
 

 برنامج تسريع الرعاية الصحيّة األكثر سالمة في إطار

 عيادات الصحة النفسية لالعزلة الطبية لحد من سبل اتناقش ويش 
 

بتكار في الرعاية الصحية "ويش"، ندوة مؤتمر القمة العالمي لالاستضاف  :6102مايو  26الدوحة، قطر، 
المفروضة عمى عيادات الصحة والقيود  الطبيةالعزلة  محد منلالفعالة  لمناقشة االستراتيجياتنترنت اإلعبر 

 النفسية. 

في إطار سمسمة فعاليات "برنامج تسريع ، الجاري مايو 42الموافق لثالثاء ا يومالندوة، التي عقدت  ىذه تأتي
الذي تقدمو شبكة األنظمة الصحية القيادية، إحدى مبادرات ويش الرامية إلى  ،"الرعاية الصحّية األكثر سالمة
 اأكثر أمانً  صحية لتوفير رعاية ،في جميع أنحاء العالم منظم الصحيةل ةميممتطبيق أفضل الممارسات ال

الدكتور محمد وقار عظيم، رئيس قسم الطب النفسي في مركز السدرة لمطب والبحوث  وقد حاضر. لممرضى
 ىذه الندوة. في  ،قطر –لمطب ورئيس الطب النفسي في وايل كورنيل 

 ،لفنيةوا القيود الماديةباإلضافة إلى بعض  ،العزل الطبيوسائل  استخدام الضوء عمى ت ىذه الندوةسمطو 
الذي قد يدفعيم إليقاع الضرر العدواني  يمسموك إلدارةأداة كو ا نفسيً  والمراىقينعالج األطفال كوسيمة ل

 سيم. بأنف

"من ، قائاًل3 فييا أن تتسبب اإلجراءات يذهمكن لي  األضرار غير المقصودة التي  عن وقار وتحدث الدكتور
وقد  ،وصادمةمكروىة قد تكون كما أنيا  ،المرضى لدى ااستحسانً قبواًل أو  ىذه اإلجراءاتتجد  أالكن مالم

التي تعمل عمى وقف مثل ىذه  البرامجوضع  ميمال من لذا،. وفاةإلى ال السيناريوىات أسوأتؤدي في 
 ."التدخالت

 ةالعزلة المفروض ومنعالطبية  القيود من لمحدالمتبعة  األساسية الندوة االستراتيجيات"تعكس ىذه  3وأضاف
مراض النفسية صحيحة متميزة لأل وتوفير رعاية ،بسالمة المرضى االرتقاءبيدف  ؛عمى العالج النفسي
 المأسوية."  الناجمة عن األحداث

 األنظمةما تتجاىل  اغالبً " 3، قائالً الرئيس التنفيذي لمبادرة ويش ،ق السيد إجبرت شمنجزوفي ىذا اإلطار، عمّ 
كما أن  ،المختمفة الظروف العديد من في بيا حاالت اإلصابة رغم تزايد ،النفسية لصحةاعوامل الصحية 



 

أىمية  برزت، ومن ىنا األمراض المزمنة معظمالعمة المرضية المشتركة الشائعة بين  دعّ ت   الصحة النفسية
سالمة لتحسين  السدرة من مركز وقار الدكتورالمؤىمة أمثال  لخبرات المحميةاالعتماد بشكل كبير عمى ا

 ."نفسيةوالصحة ال المرضى

إمبلاير كوليدج لندن جامعة و " "ويشمبادرة بالتعاون بين  ت،تأسسقد  شبكة األنظمة الصحية القياديةوكانت 
دولة حول العالم، لمساعدتيا  24في أكثر من  اصحيً  انظامً  42، وتعاونت منذ ذلك الحين مع 4002عام 

ويقارن  .في التغمب عمى التحديات التي تواجييا عمى صعيد تقديم خدمات رعاية مميزة لسكان تمك الدول
مباشر مع  األشخاص الذين يحتكون بشكلأعضاء الشبكة أداءىم بأداء نظرائيم، ويتعممون من الخبراء و 

في مجتمع يمتزم  ةفاعم شخصيات يتميز أعضاء الشبكة بكونيمرنت، كما الجميور خالل الندوات عبر اإلنت
التي تتخذ من كمية إمبلاير  ،شبكة األنظمة الصحية القيادية كانتو  .بالتحسين واالبتكار في تقديم الرعاية

شراكة مع مبادرة ويش لتحسين سياسة الرعاية الصحية حول قد دخمت في عالقة  ،ليا اكوليدج لندن مقرً 
في إطار الجيود التي  ،ليذه الشراكة ،من مختمف أنحاء العالم ،مؤسسة 21عالم. وحتى اآلن، انضمت ال

 وعمى رأسيم مؤسسة حمد الطبية ومركز السدرة لمطب والبحوث في قطر. ،تبذليا مبادرة ويش في ىذا الصدد

التابع لشبكة  ،األكثر سالمةأطمقت برنامج تسريع الرعاية الصحية كانت قد مبادرة "ويش" وتجدر اإلشارة أن 
وتشجيع األنظمة الصحية حول العالم عمى  ،بيدف مشاركة أفضل الممارسات ،األنظمة الصحية القيادية

عالمية من منظمات الرعاية الصحية  شبكةالبرنامج ويستقطب . تقديم رعاية صحية أكثر سالمة لممرضى
وستعقد  .مة المرضى، ثم يختتم بنشر تقرير عالميبغرض تبادل الرؤى والخبرات والبيانات حول موضوع سال

 . المقبل نوفمبر 00-42الفترة ما بين  خاللفي الدوحة  4022مبادرة ويش مؤتمرىا السنوي 

 تعميق الصور

محد لاالستراتيجيات د. محمد وقار عظيم يقّدم ندوة "ويش" عبر اإلنترنت حول أفضل  :0صورة 
  النفسية.عيادات الصحة لالعزلة الطبية  من

 

  -انتهى-



 
 

 "نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش
منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسات  بأنومؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" يتميز 

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

عى المؤتمر بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويس 4020انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
ال سياسات من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مج

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

 .المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء
 

 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 
قتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى ا

 .ل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممومعرفي من خال
بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  2222تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 .رئاسة مجمس إدارتيا
راتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب أرقى الجامعات تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االست

تكنولوجيا عن العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار وال
الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى طريق استخالص 

 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع
  http://www.qf.org.qaلالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني3 
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