطر -لمطب  يل كورنيلاو و ، لمطب والبحوث ومركز السدرةمؤسسة حمد الطبية،  الصحية في
أىمية م الطالب يتعمركز ىذا البرنامج عمى . وسيفي قطر وجامعة كالجاري في قطر كمية شمال األطمنطيو 

 األضرار التياألدوات واالستراتيجيات التي يمكن استخداميا لمحد من تعريفيم بالتواصل المفتوح، و التعاون و 
أفضل الممارسات حول سالمة بأيضًا تعريف أعضاء ىيئة التدريس يتم كما س .ليا المريضيتعرض قد 

 .الفع   حتى يتمكنوا من نقميا إلى طالبيم بشكل ،المرضى

خدمات الرعاية لمرضى أثناء تمقييم  01كل أصل  ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يتضرر واحد من
لموفاة في الواليات  الثالثالسبب  تالفييامكن يوتعتبر األخطاء الطبية التي  .الصحية في المستشفيات

 هتكبديعما فضاًل  ،سنوياً  مريض ألف 011في وفاة حوالي  ، إذ تتسببأمراض القمب والسرطان بعد ،المتحدة
 .ترليون دوالر 0بية ناتجة عن تمك األخطاء وصمت إلى تكاليف طقطاع الصحة من 



 

ويش بتوفير أقصى تمتزم ويش: " لمبادرةالتنفيذي  الرئيس ،شمنجزالسيد إجبرت  ولقي طار،اإلوفي ىذا 
كاديمية لمطالب ىذا النوع من التدريب الذي توفره األ. ويندرج ايبرامجدرجات السالمة لممرضى في كافة 

إطار تطوير جيودنا في  ،قطر في الصحيةالمعنية بالرعاية  جميع الكميات العمميةفي وأعضاء ىيئة التدريس 
، بنت ناصر اصاحبة السمو الشيخة موز لقد أطمقت ويضيف شمنجز بالقول: " ".اق جديدةآفوالخروج بيا إلى 

من االستفادة  مساعدة في تحسين الصحة من خاللال ويش بيدفمبادرة رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر، 
 المنصة التيتمك توفير  من عممي أفضلوال يوجد مثال يجسد ىذا الرؤية ويترجميا إلى واقع  دولي،ال التعاون
 " .في قطرلتدريب القيادات الشابة التي ستتولى مسؤولية الرعاية الصحية ىنا الخبرات في العالم  أفضلتضم 

، المدير الطبي لمجودة والسالمة ماكدونالد بي تيموثي ل الدكتورو قي، ىذا البرنامج التدريبيوتعميقًا عمى أىمية 
وموثوقة ىو  صحية آمنة رعاية توفيرالتي تساعد في العوامل أىم  أحدإن لمطب والبحوث: " في مركز السدرة

الجيود  معظموأن ، خاصة عمى أعمى مستوى من التدريب ،من مختمف التخصصات عمل تشكيل فريق
اقتصر كما الفصول الدراسية، عمى  ،قريبحتى وقت  ،اقتصرتالرعاية الصحية لممتخصصين في التعميمية 
طالب المين تدريب و ، التمريضطمبة  عمىالتمريض ب طال، وتدريب طمبة الطب عمى الطب طالب تدريب 
من  جديدتدريب جيل  فية تثمر ىذه الطريق كن، لمول .طمبة المين الطبية المساعدة عمىالمساعدة الطبية 

 ،عالية بجودةمنة اآلو  ةضروريالصحية ال الرعاية دماتقادر عمى تقديم خالرعاية الصحية بالمتخصصين 
 ت".أيدي فريق متكامل من مختمف التخصصا عمى

أود أن أشيد " :فيعم ق بالقول الصحيةفي شركة مدستار  والسالمةمجودة ل الدكتور ديفيد ماير، نائب الرئيس أما
 ،حول سالمة المرضى أىمية تثقيف الشبابباالعتراف فقط عمى قتصر جيودىا لم ت التي ،بمبادرة ويشىنا 
 نحن نتطمع إلىبأعمى درجات الجودة والسالمة. و  صحية عالميةتوفير خدمات رعاية لت بجد  معمبل 

 ".ثاقبةلسنوات قادمة مع ىؤالء الرعاة ممن يتمتعون برؤية  شراكةمواصمة العمل وال

مبتكر قطر، وىو  -لمطب في وايل كورنيل  وفي ىذا الصدد، قال ريبال ترجمان، طالب في السنة الثالثة
لنقل تجربة المنظمين اآلخرين يا بالتعاون مع مختمف برامجبشكل وثيق مع ش يعمل وي مبادرةضمن مبتدئ 
نظرًا لممناىج المتميزة  قطر التدريبي إلىعمى نقل ىذا البرنامج لقد حرصت ": في قطر األكاديميالتدريب 

