
في مجال  ابتكاراتتم الكشف عن أبحاث ثورية جديدة و 
في مجال  لالبتكاراتالرعاية الصحية في القمة العالمية 

  WISH) 2015الصحة (
   --/ ب رن نيوزوير/2015فبراير  16الدوحة قطر ،

في مجال الصحة  االبتكاراتدولة ليتعرفوا على آخر األبحاث واألفكار و  80من  ألكثرالصحة  يمسؤولاجتمع اليوم في قطر 
في مجال الصحة  لالبتكاراتوالتي تنطوي على إمكانات إلحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية في العالم في القمة العالمية 

)WISH.(  

 لمشاھدة الوسائط المصورة للبيان الصحفي يرجى النقر على الرابط التالي:

http://www.multivu.com/players/English/7449051 -world -innovation-summit-health -2015/  

وقد شھد اليوم األول من القمة اجتماع قادة دول العالم و صناع السياسات و خبراء الرعاية الصحية لمناقشة حلول بعض 
التحديات الصحية العالمية العاجلة وتتضمن معالجة تفشى وباء داء السكري من النوع الثاني وعالج داء الَخَرف و دعم  أخطر

  سالمة المرضى وتحسين التغطية الصحية العالمية و معالجة تدھور صحة األطفال الذھنية.

البارزين في مجال الصحة  للمتحدثين كما شاركوا في مناقشات الھيئة في تلك المشاكل الصحية كما سمع الحاضرون
ويتضمنون د.دون برويك المستشار الصحي السابق للرئيس إلدارة الرئيس أوباما والذي تحدث بشغف عن أھمية تطبيق 

الثورية  االبتكاراتالحديثة لتحسين الرعاية بالمرضي وسالمتھم. كما تعرف الحاضرون أيضا على بعض أحدث  االبتكارات
العالم التي تم عرضھا في القمة  وتتضمن على نماذج طباعية لِبْدلِيَّات ثالثية األبعاد و نماذج محاكاة جراحية  من جميع أنحاء

  و تطبيقات صحية على الھواتف الجوالة. افتراضية

وسوف يشھد اليوم الثاني من القمة مناقشة حلول لتحديات تزايد معدالت مرض السرطان وتكاليف العالج وإيصال بعض 
عبر  واالبتكاراتفي إنھا ستوصل األفكار  WISHرسائل المعقدة و مجابھة أزمة وباء اإليبوال. وتنصب أھمية تلك القمة ال

دولة تلك األفكار واالبتكارات التي يمكن ترجمتھا إلى سياسات صحية على  80وفد من أكثر من  1000استضافة أكثر من 
  و متاحة بقدر أكبر للجميع. أرض الواقع لجعل الرعاية الصحية أكثر فعالية

إحداھما اليوم حول جينوميات والطب الشخصي المستقبلي و سوف  انعقدتكما تضم اللجنة أيضا إثنان من اللجان الخاصة 
تنعقد األخرى غدا حول حديثي الوالدة و الصحة العقلية والتي يتم استضافتھا بالشراكة مع مؤسسة بيل و ميلندا جيتس و 

  سسة إنقاذ األطفال.ؤم جامعة ھارفرد و

و الحاالت من جميع أنحاء العالم لتقدم  األبحاثتقارير على مدرا القمة المتعقدة لمدة يومين يتم فيھما عرض  9وسيتم نشر 
  وسائل جديدة للتعلم و حلول مبتكرة للتحديات العالمية المنشرة المتنوعة والمتعددة.

الملكي الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتعليم و وقد تم تأسيس ھذه القمة برعاية صاحبة السمو 
في مجال الرعاية الصحية أحدة مبادرات مؤسسة قطر  لالبتكارات) وتعد القمة العالمية QFالعلوم والتنمية المجتمعية (

لية الملكية بلندن. للمزيد من في مجال الصحة العالمية في الك االبتكاراتويترأسھا اللورد دارزي لورد دينھام مدير معھد 
  .http://www.wish.org.qaيرجى زيارة الرابط التالي 2015أو قمة عام  WISHالمعلومات عن 

  مالحظة للمحررين
  االتصال:للمزيد من المعلومات يرجى 

  نھى العفيفي



  WISHالمدير اإلعالمي لـ
nelafify@wish.org.qa  

+974-77686624  

  


