
 

 البتكار في الرعاية الصحيةالمساعدة لعوامل استعرضت المعوقات وال

 االبتكار في الرعاية الصحيةانتشار يستضيف ندوة إلكترونية حول  "ويش"

ندوة  "ويش"مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية  استضاف :2017 مارس 4الدوحة، قطر، 
على األدلة  بناء   ،الصحيةاالبتكار في الرعاية انتشار حول عوامل النجاح والعوائق التي تؤثر على إلكترونية 

 دراسات الحالة. المستمدة من 

في إطار  ،فبراير 23 بتاريخاالبتكار في الرعاية الصحية" انتشار عنوان "تحت أقيمت الندوة اإللكترونية 
ويش مؤتمر ، وهي إحدى مبادرات شبكة النظم الصحية الرائدةالتي تنظمها  ،سلسلة "تسريع الرعاية اآلمنة"

ومناقشة فرص لتحديد  ،الرعاية الصحيةوالخبراء والمسؤولين في قطاع قادة للتنظيم لقاءات تي تسعى إلى لا
محاضر . وأدار الندوة اإللكترونية الدكتور ماثيو هاريس، وتطويرها تحسين نظم الرعاية الصحيةومجاالت 

ل، زميل السياسات بمركز السياسات الصحية، وكالهما يسريري أول في طب الصحة العامة، والسيدة هانا بات
 الصحة العالمية التابع لجامعة إمبلاير كوليدج لندن.مجال معهد االبتكار في بيعمالن 

تطبيقها واستخدامها عام ا قبل  17الرعاية الصحية تستغرق نحو قطاع من المعروف أن االبتكارات في و 
تناولت وقد  "لماذا يستغرق األمر كل هذا الوقت؟".األشهر الذي يفرض نفسه هو السؤال لعل و  بصورة عملية.

بناء وذلك ، عرقلتهاو ها تقاعإات أو البتكار تساعد على نجاح اوالعوامل التي األسباب هذه الندوة اإللكترونية 
لصناع في النهاية توصيات الندوة وقدمت  ية واسعة النطاق.على دراسات حالة محددة وأبحاث كمية وكيف

حول كيفية االستفادة من مزايا  ،العاملين في قطاع الرعاية الصحية جميعو  ،السياساتوواضعي  ،القرار
 االبتكار في الرعاية الصحية.

ندوة الضوء على البحوث التي أجريت منذ إطالق برنامج "االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية السلطت و 
، وهو برنامج للبحوث العلمية تموله مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،2012عام الصحية" في 

تطويع االبتكارات لتلبية سبل يستطلع كما  ،الدول المختلفةات الصحية في االبتكار يدرس أسباب انتشار 
 احتياجات العاملين في الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم.



 

في ات الصحية انتشار االبتكار في عوامل أساسية تساعد ة وأظهرت نتائج دراسات الحالة البحثية الثمانية أربع
قيادة، ووضوح الهدف ألول هو الرؤية واالستراتيجية والاالعامل وخلصت النتائج إلى أن مختلف الدول. 

ضرورة وجود هيئة أو وكالة في  يتمثلالعامل الثاني وأن  ،البتكارة لهذا اماس  المطلوب تحقيقه والحاجة ال
وجود تمويل محدد للبحوث الثالث فيتمثل في العامل ، أما ملتزمة أو مسؤولة عن تطبيق هذا االبتكار

العاملين قنوات وشبكات التواصل بين تفعيل دور ابع بأهمية يتعلق العامل الر والتطوير وانتشار ابتكار معين، و 
 .  ريهاالجمعامة و قطاع الرعاية الصحية في 

:وصر   تعتمد " ح الدكتور ماثيو هاريس، رئيس مشروع "االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية"، قائال 
واإلقناع، وهي في األساس مسألة تتعلق الرعاية الصحية على التفاعل مجال تطبيق االبتكارات في عملية 

لالبتكار، ورغبة المعززة قاعدة من األدلة وجود تتطلب  عملية معقدة إذ أنها، فر المواردابتبادل المنفعة وتو 
االبتكار قابال  للتطبيق في مختلف الظروف والدول. أن يكون جهات الرعاية الصحية في تطبيقه، كما يجب 

 ."توسيع نطاق االبتكار جهد ا مماثال  للجهد المبذول في ابتكاره، وربما أكثربعض األحيان، يتطلب في و 

العنصر األول هو و  ،ثالثة عناصر مختلفة تؤثر على انتشار االبتكار في الرعاية الصحيةهناك وأضاف: "
 اله لماهو سلوكيات موظفي الرعاية الصحية، فالعنصر الثاني أما  ،عوامل النجاح األربعة التي ذكرناها آنف ا

