
 

 ويش مؤتمر هامش عمى "الخرف" تحديات يناقشون خبراء

 في ،)ويش( الصحية الرعاية فيالقمة العالمي لالبتكار  مؤتمر استضاف: 2102 ديسمبر 2قطر،  الدوحة،
 تحسين استراتيجيات لمناقشة مؤتمرالفي  المشاركين منفيو نخبة مختارة  شاركت اجتماًعا ،ديسمبر من األول

 .الخرف مرضب لممصابين الصحية الرعايةو  سياساتال

 لمخبراء فرصة ،العالمية الصحة منظمة مسؤولو ودعمو الطبية حمد مدينة في عقد الذي ،المقاء وأتاح
 الذي ىذا المرض، مواجية وتحديات النجاحعن قصص  لمحديث الخرفعالج  فيالمتخصصين  اإلقميميين

 أن العالمية الصحة منظمة تتوقعإذ  ،األوسط الشرق منطقةبيمثل ىاجًسا متنامًيا في مجال الصحة العامة 
 .0202 عام بحمول نسمة ماليين 4,4 إلى المنطقة في بالخرف المصابين األشخاص عدد يتضاعف

لشرق  العالمية الصحة منظمةلاإلقميمي  لمكتبا في أعضاء دول ةعشر  من ممثاًل  سبعون االجتماع وحضر
قطر الوطني لمجيات المعنية  منتدىعن  ممثمونه حضر  كما. أخرى دولة عشرة خمس من وخبراء ،المتوسط
 إلى باإلضافة األولية، الصحية الرعاية ومؤسسة ،الطبية حمد ومؤسسة ،العامة الصحة ووزارة ،بالخرف
 التزاميم عن المشاركون وأعرب. األكاديمية والمراكز المؤسساتو  والجامعات ةالمدنيلممنظمات  نممثمي

 .أفضل وطنية وبرامج سياسات وصياغة تطوير خالل من الخرفلمرض  مقاومةالجيود  بتكثيف

 فيكل دولة عمى حدة  فيالوطني و  اإلقميمي يينالمستو والمبادرات عمى  الجيود تنسيق تأثير االجتماع وتناول
 وتصحيح الوعي زيادةالعمل عمى  ضرورة عمىأكد  كما الخرف،لمرضى  الصحية رعايةال تحسينمجال 
 .في ىذا المجال واالبتكار البحث تكثيف وأىمية لممرض السمبية النظرة

تعتزم جمعية  التيو  ،لمخرف العامة الصحية االستجابة بشأن العالمية العمل خطة مناقشة االجتماع وتضمن
 االجتماع في المشاركة الدول وعرضت. 0202 عامالصحة العالمية بمنظمة الصحة العالمية مناقشتيا في 

 جمعل ييدف برنامجوىو  ،العالمية الصحة منظمةب لمخرف العالمي الصحي مرصدال مع األولية تجاربيا
 بدور قطردولة  قامت وقد. الوطنية السياسات تحسين ويدعم ،العالم أنحاء جميع من المرض عن البيانات

 بالذكر وجدير. المنطقةبمن الدولتين الرائدتين في ىذا المجال  دولة باعتبارىا البرنامج، تأسيس فيميم لمغاية 



 

 أنو كما المرصد، في قطر دولة مشاركة تدعم التي والموارد االستشارية الخدمات قدم)ويش(  مؤتمر أن
 . بالخرف المعنية لمجيات الوطني المنتدى في عضو

 دوًرا قطر تؤدي: "قائاًل  ،ويش لمؤتمر التنفيذي الرئيس شمنجز، إجبرت قعم   االجتماع، في مشاركتو وخالل
 لمخرف العالمي الصحي مرصدال في رائدة كدولة مشاركتيا عبر الخرف، مرض مع التعامل في قيادًيا إقميمًيا

 ،المحميين السكان بين المدمرة الحالة ليذه الحقيقي االنتشار فيمإلى  ييدف الذي ،العالمية الصحة منظمةب
 ىذا مواجية يمكنيا الصحية مرعايةل منظومة إعداد في والمساعدة الرعاية، ومقدمي المجتمع عمى وأثرىا

 عدد فإنالمستوى المحمي،  عمىيزال محدوًدا  ال بالخرفالمصابين  عدد أن ورغم. المتنامي التحدي
 لوو . مستدامة غير المرض ىذا بعالج المرتبطة التكاليف، كما أن ثواني أربع كل يزداد عالمًيا بو المصابين
 حجممن حيث  عالمًيا 01 المرتبة حتلالدولة ما،  اقتصادعمى أنيا تمثل  الخرف رعاية تكاليف نظرنا إلى
 كان لو حتى استباقية،و  مبادرة تكون أن الصحية الرعاية أنظمة جميع عمى يجب السبب ليذاو . االقتصاد
 إصداره منذ الخرفبمرض  كبيًرااىتماًما  ويش مؤتمر أبدى قدو . جًدا منخفًضا يزال ال لممرض الحالي العبء
 ".الصدارة في دائًما لتكون الرائدة المحمية الجيات بدعم نعتزنحن و  ،0202 عام الرئيسي التقرير

