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الفصل 1
السياق الوطني للصحة اإللكترونية

أهمية الصحة اإللكترونية1   1.1
إن الصحة اإللكرتونية اليوم آخذة يف تغيري جوانب ومسات تقدمي الرعاية الصحية، فاألعمال الصحية، على كافة 

املستويات ويف كل البلدان، تعتمد اعتماداً متزايداً على املعلومات واالتصاالت، وعلى التقنيات اليت جتعلها طيعة، سواء 
أكان تلك األعمال تستهدف تقدمي الرعاية أو نشر املوظفني أو إجراء البحوث.

وتعرِّف منظمة الصحة العاملية الصحَة اإللكرتونية بأهنا استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل الصحة2. 
والصحة اإللكرتونية، يف معناها األوسع، هي حتسني تدفق املعلومات عرب الطرق اإللكرتونية لدعم تقدمي اخلدمات 

الصحية وإدارة النظم الصحية. وإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقدم فوائد كبرية، ليس يف حتقيق مرامي الصحة 
فقط، بل يف إظهار ما مت حتقيقه أيضاً وتبيني الكلفة.

لقد كانت أمهية تبين هذه التقنيات واضحة منذ أكثر من عقد. ومع ذلك، فإن نقل الصحة اإللكرتونية من هامش 
التخطيط الصحي اإلسرتاتيجي إىل مركزه شكَّل أزمة يف القطاع الصحي يف العديد من البلدان. 

ومع تزايد التحول إىل عامل رقمي، مدعوم بالتقدم التكنولوجي واالستثمار االقتصادي والتغريات االجتماعية والثقافية، 
يتزايد االعرتاف بأنه يتحتم على القطاع الصحي أن يدرج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف طريقة أدائه ألعماله، 

وبأن يطبَّق ذلك سواء أكان اهلدف هو توصيل رعاية عالية اجلودة وآمنة وعادلة إىل مجيع املواطنني، أو الوفاء 
بااللتزامات جتاه حبوث الصحة العامة وإعداد التقارير والعمل اإلنساين.

الحاجة إلى نهج وطني  2.1
جيب على مجيع البلدان، اليوم، أن تسعى جاهدة إىل ضمان إنفاق األموال ألغراض الصحة حبكمة، فالقوى العاملة يف 
العديد من النظم الصحية تتقلص بالتوازي مع الطلب املتزايد على خدمات أفضل ومساءلة أكثر عن احلصائل. كما أن 

التحوالت السكانية والتحضر السريع والفقر تطرح مطالب أكرب على النظم الصحية.

وحصيلة لذلك، فإن احلكومات صارت تدرك أن إدراج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يشكل أولوية من أجل تنمية 
النظم الصحية. وُتظهر التجربة أن ذلك يتطلب عماًل إسرتاتيجياً ومتكاماًل على املستوى الوطين، الستخدام القدرات 
الراهنة على أفضل وجه، حيث أهنا توفر أساساً متيناً لالستثمار واالبتكار. إن إرساء التوجهات الرئيسية باإلضافة إىل 
التخطيط للخطوات التفصيلية املطلوبة أمر حاسم لتحقيق األهداف طويلة األجل؛ مثل إمكانية حصول اجلميع على 

الرعاية، وكفاءة القطاع الصحي، واإلصالح، واملزيد من التحوالت األساسية.

إن التعاون بني قطاعات الصحة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، العامة منها واخلاصة، أمر حموري يف هذا اجلهد، 
وإن وكاليَت األمم املتحدة الرئيسيتني يف جمال الصحة وجمال االتصاالت السلكية والالسلكية، ومها على التوايل، منظمة 
الصحة العاملية يف جمال الصحة واالحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية، قد اعرتفتا بأمهية 

بتصرف عن تقدمي دزينواغيس جي للمحرر العميد ك. راجاراجان يف الثورة يف الرعاية ويف الصحة، نشر غنت 2011. 1 

بناء األسس يف الصحة اإللكرتونية: التقدم الذي أحرزته البلدان األعضاء، تقرير مرصد منظمة الصحة العاملية للصحة اإللكرتونية، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2006   2

  الرابط  www.who.int/goe/publications وفق الوصول إليه يف 14 أيار/مايو 2012(
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التعاون بينهما يف جمال الصحة اإللكرتونية يف قرارات اهليئات الرئاسية3 لكل منهما، واليت شجعت البلدان على إعداد 
إسرتاتيجيات وطنية للصحة اإللكرتونية. وإن هذا الدليل يدعم تلك التوصيات.

إن وزارات الصحة تلعب دوراً حمورياً، ليس فقط يف تلبية احتياجات الناس إىل الرعاية ومحاية الصحة العامة، ولكن يف 
احلفاظ على النظم الصحية خالل األوقات احلرجة أيضاً. كما أن وزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضرورية 

للتنمية يف مجيع اجملاالت، وميكن أن تقدم مسامهة حيوية لقطاع الصحة. فاألهداف املشرتكة والبيئة املتوقعة لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت متكِّنهما من القيام بعمل منسق، يبين توافقاً يف اآلراء بشأن السياسات العامة، ويساعد على 
استخدام أفضل للموارد املشرتكة، وإشراك القطاع اخلاص، واالستثمار يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

والبنية األساسية لتحسني احلصائل الصحية.

ويف الوقت الذي حتقق فيه إسرتاتيجيات الصحة اإللكرتونية منافع وطنية مباشرة، فإهنا ميكن أن حتسن التعاون اإلقليمي 
أيضاً. وقد جتلى ذلك يف بلدان االحتاد األورويب، اليت تشهد زمخاً سياسياً للنهوض بالصحة اإللكرتونية من أجل 
مصلحة مواطنيها ونظمها الصحية. وجيري تشجيع هذه الدول على إعداد آليات جديدة لتعزيز “النمو الذكي” 

واالبتكار، للتغلب على التحديات االقتصادية الراهنة.

الصحة اإللكترونية في النظم والخدمات الصحية  3.1
لقد أسفر التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن عوائد كبرية على صحة الفرد وعلى الصحة العامة على حد 

سواء؛ حيث أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت آخذة يف تغيري كيفية تقدمي الرعاية الصحية وكيفية تشغيل النظم 
الصحية، بدءاً من املستوى احمللي ووصواًل إىل املستوى الوطين، وهي تدعم املهام ذات األمهية احلامسة من خالل حتسني 
القدرة على مجع املعلومات وحتليلها وإدارهتا وتبادهلا يف مجيع جماالت الصحة؛ من إجراء البحوث يف علم الوراثة اجلزيئي 

إىل التدخالت اإلنسانية واسعة النطاق واإلغاثة يف حاالت الكوارث )اجلدول 1(.

وتستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف النظم الصحية، لتحسني دقة وَتوِقيت تقارير الصحة العامة، ولتسهيل 
رصد ومراقبة األمراض. وهي أمر أساسي يف جمال التعلم عن بعد، ويف التمكني من االستجابة السريعة يف حاالت 

الطوارئ. وعالوة على ذلك، فإن االستخدام اإلسرتاتيجي للصحة اإللكرتونية ميكن أن يدعم التخطيط الشامل 
للقطاعات، فضاًل عن التنسيق بني النظم الصحية الالمركزية يف املناطق، وحتسني القدرة على التخطيط للخدمات وعلى 

وضع ميزانياهتا وعلى تقدميها.

لقد ُوصفت الصحة اإللكرتونية بأهنا وسيلة لضمان أن “املعلومات الصحية الصحيحة تقدَّم للشخص املناسب يف 
املكان والزمان املناسبني بشكل إلكرتوين آمن، للوصول جبودة الرعاية الصحية وكفاءهتا إىل مستوى مثايل من حيث 

التقدمي والبحوث والتعليم واملعرفة”4. ولتحقيق هذه الغاية، فإن تبادل املعلومات من خالل السجالت الصحية 
اإللكرتونية، مثاًل، وسجالت املرضى ومصادر املعرفة املشرتكة أمر بالغ األمهية. إن نظم املعلومات واألدوات الالزمة 

للتشخيص والوقاية والعالج تدعم الرعاية الصحية على مجيع املستويات، كما أهنا متكِّن من التقدمي الكفء واملسؤول 
لإلمدادات األساسية، مثل األدوية واللقاحات واملعدات، من خالل إدارة سالسل الشراء والتوريد والتوزيع. 

إن املعلومات الصحية ذات اجلودة العالية واملوثوقة وامليسورة التكلفة والسهلة املنال، مع القدرة على فهمها واستخدامها، 
هي عالمة مميزة للتمكني، والتمكني الذي يعين إعالم املواطنني واملهنيني الصحيني على حد سواء هبذا اخليار، هو دافع 

آخر حنو الصحة اإللكرتونية.

ويف امللحق أ و ب أمثلة على الصحة اإللكرتونية، ويف امللحق ب أمثلة على تطبيقات الصحة اإللكرتونية.

.World Health Assembly Resolution 58.28 (2005): www.who.int; World Telecommunication Development Conference Resolution 65 (2010):  www.itu.int 3

  ,See definition of eHealth in: National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide 4
.Deloitte Touche Tohmatsu, 2008     
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الجدول 1. أمثلة على أثر الصحة اإللكترونية
أثر الصحة اإللكترونيةاألطراف المعنية

متكِّن من الرعاية اليت تالئم كل شخص على حدة يف مجيع جماالت النظام الصحي وعلى مدى احلياة yالمواطنون
y جتعل الرعاية الصحية متاحة يف املنزل أو يف مكان العمل أو يف املدرسة، وليس فقط يف املستشفى أو العيادة
y تركز على التعليم والوقاية واإلدارة الذاتية
y .تسهل التواصل مع الزمالء للحصول على املشورة وتقدمي الدعم

تتيح الوصول إىل املعرفة التخصصية املعتمدة حالياً يف جمال الرعاية الطبية والبحوث والصحة العامة، وإىل البحوث واملنشورات  yالمهنيون في مجال البحث والممارسة
وقواعد البيانات

y متكِّن من التواصل بني املرضى ومقدمي اخلدمات
y جتعل التعليم عن بعد العايل اجلودة يف جمال التعليم املهين األساسي واملستمر متاحاً بسهولة
y .تسمح بإجراء مشاورات عن بُعد مع املرضى، للحصول على آراء ثانية، ومع الشبكات املهنية

المستشفيات واألوساط األكاديمية 
والصحة العامة

y تنشئ مستشفيات، باعتبارها شبكة افرتاضية من مقدمي اخلدمات، وتربط مجيع مستويات النظام
y ترصد اجلودة واألمان، وحتسن عمليات الرعاية، وتقلل من احتمال األخطاء الطبية
y تساعد يف تقليل تنقل املواطنني وسجالهتم الطبية، بتوفري املعلومات املتعلقة باملرضى مىت وحيثما لزمت
y تفتح الباب أمام فرص جديدة يف جمال البحوث األساسية والتطبيقية؛ من املعارف الصحية إىل السياسات العامة واإلجراءات
y )توسع نطاق التعاون والقدرة احلاسوبية املشرتكة )مثل احلوسبة الشبكية واحلوسبة السحابية
y تقدم خدمات تتجاوز عوائق املسافات والزمن
y  .توحِّد أساليب تنظيم وتقدمي األدوية واملستلزمات

تقدم احملتوى الصحي للجمهور وللمهنيني الصحيني على أنه سلعة yالشركات ذات الصلة بالصحة
y  ،تسهل البحث عن املنتجات واخلدمات اجلديدة وتسهل تطويرها: السجالت الصحية اإللكرتونية، ونظم املعلومات

والسجالت السريرية
y .ًمتكِّن من تسويق واسع وفعال من حيث التكلفة للمنتجات واخلدمات الصحية للشركات واحلكومات، حملياً وخارجيا

تقدم تقارير عن الصحة العامة أكثر موثوقية واستجابة يف الوقت املناسب، حبيث حتتل الصحة املكانة املركزية، على حنو  yالحكومات
متزايد، يف جماالت االقتصاد واألمن والشؤون اخلارجية والعالقات الدولية.

y .ختلق بيئات مواتية بدون قيود تكنولوجية
y .تقدم أدواراً جديدة لألطراف املعنية وللمهنيني الصحيني وللسلطات وللمواطنني ولغريهم
y  حتدد اجتاهات األمراض وعوامل االختطار، وحتلل البيانات الدميوغرافية واالجتماعية والصحية، وتضع النماِذج لألمراض

املنتشرة بني السكان.

