
 

 بورت" في تحقيق سالمة المرضى يدور برنامج "كير ر  تناقش "ويش"
 "في إطار سمسمة ندوات "برنامج تسريع الرعاية الصحّية األكثر سالمة

 

ندوة مؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في الرعاية الصحية "ويش"، استضاف  :6102أبريل  30الدوحة، قطر، 
مع  ،وتداول التقارير الطبية في بريطانيا إعدادالطرق المتبعة في نترنت لمناقشة النظم التعميمية و عبر اال

سمسمة فعاليات في إطار  أبريل 52الموافق ثنين اإل يوم وذلك، "بورتيلبرنامج "كير ر  استعراض شامل
إحدى مبادرات  ،األنظمة الصحية القيادية تقدمو شبكةوالذي  ،""برنامج تسريع الرعاية الصحّية األكثر سالمة

 .لممرضى أكثر أماناً  صحية توفير رعايةفي  ويش الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات

تحت عنوان "برنامج كير ربورت3 نظام متكامل يجمع بين الممارسات التعميمية  تقدعالتي  وركزت الندوة
برنامج  استخدامشرح  عمى ،والطرق المينية المتبعة في إعداد وتداول التقارير الطبية لتحقيق سالمة المرضى"

  .المتبعةالممارسات التعميمية والطرق المينية  يجمع بينالذي  ،، ىذا النظام المتكاملبورت"ي"كير ر 

في مجابية االحتياجات  اإلنسانيوالسموك  التقنيات الحديثة االستفادة منية كيفكما تناولت الندوة أيضًا 
وحدة  رئاسة حالياً  يتولىالذي  سيمونز، جوشواوقد شارك في الندوة . مجال الرعاية الصحية العالمية في

 كوليدج في إمبلايربكمية  ماري مستشفى سانتالتابع ل السياسة الصحية مركزالضخمة في  البياناتتحميل 
عداد و  ،تحقيق سالمة المرضىفي  "بورتيبرنامج "كير ر دور  عبر اإلنترنت لندن. وناقش سيمونز في كممتو ا 

النظم في إطار  الحالية القضايا الرئيسيةمعالجة في ىذا النظام أىمية  أوضحكما  ،وتداول التقارير الطبية
 .عداد وتداول التقارير الطبيةإلالتعميمية والطرق المتبعة 

بورت" عمى ثالثة مواضيع رئيسية يستمزم توافرىا لتحقيق سالمة يبرنامج "كير ر  يركز"3 سيمونز السيدوأضاف 
أن  يب المعاصر يجبب. فالطوالتكنولوجيا المتقدمة ، والعوامل البشرية،سيولة الحركة والتنقل :المرضى وىي

 ."سالمة المرضىتحقيق  الشاقة المتمثمة في ىذه الميمة في لمساعدتويكون لديو حمول حديثة 

وما  الطبية "تنتشر األخطاء الرئيس التنفيذي لمبادرة ويش3 ،ق السيد إجبرت شمنجزوفي ىذا اإلطار، عمّ 
 لجميع اليدف الرئيسي عمييامرافق الرعاية الصحية، ويعتبر القضاء  في جميع "األخطاء الطبية أشباه "يسمى

مل عمى تحقيق سالمة المرضى أي مؤسسة صحية تعوتعتبر  ،العالمعمى مستوى  مؤسسات الرعاية الصحية



 

ويمكن . حسينياا وتبي وطرق االرتقاء الرعاية الصحيةمممارسات التعممية الخاصة بل ىائالً  صدراً م و مثاالً 
بالغ و معيا بشكل مباشر  بالتعاملالرعاية الصحية  وموظفرىا إذا قام اومنع تكر الطبية تجنب األخطاء  إدارة ا 

يسيل من عممية ألنو محوريًا  " ابتكاراً عنيا. ويعتبر ىذا التطبيق البسيط الذي قدمتو مبادرة "ويش المستشفى
 الرئيسية العقباتتذليل فيو يقوم بدور ىام في  بالتاليو  ،يةالتعمم الممارسات ويبسط ،التقاريروتبادل  إعداد
 " .الجماعيوتوفير وسيمة ليم لمتعمم  الرعاية الصحيةواألطباء وغيرىم من مقدمي  الممرضاتتواجييا  التي

مبلاير كوليدج لندن عام " بالتعاون بين "ويش شبكة األنظمة الصحية القيادية تأسست تعاونت منذ ، و 5002وا 
دولة حول العالم، لمساعدتيا في التغمب عمى التحديات  25في أكثر من  اً صحي اً نظام 52ذلك الحين مع 

