
 
 

 دولة 03 من أكثر منخبراء  بحضور

 الهادئ والمحيط آسيا شؤون مجمس منتدى في يشارك"ويش" 

 في"( ويش)" الصحية الرعاية في لالبتكار العالمي القمة مؤتمر شارك: 6192 سبتمبر 91 قطر، الدوحة،

 سبتمبر 21-21 خالل الفترة من قدع   الذي ،"(آباك)" اليادئ والمحيط آسيا شؤون لمجمس الخامس المنتدى

 .ستراليةاال سيدني بمدينة

 دولة 03 من أكثر من قدموا الذين الرائدة، الصحية الكفاءات منشخص  2233 من أكثر المنتدىفي  شارك

 من لالستفادة قيمة فرصة لممشاركين المنتدى أتاح وقد. الصحية الرعاية قطاع في االبتكارات أحدث لمناقشة

 كما. العالم حول الصحية والمؤسسات المرضى أوضاع تحسين في جدارتيا أثبتت التي الرائدة البرامج تجارب

 عمالً  اليادئ، والمحيط آسيا منطقة في أوسع نطاق عمى بالمنظمة التعريف في" ويش" مشاركة ساىمت

 . العالم حول الصحية بالرعاية المتعمقة والخدمات السياسات تطوير إلى الرامية رسالتياب

مؤتمر  عن الصادرة التقارير بعض ومناقشة استعراض جرى خالليما رئيسيتين جمستين المنتدى وتضمن

 األطباء بين الصحية الرعاية سبل تييئة في التعاون قضايا عمى الضوء األولى الجمسة سمطت حيث ،"ويش"

 بين مثمرة شراكات لبناء الزمةال المنيجيات بحث تم كما ،سالمتيم لضمان إضافية وسيمةك والمرضى

 وسبل المرضى وسالمة الصحية الرعاية جودة تعزيز أجل من الصحية، الرعاية ومقدمي وأسرىم المرضى

 عمى آثارىاو  المعمومات مجال تقنية في العالمية الثورة من المستفادة الدروس الثانية الجمسةوتناولت . العالج



 

 الصحية والوقاية طعيمالت بحمالت المرتبطة تمك سيماال  ،اتحديدً  الصحية بالرعاية المتعمقة االتصاالت

 .الطوارئ وحاالت

 في لالبتكار ستويكل دي جون لمركز التنفيذي المدير ليفيتان،-إدجمان سوزان السيدة مشاركة المنتدى شيد

 منتدى رئيس منصب اسابقً  شغمت والتي العام، ماساتشوستس مستشفىب األولية الصحية الرعاية مجال

 آرتشر، ستيفاني السيدة مع مشتركة ورقة قدمت حيث ،1320 لعام" ويش" لمؤتمر التابع المرضى مشاركة

 بشأن المعقدة الرسائل إيصال منتدى رئيس سوغز، سوزان السيدة شاركت كما. لندن دجيكول مبلايرإ كمية زميل

 .الثانية الجمسة في قدمتيا بورقة ،1322" ويش" مؤتمر في الصحة

 لممشاركة" ويش" لمؤتمر دعوةال وجيت7 "قائالً  ،"ويش"مؤتمر ل التنفيذي المدير ز،جشيمين برتجإي السيد وعمق

 الرعاية مجال في وخبراتنا البحثية جيودنا من االستفادة بغرض ،لمسنة الثانية عمى التوالي "آباك" منتدى في

 في نوعو من مؤتمر أكبر ثالث العام، ىذا الخامسة نسختو في عقدي   الذي ،"آباك" منتدى دويع. الصحية

 واالبتكارات التطورات أحدث بحثل الصحية الرعاية قطاع في العالمية الخبرات من نخبة يجمع إذ العالم،

 في القيادي ودورىا" ويش" رصيد عمى العالمية الشيادة بيذه نعتز ونحن. وشيقة مستجدة بطرق الصحية

 كو" مؤسسة مع مثمرة استراتيجية شراكة لتحقيق ياترشح والتي ،الصحية بالرعاية المعنية البحوث تطوير

