
	
 

 الطبیة حمد مؤسسة مع بالتعاون

   في قطر" اآلن"التمریض  حملة مؤتمر "ویش" یطلق

 
 ةمبادرال ،"ویش" الصحیة الرعایة في لالبتكار العالمي القمة مؤتمر أطلق :2018 مارس، 28قطر،  الدوحة،
رع ف عدویُ . الطبیةمؤسسة حمد ، بالتعاون مع في قطر "اآلن"التمریض  حملةمؤخًرا،  ،قطر مؤسسةل التابعة

 حملة ضمن العربي الخلیج منطقة في عنھ اإلعالن یجريوطني  رعف أولاآلن" في قطر  تمریضال"
 .العالمیة" اآلن"التمریض 

 
 نتحسی إلى، للممرضات الدولي المجلسمنظمة الصحة العالمیة ومع  بالتعاون نفذتُ حملة، التي الوتھدف 

 فيم مكانتھترسیخ و ،نیلممرضالذھنیة ل صورةال تعزیزعلى الصعید العالمي عن طریق  ةیصحخدمات الال
 عزیزتو عالمیةالتمریض ال حركة لقیادة نیالممرضودعم  ،السیاسات صناع على التأثیر، والعالم أنحاء جمیع

 مكانتھا.
 

 ةالدكتور معالي قالت العالم، وحول قطر في الممرضون یؤدیھالذي  ھممعن الدور ال حدیثھا معرض وفي
 من ةفرید مجموعة یقدمون والذین، قطر في بممرضینا الذین یعملون في قطاع الصحة ةفخور: "أنا الكواري

الحملة العالمیة  ھذهوتحظى  .نھتم ألجلھم في دولة قطر نالذیلمختلف شرائح المجتمع  براتدمات والخالخ
في  اعدستسكما أنھا  الصحي، قطاعنا في الممرضینتعزیز كفاءات وقدرات لالرامیة جھودنا  فيبأھمیة بالغة 

 التمریض القطریین". يأخصائیأوساط المھنة المھمة بین  ھذهالصورة الذھنیة لتعزیز 
 

 من جلسات عامةجلسة  خاللقد أعلنت  ،"ویشمؤتمر "ل التنفیذي الرئیس أفضل، سلطانةالسیدة  وكانت
 الذي عقد بمركز قطر الدولي للمؤتمرات، ،الصحیة الرعایة في والسالمة للجودة األوسط الشرق منتدى
نیكوال ریلي، كبیر مسؤولي التمریض  الدكتورة رأسھاتس التي ،"اآلن التمریض"تشكیل لجنة  عنأمس، 

 .الطبیة حمد مؤسسةب للتمریض التنفیذي المدیر ،من مریم نوح المطوع بدعمٍ  ،مؤسسة حمد الطبیةب
 

 في "،اآلن التمریض" لجنة عضووبیسانانو من معھد تحسین الرعایة الصحیة  مورینالسیدة  وشاركت
 معالي من ندةالدعم والمسا اللجنة تلقتو .لھاالخمس  االستراتیجیة األولویات تاستعرضة، حیث لحملا إطالق
  .في قطر الصحة العامة ةوزیر، الكواري محمد حنان الدكتورة

 
 

 ومن ،لعالمیةا الصحة بمنظمة التمریض قسم رئیسة ،إیرو إلیزابیثالسیدة من  تشجیعرسائل  الحملةت تلق وقد
لیلة القاألشھر  " في األردن خاللاآلن تمریضال" حملةالذین سیطلقون  ،األردن في مریضالت مجتمع ممثلي
 .المقبلة

 
 



	
في  "اآلن تمریضال" حملةعن إطالق  ، الرئیس التنفیذي لمؤتمر "ویش"،أفضلسلطانة  السیدة وتحدثت
وقد شعرنا  .لندن في" اآلن تمریض"ال حملة من جزًءا كونھلمحظوظًا  ویشمؤتمر : "لقد كان قالتف ،قطر
ي الذي بالدور الحیو الوعي في تعزیز تھاورغب، بالتمریضالجھات المعنیة البالغ  شغف عندما شاھدنا لھامباإل
ة حلقة الوصل بین حمل ویشمؤتمر أن یكون  یسعدنيوالعالمیة.  الصحةخدمات  توفیرفي  الممرضون یؤدیھ

 لتمریضاخدمات  ریتطو على یجابيإبشكل  یعملون الذین الطبیة حمد مؤسسة فيشركائنا و"التمریض اآلن" 
 ".قطر في

 
للجھات المعنیة ال تقدر بثمن  فرصةالحملة  ھذهتوفر : "، قائلةً ریلي نیكوالبدورھا، صرحت الدكتورة 

 فيمقدمة ال المتخصصةتتماشى مع أفضل الممارسات الدولیة  التي، قطربخدمات التمریض والقبالة في دولة 
یحقق س الذي ،ھممال البرنامج ھذا لتطویر ویشمؤتمر  مع التعاونإلى  أتطلع وإنني التمریض والقبالة. مجال

حسین صحة تو، المحلیة الصحیة الرعایة سیاساتیساھم في تطویر و ،في المستقبل ینلممرضل فائدة كبیرة
 ."مرضانا

 
 من تسعة مواضیع بحثیة ستشكل اواحدً  سیكون الشاملة الصحیة والتغطیة التمریضوتجدر اإلشارة إلى أن 