سياق التطوير للصحة اإللكترونية  4.1
يبدأ هذا الدليل من منطلق أن إسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية يف بلد ما ينبغي أن تستند إىل أولويات الصحة الوطنية، 

واملوارد املتاحة واحملتملة، وبيئة الصحة اإللكرتونية احلالية. إن الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية تتشكل أيضاً ضمن 
السياق الوطين الذي ميكن أن يُنظر إليه من بُعدين؛ البيئة احلاضنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )احملور العمودي( 
الذي ميثل السوق الوطين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإمجايل انتشار احلوسبة والبنية األساسية للشبكات، أما 

واتية للصحة اإللكرتونية )احملور األفقي( فهي أمر أساسي لتوسيع نطاق االعتماد على تكنولوجيا املعلومات 
ُ
البيئة امل

واالتصاالت يف القطاع الصحي واستدامته، وهذا يشمل عدة جوانب؛ مثل احلوكمة والسياسة العامة والتشريعات 
واملعايري واملوارد البشرية )الشكل 1(.

.Dzenowagis J. Connecting for health: global vision, local insight. Geneva, World Health Organization, 2005 5
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الشكل 1. السياق الوطني من أجل تنمية الصحة اإللكترونية

I.

II. III.

بيئة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت المرسخة

تعميم

البيئة المواتية
المرسَّخة
للصحة اإللكترونية

توسيع نطاق

تطوير وبناء

البيئة المواتية
الناشئة

للصحة اإللكترونية اعتماد مبكر

تجريب

بيئة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت الناشئة

واستناداً إىل بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة املواتية للصحة اإللكرتونية، ميكن وصف السياق الوطين 
بالطريقة التالية:

e  التجريب واالعتماد املبكر، حيث أن كاًل من بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة املواتية ال تزال يف
مرحلة مبكرة

e التطوير والبناء، حيث أن بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنمو مبعدل أسرع من البيئة املواتية
e  توسيع النطاق والتعميم، وخالل ذلك تنضج البيئة املواتية لتدعم االعتماد األوسع لتكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت.
وسُتشرح هذه السياقات يف املقاطع الثالثة التالية مع تلخيص هلا يف النهاية )اجلدول 2(.

1. التجريب واالعتماد المبكر 

لنأخذ، كمثال، بلداً تكون فيه بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة املواتية للصحة اإللكرتونية كالمها يف 
مراحلهما املبكرة. ضمن هذا السياق الوطين، تتميز الصحة اإللكرتونية بالقليل من املبادرات الصغرية القائمة على 

مشاريع نادراً ما ترتبط مع بعضها البعض. وهذه املشاريع متيل إىل أن تكون قصرية الوقت ويكون القصد منها إثبات 
صحة املفهوم التجرييب؛ حيث يتم إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )أو استريادها( للربهان على وجود 

التكنولوجيا يف سياق حمدود. ويف حني أن التطبيقات املستخَدمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد تكون نفُسها 
مبتكرة، فإن املشاريع نادراً ما تكون مستدامة.

ويعود الفشل إىل غياب البنية األساسية واملهارات الالزمة، وعدم امتالك الكيانات الصحية املعنية للصحة اإللكرتونية 
من جانب، وبسبب الرتكيز الضيق على جانب معني من جوانبها يغفل االهتمامات والتأثريات األخرى؛ فاستخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى عموم السكان يف هذا البلد يقتصر على اهلواتف احملمولة دون غريها، والسوق 
التجاري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمزأ، بسبب قلة اخلربة احمللية املتاحة، واحلكومُة ليس هلا دور يف التمويل 

والدعم التقين يف جمال الصحة اإللكرتونية، والتمويل والدعم التقين يأيت من الوكاالت اليت تقدم املعونات واجلهات املاحنة 
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واملنظمات غري احلكومية واالستشاريني. يف هذه البيئة املقيَّدة، ال ميكن للبلد أن يفي دائماً بالتزاماته الدولية بإعداد 
تقارير حول الصحة العامة.

إن العوامل اليت تدفع بالصحة اإللكرتونية لألمام، يف هذه احلالة، هي حتسني فرص احلصول على الرعاية الصحية 
للمواطنني، وحتسني جودة تلك الرعاية. واألمثلة الكالسيكية على الصحة اإللكرتونية تشمل توفري خدمات التطبيب 
عن بُعد للمناطق النائية، واالستشارات غري املتزامنة، عن طريق الربيد اإللكرتوين، مثاًل، للحصول على املشورة الطبية.

اخلطة الوطنية لبلد يف هذا السياق ينبغي أن تركِّز على العمل على قضية الصحة اإللكرتونية، وخلق الوعي، وإرساء 
األساس من أجل استثمار الصحة اإللكرتونية وتعليم القوى العاملة عليها واعتمادها يف النظم واخلدمات ذات األولوية. 

وهناك فكرة خاطئة شائعة، مفادها أن هذه البلدان ميكن أن “تقفز” إىل أنظمة صحة إلكرتونية أكثر تقدماً، لكن 
االبتكارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سوف تبقى معزولة وليس هلا سوى تأثري حمدود على الصحة، إذا 

مل يكن هناك تركيز مواٍز على إجياد بيئة مواتية.

2. التطوير والبناء 
ولنأخذ اآلن، كمثال ثاٍن، بلداً آخر، يتميز السياق الوطين فيه ببيئٍة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتطور بسرعة 
أكرب، مع بيئة مواتية ترتقى ببطء. هنا، ال تزال الصحة اإللكرتونية قائمة على املشاريع، ولكن املشاريع أكرب، وهناك 

وعي أكرب إلمكانياهتا. يتميز هذا السياق بظهور “نُُظِم” صحة إلكرتونية من قَبيل املعلومات الصحية، وإدارة سلسلة 
التوريد، والسجالت الطبية اإللكرتونية، واليت ال تزال عمودية وجمزأة وغري قادرة على توسيع النطاق، كما يتميز بوجود 
منو، سريع غالباً، يف السوق التجاري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع بذل جهد هام وواضح من جانب قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلذب املورِّدين الدوليني املهيمنني على العمل.

يف املثال املتعلق هبذا البلد، هناك استخدام أوسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى عموم السكان، وزيادة يف 
اإلقبال لدى قطاعات أخرى، مثل: احلكومة اإللكرتونية، واألعمال املصرفية اإللكرتونية، وغريها من خدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت التجارية اليت تبدأ بالرتسخ، واملورِّدون احملليون يبدؤون بالظهور، واهتمام احلكومة يأخذ باالزدياد. 

وهناك نشاط كثري، وتعلُّم عن طريق العمل، وخطورة كبرية يف املشاريع، بسبب انعدام التقييس standardization وعدم 
االلتزام باستثمار طويل األجل.

