
 
 أبحاثه حول سالمة المرضى  لعرض

  المرضى لسالمة الثانية العالمية الوزارية القمة في يشارك ويش مؤتمر
 

 القمة في "ويش" الصحية الرعاية في لالبتكار العالمي القمة مؤتمر يشارك :2017 مارس 25 قطر، الدوحة،
 مدينية فيي ،جروهيي هيرميا  األلمياني الصيحة وزيير يستضييهاا التيي ،المرضى لسالمة الثانية العالمية الوزارية

 .الجاري مارس 30و 29 يومي ،األلمانية بو 
 
 ،ألمانييا فيي عقيدوت  فيي تنييمايا  وألمانييا بريطانييا مي  كيل تشيترك التيي المرضيى، لسيالمة الوزارية القمةتتميز و 

 لتبييادل هانيي ، جيريمييي البريطيياني ونيييير  ،جروهييي هيرمييا  األلميياني الصييحة وزييير بييي  مشييتركة مبييادر  بأناييا
 . العالم أنحاء جميع في نيرائام مع النير ووجاا  اآلراء

 
 حيي  لنيد ، في قد ع   التي ،2016 المرضى لسالمة األولى الوزارية القمة في شارك قد" ويش" مؤتمر وكا 

 فييي المشيياركي  ميي  كوكبيية أمييام لييه التابعيية الرائيد  الصييحية األنيميية شييبكة أجرتاييا التييي األبحييا  نتييائ  عيرض
 اليييدكتور  إليييى باإلضيييافة ،العيييالم حيييول دولييية 15 مييي  الصيييحة وخبيييراء ،السياسيييا  وصيييانعي ،وزراء مييي  القمييية
  .والتنمية االقتصادي التعاو  منيمةم   ممثلي منيمة الصحة العالمية، و ل العامة المدير ري  تشا ، مارغ
 
 الحاليية التحيديا  المختلهية العيالم ودول ألمانييا مي  الصيحة خبيراء ينياقش المرتقبية، القمية مي  األول اليوم فيو 

 النييير ووجاييا  اآلراء تبييادل القميية فييي العمييل ورش وتتنيياول .الييراه  الوقيي  فييي المرضييى سييالمة تواجييه التييي
 ميييي و  .المرضييييى سييييالمة فييييي الكهيييياء  وعالمييييا  ،االقتصييييادية األبعيييياد مثييييل ،القضييييايا ميييي  كبييييير عييييدد حييييول

 منيع وكيهيية ،المحمولية الصيحة مثيل جوهرية قضايا المؤتمر أعمال جدول على أيًضا المطروحة الموضوعا 
 . انتشارها حاال  في والتحكم العدوى

 
 مثيل قبيل، مي  وييش ميؤتمر فيي شياركوا الييي  الخبيراء كبيار مي  المرموقية الشخصييا  مي  العديد الورش يدير

 مييؤتمر فييي الييدقي  الطيي  منتييدى ورئيييس للعلييوم الوطنييية لألكاديمييية التييابع الطيي  معاييد رئيييس دزاو، فيكتييور
 والسييد الصيحية، الرعايية تطيوير معايدأول فيي  وزمييلالهخيري  اليرئيس بيروييك، دونالد والسيد ،2016" ويش"



 
ي إجبر   السياسيا  ونتيائ  اآلثيار حيول الختاميية الجلسية ييرأس الييي ،"وييش" لميؤتمر التنهيييي اليرئيس نجز،ل  ش 
 .المشاركة والوفود ،واألمناء ،الوزراء م  كبير عدد بحضور ،الثاني اليوم في الصحية

 
ييي السييييد وصيير   مجيييال فيييي الجوهريييية القضيييايا مييي  المرضيييى سيييالمة أ  عليييى ثمييية خيييال  لييييس: "قيييائاًل  نجزل  ش 
 10 بييي  ميي  واحييد مييريض ولييوتعييرض ي أ  المقبييول ميي  ليييس أنييه علييى جميًعييا نتهيي  ، إي أننيياالصييحية الرعاييية
 صييور  بييالمريض يلحيي  ضييرر أي يمثييل للييدول، بالنسييبةو . المستشييهى فييي العييال  تلقييي أثنيياءلإلصييابة  مرضييى
 جمييع فيي األخالقيية المواثيي  كيل تخيال  جريمية أنيه عي  فضياًل  الصيحية، الرعاييةخيدما   في للادر جوهرية
 ."بأكملاا الصحية الرعاية نيم في الثقة معه ويدمر اإلنسانية الحيا  يؤيي فاو الما ،

 
 على القضية هي  طر  في والبريطانية األلمانية الحكومتا  تبيلاا التي الجاودتستح  : "بقوله شلنجز وأضا 
 عليى النقاش هيا في والمثمر  اإليجابية بالمساهمة" ويش" مؤتمر ويعتز والتقدير، اإلشاد كل  الوزاري المستوى

 أعلنتييه اليييي التحييدي حققنييا لقييد. الصييحية السياسييا  ووضييع القييرار صيينع دوائيير فييي الدولييية المسييتويا  أرفييع
 وهيو أال الماضيي، العيام خياللمارغري  تشا  أمام الوفيود المشياركة فيي النسيخة األوليى مي  الميؤتمر  الدكتور 
 ".حوار وكل خطا  كل في المرضى سالمة قضية على التركيز

 
إحيدى المبيادرا  العالميية التيي  ،"وييش" ميؤتمر عليايا ركيزيالمرضيى مي  القضيايا األساسيية التيي  سالمةوت عَّد  

فييي عيييام " قييد نشيير، ويييشوكييا  ". 2013خييالل عييام  للتربييية والعلييوم وتنمييية المجتمييعأطلقتاييا مؤسسيية قطيير 
 التييي الدراسيية وتناوليي  اليينيم، علييى باالعتميياد المرضييى سييالمة مييع التعامييل ميينا  حييول بييارز  دراسيية، 2015
قطيا  اليدفا  السيتلاام  ،بوجيه خيا  ،هيوبكنز جيو  جامعة م  برونهوس  بيتر الدكتور إعدادها على أشر 

 الدروس حول السالمة لتطبيقاا في مجال الرعاية الصحية.
 