 الخرفلمرضى  المقدمة والخدمات الرعاية تحسينل الوزراء مستوى عمى المبذولة الجيود االجتماع شجعقد و 
 رفع خالل من والدولي المحمي المستوى عمى التعاون بتوثيق سمح كما ،العالمية الخبرات عمى باالعتماد

 .المرض ىذا حول الوعي

بات " أن إلى الطبية، حمد بمؤسسة الشيخوخة أمراض قسم رئيس الحمد، ىنادي الدكتورة أشارت جيتيا، من
نحن و . الصحية الرعاية مجال في متزايدة خدماتتوفير  يتطمب، الذي يؤثر عمى حياة األسر ،الخرفمرض 
. المسنين السكان عدد في المطردة الزيادة مع المقبمة السنوات خاللارتفاًعا في عدد المصابين بالخرف  نتوقع
نني  والييئات قطرالمسؤولين في دولة  كبار من الموضوع ىذا بو يحظى الذي االىتماممتفائمة لمغاية برؤية  وا 
 رعاية سبل وتوفير وتحديد فعالة، بحوثإجراء  في سوًيا التعاون. ويمكننا العالمية الصحة منظمة مثل الدولية
 ".وأسرىم لممرضى الدعم من المزيد وتقديم المبكر والعالج لمتشخيص أفضل

 الصحة منظمة في المخدرات عمى واإلدمان النفسية الصحة إدارة مدير ساكسينا، شيخار الدكتور يرىو 
 الخرف من يعانون الذيناألشخاص  من العظمى الغالبية، ذلك أن عالمية قضيةيمثل  الخرفأن " العالمية



 

 المرض انتشارفي وتيرة  سريًعا ارتفاًعا ستشيد التي الدول ىي وىذه. الدخل ومتوسطة متدنية لدول ينتمون
دراًكا. القادمة السنوات خالل  تضم التي العالميةمن المرجح أن تناقش جمعية الصحة  المسألة، ىذه ألىمية وا 
 الصحية لالستجابة عالمية عمل خطةالجمعية وتعتمد  .0202 مايو في المسألة ىذه الصحة وزراء جميع
 ".لمخرف العامة

. العامة الصحة مجال في عالمي كتحد المتنامية الخرف مشكمة عمى الضوء تسميطب ويشمؤتمر  يمتزمو 
 عبر الخرف لمعالجة العالمية االستجابة: لمعمل دعوة" بعنوانالصادر  0202لعام  مؤتمرال تقرير فيدويست

 الدعم مؤتمرالويقدم  .ودولية محمية حمواًل  تطمبي الخرفالعالمي المتزايد عمى أن  اإلجماعمن "، االبتكار
 .الرعاية وتوفير الصحية السياسات صياغةالقطاع الصحي في قطر عبر  لرواد

 شيوًعا، أكثر أمراض بسبب الدماغي التمف يصف شامل مصطمح ىو إنما محدًدا، مرًضاالخرف  دعي   الو 
الخرف بقسوتيا وتعددىا، حيث تشمل  عراضوتتصف أ. دماغية سكتات سمسمة أو الزىايمر مرض منياو 

 .اليومية األنشطة أداء عمى الشخص قدرة من بالحد كفيمة وىي والسموك، التفكير، وميارات الذاكرة، تدىور

 ال ي مِثلإال أنو  العالم، أنحاء جميع في السن كبار بين والتبعية لإلعاقة الرئيسية األسباب أحد الخرف ويشكل
 الرعاية مقدمي عمى واقتصادي واجتماعي ونفسي بدني أثر ولمخرف. الشيخوخة مرحمة من طبيعًيا جزًءا

 .فعالة خدمات تطوير تعقيد من يزيد مما والمجتمع، واألسر الصحية

 قطر مؤسسة مقر في مجتمعية فعاليةالماضي  الشير خاللنظما  قد الطبية حمد ومؤسسة ويشمؤتمر  وكان
 لكبار دراسات عرض الفعالية برنامج وتضمن .قطر دولةالعالمية في  الخرف بمشكمة التوعية إلى تيدف
 لممرضى الرعاية ومقدمالتجارب المباشرة التي رواىا  قصصو  الخرف، مسألة حول العالم في الخبراء

 جوانب مختمف حول النصائح وقدموا الشخصية، خبراتيم الفعالية في المتحدثون وعرض. بالخرف المصابين
 .الخرف رعاية

أو حساب تويتر  www.wish-qatar.orgلممزيد من المعمومات حول مؤتمر "ويش"، يرجى زيارة موقع 
@WISHQatar. 

 



 

  - انتهى -

 
 "نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش

ت المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا

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

 .رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر

العالم. ويسعى المؤتمر  بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول 0200انعقدت 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 ا لصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

تصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اق

  معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0992تأّسست مؤسسة قطر سنة 

  ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

حقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى تمتزم مؤسسة قطر بت

كار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبت

وجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة والتكنول

 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaوني لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتر 

 

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

