
 

 عضو مؤسسة قطر يواصل جهوده لتعزيز االبتكار في الرعاية الصحية

 "ويش" يشارك في القمة المشتركة لالبتكار في الرعاية الصحية بلندن

وحدت ثالث مؤسسات رائدة في مجال االبتكار بقطاع الرعاية الصحية : 2017نوفمبر  29الدوحة، قطر، 
 المبتكرةصفوفها للمشاركة في عقد فعالية متميزة الستكشاف كيفية دمج أخصائيي الرعاية الصحية لألفكار 

في أعمالهم، وكيف يمكن أن يلعب االبتكار دوًرا مهًما في الجهود الرامية لتحسين عملية توفير خدمات 
 ية الصحية في المستقبل.  الرعا

 
في مركز رويال هورتكالتشرال هولز للمؤتمرات ببتكار في الرعاية الصحية الالمشترك لقمة المؤتمر ُيعقد وس

مؤتمر القمة  الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل، بمبادرة مشتركة من بتاريخ ،العاصمة البريطانية لندن
معهد الشركاء الصحيين لجامعة إمبلاير كوليدج لندن، و العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية )ويش(، و 

 االبتكار العالمي في الصحة. 
 

معهد االبتكار  البروفيسور اللورد دارزي أوف دينهام، مدير مؤتمر القمة المشتركة بكلمة يلقيها فتتحيُ  وسوف
العالمي في الصحة ورئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لمؤتمر "ويش". وسيشارك الحضور القادمون من بريطانيا 

في المتحدثين الرئيسيين قائمة متخصصة. وتضم  والواليات المتحدة األمريكية وقطر في جلسات نقاش
دكتور آدم هيل، كبير المسؤولين الطبيين في ، والاللورد أوشوغنيسي، وكيل وزارة الصحة البريطانيالمؤتمر 

شركة ماكالرين للتقنيات التطبيقية، والدكتور فيكتور دزاو، رئيس األكاديمية الوطنية األمريكية للطب ورئيس 
    منتدى ويش للطب الدقيق. 

 
الحدث  هذا سيقام على هامشى شبكة اإلنترنت، كما علهذا المؤتمر ل توفير خدمة البث الحيومن المزمع 

منصة االنطالق لمسابقة االبتكار الدولية التي تستهدف عرض للمبتكرين العرب الشباب، وهو ما سيمثل 
 عاًما.  30المبتكرين في مجال الرعاية الصحية تحت سن 



 

 
في معرض تعليقه على هذا الحدث، قال اللورد دارزي: "تلتزم جميع المؤسسات المشاركة في مؤتمر القمة و 

في مجال االبتكار والرعاية الصحية.  مبتكرةالمشترك لالبتكار في الرعاية الصحية بسعيها للتوصل إلى نتائج 
 11ر المتميز في لندن بتاريخ المؤسسات في تنظيم هذا المؤتم تلكولهذا السبب، فإنني سعيد بتعاون 

مؤتمر بخبرات فائقة في الديسمبر. ويتمتع المتحدثون وأعضاء اللجان الذين وقع عليهم االختيار للمشاركة في 
 الحيوية."   اتمجاالتهم، لذا يمكن أن يتوقع الحضور المشاركة في يوم رائع من المحادثات الملهمة والمناقش

 
عالمًيا لقيادات  ملتقىبكونه و  ،2012ة رائدة أطلقتها مؤسسة قطر في عام ه مبادر ويتميز مؤتمر ويش بأن

القضايا الصحية بالرعاية الصحية. ويركز المؤتمر على إجراء بحوث قائمة على األدلة في مجاالت تتعلق 
الملحة واالبتكار في خدمات الرعاية الصحية، ويعقد مرة كل عامين في العاصمة القطرية الدوحة. ومن 

 . 2018نوفمبر  14 – 13مزمع عقد مؤتمر قمة "ويش" المقبلة خالل الفترة ما بين ال
 

شخًصا بينهم  160متعدد التخصصات مكون من  امعهد االبتكار العالمي في الصحة فريقً بدوره، يمتلك 
أطباء، ومهندسين، وعلماء، وأخصائيين نفسيين، ومحللي سياسات، ومحللي بيانات، ومدراء رعاية صحية، 
واقتصاديين، ومصممين مهنيين، ورواد أعمال يركزون جميًعا على المشاركة في إبداع ونشر االبتكارات في 

 ر إلحاًحا التي تواجه البشرية اليوم.  مجال الرعاية الصحية لتناول بعض من التحديات العالمية األكث
 

يتميز الشركاء الصحيون لجامعة إمبلاير كوليدج لندن بأنها مؤسسة تجمع ما بين مقدمي وعلى الجانب اآلخر، 
خدمات الرعاية الصحية لجهاز الصحة الوطني، ومجموعات التكليف السريرية، وجامعات رائدة موجودة في 

نطقة شمال شمال وغرب لندن. كما تتميز هذه المؤسسة بأنها شبكة العلوم الصحية األكاديمية المعتمدة لم
وغرب لندن. وقد تمكنت هذه المؤسسة من تسريع عملية تبني ونشر االبتكار بين الكيانات المنتمية لعضويتها 
عبر توطيد العالقات بين هذه الشبكة الفريدة من الخبراء في مجال الصحة. كما تدير المؤسسة برنامًجا 

 ل االبتكار والرعاية المسؤولة.     تشم المواضيع المهمة التيتعليمًيا مكثًفا حول مجموعة من 
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  - انتهى -
 

 مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"نبذة عن 
ت المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا

موزا بنت ناصر،  إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة
 رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. 

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  2013انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
جال سياسات من خالل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في م

 وبحوث الرعاية الصحية. 
لهام الجهات األ خرى تتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء. 
 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 
علوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة مؤسسة قطر للتربية وال

، والتنمية والعلوملتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث 
  المجتمعية.

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

 من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.
ملحة. كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية ال

تساهم في بناء وعبر نشر ثقافة التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، و 
 عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qaلالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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