
Pesquisa de vanguarda e inovações em tratamento de saúde apresentadas na cúpula "World 
Innovation Summit for Health (WISH) 2015" 

DOHA, Catar, de fevereiro de 2015 /PRNewswire/ -- Líderes da área de saúde, de mais de 80 
países, se reuniram no Catar, hoje, para conhecer as últimas pesquisas, ideias e inovações na área 
de saúde, com o potencial para revolucionar o futuro do tratamento de saúde no mundo, na "World 
Innovation Summit for Health (WISH -- Cúpula Mundial da Inovação na Saúde)". 

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, por favor, clique em: 

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

No primeiro dia da cúpula, líderes mundiais, formuladores de política e especialistas em saúde se 
reuniram para discutir soluções para alguns dos mais urgentes problemas de saúde do mundo, como 
lidar com a epidemia do diabetes do tipo 2, enfrentar a demência, aperfeiçoar a segurança do 
paciente, melhorar a cobertura universal da saúde e encontrar soluções para o declínio da saúde 
mental de crianças. 

Além de participar de painéis de discussão sobre essas questões essenciais da saúde, os 
participantes também ouviram palestras de oradores pragmáticos, incluindo o Dr. Don Berwick, ex-
consultor de saúde do governo Obama, que falou apaixonadamente sobre a importância de se 
difundir inovações eficazes na área de saúde, para aperfeiçoar o tratamento e a segurança dos 
pacientes. Os participantes também foram informados sobre algumas das mais novas e 
revolucionárias inovações ocorridas no mundo, apresentadas na cúpula, incluindo próteses 
impressas em 3D, um simulador virtual de cirurgia e novos aplicativos móveis para a saúde. 

No Segundo dia da cúpula, alguns painéis irão discutir soluções para o problema das crescentes 
taxas de câncer e dos custos do tratamento, a comunicação de mensagens complexas e o 
enfrentamento da crise do Ebola. Com a participação de mais de 1.000 delegados, de mais de 80 
países, a WISH produz ideias, inovações e soluções que podem ser traduzidas em políticas na vida 
real, para tornar o tratamento de saúde mais eficaz e mais acessível a todos. 

A cúpula também conta com dois painéis especiais: um que se realizou hoje sobre "Genômica e o 
futuro da medicina personalizada"; e outro amanhã, sobre "Recém-nascidos e Saúde Maternal", 
promovido junto com a Fundação Bill & Melinda Gates, a Universidade de Harvard e a organização 
Save the Children. 

Durante os dois dias da cúpula, serão publicados nove relatórios importantes que examinam 
pesquisas e estudos de caso de todo o mundo, para disponibilizar novos aprendizados e soluções 
para problemas diversos e predominantes. 

Fundada por Sua Alteza Sheikha Moza bint Nasser, presidente da Fundação Catar para Educação, 
Ciência e Desenvolvimento Comunitário (QF -- Qatar Foundation), a WISH é uma iniciativa da 
Fundação Catar e é presidida pelo Lord Darzi of Denham, diretor do Instituto de Saúde Global do 
Colégio Imperial de Londres. Para mais informações sobre a WISH ou sobre a Cúpula 2015, por 
favor, visitehttp://www.wish.org.qa. 
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