
 

 

 الشاملةمؤثمر القمة العاملي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" التغطية الصحية 

ا جديدة السير دافيد نيكولسون سيشرف على فريق 
ً
عاملي من املبتكرين الرائدين فيما يستكشفون طرق

 لتوسيع النطاق العاملي لتأمين خدمات الرعاية الصحية

د مً أهمُت عدم اإلاظاواة العاإلاُت في مجال السعاًت الصحُت   ئحساء ئضالحاث في الخغطُت الصحُت الشاملتًٍص

 

ش"(: 4102أكتوبر  28الدوحة، قطر )  ئحدي، عّين مإجمس اللمت العالمي لالبخكاز في السعاًت الصحُت "َو

، السئِع ، الظير داًفد هُكىلظًاإلاجخمع وجىمُت والعلىم للتربُت كطس مإطظت أطللتها التي العاإلاُت اإلابادزاث

 .الشاملتىخدي الخغطُت الصحُت إلا زئًِظا  ،ئهجلتراالخىفُري الظابم لهُئت الخدماث الصحُت الىطىُت في 

ت مً أبظط حلىق الاوظان، ولكً حّتى آلان ال ًصا ُّ ل أكثر مً ملُاز شخظ ٌعخبر الىلىج ئلى السعاًت الصح

كما أّن مئاث اإلاالًين مً ألاشخاص وكعىا في بساثً الفلس بظبب جكالُف السعاًت  ،مً هرا الحم ينمحسوم

صداد الخىش  ًخػاعففُما و اإلاسجفعت. الصحُت   َعدد طكان الكسة ألازغُت ٍو
ّ

ع غير اإلاخكافئ للثرواث، جحث

اإلاإطظاث الدولُت على غساز البىك الدولي ومىظمت الصحت العاإلاُت ضاوعي اللساز على ئدزاج جطىٍس الخغطُت 

ت  ُّ م ألاولىٍاث. الشاملتالصح
ّ
 على زأض طل

ش للخغطُت الصحُت الشاملت  ضاوعي اللساز مً خالل الىظس في اإلاشاكل والدظاؤالث طُدعم مىخدي َو

ت التي ًىحهىاها فُما ًوطىن كدًم ألا  ُّ باججاه الخغطُت الصحُت الشاملت، كما طُعملىن على وغع  اطاط

سجىضُاث باعخبازها حصًءا مً  ش اإلاصمع علدها في  باألدلت اإلادعىم العملي الخلٍس الري ًجب جلدًمه للمت َو

 .5102الدوحت في الظابع عشس والثامً عشس مً شهس فبراًس 

ت ذاث الجىدة العالُت إلاجسد  ُّ  ًحسم أّي شخظ مً السعاًت الصح
ّ
ًلىل الظير داًفد: "واحبىا أن هػمً الا

ه غير كادٍز على جحّمل الخكالُف.  أجطلع للعمل مع شمالئي في مىخدي الخغطُت الصحُت الشاملت مً أحل و أهّ

م أولىٍاث ح
ّ
لها بظسعت للتربع على طل  دول أعمال الظُاطاث العاإلاُت."جطىٍس ملازباث حدًدة حشّم طٍس



 5112مً العام  ئهجلترا لهُئت الخدماث الصحُت الىطىُت في شغل الظير داًفد مىطب السئِع الخىفُري 

. وله مكاهت مسمىكت بفػل ئشسافه على ؤلاضالحاث اإلاالُت في هُئت الخدماث الصحُت 5102حتى العام 

ى عّدة مىاضب زئ
ّ
 ِظُت في اإلاىظمت عُنها.الىطىُت. وكان كبل ذلك كد جىل

للد : "الصحُت السعاًت في لالبخكاز العالمي اللمت إلاإجمس الخىفُري السئِع ،دازشي اللىزد البروفِظىز كال 