وإن وكاالت املعونة واجلهات املاحنة ال تزال متول بنشاط، مع مشاركة أكثر من ِقَبل القطاع اخلاص، كما تشاَهد جيوب 
من االستثمارات احلكومية يف بعض اجملاالت؛ مثل البحث والتطوير يف التكنولوجيات ذات األداء العايل. وإن إقامة 
شراكات بني القطاعني العام واخلاص هي من مسات هذا السياق، والصحُة اإللكرتونية ال يزال يُنظر إليها كجزء من 

جهد أوسع، للتوسع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية االقتصادية بشكل عام.

ويف هذا السياق، ميكن أن تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حمركاً للتنمية، من خالل التأكيد املتزايد على 
املنافسة يف اخلدمات والتوسع فيها من ِقَبل القطاع اخلاص. لكن قطاع الصحة متخلف عن القطاعات األخرى، بسبب 

حمدودية املعرفة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحمدودية تبنيها على أساس منهجي لتلبية االحتياجات الصحية، 
مع أن تطبيقات الصحة اإللكرتونية، مثل التطبيب عن بُعد، ميكن أن تقدم خدمات قيِّمة، وإن النجاحات األوىل 

والتأثريات على احلصائل الصحية غالباً ما ُتشاَهد هنا.

ولكن نظراً لعدم كفاية البيئة املواتية، فإن توسيع النطاق غري ممكن، وبالتايل فإن اآلثار الصحية تبقى حمدودة. وإن 
مساعدات التنمية الصحية قد تكون مركَّزة على تقوية نظم املعلومات الصحية، وبعُض البلدان قد يكون لديها، مسبقاً، 
إسرتاتيجية مطبَّقة لنظم املعلومات الصحية. وإن االلتزامات الدولية بإعداد تقارير حول الصحة العامة ميكن أن تتحقق، 

أحياناً، يف البيئة احلالية، لكن ال بد من جهود متضافرة ومكلفة، غالباً، )وهي ليست دائماً ميسورة أو عالية املردود( 
إلنشاء هذه النظم العمودية وإدارة أدائها.
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إن احملركات الرئيسية للصحة اإللكرتونية يف هذه البيئة هي احلصوُل على الرعاية وجودهُتا. واألمثلة عن الصحة 
اإللكرتونية تشمل شبكات أكثر اتساعاً للتطبيب عن بُعد، واعتماد نظم السجالت الطبية اإللكرتونية على نطاق 

حمدود، ونُُظم تعقُّب الشراء والتوريد، وجتارب الصحة املتنقلة فيما يتعلق بإدارة الدواء والتذكري باملواعيد.

إن اخلطة الوطنية لبلد يف هذا السياق ينبغي أن تركز على تقوية البيئة املواتية يف جمال الصحة اإللكرتونية، وإجياد ثقة 
تستند على القوانني، وإعداد سياق سياسي لتقدمي خدمات الصحة اإللكرتونية على نطاق أوسع، وحتديد املعايري اليت 

سيتم اعتمادها لضمان جتنُّب نُُظم البناء العمودي متزايدة الضخامة.

3. توسيع النطاق والتعميم
يف مثالنا الثالث عن بلد يتميز فيه سياق الصحة اإللكرتونية ببيئة مواتية تلحق ببيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

ميكن، هنا، للصحة اإللكرتونية أن تتحرك حنو توسيع النطاق، حيث يوجد، عادة، أساس لسياسة استثمار حتمي 
املواطنني والصناعة أكثر بكثري. والبيئة املواتية تشمل اجلوانب اليت ال ميكن اختاذها إال على الصعيد الوطين؛ مبا يف 

ذلك اعتماد املعايري والقوانني، وإدراج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اخلدمات الصحية واالستثمار الصحي ويف 
سياسات هتدف إىل تطوير قوة عاملة مؤهلة.

إن السوق التجاري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مرسَّخ متاماً مع أكرب املزوِّدين الدوليني واحملليني. وقطاع الصحة 
يضطلع بدور رائد يف جمال التخطيط للصحة اإللكرتونية، ويف استخدامها لتحقيق أغراض الصحة، واالنتقال إىل ما بعد 

األساسيات، من إنشاء البنية األساسية الضرورية وخدمات، إلدراج الصحة اإللكرتونية بشكل كامل يف مناذج تقدمي 
خدمات معيارية. إن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية نشطة، مع وجود سوق قوي للخدمات، يؤدي 
إىل مناذج أعمال جديدة وإىل مناَفسة. واخلدمات املدفوعة األجر أصبحت شائعة، وتسديد تكاليف التأمني يف ازدياد، 
وهناك إقبال واسع على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من ِقَبل عامة الناس، واملهنيون الصحيون قد أُدخلوا مسبقاً، 

يف بعض اجلوانب، إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولذا فإن اجلمهور يتعرض ملزيد من اخلدمات اإللكرتونية، 
ويتوقع أن يتم تقدميها له.

بقدر ما تُعمَّم الصحة اإللكرتونية تظهر أعمال جديدة وتظهر فرص اقتصادية، مع برامج البتكار وتطوير خدمات 
جديدة، مبا يف ذلك خدمات ألسواق عمل أخرى. وميكن، حينها، إجناز االلتزامات الدولية بإعداد تقارير حول الصحة 

العامة بوجود النظم والعمليات اليت وضعت حيز التنفيذ على نطاق واسع. إن الرتابط بني نظم املعلومات الصحية يف 
ازدياد، لكنه ال يزال يواجه مشاكل بسبب النظم املوروثة والصعوبات يف الربط بني النظم العمودية اليت مت وضعها يف 

أوقات خمتلفة وبتقنيات خمتلفة.

إن الدوافع للصحة اإللكرتونية يف هذه البيئة هي التكلفة واجلودة؛ ألن النظم الصحية غالباً ما تشكل عبئاً من حيث 
التكاليف، لضمان الوعي باجلودة ومن أجل الشعور باألمان، بل وحىت من أجل ضمان الكفاءة يف النظم واإلجراءات. 

إن األمثلة عن الصحة اإللكرتونية تشمل شبكات مستشفيات ورعاية )مبا يف ذلك السجالت الصحية اإللكرتونية(، 
ومراقبة صحية يف املنزل، وتطبيقات تدبري األمراض املزمنة، وخدمات عرب اإلنرتنت مصممة خصيصاً من أجل اإلدارة 

الذاتية للسجالت الصحية.

