
 
 

 مبادرة مؤسسة قطرمواضيع  أحد ستكونالرعاية التلطيفية 

  الرعاية التلطيفيةواإلسالمية  ياتحول األخالق ندوة فيستضي "ويش"
 

إحدى ش"، مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويينظم  :2018 ،إبريل 4قطر،  الدوحة،

 لمحاضراتافي قاعة  ، وذلكاإلسالمية والرعاية التلطيفيةخالقيات حول األ تينندومؤسسة قطر،  مبادرات

ة أوكسفورد أنتوني بجامعسانت وكلية  ،أبريل 10بمركز الدراسات اإلسالمية في جامعة حمد بن خليفة يوم 

 أبريل.  16يوم 

 يترأس مجموعة أبحاث ويش حولالذي من الدكتور محمد غالي،  ا  مرئي ا  عرض تينندوالستتضمن و

 .ت اإلسالمية والرعاية التلطيفيةخالقيااأل

عة ي مجموفوهي عضو مشارك تقدمه الدكتورة عزة حسن،  ا  تضمن الندوة المقامة في الدوحة عرضا  مرئيتو

 ،لسرطانا وأبحاث لعالجبالمركز الوطني أبحاث "ويش"، ومدير برنامج وحدة الدعم والرعاية التلطيفية 

  من منظور الممارس الطبي. التلطيفيةالرعاية  حولمعرفتها  لمشاركةمؤسسة حمد الطبية، ب

 واحد من عالجةلم ،سعدني أن أعمل مع ويش من جديدي  "الدكتور غالي:  ، قالالمحادثات العامة المقبلة وحول

ى ء المنتدأعضا شرعو الدراساتمن منظور إسالمي. وقد بدأت  التلطيفيةأكثر المواضيع حساسية، الرعاية 

لى إنتطلع  حنوني. بالفعل في معالجة األسئلة الشائكة والتحديات األخالقية استعداد ا إلطالق التقرير البحث

 ".ريلأبشهر  من إعداد تقريرنا هذا في وسننتهي ،تجاربنا وخبراتنامناقشة النتائج المبكرة والتعلم من 

 

 ئلة التيالتحديات األخالقية واألس يدرسونء الذين مجموعة دولية من الخبرا أبحاث "ويش"وتشارك في 

 ت نشرسوالتي  ،النتائج التي توصلت إليهاالمجموعة  وستناقشمن منظور إسالمي.  التلطيفيةتطرحها الرعاية 

ة ساسية للرعايباإلضافة إلى استكشاف وتحليل التحديات األخالقية األو. 2018مؤتمر "ويش" لعام في تقرير 

ة على إدار ا  إيجاب تؤثروضع توصيات في الهدف من البحث األكاديمي  يتمثلالتلطيفية من منظور إسالمي، 

 .في قطر والمنطقة وخارجها التلطيفيةالرعاية 

 هتماماسعة موضوعات بحثية ستشكل محور ستكون األخالق اإلسالمية والرعاية التلطيفية واحدة من تو

ا في العالموس، 2018 لعام ويشمؤتمر  وتشمل  .تسلط الضوء على بعض التحديات األكثر إلحاح 

 ،ضوالتمري ،نووصحة العي ،اإلعالن عنها حتى اآلن التهاب الكبد الفيروسي جرىالموضوعات التي 

 التصميم في مجال الصحة.و ،والتغطية الصحية الشاملة

لذين المرضى بأنها نهج يؤدي إلى تحسين نوعية حياة ا التلطيفيةتعّرف منظمة الصحة العالمية الرعاية و

لمبكر ااالكتشاف المعاناة عن طريق  تخفيف. ويتحقق ذلك من خالل ةمميتأو  معضلةأمراضا  يواجهون 

عية، ة االجتمارابات النفسياأللم الجسدي، واالضطمع الرعاية التلطيفية  تتعاملوإدارة األلم. كما للمرض 

 .والعالج الروحي



 
 - انتهى -

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

مستندة لممارسات الفكار وامؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األ

ناصر،  موزا بنت خةمو الشيإلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة الس

 رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. 