ش، لخفسده بعمله  ت اإلاهّمت إلاإجمس َو ُّ ا ألحد أهم  اخترها الظير داًفد لسئاطت هره الفعال
ً
بطفخه زئًِظا طابل

. وهحً هإمً بأّن هره السعاًتوأكدم أهظمت السعاًت الصحُت في العالم حُث جخكفل الدولت بكافت مطاٍزف 

ت  ُّ ، مدعىمت باألدلتخبرجه طخكىن ذاث كُمت عالُت بما أّن اإلاىخدي يهدف ألن ًخىضل ئلى وغع طسٍق عمل

ت ذاث الجىدة العالُت للشسائح  طسق ئًطال السعاًت الخباحث فيتهدف ئلى  ُّ في اإلاجخمع  اإلاظخػعفتالصح

  العالمي."

مإجمس  مباحث طِخم مىاكشتها في 7طخكىن واحدة مً غمً  الشاملتججدز ؤلاشازة ئلى أّن الخغطُت الصحُت 

ش   دول  زؤطاء مً اإلاظخىي  زفُعت والصخطُاث العاإلاُين الخبراء مً هوبت طِظخػُف الري ،5102َو

ين وأطباء وأكادًمُين ووشزاء ٍس  أهّم  لبعؼ مبخكسة حلىل  إلاىاكشت ألاعمال وكادة الظُاطاث وضىاع طٍس

ت الخحدًاث ُّ ش" مإجمس طُلىم ذلك، حاهب وئلى. العاإلاُت الصح س بيشس" َو  السطائلجبلُغ  كُفُت حىل  جلاٍز

س الصحت، بشأن اإلاعلدة الطبُت  وزفاه العللُت والظالمت الخسف، ومسع الظكسي، مسع عً وجلاٍز

 .وطالمت اإلاسض ى معلىلت بأطعاز الظسطان إلاسض ى السعاًت والشباب وجلدًم ألاطفال

ش" مإجمس ًلام ظعى كطس، مإطظت مً بمبادزة "َو  بما الصحُت، السعاًت ممازطاث أفػل وشس الى َو

 كطس دوز  ئبساش على والعمل ؤلاوظان، كدزاث  ئطالق في اإلاخمثلت كطس مإطظت زؤٍت مع وثُم بشكل ًيسجم

ادي  . الصحُت السعاًت مجال في الابخكاز في واعد  كمسكص الٍس

د ش" مإجمس أو اإلاىخدي عً اإلاعلىماث مً إلاٍص ازة ًسجى ،5102" َو  .www.wish.org.qa: ؤلالكترووي اإلاىكع ٍش

 **اهخهى**      

 مالحظات للمحررين:

د مً لل  اإلاعلىماث السحاء الاجطال بىهى العفُفيمٍص

ش  مدًس الاجطال بمإجمس َو

nelafify@wish.org.qa 

47277272252+ 
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 :نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية

منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو 
األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعّد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية 

  ر.ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قط المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت

 

من رواد مجال الرعاية  0111بمشاركة أكثر من  3102النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام انعقدت 
الصحية حول العالم. يسعى مؤتمر "ويش" من خالل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدار العام، إلى 

  .ال سياسات وبحوث الرعاية الصحيةبناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة ورواد االبتكار في مج

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

### 

 إلطالق قدرات اإلنسان-مؤسسة قطر 

العموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد مؤسسة قطر لمتربية و 
عمى الكربون إلى اقتصاد قائم عمى المعرفة من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم 

  .بأكممو

مو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى بمبادرٍة كريمٍة من صاحب الس 0991تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  ا.صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتي

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

القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية 
اظ عمى التراث وتمبية االحتياجات األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في بناء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحف

 .المباشرة لممجتمع

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

لمزيد من المعمومات عن مؤسسة قطر، الرجاء التواصل مع المكتب اإلعالمي عبر البريد اإللكتروني: 
pressoffice@qf.org.qa 
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