إن اخلطة الوطنية لبلد يف هذا السياق ينبغي أن تركِّز على ضمان ما يلي:
e ،التوافقية واعتماد معايري
e ،تقدمي حوافز لالبتكار وإدراج الصحة اإللكرتونية ضمن اخلدمات األساسية 
e ،حتديد التمويل الالزم للتنفيذ على أمد متوسط إىل طويل 
e ،االستجابة لتطلعات املواطنني إىل خدمات أكثر كفاءة وفعالية وخصوصية 
e  استخدام البيانات واملعلومات من أجل التخطيط يف جمال الصحة العامة ووضع السياسات املتعلقة باخلصوصية 

وأمن املعلومات،
e .القيام بالرصد والتقييم لضمان أن الصحة اإللكرتونية تقدَّم وفقاً لألولويات الصحية
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الجدول 2. سياق وطني لتنمية الصحة اإللكترونية: ملخص
الخصائصالسياق

1. التجريب واالعتماد 
المبكر

y الصحة اإللكرتونية تقوم على مشاريع مع مبادراٍت، عادًة ما تكون، صغرية وقليلة يف العدد وغري مرتابطة
y املشاريع إلثبات صحة املفاهيم جتريبياً، حيث يتم إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سياق حمدود
y املشاريع نادراً ما تكون مستدامة، نظراً لعدم وجود البنية األساسية واملهارات والتكامل
y السوق التجاري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمزأ، بسبب قلة اخلربة احمللية املتاحة
y التمويل والدعم التقين غالباً ما يُقدَّم من ِقَبل وكاالت معونة وجهات ماحنة وفاعلني خارجيني
y .االلتزامات الدولية بإعداد تقارير حول الصحة العامة ال ميكن أن حُتقق

الصحة اإللكرتونية ال تزال قائمة على مشاريع، لكن أوسع نطاقاً، مع وعي أكرب إلمكانياهتا 2y. التطوير والبناء
y  ظهرت نُُظِم صحة إلكرتونية )مثل، نظم املعلومات الصحية، ونظم إدارة سلسلة التوريد، ونظم السجالت الطبية اإللكرتونية(، لكنها ال

تزال عمودية وجمزأة وغري قادرة على توسيع النطاق
y  حدث منو يف السوق التجاري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بسبب اجلهد الكبري الذي بُذل جلذب املورِّدين الدوليني لتكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت. وظهر مورِّدون حمليون، ومنا اهتمام احلكومة
y  بدأت ترتسخ بعض املبادرات؛ مثل احلكومة اإللكرتونية، واخلدمات املصرفية اإللكرتونية وغريها من اخلدمات التجارية يف جمال تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت، لكن القطاع الصحي ختلَّف
y هناك نشاط كثري، وتعلُّم عن طريق العمل، وخطورة كبرية يف املشاريع
y  وكاالت املعونة واجلهات املاحنة ال تزال متوِّل بنشاط، وهناك استثمار أكثر من ِقَبل القطاع اخلاص واحلكومة يف جمال تطوير وتبين

تكنولوجيات فعالة من حيث التكلفة
y تزايد عدد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
y يُنظر إىل الصحة اإللكرتونية كجزء من جهد أوسع، للتوسع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية االقتصادية
y النجاحات املبكرة واعدة، ولكن توسيع النطاق غري ممكن، واألثر الصحي حمدود
y االلتزامات الدولية بإعداد تقارير حول الصحة العامة ميكن أن تتحقق، أحياناً، من خالل نظم عمودية
y  األمثلة عن الصحة اإللكرتونية تشمل شبكات أكثر اتساعاً للتطبيب عن بُعد، واعتماد نظم السجالت الطبية اإللكرتونية على نطاق

حمدود، ونظم تعقُّب الشراء واملخزون، وجتارب الصحة املتنقلة.

توسع نطاق االستثمار واالعتماد، مع أساس لسياسة أمشل 3y. توسيع النطاق والتعميم
y ترسخت السوق التجارية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاماً، مع أكرب املزودين على الصعيدين الدويل واحمللي
y اضطلع القطاع الصحي بدور رائد يف جمال التخطيط للصحة اإللكرتونية واستخدامها ليحقق أهداف الصحة
y  صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية نشطة، مع مناذج أعمال جديدة ومناَفسة، واخلدمات املدفوعة شائعة، وتسديد تكاليف

التأمني يف ازدياد
y نشأت أعمال جديدة وفرص اقتصادية، وهناك برامج جديدة لالبتكار واخلدمات؛ مبا يف ذلك خدمات ألسواق عمل أخرى
y ميكن أن حتقَّق االلتزامات الدولية بإعداد تقارير حول الصحة العامة
y ترابطت نُُظم املعلومات الصحية بشكل متزايد، لكنها ما زالت تواجه مشاكل بسبب النظم املوروثة
y  األمثلة عن الصحة اإللكرتونية تشمل شبكات مستشفيات ورعاية، ومراقبة صحية يف املنزل، وتطبيقات تدبري األمراض املزمنة، وخدمات

عرب اإلنرتنت مصممة خصيصاً من أجل اإلدارة الذاتية للسجالت الصحية.

اآلثار المترتبة على الرؤية الوطنية للصحة اإللكترونية  
إن سياق البلد، يف أي مرحلة كان من املراحل اليت وردت يف األمثلة الثالثة املذكورة أعاله، يؤثر على نقطة البداية 

وعلى األهداف احملتملة وعلى األطراف املعنية وعلى توجه إسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية الوطنية وتركيزها. وإن فهم هذا 
السياق سوف يساعد على صياغة رؤيِة ما ميكن حتقيقه، وعلى تركيز األنشطة وعلى حجم االستثمار املطلوب )اجلدول 
3(؛ فعلى سبيل املثال، فإن البلدان اليت بدأت لتوها يف نشر الصحة اإللكرتونية ميكن أن تركز على جمموعة حمدودة من 

األغراض اليت تقع ضمن نطاق األولويات؛ مثل حتسني نظم املعلومات الصحية والبنية األساسية لالتصاالت من أجل 
ربط املرافق الصحية. ويف مرحلة الحقة، ميكن هلذه البلدان أن تركز على اعتماد معايري وإنشاء عمليات مشرتكة لتوسِّع 

نطاق مشاريع الصحة اإللكرتونية الناجحة. ومبجرد أن يتولد عن هذه اجلهود حصائل ملموسة، ميكن هلذه البلدان 
أن توسع اخلدمات أكثر وتعممها، وبذلك حتسِّن التماسك والكفاءة واجلودة على نطاق أوسع. أما النهج الشامل 