ويقارن أعضاء الشبكة أداءىم بأداء  .التي تواجييا عمى صعيد تقديم خدمات رعاية مميزة لسكان تمك الدول
نظرائيم، ويتعممون من الخبراء ومن ىم في احتكاك مباشر مع الجميور خالل الندوات عبر اإلنترنت، كما 

قامت شبكة األنظمة أوقد  .نيم أعضاء فاعمون في مجتمع يمتزم بالتحسين واالبتكار في تقديم الرعايةأ
لتحسين سياسة  "ويش"شراكة مع مبادرة  ،كمية إمبلاير كوليدج لندن مقرًا لياالتي تتخذ من  ،الصحية القيادية

في  ،الشراكةالعالم ليذه  أنحاءمؤسسة من مختمف  21الرعاية الصحية حول العالم. وحتى اآلن، انضمت 
ومركز السدرة لمطب مؤسسة حمد الطبية  ارأسيوعمى  ،التي تبذليا مبادرة ويش في ىذا الصدد إطار الجيود

 والبحوث في قطر.

مسببات األضرار التي نشر تقرير يحدد تم سالمة المرضى، و حول  5022"ويش" مبادرة دولية عام أطمقت 
يجاد  ة عن األخطاء الصحية وكيفية الناجمو  ،تحدث بشكل مستمر تجنبيا في مجال الرعاية الصحية، وا 

عداده الدكتور و أشرف عمى وضع التقرير و  .سالمة المرضىالحالية التي تواجو الحمول المناسبة لسّد الثغرات  ا 
بيتر برونوفوست، النائب األول لرئيس قسم سالمة المرضى والجودة ومدير معيد أرمسترونج لسالمة 
المرضى والجودة في مؤسسة جونز ىوبكنز الطبية بالواليات المتحدة، بمشاركة فريٍق مكوٍن من خبراء دوليين 

 ،قامت شبكة األنظمة الصحية القيادية باالستفادة من ىذا التقرير البحثيو . بارزين في مجال سالمة المرضى
لالرتقاء بسالمة  ،حية المختمفة حول العالمحول النظم الص أبحاثياليكون نقطة انطالق ليا في  ،والبناء عميو

في مطمع ىذا ليذا التقرير النتائج األولية  وقد تم اإلعالن عنالمرضى من خالل الحد من األخطاء الطبية. 
الذي انعقد مؤخرًا في لندن. وقد كشفت  ،عمال مؤتمر القمة العالمي لسالمة المرضىأالعام عمى ىامش 

النفسية والرعاية الرعاية األولية والصحة مركز في  ىثغرات تضر بسالمة المرضجود و عن  األولية النتائج



 

 عقده فيمبادرة ويش القادم والمزمع مؤتمر في  الكاملالمجتمعية. وستعرض المنظمة ىذا التقرير بشكمو 
 . نوفمبر 20-52الدوحة ما بين 

قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،  ويعتبر مؤتمر "ويش" إحدى المبادرات العالمية التي أطمقتيا مؤسسة
التي تجمع آالف صناع القرار واألكاديميين والمينيين، وتوفر ليم منصة ريادية لتعميم أفضل الممارسات في 

 مجال الرعاية الصحية.

 

 ةتعميق الصور 

 السيد إجبرت شيمينجز، الرئيس التنفيذي لمبادرة "ويش" :0صورة 

 

أو التواصل من خالل حساب ويش على موقع  qatar.org-www.wishللحصول على مسيد من معلوماث حول ويش، يرجي زيارة الرابط التالي: 

 WISHQatar@جويتر: 

 

  http://www.qf.org.qaلالطالع على جميع مبادراث مؤسست قطر ومشاريعها، يرجى زيارة املوقع إلالكتروني: 

 pressoffice@qf.org.qa للمسيد من املعلوماث عن مؤسست قطر، الرجاء التواصل مع املكتب إلاعالمي عن طريق البريد إلالكتروني

 يرجى التواصل مع:حول الشؤون إلاعالميت ملؤجمر القمت العالمي لإلبتكار في الرعايت الصحيت، ملسيد من املعلوماث 

 سونيا دينيك

 مؤجمر القمت العالمي لالبتكار في الرعايت الصحت "ويش"مدير الاجصال في 

 8846999497900هاجف: 

sdinnick@qf.org.qa 
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  -انتهى-

 
 "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 
أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية 

 .تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر
بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية  5022انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 

خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدار العام إلى بناء مجتمع دولي حول العالم. ويسعى المؤتمر من 
 .يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحية

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

 
 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 

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

بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة  2222تأّسست مؤسسة قطر سنة 
 .السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا

ة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشامم
يستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ 

ة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكر 
 .المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaلالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني3 

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

