
 
 

 في إطار سعي مؤسسة قطر لتعزیز االبتكار في الرعایة الصحیة
 2018لمؤتمر مبادرة ویش تعلن عن آخر مواضیع البحوث 

 
 والرئیسالشیخة ھند بنت حمد آل ثاني، نائب رئیس مجلس اإلدارة  سعادة شاركت: 2018ابریل  23الدوحة، 
 خاص اجتماع في التنفیذي، الرئیس لمكتب التنفیذي المدیر الكواري، عمران والسید قطر، لمؤسسة التنفیذي
یش مؤتمر ول ینالبحث النھائی يعن موضوع خاللھ أعلن"ویش"،  لمبادرة العالمیین األبحاث منتدى لرؤساء
"علم البیانات والذكاء االصطناعي في الرعایة الصحیة" و"دور القطاع الخاص في الرعایة  وھما، 2018

االجتماع سلسلة عروض تناولت التقدم المحرز حتى اآلن بشأن الموضوعات التي ستطرح  وتخللالصحیة". 
  .2018في قمة "ویش" 

أبریل، أعلن البروفسور اللورد دارزي  23 الموافق ،ثنیناإلیوم  ،سدرة الطبمركز بقد في مؤتمر صحفي عُ و
ریر تقا المذكورین سیكونان محور الموضوعیندنھام، رئیس مجلس اإلدارة التنفیذي لمبادرة ویش، أن  أوف

سیشكل جوھر مناقشات قادة الرعایة  متعمقة من قبل فریقین من الخبراء في مجاالتھم، سیصدرون تقریراً 
 .2018قمة ویش  إطارفي مركز قطر الوطني للمؤتمرات في  سیلتقونالصحیة الذین 

من صانعي  2000من قبل أكثر من  إلى سبعة مواضیع أخرى سیتم استكشافھان ااألخیرن اوینضم الموضوع
القائمة الكاملة وتشمل  .2018السیاسات والممارسین والمبتكرین في مجال الرعایة الصحیة العالمیة في ویش 

میم في التصووالتغطیة الصحیة الشاملة؛  ؛التمریضوالتھاب الكبد الفیروسي؛ وللموضوعات صحة العین؛ 
األخالقیات اإلسالمیة والرعایة والقلق واالكتئاب؛ والنزاع؛ الرعایة الصحیة في ظروف ومجال الصحة؛ 

علم البیانات والذكاء االصطناعي في مجال الرعایة الصحیة؛ ودور القطاع الخاص في الرعایة والتلطیفیة؛ 
 .حیةضال
 ھلي فيلمستشفى األلخالد العمادي، الرئیس التنفیذي السید انضم إلى اللورد دارزي في المؤتمر الصحفي و

نة سلطاالسیدة الذي ساھم بمنظوره في البحث الجاري عن دور القطاع الخاص في الرعایة الصحیة، و ،قطر
عایة السیر دیفید نیكلسون، الذي یقود فریق البحوث في مجال الر مأفضل، الرئیس التنفیذي لویش. كما انضم إلیھ

تحقیق في علوم البیانات والذكاء عزیز شیخ، الذي یقود فریق ال والبروفسور ،القطاع الخاصبالصحیة 
 االصطناعي في مجال الرعایة الصحیة.

ي سیاسة من صانعلكثیر لقممنا  في استقطابالسبب الرئیسي  یكمنحدیثھ، قال اللورد دارزي: "معرض وفي 
بالنسبة ولة. تقاریرنا القائمة على األد إلعدادعلى دعوة الخبراء االستثنائیین  في قدرتناالرعایة الصحیة في العالم 

عة ، تسھم معروف كرائد في مجالھ المختاركل منو، ناؤوأعضا باحثونا سوف یستكشف، 2018ویش 2مؤتمر ل
وال شك أن نتائجھم ستقدم العدید من األفكار الجدیدة التي ستساعد في تشكیل  .مواضیع متنوعة تستحق التدقیق

 "اء العالم لسنوات قادمة.جمیع أنحفي الصحیة السیاسة 
ن خدمات ویستخدمو ،فترة أطوللالسكان في جمیع أنحاء العالم  یعیشقال السیر دیفید نیكلسون: "ومن جھتھ، 

الرعایة الصحیة أكثر من أي وقت مضى، األمر الذي یتطلب منا البحث عن طرق مبتكرة الستخدام مزودي 
ر یھدف تقریرنا إلى العثوواألنظمة الصحیة الحكومیة التي غالباً ما تكون فوق طاقتھا.  ودعم ،القطاع الخاص

ساعد وتقدیم توصیات ت ،على أمثلة ألفضل الممارسات الخاصة في قطاع الرعایة الصحیة من جمیع أنحاء العالم
 على توفیر حلول مثالیة تركز على المریض وتفي باالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة."