لعالم. ويسعى المؤتمر ابمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول  2013انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 

اسات في مجال سي البتكارع دولي يضم نخبة من القادة وراد امن خالل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتم

 وبحوث الرعاية الصحية. 

ا حول العالم، وإ المستفيدة  جهات األخرىلهام التتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر إلحاح 

 وتشجيعها على العمل البناء. 

 

 إطالق قدرات اإلنسان – مؤسسة قطر

 سعى المؤسسةدام. وتمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومست

التنمية والعلوم، و البحوثلتعليم، ولتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين ا

 المجتمعية. 

شيخة حبة السمو البناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصا 1995تأسست مؤسسة قطر في عام 

جتمع، بدءا  ألفراد الم الحياة تعليمي الراقي فرص التعّلم مدىموزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر ال

 من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

. لمية الملحةوالعا يات الوطنيةكما أنشأت مؤسسة قطر صرحا  متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحد

م في بناء محلي، وتساهجتمع الوعبر نشر ثقافة التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر الم

 عالم أفضل.  

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

 لمحة حول مؤسسة حمد الطبية
  وسط.لشرق األاتعد مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية الطارئة والمتخصصة في قطر وأحد أبرز نظم المستشفيات في 

 الزمن في سبيل توفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة المرضى.وتكرس المؤسسة جهودها منذ أكثر من ثالثة عقود من 

لصحية رعاية اتدير المؤسسة اثني عشر مستشفى، منها تسعة مستشفيات تخصصية، وثالثة مستشفيات عامة. كما تدير خدمات اإلسعاف وخدمات ال

 .المنزلية ومرافق الرعاية المطّولة

ا الفت ا حين أصبحت أول نظام صحي في العالم يحصل على اعتماد اللجنة الد، حققت مؤسسة حمد الطب2016في يناير  ركة لجميع ولية المشتية إنجاز 

خدمات مرضى ومنزلية مستشفياته في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية األكاديمية. كما نالت كل من خدمة اإلسعاف الوطني وخدمات الرعاية ال

 .2011األلم لمرضى السرطان هذا االعتماد المرموق منذ العام  السكتة الدماغية، وخدمات تخفيف

سعي ن برنامج تولطبية عوحرصا  منها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية الناتج عن النمو السكاني السريع، أعلنت مؤسسة حمد ا

  . 2030م طموح لزيادة طاقتها االستيعابية على امتداد شبكة مرافقها بحلول العا

وى عالي المست التعليموتواصل مؤسسة حمد الطبية تقدمها في مسيرة التطور لتصبح أول نظام صحي أكاديمي في المنطقة يجمع بين البحوث المبتكرة و

أعلى  ة شركاء علىع عدة موالرعاية الطبية المتميزة ، وهي ملتزمة ببناء إرث غني من الخبرات في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر. وتتعاون المؤسس

يلثكير" هارتنرز المستويات داخل دولة قطر وخارجها، مثل كلية طب وايل كورنيل في قطر، ومعهد تطوير الرعاية الصحية األمريكي، ومؤسسة "ب

 .األمريكية، في بوسطن

 المجلس األمريكي للتعليم الطبي العاليوتعد مؤسسة حمد الطبية أول منظومة مستشفيات في الشرق األوسط تحصل على االعتماد المؤسسي من 

(ACGME-I) والذي يعكس تميز المؤسسة في طريقة تدريب خريجي كليات الطب من خالل برامج تدريب أطباء االمتياز وبرامج األطباء المقيمين ،

 .وبرامج الزمالة

  www.hamad.qaلمزيد من المعلومات ي رجى زيارة الموقع االلكتروني لمؤسسة حمد الطبية

 . مدير المشاريع اإلعالمية ، إدارة االتصال المؤسسي -أو االتصال ب : أيمن أبوزيد

 aabouzeid@hamad.qa( ، إيميل 00974) 55208254(، جوال: 00974) 44395257هاتف: 
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