 ". النيوزلندية" أواتيا

 لمدينة الصحية الرعاية خدمات بتقديم المعنية" أواتيا كو" مؤسسة جيود دعم في" ويش" مؤتمر ساىم قدو 

 جدارتيا" أواتيا كو" مؤسسة أثبتت وقد .1323بر مشاركتو في منتدى "آباك" ع نيوزلندا مدن كبرى أوكالند،



 

 شبكة مبادرة في وعضويتيا" ويش" في النشطة عضويتيا إلى بالنظر سيماال  رئيسي، استراتيجي كشريك

 لندن، كوليدج إمبلاير وجامعة "ويش" بين بالتعاون ،1336 عام تأسست، التي القيادية الصحية األنظمة

 والمساعدة الخبرات لتبادل العالم، حول دولة 21 من أكثر في اصحيً  انظامً  12 مع الحين ذلك منذ وتعاونت

 العامة الصحة وزارة شركاء أحد" أواتيا كو" تعتبر كما .الدول تمك في الصحية الرعاية سياسات تطوير في

 .قطر في متكامل صحية رعاية نظام تطوير في النيوزلندية المؤسسة ممارسات من استفادت التي القطرية،

 منصة المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر لمؤسسة التابعة العالمية المبادرات إحدى ،"ويش" مؤتمر وفروي

 الصحية والممارسات االبتكارات وتشجيع بنشر المعنية والمينية واألكاديمية السياسية الخبرات آلالف جامعة

 .السميمة

 ،1323" ويش" مؤتمر فعاليات ضمن العالم أنحاء مختمف من الصحية االبتكارات أحدث استعراض وسيتم

 ،ياوتمويم ىاوتنفيذ الصحية المشاريع بتصميم المتعمقة تمكوخصوًصا  نوفمبر، 03و 16 يومي عقده المزمع

 ممن الصحية الرعاية قطاع فيالشبان  القادة بإنجازات التنويوجانب  إلى ،نالشبا المبتكرين من عدد بمشاركة

 .الثالثين سن دون ىم

 قطاع تواجو التي التحديات أكبر عمى الضوء تسمط بحثية منتديات تسع المؤتمر برنامج سيتضمن كما

 االقتصادية والفوائد الدقيق، والعالج السكانية، الصحةب المتعمقة تمك سيماال  العالم، حول الصحية الرعاية

 والتوحد، الدموية، واألوعية القمب وأمراض الصحية، رعايةال ومسؤوليات الصحي، القطاع في الستثمارل

 األخالق منظور من العربي الخميج منطقة في الجينوم وأبحاث ،السموكيات عمم عمى المعتمدة والحمول



 

 كما. العالميين المختصين من بةنخ الندوات وسيدير. الصحية الرعاية قطاع في العاممة والقوى اإلسالمية،

 التي المواضيع يخص فيما اوعالميً  امحميً  المبادرة تأثير حول مفصاًل  اتقريرً  ،األولى لممرة، "ويش" صدرسي

 .المرضى وسالمة السكري مرض مثل المؤتمر، سياق ضمن تطرح

 تويتر حساب أو qatar.org-www.wish موقع زيارة يرجى ،"ويش" حول المعمومات من لممزيد

@WISHQatar. 

 - انتهى -

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

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

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

 .رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  1320انعقدت 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 ك ميا من أجل تسخير قوة االبتكار لمتغمب عمى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء

 :لمزيد من المعمومات حول الشؤون اإلعالمية لمؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في الرعاية الصحية، يرجى التواصل مع

 نيكسونيا دي

 "مدير االتصال في مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحة "ويش

 3364111213150ىاتف7 
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 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 

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

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

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى 2662تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 .رئاسة مجمس إدارتيا

أرقى الجامعات  تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب

يات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموك

الحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية و 

 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني7 ل

 .pressoffice@qf.org.qaلمعرفة المزيد عن مؤسسة قطر، يرجى االتصال بالمكتب الصحفي عمى البريد اإللكتروني التالي7 
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