
 
 

 

 

 صدر تقريًرا حول الخرفي  لمي لالبتكار في الرعاية الصحية مؤتمر القمة العا

 التقرير يركز على أعباء الخرف وكيفية التعامل معها في منطقة شرق المتوسط

يًرا تقر "ويش" نشر مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية . 2017يوليو  15الدوحة، قطر، 
ات تقديم خدمالسياسات الخاصة بسلط الضوء على الحاجة الملحة للتعاون بين الجهات المعنية عند وضع ي  

أو  هأعراضالتغلب على من  هممن أجل تمكينوذلك ، وعائالتهمبمرض الخرف لمصابين لالرعاية الصحية 
 منها. التخفيف

على  تساعد برز التقرير مزايا التعاون في مجال البحوث واالبتكار، ويوضح التحديات واآلليات العديدة التيي  
ويات وتحديد األوللألبحاث الطبية وضع خطة للتعامل مع مرض الخرف، باإلضافة إلى تعزيز البنية التحتية 

 .ألوسطا في مجال الصحة العامة بمنطقة الشرق االذي يمثل هاجًسا متناميً  ،الوطنية في مواجهة هذا المرض
 4،4تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يتضاعف عدد األشخاص المصابين بالخرف في المنطقة إلى و 

 .2030ماليين نسمة بحلول عام 

ار في واالبتكالتقرير الجديد، وعنوانه: "تعزيز التعامل مع أعباء وتأثير الخرف من خالل وضع السياسات و 
 بمؤسسة 2016قد في ديسمبر الخدمات االجتماعية في منطقة شرق المتوسط"، هو ثمرة االجتماع الذي ع  

ق إقليم شر  –منظمة الصحة العالمية بدول أعضاء  10ممثاًل من  70شارك فيه نحو و حمد الطبية في قطر، 
 خبراء من خمس عشرة المتوسط، الذي يبدأ من المغرب في الغرب إلى باكستان في الشرق، باإلضافة إلى

 دولة أخرى.



 

ن منتدى قطر الوطني للجهات المعنية بالخرف، عن يممثلتضمنت المشاركة القطرية في اجتماع ديسمبر 
ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية األولية. وناقش الحاضرون 

مل ين بالخرف. وتضمن االجتماع مناقشة خطة العاستراتيجيات لتحسين الرعاية الصحية والمتابعة للمصاب
 لعام. هذا االعالمية بشأن االستجابة الصحية العامة للخرف، التي تعتزم منظمة الصحة العالمية مناقشتها 

، شيخار ساكسينا، مدير إدارة الصحة النفسية واإلدمان على المخدرات في منظمة الصحة العالميةوصرح 
ألهمية امؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية في غاية قائاًل: "كان االجتماع الذي استضافه 

 خطة عملساهم كذلك في وضع كما مرض الخرف،  حولتبادل المعلومات واألدلة بين الدول والخبراء جهة ل
 عالمية لالستجابة الصحية العامة للخرف أقرتها جمعية الصحة العالمية".

مرض رئيس قسم أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية، أن الدكتورة هنادي الحمد، أكدت  ،ومن جانبها
جل يؤثر على مختلف خدمات الرعاية الصحية، ويتطلب التعاون والتآزر بين الجهات المعنية من أ"الخرف 

ي حقق نهاية العام الماض اجتماع "ويش" فيأشارت إلى أن و . "تحقيق النجاح في القضاء عليه والتعامل معه
 الخرف.مرض صياغة الخطة الوطنية للتعامل مع نقلة نوعية في 

بمرض  أبدى مؤتمر ويش اهتمامًا كبيراً "الدكتور إجبرت شلنجز، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ويش، فقال: أما 
ا في لتكون دائمً  ونحن نعتز بدعم الجهات المحلية الرائدة .2015الخرف منذ إصداره التقرير الرئيسي عام 

مج للمناقشات ومساهم رئيسي في برناكمنسق الذي تقوم به دولة قطر  يندعم الدور المحور ، كما الصدارة
التي القضايا الرئيسية تناول  2016تقرير "الخرف". وأضاف شلنجز بأن منظمة الصحة العالمية لمرض 

ري المتوسط، مبرًزا المبادرات الناجحة والجاووضعها في إطار إقليم شرق  2015سلطنا عليها الضوء في 
ًعا عاون متنفيذها للتعامل مع مرض الخرف، باإلضافة إلى تمهيد الطريق للخطوات المقبلة التي تمكننا من الت

 لمواجهة هذه القضية الصحية العامة".

تخطيط الرعاية الصحية لمرض الخرف وتقديم الخدمات الطبية الذي تم إحرازه في التقدم الخرف برز تقرير ي  
والعالجية في إقليم شرق المتوسط، مما يجعله منصة لتبادل المعلومات حول المبادرات الوطنية واإلقليمية، 

لخرف ومتابعة لواألفكار واالستراتيجيات، باإلضافة إلى أفضل الممارسات التي تتعلق بتقييم الرعاية الصحية 
ابين. ويتناول التقرير الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق األهداف المتعلقة بمرض الخرف في المص

 المنطقة وعلى مستوى العالم.



 

، عضو مؤسسة ويش مؤتمرأعلن ، وفي إطار التأكيد على أن مرض الخرف يمثل تحدًيا عالمًيا متفاقًما
من ضمن الدول الثالث األساسية في  كانتكونها ، دعمه لمشاركة قطر في المرصد العالمي للخرفقطر، 

وارد رة والموتقديم المشو  ،إلى جمع المعلومات والبيانات حول الخرف الهادفةالمنطقة التي تنفذ هذه المبادرة 
 أيًضا عضو في منتدى وهويش  مؤتمروتجدر اإلشارة إلى أن التي تساهم في تعزيز السياسات الوطنية. 

 بالخرف.قطر الوطني للجهات المعنية 
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 تعليق الصور

إدارة الصحة النفسية واإلدمان على المخدرات في منظمة الصحة  مدير، شيخار ساكسيناالدكتور : 1صورة 
 حول مرض الخرف. 2016ورئيس مجلس إدارة منتدى ويش  العالمية

حول مرض الخرف يناقشون س بل تعزيز االستجابة للمرض  2016المشاركون في منتدى ويش  :2صورة 
  .إقليم شرق المتوسط –منظمة الصحة العالمية بعضاء األ من خالل تطوير سياسات وطنية أفضل في الدول

إقليم شرق  -المشاركون يستمعون للمحاضرات التي ألقاها أعضاء منظمة الصحة العالمية  :3صورة 
 . حول مرض الخرف 2016منتدى ويش ، وذلك خالل المتوسط

  – انتهى -

 

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

فضل مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أ
ة المجتمع وتنمي األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم

 موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر.  تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة

http://bit.ly/2tvdhH3


 

ية بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصح 2013انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
ي ع دولمحول العالم. ويسعى المؤتمر من خالل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجت

 يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحية. 

الم، تتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول الع
لهام الجهات األخرى المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء.   وا 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

وع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متن
ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة 

 تعليم، والبحوث والتطوير، والتنمية المجتمعية. ابتكارية تجمع ما بين ال

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
 ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر

افسة في ن المنتعليمي الراقي فرص التعّلم مدى الحياة ألفراد المجتمع، بدءًا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم مال
 بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

يات كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحد
لقطرية، قافة االوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الث

 تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.  
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