بعض التحدیات  على الضوء التسعالمؤتمر  منتدیات تسلطوف س. و2018 ویش قمةمؤتمر  اھتمام محور
 وتشمل .واإلنسانیة والتكنولوجیة واألخالقیة مواضیع تغطي الجوانب الطبیة خالل مناألكثر إلحاًحا في العالم 

 برامج تصمیمو ،نووصحة العی ،الفیروسي الكبد التھاب اآلن حتى عنھا اإلعالن جرىالموضوعات التي 
  .ةالصحیالرعایة 

 - انتھى -

 العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة "ویش"نبذة عن مؤتمر القمة 
المستندة  تمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة "ویش" ھو منصة عالمیة للرعایة الصحیة ترمي إلى إیجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا

ت ناصر، موزا بن إلى األدلة. ویعد مؤتمر "ویش" مبادرة عالمیة أطلقتھا مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع تحت رعایة صاحبة السمو الشیخة
 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 
ع دولي یضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سیاسات وبحوث من خالل القمم السنویة ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتم

 الرعایة الصحیة. 
ستفیدة خرى المتتضافر جھود ھذا األطراف كلھا من أجل تسخیر قوة االبتكار للتغلب على التحدیات الصحیة األكثر إلحاًحا حول العالم، وإلھام الجھات األ

 وتشجیعھا على العمل البناء. 
 
 

 إطالق قدرات اإلنسان –ر مؤسسة قط
سسة لتلبیة ؤمؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع ھي منظمة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرتھا نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى الم

 یة المجتمعیة. التعلیم، والبحوث والعلوم، والتنماحتیاجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفیر برامج متخصصة، ترتكز على بیئة ابتكاریة تجمع ما بین 
بناء على رؤیة حكیمة تشاركھا صاحب السمو األمیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني وصاحبة السمو الشیخة موزا  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 

سن  لتعلیمي الراقي فرص التعلّم مدى الحیاة ألفراد المجتمع، بدءاً منبنت ناصر تقوم على توفیر تعلیم نوعي ألبناء قطر. والیوم، یوفر نظام مؤسسة قطر ا
 الستة أشھر وحتى الدكتوراه، لتمكینھم من المنافسة في بیئة عالمیة، والمساھمة في تنمیة وطنھم.

ة. وعبر دیات الوطنیة والعالمیة الملحكما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، یعمل فیھ الباحثون المحلیون على مجابھة التح
 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.qaلالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني 
 

 لمحة حول مؤسسة حمد الطبیة
  تعد مؤسسة حمد الطبیة المزود الرئیسي لخدمات الرعایة الصحیة الطارئة والمتخصصة في قطر وأحد أبرز نظم المستشفیات في الشرق األوسط.

 الزمن في سبیل توفیر أفضل رعایة آمنة وحانیة وفعالة لكافة المرضى.وتكرس المؤسسة جھودھا منذ أكثر من ثالثة عقود من 



	
منزلیة لتدیر المؤسسة اثني عشر مستشفى، منھا تسعة مستشفیات تخصصیة، وثالثة مستشفیات عامة. كما تدیر خدمات اإلسعاف وخدمات الرعایة الصحیة ا

 .ومرافق الرعایة المطّولة
یة إنجاًزا الفتًا حین أصبحت أول نظام صحي في العالم یحصل على اعتماد اللجنة الدولیة المشتركة لجمیع ، حققت مؤسسة حمد الطب2016في ینایر 

كتة مرضى السمستشفیاتھ في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبیة األكادیمیة. كما نالت كل من خدمة اإلسعاف الوطني وخدمات الرعایة المنزلیة وخدمات 
 .2011األلم لمرضى السرطان ھذا االعتماد المرموق منذ العام  الدماغیة، وخدمات تخفیف

ً منھا على تلبیة الطلب المتزاید على خدمات الرعایة الصحیة الناتج عن النمو السكاني السریع، أعلنت مؤسسة حمد الطبیة عن برنام توسعي  جوحرصا
  . 2030م طموح لزیادة طاقتھا االستیعابیة على امتداد شبكة مرافقھا بحلول العا

مستوى لوتواصل مؤسسة حمد الطبیة تقدمھا في مسیرة التطور لتصبح أول نظام صحي أكادیمي في المنطقة یجمع بین البحوث المبتكرة والتعلیم عالي ا
لى ع عدة شركاء على أعوالرعایة الطبیة المتمیزة ، وھي ملتزمة ببناء إرث غني من الخبرات في مجال الرعایة الصحیة بدولة قطر. وتتعاون المؤسسة م

 "المستویات داخل دولة قطر وخارجھا، مثل كلیة طب وایل كورنیل في قطر، ومعھد تطویر الرعایة الصحیة األمریكي، ومؤسسة "بارتنرز ھیلثكیر
 .األمریكیة، في بوسطن

 المجلس األمریكي للتعلیم الطبي العاليوتعد مؤسسة حمد الطبیة أول منظومة مستشفیات في الشرق األوسط تحصل على االعتماد المؤسسي من 
(ACGME-I) والذي یعكس تمیز المؤسسة في طریقة تدریب خریجي كلیات الطب من خالل برامج تدریب أطباء االمتیاز وبرامج األطباء المقیمین ،
 .وبرامج الزمالة

  www.hamad.qaلمزید من المعلومات یُرجى زیارة الموقع االلكتروني لمؤسسة حمد الطبیة
 . مدیر المشاریع اإلعالمیة ، إدارة االتصال المؤسسي -أو االتصال ب : أیمن أبوزید

 aabouzeid@hamad.qa) ، إیمیل 00974( 55208254)، جوال: 00974( 44395257ھاتف: 
 
 