أو القديمة طرق ال بالتخلص من فيما يتعلقعلى المستويين الشخصي والمؤسسي، سواء  رىكبأهمية من 
 يفالعنصر الثالث يتمثل  وأخير ا،الصعيد المحلي.  علىتطبيق االبتكار ، و داء المهام اليوميةألاألقل فعالية 

، الرعاية الصحيةالبتكارات التي تمثل ركيزة أساسية في االنتشار السريع  ،الصحيةخصائص منظومة الرعاية 
 ."وهي عناصر التأثير الكلية مثل البيئة االقتصادية والسياسية والبحثية

التابع لجامعة إمبلاير كوليدج  زميل السياسات بمركز السياسات الصحية، لينا باتاهبدورها، صر حت السيدة 
وضوح من أجل تحسين انتشار االبتكار، وهي أوال  التغلب عليها ينبغي هناك عقبات عديدة " :قائلة   ،لندن
الطلب على التغيير من المرضى  عزيزتباإلضافة إلى  ،وتنفيذه االبتكاربتطبيق االلتزام ضرورة و  ،رؤيةال

  ".ريهاوالجم

وهو "االبتكار  ،دراسات انتشار االبتكارفي ا متنامي  زخم ا وفي النهاية، تناولت الندوة موضوع ا يكتسب 
ذات زيادة تطبيق االبتكارات المقتصدة التي تم تطويرها في الدول العمل على الذي يهدف إلى  ،المعكوس"
 المنخفض، وتطبيقها في الدول مرتفعة الدخل. الدخل 



 

األبحاث والدراسات حول انتشار "تحظى بقوله:  ،الرئيس التنفيذي لمؤتمر ويش، السيد إجبرت شلنجزوصرح 
والسبب واضح للغاية، فاالبتكار  ،اهتمامات مؤتمر ويش منذ انطالقهبأهمية قصوى ضمن دائرة االبتكار 

عيوب في ى لإفكرة مبتكرة الفشل في تطبيق  ال يرجعالذي ال ينتشر وال يتوسع لن يكون مجدي ا، وفي الغالب 
 فينحن بحاجة إلى فهم هذه العوائق التنظيمية لكي نساعد و ية. لعوائق وعقبات تنظيمبل  ،الفكرة نفسها

 .يمكنها أن تكون مفيدة لمصلحة المرضى"بحيث تطبيق األفكار الصحيحة 

منظومة صحية من أكثر من  25مع  ،2009 عام منذ انطالقها في، شبكة النظم الصحية الرائدةتتعاون و 
إجراء تحسينات جوهرية في سياسات سبل مناقشة و  ،الخبراءمن المستمدة تبادل المعرفة على  ،دولة 12

مع مؤتمر  ،مقرها في إمبلاير كوليدج لندن الكائنشبكة الرائدة، هذه التعاونت وقد الرعاية الصحية الحالية. 
تغيير إيجابي من خالل الندوات اإللكترونية الشهرية إحداث  علىلالبتكار في الرعاية الصحية العالمي القمة 

مؤسسة حمد الطبية أن اإلشارة إلى جدر تو التي تهدف إلى تحسين صحة السكان في جميع أنحاء العالم. 
 هذه المبادرة.ى لإسدرة للطب والبحوث في قطر من المؤسسات والهيئات التي انضمت الومركز 

قد لمؤسسة قطر، تابعة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"، وهو مبادرة عالمية  وكان
النظم وحث  ،برنامج "تسريع الرعاية اآلمنة" ضمن شبكة النظم الصحية الرائدة لتبادل أفضل الممارسات أطلق

رك في البرنامج شبكة عالمية من شاتو  توفير الرعاية اآلمنة للمرضى.على العالم الصحية في جميع أنحاء 
جهود البرنامج  توجت  وسمؤسسات الرعاية الصحية لتبادل األفكار والخبرات والبيانات حول سالمة المرضى، 

  بنشر تقرير عالمي.بعد ذلك 

 -انتهى -

 

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

الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسات المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في 

بنت ناصر،  إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا

 .مؤسسة قطررئيس مجلس إدارة 



 
بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  2013انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 

االبتكار في مجال سياسات اد و من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة ور 

 .وبحوث الرعاية الصحية

لهام الجهات األ ا حول العالم، وا  خرى تتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر إلحاح 

 .المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد مؤسسة 

  معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت  مو األمير الوالدبمبادرة كريمة من صاحب الس 1995تأّسست مؤسسة قطر سنة 

  ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

يستقطب أرقى تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب و 

لمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاد مبنّي على المعرفة. كما تدعم االبتكار الجامعات العا

حياة والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضا  في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز ال

 .الحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمعالثقافية و 

  http://www.qf.org.qaللحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

     

 

 

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