مفيوم سالمة بإلمامًا  أكثر يكون الطالبقد ، وكما ىو معتاد .من العالم والفريدة التي تقدم في ىذه المنطقة
 الحوار الحالي حولمطالب إثراء يتيح لغير أن ىذا البرنامج ، بعد الممارسة ودخوليم الحياة المينيةالمرضى 



 

 في التدريبي المعسكرساعد ىذا آمل أن يو االختالفات االجتماعية والثقافية. انطالقًا من  المرضىسالمة 
خطوة تكون المنطقة، و  الصحية فيالرعاية  جودة تحسينعمى التخصصات تساعد مختمف  بين إقامة شبكة

 ".العالم أنحاءتمف في مخ وجودة الرعاية الصحية سالمة المرضى وتوحيد مثمرة نحو عولمة

 ى البحوثفي إطار منتد ،سالمة المرضىمجال رائدة في تجربة ، 3102عام وكانت مبادرة ويش قد مت، 
مدير معيد أرمسترونغ لسالمة المرضى والجودة في  ،البروفيسور بيتر جى برونوفست قيادتو الذي يتولى

 كما ونائب رئيس أول لسالمة المرضى والجودة. األمريكية،الواليات المتحدة بمؤسسة جونز ىويكنز الطبية 
برنامج تسريع الرعاية الصحي ة األكثر سالمة التابع لشبكة إطالق  من خالل اوأنشطتي اأعمالي ويشوس عت 

كنقطة  تمك األبحاث تمخد  استُ . وقد بالشراكة مع إمبلاير كوليدج لندن  (LHSN)القيادية األنظمة الصحية 
 المرضىفي حماية العالم أنحاء  في مختمفالنظم الصحية دور عن مزيد من الدراسات الإلجراء  انطالق

شبكة األنظمة وستقدم ليا.  ونيتعرضقد خطاء الطبية التي خالل الحد من األمن  موتوفير السالمة لي
بين ما  الفترةخالل  بالدوحة، قطرالتي ستقام فعالياتيا  ،ويش لمبادرة ومتكامالً  شامالً  اً الصحية القيادية تقرير 
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أو  www.wish-qatar.orgمعمومات حول ويش، يرجى زيارة الرابط التالي: المزيد من اللمحصول عمى 
 .WISHQatar@حساب ويش عمى موقع تويتر:  عبرالتواصل 

 الصورتعميق 

 شمنجز، الرئيس التنفيذي لمبادرة ويش، الذي سيتحدث أمام أكاديمية سالمة المرضى. السيد إجبرت  :0صورة 

الدكتور تيموثي ماكدونالد، المدير الطبي لمجودة والسالمة بمركز السدرة لمطب والبحوث، الذي  :6صورة 
 سيمقي محاضرة أمام أكاديمية سالمة المرضى. 

الدكتور ديفيد ماير، نائب الرئيس لمجودة والسالمة بشركة مدستار ىيمث، الذي سيمقي محاضرة : 3صورة 
 أمام أكاديمية سالمة المرضى. 

قطر، والمبتكر المبتدئ بمبادرة  –ريبال ترجمان، الطالب بالفرقة الثالثة في وايل كورنيل لمطب  :4صورة 
 في منطقة الشرق األوسط. ، الذي سيمقي خطاًبا عن سالمة المرضى  3102ويش 

http://www.wish-qatar.org/


 
 

 

 **النهاية**

 يرجى التواصل مع:حول مؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في الرعاية الصحية، مزيد من المعمومات مل

 سونيا دينيك

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

sdinnick@qf.org.qa  

 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 
ونشر أفضل األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتيا مؤسسة 

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

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

ع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية مدار العام إلى بناء مجتم
 الصحية. 

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

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

  دولة قطر والعالم بأكممو.
 

بمبادرٍة من صاحب السمو  األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني،  0222سة قطر سنة تأس ست مؤس
  وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

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

والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص 
جتمع متطو ر وتعزيز الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إنشاء م

 الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.

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

طر، الرجاء التواصل مع المكتب اإلعالمي عن طريق البريد لممزيد من المعمومات عن مؤسسة ق
 pressoffice@qf.org.qa اإللكتروني:

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