
	
 

 مؤسسة قطر لتعزیز االبتكار في الرعایة الصحیة في إطار سعي 
  ھیصحرعایة الالفي خدمات  التصمیم یناقش سبل دمج 2018ویش مؤتمر 

 
یستكشف مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة "ویش"،  :2018فبرایر  21الدوحة، قطر، 

 همؤتمرعضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، كیفیة تأثیر التصمیم على تجربة المریض في 
مركز قطر الوطني بنوفمبر  14إلى  13في الدوحة، خالل الفترة من  هعقد المزمع، 2018المقبل، ویش 

 للمؤتمرات.
 

في ویش مؤتمر ا من تسعة مواضیع بحثیة ستشكل محور تركیز وسیكون التصمیم في مجال الصحة واحدً 
الصحیة، فضال عن الرعایة حسن نتائج ، مع التركیز على التحدیات التصمیمیة التي یمكن أن تُ دورتھ القادمة

خالل مؤتمر ویش لعام ر یُنشعرض نتائج البحث في تقریر وستُ  الخبرة الیومیة لمقدمي الرعایة الصحیة.
ر توصیات بشأن اصد؛ بھدف إعامینالمرموق الذي یعقد كل  بشكل متعمق خالل المؤتمرناقش ، وسیُ 2018

 الرعایة الصحیة. جودةتحسین في السیاسات یمكن أن یكون لھا أثر إیجابي 
 
المشارك آرون سكالر، المؤسس بمؤتمر ویش السید  الصحةبحوث التصمیم في مجال  منتدىیترأس و
جاینت كرییتف بوكالة التجاریة  اتللعالم االستشاراتین ونائب رئیس قسم زابریسكریب دی مؤسسةل

خالل حیاتھ المھنیة، قاد آرون فرق والوالیات المتحدة األمریكیة. بسان فرانسیسكو  مدینة ستراتیجي في
الدكتورة دینا آل ثاني، األستاذ وتمثل  التصمیم التي تركز على تحسین نوعیة حیاة الناس والصحة والعافیة.

 الصحة.   بحوثمجموعة  في قطر، دولة جامعة حمد بن خلیفةبالمساعد 
 

التصمیم الذي ب للغایةسكالر: "أنا مؤمن السید ، قال 2018ویش مؤتمر حدیثھ عن مشاركتھ في معرض وفي 
في معظم وایة الصحیة. الرعخدمات الصحة وجذري في مجال  تحویلحداث یركز على الناس بقوة إل

ویش في مؤتمر منتدى البحوث  یدمجسوف وفي الرعایة الصحیة.  المصممینال یُستفاد من خبرات األحیان، 
المصممین بذلك ما بین جمع لیمجال الصحة، والمناقشات المرتبطة بالتصمیم ب المتعلقةبین المحادثات ما 

 ".مرحلة عالمیةلى إھمة مھذه المحادثات ال لنقلیتیح ھذا المنتدى فرصة بالتالي، وخبراء الرعایة الصحیة. و
 

التصمیم في مجال الرعایة  بطرح: "نحن سعداء ، بقولھاویشمؤتمر قت سلطانة أفضل، الرئیس التنفیذي لوعلَّ 
لدیھ القدرة على إحداث مھم موضوع  مناقشة ھدفب 2018كأحد محاور التركیز في مؤتمر ویش الصحیة 

في ھذا المتمرسین مجموعة استثنائیة من الخبراء اجتماع لقد الرعایة الصحیة. وقد عُ مجال یر إیجابي في تغی
تقدیم  علىأثر إیجابي  اأن یكون لھ یمكن يتالاالبتكار في التصمیم  سبلتعزیز للنظر في  الحیويالمجال 

من  اكبیرً  اھذا الموضوع قدرً أن یخلق إلى  بشدةفي المستقبل، وأنا أتطلع رعایة صحیة متقدمة للمرضى 
 ."المقبل شھر نوفمبر المزمع عقده خالل 2018ویش مؤتمر المشاركة في 

 
یشكل منصة ال  ،مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة، الذي یعقد في الدوحة كل عامینوبات 

قطاع الرعایة الصحیة. كما أصبح  غنى عنھا لآلالف من صناع السیاسات واألكادیمیین والمتخصصین في
ً  منبراً المؤتمر یمثل   لنشر االبتكار في الرعایة الصحیة وأفضل الممارسات والسیاسات.  رئیسیا

 



	
ً في مجال عملھ.  2018وسیضم مؤتمر ویش  تسعة منتدیات بحثیة، یقود كل منھا خبیر معروف دولیا

كثر إلحاحا في العالم، وتعالجھا في سیاق یغطي وستسلط المنتدیات التسعة الضوء على بعض التحدیات األ
 الجوانب الطبیة واألخالقیة والتكنولوجیة واإلنسانیة للرعایة الصحیة.

