
 

 

 

 عالميًا  الصحية االبتكارات توظيفسبل  لمناقشة

  الصحية الرعاية في لالبتكار العالمي االنتشار ندوة" يستضيف ويش"

 

 عن"( ويش)" الصحية الرعاية في لالبتكار العالمي القمة مؤتمر أعمن: 6132 أغسطس 13 قطر، الدوحة،
 المقرر ومن .العام ليذا المؤتمر برنامج ضمن الصحية الرعاية في لالبتكار العالمي االنتشار لندوة استضافتو

 .الدوحة في نوفمبر 03و 92 يومي الندوة تقام أن

 قطر مؤسسة يادعمت تيال البحثية المشاريع من الصحية الرعاية في لالبتكار العالمي االنتشار دراسة دعوت  
 المختصين ملتعا لكيفية الدراسة وتتعرض. العام ليذا" ويش" قمة إطار في المجتمع وتنمية والعموم لمتربية

 يمبي ماب عتمادىاال العالم من أجزاء ستة في الصحية االبتكارات مع الصحية الرعاية قطاع في والعاممين
 الحمول واعتماد نشر في الصحي باالبتكار المعنية المنظمات دور الدراسة بحثت كما. منيم كل متطمبات
 .المتطمبات مكت مبيةلت الناجعة

 اعتماد تعزز التي لعواملا ،9300" ويش" مؤتمر عن الصادرة الدراسة، من األولى المرحمة ناولتت وقد
 والمختصين لمعاممين استبياني مسح عبر العالم أنحاء كافة من دول ثمان في الصحية الرعاية في االبتكارات

 االبتكارات من عدد العتماد المؤدية العوامل الثانية المرحمة وتناولت. الدول تمكب الصحية الرعاية قطاع في
 في الدراسة من الثالثة المرحمة ستعرضت   وسوف. مختمفة دول إلى تنتمي حاالت ثمان في بنجاح الصحية
 أن أي الصحي، االبتكار عمى المتنامي الطمب جانب عمى الضوء سمطسي   حيث العام، ليذا" ويش" مؤتمر
 االبتكارات دفع قد تؤدي إلى التي وليس العوامل الصحية، لالبتكارات الجاذبة العوامل عمى سيكون التركيز
 . االنتشار من المزيد لتحقيق



 

 

 بمؤسسة العامة الصحة طب كمية في الطبيين المحاضرين كبير ىاريس، ماثيو السيد عمق الصدد، ىذا وفي
 العالمي االنتشار مشروع ومدير لندن، دجيكول إمبلاير في العامة الصحة طب وكمية العالمي الصحي االبتكار
 المؤتمر يمثل حيث مشروعنا، عمى األثر أكبر" ويش" لمؤتمر كان لقد: "قائالً  الصحية، الرعاية في لالبتكار
 أرضية عمى العالم حول الصحي القطاع في القرار صناع أبرز بين الخالق لتعاونتعزيز ال قيمة فرصة

 ".الصحية الرعاية أنظمة وانتشار تصميم مثل الشائكة الصحية لمقضايا التصدي بغرض مشتركة،

 حول البحثية الجيود تيحظ لطالما: "قائالً  ،"ويش"مبادرة ل العام المدير ز،جشيمين برتجإي السيد بدوره، عمق
 تعذروىو أن  ،اجدً  واضحلسبب  "ويش" مؤتمر أعمال جدول في رئيسية مكانةب الصحي االبتكار انتشار
 عممتنا وقد التخطيط، في خملوجود  إلى يشير مختمفة سياقات فيىا واعتماد الصحية االبتكارات انتشار
 ".ذاتيا الفكرة في لخمل ال مؤسساتية، لعوائق نتيجةً  حدثي ما اغالبً  االبتكارات انتشار في الفشل أن التجربة

 الجميع يعترف وبينما. والتشتت واالنفعالية بالجمود اليوم المنتشرة الصحية الرعاية أنظمة تتسم: "وأضاف
 التي بالعوائق مثقاًل  ال يزال الصحية الرعاية نظام أن إال الصحية، الرعاية مستقبلدعم ل االبتكار بأىمية
 إقامة في يكمن المعوقات تمك تجاوز في األمل ولكن. فعال بشكل االبتكارات من العديد اعتماد دون تحول

 وموّجية مرنة مستقبمية صحية رعاية أنظمة بناء أجل من تعدديتيا،رغم  متضافرة مناىجو  قوية شراكات
 الرعاية في لالبتكار العالمي االنتشار دراسة جيود وتأتي. لممرضى الممكنة النتائج أفضل تحقيق صالحل

 ".والسياسات القرار صناع عمى الصحية االبتكارات واعتماد نشر عممية لتسييل الصحية

 تسريع سبيل في توظيفيا الصحية الرعاية قطاع لقادة يمكن التي اآلليات عمى الضوء الدراسة تسمط وسوف
 حيز إلى النظري الحيز من باالبتكارات الخروج سبل ستتناول حيث ،ىاونشر  الجديدة االبتكارات اعتماد

 اإلدارة أنظمة تطوير وكيفية ،ووتحديات الصحي القطاع في العمل متطمبات إلى االنتباه ستمفت كما التطبيق،
 .الصحي القطاع في العاممين وخبرات تجارب من االستفادة عبر الصحية



 

 

 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

 الرعاية قطاع تواجو التي التحديات أكبر عمى الضوء تسمط بحثية منتديات سبع المؤتمر برنامج وسيتضمن
 حولمتداخمة  تخصصاتفي  عممية تقاريرب المنتديات تخرج أن المقرر من حيث العالم، حول الصحية
 الصحي، القطاع في االستثمار عمى المترتبة االقتصادية والفوائد الدقيق، طبوال السكانية، الصحة مواضيع

 عمم عمى المعتمدة والحمول والتوحد، الدموية، واألوعية القمب وأمراض الصحية، العناية ومسؤوليات
 مفصاًل  اتقريرً  ،األولى لممرة ،"ويش" ستصدر كما. العالميين المختصين من نخبة الندوات وسيدير. السموكيات

 مرض مثل المؤتمر، سياق ضمن تطرح التي المواضيع يخص فيما اوعالميً  امحميً  المبادرة تأثير حول
 .المرضى وسالمة السكري

 تمك وخصوًصا المؤتمر، فعاليات ضمن العالم أنحاء مختمف من الصحية االبتكارات أحدث استعراض سيتمو 
 إلى باإلضافة الشباب، المبتكرين من عدد بمشاركة ،ياوتمويم ىاوتنفيذ الصحية المشاريع بتصميم المتعمقة
 .الثالثين سن دون ىم ممن الصحية الرعاية قطاع في القادة بإنجازات التنويو

 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

http://www.wish-qatar.org/


 

 

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  9300انعقدت 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

 دينيكسونيا 

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

 3326999497900ىاتف: 

 sdinnick@qf.org.qaبريد إلكتروني: 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 

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

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

لى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتو  0224تأّسست 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

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

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

 .جتمعالتراث وتمبية االحتياجات المباشرة لمم

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

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