تتناول سبل دعم العيش المستقل للمصابين به

"ويش" يقدم دراسة حول "التوحد" خالل مؤتمر دولي في بوتان
الدوحة ،قطر ×× ،أبريل  :2017قدم مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" دراسة
أجراها حول "التوحد" في المؤتمر الدولي للتوحد واضطرابات النمو العصبي ،الذي عقد بمدينة ثيمبو ،عاصمة
مملكة بوتان ،خالل الفترة من  19إلى  21أبريل .2017
تعاون في تنظيم المؤتمر و ازرة الصحة في مملكة بوتان ،وو ازرة الصحة ورعاية األسرة في جمهورية بنغالديش
الشعبية ،باإلضافة إلى منظمة الصحة العالمية .وشارك في المؤتمر وزراء صحة من منطقة جنوب شرق
آسيا ،وخبراء دوليون ،وبعض المصابين بالتوحد والجهات القائمة على رعايتهم ،وجهات تشريعية ومسؤولون
حكوميون ،وممثلون عن المجتمع المدني ،وأقيم تحت شعار "البرامج الفعالة والمستدامة متعددة القطاعات
لألفراد والعائالت والمجتمعات المصابة بالتوحد واضطرابات النمو العصبي".
وأدار الدكتور محمد وقار عظيم ،رئيس قسم الطب النفسي في مركز السدرة للطب والبحوث والرئيس المساعد
لمنتدى التوحد في مؤتمر "ويش" جلسة بعنوان "دعم الحياة المستقلة" ،وهو أحد الموضوعات الرئيسية لتقرير
"التوحد" الصادر عن مؤتمر "ويش  ،"2016الذي شارك الدكتور عظيم في تأليفه.
قائال" :يجب أن يركز صانعو السياسات على توعية الجمهور باضطرابات طيف
وصرح الدكتور عظيم ً
التوحد ،ودعم إجراءات التشخيص والكشف المبكر ،لضمان وصول األطفال المصابين بالتوحد وجهات
الرعاية والعالج لطرق العالج المدعومة باألدلة وغيرها من صور الدعم في المجتمع".
ومن جهته ،علّق الدكتور إجبرت شلنجز ،الرئيس التنفيذي لمؤتمر "ويش" بقوله" :أصبحت دولة قطر من
الدول التي تحظى بمكانة مرموقة في تقديم خبراتها حول أفضل الممارسات في سياسات الرعاية الصحية.
وتتجه الدول األخرى نحو قطر لكي تتعلم من سياساتها الصحية المتقدمة ،والتوحد نموذج مثالي لذلك .وفي

األسبوع الماضي ،انضمت قطر إلى نخبة من الدول القليلة على مستوى العالم التي لديها استراتيجية وطنية
شاملة الضطراب طيف التوحد .ونحن سعداء للغاية بأن الدكتور وقار قد حمل رسالة تفيد بأن قطر تقدم
اسعا للمصابين بالتوحد ،وأن تقرير "ويش" سيساهم في إلهام صانعي السياسات على أعلى مستوى في
دعما و ً
ً
جميع أنحاء العالم".

ويتمثل الهدف األساسي للمؤتمر في توفير منصة لصانعي السياسات للتواصل مع الخبراء والجهات المعنية
في تبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول التوحد واضطرابات النمو العصبي ،واتاحة فرصة للتعرف على
سبل االستراتيجيات الخاصة بكل دولة مع أهداف التنمية المستدامة ،باإلضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة
بين األمم.
ويتمتع مؤتمر "ويش" برصيد طويل من االلتزام بتعزيز الوعي بمشكالت الصحة النفسية واعداد األبحاث
المعززة باألدلة لمواجهة التحديات المرتبطة بوضع السياسات ،مثل الخرف والتوحد .وتؤدي التغطية اإلعالمية
حيويا في توعية المجتمع بضرورة دعم األطفال المصابين بالتوحد وعائالتهم .ولتعزيز التغطية الصحفية
ًا
دور ً
اإليجابية لألمراض النفسية التي تحتاج للدقة والمعالجة الثقافية الحساسة ،أبرم مؤتمر "ويش" اتفاقية شراكة
وتعاون مع برنامج الصحة النفسية التابع لمركز كارتر في أتالنتا خالل شهر يونيو  ،2016إلنشاء فرع
محلي من برنامج زمالة "روزالين كارتر" لصحافة الصحة النفسية في قطر .ويدعم مؤتمر "ويش" هذا العام
الدفعة الثانية من الصحفيين المقيمين في قطر الذين حصلوا على دورة تدريبية مكثفة في أتالنتا وانضموا إلى
نخبة من الصحفيين المتخصصين في تغيير نظرة المجتمع للمرضى النفسيين .وكانت الدفعة األولى قد
شملت أربعة صحفيين أنهوا تدريبهم في سبتمبر .2016
لالطالع على تقرير "التوحد :إطار عالمي للعمل" باللغة العربية ،اضغط هنا https://goo.gl/nn5phs
 -انتهى-

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

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسات المستندة
إلى األدلة .ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة مو از بنت ناصر،
رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر.
انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام  2013بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم .ويسعى المؤتمر
من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات
وبحوث الرعاية الصحية.
إلحاحا حول العالم ،والهام الجهات األخرى
تتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر
ً
المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء.

مؤسسة قطر – إلطالق قدرات اإلنسان
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد
معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان ،بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.
تأسست مؤسسة قطر سنة  1995بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ،وتتولى صاحبة السمو الشيخة مو از بنت
ّ
ناصر رئاسة مجلس إدارتها.
تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم ،والبحوث والعلوم ،وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب ويستقطب أرقى
مبني على المعرفة .كما تدعم االبتكار
الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاد
ّ
والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية .وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة
الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمع.
للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني http://www.qf.org.qa

