
 
راعیة حملة "التمریض  مبادرة مؤسسة قطر تقدم تقریرھا بحضور صاحبة السمو الملكي دوقة كامبریدج

 اآلن"

  شاملةتمریض والتغطیة الصحیة اللعن أبحاثھا في مجال اتعلن "ویش" 

 

عضو ، “ویش”مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة  یجمع :2018فبرایر  28 الدوحة، قطر،
مجموعة من كبار خبراء الرعایة الصحیة لتقدیم تقریر خاص مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، 

 ،"2018عرض نتائج التقریر في مؤتمر "ویش عن دور التمریض في تقدیم التغطیة الصحیة الشاملة. وستُ 
 .في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ،نوفمبر 14إلى  13خالل الفترة من  ،الذي سیعقد في الدوحة

من قبل  ،فبرایر 27یوم  ،عن تشكیل مجموعة أبحاث ویش في مستشفى سانت توماس في لندن وقد أُعلن
ل وشكَّ  .، بحضور صاحبة السمو الملكي دوقة كامبریدجویش اللورد نایجل كریسب، رئیس مجموعة أبحاث

، ستستمر ثالث سنوات ریض اآلن"، وھي حملة عالمیةمن فعالیات إطالق مبادرة "التم ھذا اإلعالن جزءاً 
دار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة والمجلس الدولي تُ و برعایة صاحبة السمو الملكي دوقة كامبریدج،

ضمان حصول الجمیع على الرعایة لمساھمتھم وتعزیز  الممرضین صورةللممرضین، وتھدف إلى تحسین 
  .الصحیة

أن اللورد كریسب یشغل كذلك منصب الرئیس المشارك لحملة "التمریض اآلن"، كما وتجدر اإلشارة إلى 
 سبق لھ أن شغل منصب الرئیس التنفیذي لدائرة الصحة الوطنیة في المملكة المتحدة.

قائلة: "أود أن أتقدم بالتھاني  ،بمھنة التمریضفیھا أشادت  وألقت صاحبة السمو الملكي دوقة كامبریدج كلمة
 ".، وھو دور جدیر بكل تقدیرالممرضات وأن أشكرھن على ما یقمن بھ كل یوم إلى جمیع

وأنیت مة الصحة العالمیة، في منظ رئیس قسم التمریض ،إلیزابیث إیروكل من ذا الحدث ھوقد حضر 
كما شارك  ."ویش" لمبادرة، الرئیس التنفیذي وسلطانة أفضلكینیدي، رئیس المجلس العالمي للممرضات، 

الدكتور تدروس أدھانوم غبریسوس، المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة، في عبر اتصال فیدیو من مدینة 
 جنیف.

"التمریض اآلن"، وسوف یكون تقریر ویش أول مشروع  حملةرسمي لالشریك الھو  "ویش"یُشار إلى أن 
ائج التي توصلت إلیھا التقاریر الحالیة التي وسیستند التقریر إلى النت التمریض. عنبحثي قائم على األدلة 

 ویش بشأن التغطیة الصحیة الشاملة؛ والمجموعة البرلمانیة لجمیع األحزاب في تقریر الصحة العالمیة ھاعدأ
دور الممرضات في تحقیق أھداف "؛ وتقریر المجلس الدولي للممرضات في المملكة المتحدة ثالثیة األثر

 ."التنمیة المستدامة



ً  بصفتيلندن: " تدشین حملة "التمریض اآلن" في خالللورد كریسب الوقال   لمنتدى البحوث لمجموعة رئیسا
یسرني اإلعالن عن أبحاث ویش في  "،اآلن التمریض" لحملة المشارك والرئیس ،ویش عقدھا التي التمریض

الصحیة الشاملة، ال  مساھمة الممرضات في التغطیةبحوث ھذه الستدرس والتمریض اآلن". "حفل إطالق 
   ."سیما في مجاالت تعزیز الصحة والرعایة األولیة والمجتمعیة وإدارة األمراض المزمنة

في المئة من  80إلى أن "الممرضات یمثلن  "ویشمؤتمر "، الرئیس التنفیذي لفضلأ ةسلطانوأشارت 
في تقدیم الرعایة. فھم  یؤدینھالدور الحیوي الذي ال یمكن االستھانة بو ،المتخصصین في الرعایة الصحیة

أن بحوث ویش التي  ةواثقوأنا  ،یستحقون أن یكونوا في صمیم القرارات السیاسیة المتعلقة بالرعایة الصحیة
 ً ً  العوائقفي تحدید  كبیراً  یقودھا اللورد كریسب ستحرز تقدما من تقدیم المساھمة  التي تمنع الممرضات حالیا
 ".العوائقیة الشاملة، وسوف یتضمن التقریر مقترحات عملیة لمعالجة ھذه المثلى في تحقیق التغطیة الصح

قادة الرعایة الصحیة في العالم، بمركز قطر  2018وكما ھو الحال في القمم السابقة، سیجمع مؤتمر ویش 
 ً  2018وسیضم مؤتمر ویش في العالم.  الوطني للمؤتمرات، لمعالجة بعض التحدیات الصحیة األكثر إلحاحا

 عة منتدیات في مجاالت بحثیة رائدة، یقود كل منھا خبیر معروف دولیاً في مجال عملھ.تس

شكل منصة ال یُ  ،عقد في الدوحة كل عامینمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة، الذي یُ  باتو
غنى عنھا لآلالف من صناع السیاسات واألكادیمیین والمتخصصین في قطاع الرعایة الصحیة. كما أصبح 

S ًمنبرا  ً وتجدر اإلشارة إلى أن  .لنشر االبتكار في الرعایة الصحیة وأفضل الممارسات والسیاسات رئیسیا
الموضوعات وعنھ حتى اآلن.  یُعلنالتي ھو الموضوع البحثي الخامس  التمریض والرعایة الصحیة العالمیة

 ً األخالقیات اإلسالمیة والرعایة ھي صحة العین، والتھاب الكبد الفیروسي، و األربعة المعلن عنھا سابقا
 التلطیفیة، والتصمیم في مجال الرعایة الصحیة.

ً وعالمیاً، ” 2018ویش “سیعرض مؤتمر و بمعلومات الحاضرین زود یوستقاریر عن تأثیره المستمر، محلیا
قدم أمثلة عن وستُ بشأن القضایا التي سبق دراستھا في القمة، مثل التوحد ومقاومة مضادات المیكروبات. 

، وھي مساحة تفاعلیة لعرض منتجات الرعایة ”قلب ویش“االبتكار في مجال الرعایة الصحیة في إطار 
عملیة في تقنیات مثل الذكاء االصطناعي تستضیف مناقشات غیر رسمیة، وتوفر خبرة و ،الصحیة الجدیدة

 .والواقع االفتراضي

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

ت المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعایة الصحیة "ویش" ھو منصة عالمیة للرعایة الصحیة ترمي إلى إیجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا
موزا بنت ناصر،  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 من خالل القمم السنویة ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتم

 وبحوث الرعایة الصحیة. 

خرى المستفیدة تتضافر 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 –مؤسسة قطر 



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

 المجتمعیة. 

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

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

ً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، یعمل فیھ الباحثون المحلیون على مجابھة التحدی ات الوطنیة والعالمیة الملحة. كما أنشأت مؤسسة قطر صرحا
تساھم في بناء وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحیاة، وتحفیز المشاركة المجتمعیة في برامج تدعم الثقافة القطریة، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، و

 عالم أفضل.  

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

	