شييبكة اليينيم الصييحية  ،بالتعيياو  مييع إمبييد كوليييد  لنييد  ،ويييش مييؤتمر أنشييأ الماضيييي ، لعييامي ا مييدار علييىو 

دولية ملتزمية بتقلييل الضيرر مي  خيالل البحيو   13الرائد ، وهيي عبيار  عي  مجموعية مي  الينيم الصيحية فيي 
نتييائ  شييبكة اليينيم الصييحية الرائييد  حييول مقارنيية  ،مييؤخًرا، والييدعم المتبييادل. وقييد نشيير مييؤتمر "ويييش" ةالمشييترك
 وأسيتراليا الانيد مي  كيل فيي أنيمة الرعايية الصيحية وىمست علىالناجمة ع  األخطاء الطبية  راضر األ تقارير



 
نجلتييرا سييبانياا  و  ونيوزيلنييدا  أ  يمكيي  مييا: المرضييى سييالمة حييول دولييي"منيييور  بعنييوا  وسيينفافور  وسييكوتلندا وا 
 ".اآلمنة؟ الرعاية قياس بشأ  نستهيد 

 
، الكيييائ  مقرهيييا بالعاصيييمة األمريكيييية "هيلييي "ميدسيييتار  مؤسسييية ميييع يتعييياو "وييييش"  ميييؤتمر أ  بالييييكر وجيييدير
 جميييعسييالمة المرضييى ألعضيياء هيئيية التييدريس والطييال  ميي   علييى سيينويةتقييديم دورا  تدريبييية  فييي ،واشيينط 
البرنييام  األكيياديمي التييدريبي للقيييادا  الشييابة العامليية فييي قطييا   سييتخدميو . قطيير فييي الصييحية العلييوم كليييا 

وطييال  الطيي   ،التييدريس هيئيية ألعضيياء تقييدم لكييي التهيياعلي الييتعلم وأدوا  الحاليية دراسييا  سييالمة المرضييى
والتمييريض والصيييدلة السييريرية المبييادة األساسييية لسييالمة المرضييى التييي تفهلاييا المقييررا  الجامعييية فييي أغليي  

تنيمايا مستشييهيا  أبولييو فيي الانييد كييل  التييي ،المرضيى سييالمةالسيينوية ل قميةالاألحييا . كمييا يسياهم ويييش فييي 
القمة الكبرى م  نوعاا في منطقة آسيا والمحيط الاادي. ويهخر مؤتمر ويش كييلك بيدعم الميؤتمر عام، وهي 

 .2016 مايو خالل شارفي باكستا   روالبيندي بمدينةالدولي األول لسالمة المرضى اليي عقد 
 
  http://bit.ly/2lSUq54 :الرابط زيار  ي رجىم  المعلوما  ع  شبكة النيم الصحية الرائد ،  لمزيدل

 – انتاى -
 

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

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

بن  ناصر،  إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادر  عالمية أطلقتاا مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تح  رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا

 .رئيس مجلس إدار  مؤسسة قطر

  أل  م  رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر بمشاركة أكثر م 2013انعقد  النسخة االفتتاحية م  مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 

ال سياسا  م  خالل القمم العالمية ومجموعة م  المبادرا  الممتد  على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة م  القاد  وراد االبتكار في مج

 .وبحو  الرعاية الصحية

لاام الجاا  األخرى تتضافر جاود هيا األطرا  كلاا م  أجل تسخ ير قو  االبتكار للتفل  على التحديا  الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .المستهيد  وتشجيعاا على العمل البناء

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

http://bit.ly/2lSUq54


 
اقتصادها المعتمد على الكربو  إلى اقتصاد مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسير  تحول 

  معرفي م  خالل إطال  قدرا  اإلنسا ، بما يعود بالنهع على دولة قطر والعالم بأكمله.

الشيخ حمد ب  خليهة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بن   بمبادر  كريمة م  صاح  السمو األمير الوالد 1995تأّسس  مؤسسة قطر سنة 

  رئاسة مجلس إدارتاا. ناصر

يستقط  أرقى تلتزم مؤسسة قطر بتحقي  مامتاا االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحو  والعلوم، وتنمية المجتمع م  خالل إنشاء قطا  للتعليم يجي  و 

على المعرفة. كما تدعم االبتكار  الجامعا  العالمية إلى دولة قطر لتمكي  الشبا  م  اكتسا  الماارا  والسلوكيا  الضرورية القتصاد مبنيّ 

حيا  والتكنولوجيا ع  طري  استخال  الحلول المبتكر  م  المجاال  العلمية األساسية. وتسام المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز ال

 .الثقافية والحهاي على الترا  وتلبية االحتياجا  المباشر  للمجتمع

  http://www.qf.org.qaقطر ومشاريعاا، يرجى زيار  الموقع اإللكتروني للحصول على كافة مبادرا  مؤسسة 

 

http://www.qf.org.qa/