فإنه حيتاج إىل مدة أطول، ويضمن أن العناصر األساسية قد طُبِّقت. وإن التخطيط املركَّز يشكِّل جمموعة حمدودة من 
التحديات اليت تُعاَل على مدى فرتة أقصر. وإن إسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية الوطنية تضيف قيمة لكل هذه املراحل.
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الجدول 3. سياق إستراتيجية الصحة اإللكترونية وتركيزها

مثال اإلجراءاتمثال التركيزالسياق

تقوية البنية األساسية ، تأسيس 1. التجريب واالعتماد المبكر
خدمات أساسية وبرامج، إشراك 
املستثمرين، عرض قضية الصحة 

اإللكرتونية.

y  إجياد وعي للصحة اإللكرتونية، تسليط الضوء على حصائل التجارب الناجحة واملشاريع
املنفَّذة بقصد إثبات الفكرة

y جعل قضية االستثمار يف جمال الصحة اإللكرتونية ضمن النطاقات ذات األولوية
y إعداد آليات أولية للحوكمة والتنسيق والتعاون املعتمد على الصحة اإللكرتونية الوطنية
y  إنشاء مؤسسة لالستثمار وتعليم القوى العاملة واالعتماد على الصحة اإللكرتونية يف النظم

واخلدمات ذات األولوية

تقوية النظم األساسية وربطها 2. التطوير والبناء
ببعضها، إجياد مؤسسة لالستثمار، 
ضمان احلق القانوين، تقوية البيئة 

املواتية للصحة اإللكرتونية.

y إعداد بيانات ومعايري توافقية للصحة اإللكرتونية، وآليات االلتزام واالعتماد املرافقة
y  إعداد السياق السياسي لدعم االستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

اخلدمات الصحية واعتمادها
y )معاجلة املتطلبات والعوائق التشريعية )مثل، محاية البيانات وخصوصيتها
y  تطبيق تغيريات على برامج التعليم والتدريب لتحسني قدرة القوى العاملة يف جمال الصحة

اإللكرتونية وكفاءهتا
y  ضمان متويل طويل األجل لالستثمار يف جمال خدمات الصحة اإللكرتونية الوطنية وبُناها

األساسية 
y  إعداد عمليات ختطيط للصحة اإللكرتونية الوطنية ذات مشاركة ومتثيل أوسع لألطراف املعنية

الشاملة لعدة قطاعات

الرتكيز على توسيع نطاق اخلدمات 3. توسيع النطاق والتعميم
وتكاملها، مردود االستثمارات، 

حوافز للجودة وتوسيع االعتماد، 
وضع سياسات من أجل 

اخلصوصية واألمن واالبتكار.

y ضمان اعتماد واسع للمعايري من ِقَبل مورِّدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية
y  متابعة تطوير البيانات واملعايري التوافقية لدعم أمناط تدفق املعلومات الصحية بشكل أوسع

وأعمق
y إجياد حوافز لدمج الصحة اإللكرتونية يف صميم اخلدمات الصحية
y توفري برامج تعليم وتوعية ملقدمي الرعاية الصحية وللمواطنني
y االستجابة لتطلعات املواطنني إىل خدمات أكثر كفاءة وفعالية وخصوصيًة
y  تقوية مصادر بيانات املعلومات الصحية املستجدة، لدعم التخطيط واإلدارة والرقابة يف جمال

الصحة العامة
y االضطالع بالتقييم والرقابة، لضمان أن الصحة اإللكرتونية تقدَّم وفقاً لألولويات الصحية

مكوِّنات الصحة اإللكترونية
إن بيئة الصحة اإللكرتونية الوطنية تتكون من املكوِّنات أو من لَِبنات البناء )الشكل 2( اليت سوف توضع موضع 

االستعمال أو تُقوَّى من خالل إسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية.

الشكل 2. مكونات الصحة اإللكترونية

 

القيادة والحوكمة

المعايير والتوافقية

الخدمات والتطبيقات

البنية األساسية

اإلستراتيجية
واالستثمار

التشريعات
والسياسات

وااللتزام

القوى العاملة
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هذه املكونات ميكن أن ُتصنَّف ضمن فئتني؛ بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبيئة املواتية )اجلدول 4(.

الجدول 4. دور مكوِّنات الصحة اإللكترونية
الوصفالدورالمكوِّن

القيادة والحوكمة والتشارك 
مع قطاعات متعددة 

توجيه وتنسيق الصحة اإللكرتونية على الصعيد الوطين، وضمان املواءمة مع املرامي الصحية،  yالبيئة املواتية.
والدعم السياسي، وتعزيز الوعي، وإشراك األطراف املعنية

y  استخدام اآلليات واخلربة والتنسيق والشراكات إلعداد أو اعتماد مكوِّنات الصحة
اإللكرتونية )مثل، املعايري(

y  دعم التغيري املطلوب والتمكني منه، وتنفيذ التوصيات ومراقبة احلصائل من أجل تقدمي
الفوائد املنشودة.

ضمان إسرتاتيجية وخطة متجاوبة من أجل بيئة صحة إلكرتونية وطنية، تقود التخطيط  yالبيئة املواتية.اإلستراتيجية واالستثمار
بالتشارك مع األطراف املعنية والقطاعات الرئيسية

y  مواءمة املوارد املالية مع األولويات ومع التمويل احملدد بأجل متوسط من ِقَبل املاحنني
واحلكومة والقطاع اخلاص. 

اعتماد سياسات وتشريعات وطنية للنطاقات ذات األولوية، ومراجعة سياسات القطاعات  yالبيئة املواتية.التشريع والسياسة وااللتزام
للمواءمة والشمولية، والقيام مبراجعات منتظمة للسياسات

y  إجياد بيئة قانونية وتنفيذية لبناء الثقة مبمارسة الصحة اإللكرتونية وأنظمتها ومحاية
املستهلكني والصناعة.