 
ً منظمات من جمیع أنحاء العالم 2018وفي إطار برنامج مؤتمر ویش لعام   تقود، ستستضیف القمة أیضا

عملیة تصمیم برامج الرعایة الصحیة وتقدیمھا وتمویلھا. وستتاح لنخبة مختارة من المبتكرین الشباب منصة 
 .ة من جمیع أنحاء العالممؤثرشخصیات اللتبادل األفكار الجدیدة مع صناع السیاسات الصحیة وال

 
على القضایا التي سبق " تقاریر عن تأثیره المستمر، محلیاً وعالمیاً، 2018كما سیعرض مؤتمر "ویش 

مجموعة متزایدة من الفعالیات المجتمعیة في مختلف أنحاء أیضاً  نظموسیدراستھا في القمة، مثل التوحد، 
البتكار في مجال الرعایة الصحیة في إطار "قلب ویش"، وھي لأمثلة ھذه الفعالیات وستقدم  .دولة قطر

ة تستضیف مناقشات غیر رسمیة، وتوفر خبرة عملیة مساحة تفاعلیة لعرض منتجات الرعایة الصحیة الجدید
 في تقنیات مثل الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي.

 
 
  - انتھى -

 
 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة "ویش"
مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة "ویش" ھو منصة عالمیة للرعایة الصحیة ترمي إلى إیجاد 
ونشر أفضل األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ویعد مؤتمر "ویش" مبادرة عالمیة أطلقتھا مؤسسة 

موزا بنت ناصر، رئیس مجلس إدارة  قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع تحت رعایة صاحبة السمو الشیخة
 مؤسسة قطر. 

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال  2013انعقدت النسخة االفتتاحیة من مؤتمر "ویش" في الدوحة عام 
الرعایة الصحیة حول العالم. ویسعى المؤتمر من خالل القمم السنویة ومجموعة من المبادرات الممتدة على 

ع دولي یضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سیاسات وبحوث الرعایة مدار العام إلى بناء مجتم
 الصحیة. 

تتضافر جھود ھذا األطراف كلھا من أجل تسخیر قوة االبتكار للتغلب على التحدیات الصحیة األكثر إلحاًحا 
 حول العالم، وإلھام الجھات األخرى المستفیدة وتشجیعھا على العمل البناء. 

 
 إطالق قدرات اإلنسان – مؤسسة قطر

مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع ھي منظمة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرتھا نحو بناء 
اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبیة احتیاجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفیر برامج 

 لتعلیم، والبحوث والعلوم، والتنمیة المجتمعیة. متخصصة، ترتكز على بیئة ابتكاریة تجمع ما بین ا
بناء على رؤیة حكیمة تشاركھا صاحب السمو األمیر الوالد الشیخ حمد  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 

بن خلیفة آل ثاني وصاحبة السمو الشیخة موزا بنت ناصر تقوم على توفیر تعلیم نوعي ألبناء قطر. والیوم، 
تعلیمي الراقي فرص التعلّم مدى الحیاة ألفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشھر یوفر نظام مؤسسة قطر ال

 وحتى الدكتوراه، لتمكینھم من المنافسة في بیئة عالمیة، والمساھمة في تنمیة وطنھم.



	
ً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، یعمل فیھ الباحثون المحلیون على  كما أنشأت مؤسسة قطر صرحا

یات الوطنیة والعالمیة الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحیاة، وتحفیز المشاركة المجتمعیة مجابھة التحد
 في برامج تدعم الثقافة القطریة، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساھم في بناء عالم أفضل.  

لالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني 
http://www.qf.org.qa 

 
 
 
 

 