 حدىإوقال البروفیسور عزیز شیخ: "إن صانعي السیاسة والقادة الذین ال یستثمرون في علم البیانات یتجاھلون 
، تجربة المریضسوء ، ووتدني الكفاءةمواجھة تحدیات عدم االستدامة االقتصادیة، في أقوى األدوات المتاحة 

في مجال والعدید من الصناعات.  بسرعةالصطناعي علم البیانات والذكاء ا وقد غیّروالنتائج السیئة والمتغیرة. 
 بل."تقدیم الخدمة في العقد المق تغیّر عملیةسالرعایة الصحیة، بدأنا للتو في إدراك الفرص المحتملة، التي 

المؤتمر الصحفي  أعلن، 2018باإلضافة إلى اإلعالن عن موضوعات البحث الجدیدة التابعة لمؤتمر ویش و
 عقد في األسبوع الذي یسبق المؤتمر. ، الذي سیُ "رعایة الصحیةأسبوع الدوحة لل"عن 

ى ویتبع خط ،عدًدا من المبادرات ذات الصلة بالصحة المجتمعیة "أسبوع الدوحة للرعایة الصحیة"سیضم و
 ."وایز" الذي أنشأتھ مبادرة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعلیم ،مأسبوع الدوحة للتعلّ 

 ،: "سیشھد أسبوع الدوحة للرعایة الصحیة مھرجانًا لألفالمةقائل، ذلكسلطانة أفضل على  السیدة وعلقت
 وفرًصا إلجراء فحوصات طبیة، والكثیر من ،وأنشطة ریاضیة ،وورًشا تفاعلیة ،ومحادثات تحث على التفكیر

نامج متنوع ویر برشغلون في تطننحن موالستكشاف الرعایة الصحیة بطرق مبتكرة وممتعة.  الفعالیات األخرى
یتیح لنا التفاعل مع مجموعة واسعة من المشاركین والمنظمات الشریكة، التي سنشارك تفاصیلھا في األشھر 

 القادمة."
قادة الرعایة الصحیة في العالم، بمركز قطر  2018وكما ھو الحال في القمم السابقة، سیجمع مؤتمر ویش 

لمي لالبتكار في الرعایة الصحیة، الذي یُعقد في الدوحة كل عامین، بات مؤتمر القمة العاوالوطني للمؤتمرات. 
یُشكل منصة ال غنى عنھا لآلالف من صناع السیاسات واألكادیمیین والمتخصصین في قطاع الرعایة الصحیة. 

 .منبراً رئیسیاً لنشر االبتكار في الرعایة الصحیة وأفضل الممارسات والسیاسات كما أصبح
 - انتھى -

 
 عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة "ویش" نبذة

المستندة  تمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة "ویش" ھو منصة عالمیة للرعایة الصحیة ترمي إلى إیجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا
تربیة والعلوم وتنمیة المجتمع تحت رعایة صاحبة السمو الشیخة موزا بنت ناصر، إلى األدلة. ویعد مؤتمر "ویش" مبادرة عالمیة أطلقتھا مؤسسة قطر لل

 رئیس مجلس إدارة مؤسسة قطر. 
بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعایة الصحیة حول العالم. ویسعى المؤتمر  2013انعقدت النسخة االفتتاحیة من مؤتمر "ویش" في الدوحة عام 

ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي یضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سیاسات وبحوث من خالل القمم السنویة 
 الرعایة الصحیة. 

تفیدة ت األخرى المستتضافر جھود ھذا األطراف كلھا من أجل تسخیر قوة االبتكار للتغلب على التحدیات الصحیة األكثر إلحاًحا حول العالم، وإلھام الجھا
 وتشجیعھا على العمل البناء. 

 
 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

سسة لتلبیة ؤمؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع ھي منظمة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرتھا نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى الم
 توفیر برامج متخصصة، ترتكز على بیئة ابتكاریة تجمع ما بین التعلیم، والبحوث والعلوم، والتنمیة المجتمعیة. احتیاجات الشعب القطري والعالم، من خالل 

بناء على رؤیة حكیمة تشاركھا صاحب السمو األمیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني وصاحبة السمو الشیخة موزا  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
فیر تعلیم نوعي ألبناء قطر. والیوم، یوفر نظام مؤسسة قطر التعلیمي الراقي فرص التعلّم مدى الحیاة ألفراد المجتمع، بدءاً من سن بنت ناصر تقوم على تو

 الستة أشھر وحتى الدكتوراه، لتمكینھم من المنافسة في بیئة عالمیة، والمساھمة في تنمیة وطنھم.
بتكار في قطر، یعمل فیھ الباحثون المحلیون على مجابھة التحدیات الوطنیة والعالمیة الملحة. وعبر كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات لال

 ي بناء عالم أفضل.  ف نشر ثقافة التعلّم مدى الحیاة، وتحفیز المشاركة المجتمعیة في برامج تدعم الثقافة القطریة، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساھم
	http://www.qf.org.qaات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني لالطالع على مبادر

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	