تقدمي املعرفة بالصحة اإللكرتونية ومهاراهتا من خالل اخلربة الداخلية أو التعاون التقين  yالبيئة املواتية.القوى العاملة
أو القطاع اخلاص

y بناء شبكات وطنية وإقليمية وختصصية لتنفيذ الصحة اإللكرتونية
y . إعداد برامج تعليم وتدريب يف جمال الصحة اإللكرتونية لبناء قدرات القوى العاملة الصحية

إدخال املعايري اليت متكِّن من مجع متني ودقيق وتبادل للمعلومات الصحية عرب النظم  yالبيئة املواتية.المعايير والتوافقية
واخلدمات الصحية

تشكيل مؤسسات لتبادل املعلومات اإللكرتونية عرب احلدود اجلغرافية وحدود القطاعات  yبيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.البنى األساسية 
الصحية. وهذا يشمل البىن األساسية املادية )مثل، الشبكات( واخلدمات الرئيسية 

والتطبيقات اليت تقوم عليها بيئة صحة إلكرتونية وطنية.

تقدمي وسائل ملموسة لتمكني اخلدمات والنظم من الوصول إىل املعلومات واحملتويات وإدارهتا  yبيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.الخدمات والتطبيقات
والتبادل فيما بينها. املستخِدمون يشملون عامة الناس واملرضى واملقدِّمني والتأمني وغريهم. 

الوسائل ميكن أن تقدَّم من ِقَبل احلكومة أو بشكل جتاري.
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الفصل 2
إطار لرؤية وطنية للصحة اإللكترونية

إن الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية تفسِّر ضرورة املقاربة الوطنية للصحة اإللكرتونية، وما الذي سوف حتققه اخلطة 
الوطنية للصحة اإللكرتونية، وكيف سوف تُنَجز )الشكل 3(. وإن اإلجابة على هذه األسئلة تشكِّل العمل الرئيسي 

إلعداد إسرتاتيجية.

الشكل 3. إطار لرؤية وطنية للصحة اإللكترونية 
األساس المنطقي للصحة اإللكترونيةالسياق اإلستراتيجي

• صحة السكان
• حالة النظام الصحي 

• إستراتيجية الصحة ومراميها وأولوياتها
• مرامي التنمية االقتصادية واالجتماعية

• المرامي والتحديات
• اآلثار المترتبة على الصحة اإللكترونية

• نتائج الصحة اإللكترونية في النظام الصحي
• التغيرات والتأثير على فئات األطراف المعنية الرئيسية

• القيادة والحوكمة
• اإلستراتيجية واالستثمار

• خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها
• البنية األساسية

• المعايير والتوافقية
• التشريع والسياسات وااللتزام

• القوى العاملة

النتائج المرجوةرؤية الصحة اإللكترونية

أسس التغييرالمكوِّنات المطلوبة

1.2  السياق اإلستراتيجي 
تنشأ الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية من سياق أوسع، هو صحة البلد ومرامي التنمية، وهو ما يقدِّم األساس 

املنطقي لضرورة الصحة اإللكرتونية؛ فاحلكومات اليت كانت تستخدم الدليل مسبقاً، لديها األسس األولية لفهم عملية 
إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية. وهذه اخلطوة تؤكد أخذ كل من األساس املنطقي والسياق األوسع يف االعتبار.والسياق 

اإلسرتاتيجي يشمل:

e االجتاه احلايل واحملتمل لصحة السكان واجملموعات السكانية اخلاصة
e بنية النظام الصحي وحالته
e اإلسرتاتيجية الصحية الوطنية ومراميها وأولوياهتا
e )أولويات التنمية الوطنية )االجتماعية واالقتصادية



دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية  اجلزء 1: رؤية للصحة اإللكرتونية

الفصل 2: إطار لرؤية وطنية للصحة اإللكرتونية « الصفحه 11

إن دراسة مرامي الصحة وحتدياهتا تساعد على حتديد جماالت معينة ميكن لالستثمار فيها مبجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أن يضيف قيمة للصحة وحيدد السياق الوطين للتنمية )مثل، النمو االقتصادي، االبتكار(، ويُظهر كيف 

أن الصحة اإللكرتونية سوف تدعم التنمية، بل وأغراض السوق أيضاً. هذه اجلوانب جمتمعًة تؤلف السياق اإلسرتاتيجي 
للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية. 

2.2   رؤية الصحة اإللكترونية 
إن االنتقال من “السياق” إىل “الرؤية” يتطلب الربط بني ضرورة النهج الوطين للصحة اإللكرتونية وماهية اإلجناز يف 
جمال الصحة اإللكرتونية؛ فالرؤية اإلسرتاتيجية تصف النظام الصحي الوطين الذي مكَّنته الصحة اإللكرتونية، وُتظهر 
كيف سُتستخَدم الصحة اإللكرتونية يف االستجابة ملرامي أولويات النظام الصحي وحتدياته، وذلك بتحقيق حصائل 
الصحة اإللكرتونية، وجتيب على السؤال: ماذا يريد البلد أن حيقق يف جمال الصحة، وكيف سوف تساعده الصحة 

اإللكرتونية يف ذلك؟

إن بيان الرؤية مبثابة رسالة عالية املستوى بأن قيادات القطاع الصحي ميكن أن يعتمدوا على دوائرهم االنتخابية 
ويتواصلوا معها؛ فيجب أن يكون هذا أمراً مهماً ومفهوماً لدى الفئات اهلامة من اجلهات املعنية، خصوصاً فيما يتعلق 

مبا سوف تعنيه الرؤية هلم.

3.2  المكوِّنات المطلوبة
إن مكونات الصحة اإللكرتونية املطلوبة هي لَِبنات البناء اليت جيب أن توضع موضع التنفيذ لتحقيق الرؤية. وإن مقارنة 

املكونات املطلوبة مع بيئة الصحة اإللكرتونية احلالية تُبنيِّ ما هو قائم بالفعل وما الذي ال يزال مطلوباً. وهذا سوف 
ميكِّن من استخدام صياغة التوصيات كنقطة انطالق إىل خمطط عمل وطين يف جمال الصحة اإللكرتونية، والذي هي 

حمور اجلزء 2.

4.2  البنية المقترحة 
إن البنية املقرتحة لوثيقة الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية، واليت ميكن أن تعدَّل من أجل اجلمهور املستهَدف، واردة يف 

امللحق ج.
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الفصل 3
رؤية وطنية للصحة اإللكترونية: نظرة عامة على الطريقة

إن طريقة الدليل ترتكز على خربٍة ودروٍس مستفادة من بلدان َأعدَّت، سابقاً، إسرتاتيجية وطنية )الشكل 4(، وإن 
احلصائل الناجحة تتطلب قيادة فعالة، وإدارة جيدة للعملية، وإشراك األطراف املعنية. وإن الرؤية تتطور من خالل هنج 

مكرَّر يضمن أهنا تستند إىل السياق احلايل، لكنها غري مقيَّدة به بشدة.

لقد مت، أواًل، صياغة رؤية أولية “غري مقيَّدة”، استناداً إىل مراجعة مرامي النظام الصحي، والتحديات واالجتاهات الدولية 
ذات الصلة، وأفضل املمارسات. وبعد ذلك مت تنقيح هذه الرؤية استناداً إىل حتليل بيئة الصحة اإللكرتونية احلالية، مبا يف 

ذلك الفرص والثغرات، ومت رسم التوصيات اليت تعربِّ عن األولويات واملوارد، وذلك استعداداً للجزء 2: إعداد خطة التنفيذ. 
هذا الفصل يلخص اخلطوات، أما التفاصيُل فَسرَتُِد يف الفصول 4-12 ويف جدول ملخص يف املرفق هـ.

الشكل 4. طريقة إلعداد رؤية وطنية للصحة اإللكترونية
إدارة العملية

التشارك مع األطراف المعنية

إعداد السياق اإلستراتيجي

التعلم من االتجاهات والخبرة

جمع معلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية

تحديد المكوناتصياغة رؤية أولية
المطلوبة

تنقيح الرؤية وإعدادتقييم الفرص والثغرات
توصيات إستراتيجية

1.3  إدارة العملية 
إن عملية إعداد الرؤية تتطلب وضع خطة إلجراء العملية )جتميع معلومات، صياغة(، وآليات للموافقة واملصادقة على 
الرؤية، والتأكد من أن التشاور والتواصل مع األطراف املعنية يُدار بشكل جيد. واحلصيلة الناجحة تتطلب قيادة ودعماً 
دائمني، وآلياِت حوكمة مالئمة، وفريقاً أساسياً ذا معرفة تقنية وقدرة على التحليل ومهارات ممتازة يف جمال االتصاالت. 

2.3  التشارك مع األطراف المعنية 
إن إنتاج رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية اليت مت حبثها ودعمها بشكل جيد يتطلب العمل مع جمموعة من األطراف 
املعنية املتعددة القطاعات، مبا يتفق مع دور احلكومة يف الصحة اإللكرتونية. وإن النهج الشامل يبين عالقات ويزود 
األطراف املعنية باملعلومات وبالثقافة الضرورية، يف الوقت الذي يكسب فيه وجهات نظر قيمة عّما ستقدمه الصحة 
اإللكرتونية. تتم هذه املشاركة طوال عملية إعداد الرؤية، لتضمن اإلدارة أهنا قد فهمت مصاحل األطراف املعنية، وأهنا 

ستواصل إبالغهم بالتقدُّم احملَرز، وأن الرؤية تتمتع بدعمهم املتواصل. فهذا الدعم سوف يكون مفيداً يف إعداد وتنفيذ 
خطة عمل وطنية.
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3.3  إعداد السياق اإلستراتيجي
إن وضع رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية يبدأ بإعداد السياق اإلسرتاتيجي الذي يصف مرامي وحتديات النظام الصحي 

اليت ميكن للصحة اإللكرتونية أن تساعد يف معاجلتها. ويتم وضع السياق اإلسرتاتيجي عن طريق البحث يف صحة 
السكان، والنظام الصحي احلايل، واملرامي الصحية والتنموية األوسع. كما يؤخذ السياق غري الصحي بعني االعتبار، 

إىل املدى الذي تؤثر فيه املرامي االجتماعية والتنموية على الصحة اإللكرتونية.

4.3  التعلم من االتجاهات ومن الخبرات
إن البحث ضمن اخلربات اليت اكتسبتها بلدان أخرى يف جمال الصحة اإللكرتونية )مبا فيها من جناحات وإخفاقات(، 

فضاًل عن االجتاهات وأفضل املمارسات، يتيح فهماً للحصائل اليت ميكن أن تتحقق، وألمناط املرامي اليت تُعىن هبا 
الصحة اإللكرتونية؛ فبعض ممارسات الصحة اإللكرتونية حتركها التحوالت الكربى يف جمال التكنولوجيا، وبعضها حتركها 

املخاوف بشأن التكلفة واجلودة واإلتاحة، وبعضها اآلخر ال تزال حتركها احتياجات املواطنني وتفضيالهتم أو حوافز 
السوق. إن استثمار الوقت يف هذا البحث أمر حاسم لكسب تقدير التقنيات والتحديات واملخاطر احملتملة، واليت 

ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار يف التخطيط. ومبا أن صياغَة إسرتاتيجيٍة تتطلب حكماً على املستقبل، فإن املخططني 
جيب أن يصبحوا أيضاً على دراية بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة، وبعناصرها املشرتكة، وبإمكانية 

استخدامها يف ظروف البلد.

5.3  صياغة رؤية أولية
تصاغ الرؤية األولية للصحة اإللكرتونية مباشرة بعد أن حتديد السياق اإلسرتاتيجي واستعراض اجتاهات الصحة 

اإللكرتونية واخلربات وأفضل املمارسات؛ فالرؤية األولية “غري مقيدة”، مبعىن أن قيود بيئة الصحة اإللكرتونية احلالية 
ال تؤخذ بعني االعتبار يف هذه املرحلة. وهذا النهج ميكِّن احلكومات من فهم ما هي البيئة الوطنية املثالية للصحة 

اإللكرتونية اليت ميكن تقدميها يف سياقهم اخلاص، وجتنُّب الرتكيز النمطي على البيئة احلالية فقط، كما ميكِّن من نظرة 
أمشل للفرص اليت ميكن اغتنامها يف وقت الحق. وأخرياً، ميكن أن يبني ما إذا كان النهج التدرُّجي كافياً لتطوير البيئة 

الوطنية للصحة اإللكرتونية أم أن هناك حاجة لتغيري أوسع نطاقاً.

6.3  تحديد المكوِّنات المطلوبة 
بعد حتديد الرؤية األولية للبيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية يصبح من املمكن حتديد مكونات الصحة اإللكرتونية 

أو لَِبنات بنائها املطلوبة لتقدمي الرؤية. وهذه املكونات تشمل: القيادة واحلوكمة، واإلسرتاتيجية واالستثمار، والقوى 
العاملة، واملعايري، والتشريعات والسياسات، والُبىن األساسية واخلدمات.

7.3  جمع المعلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية
هذه املرحلة تركِّز على التعرف على مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة مسبقاً واملكونات اليت سُتقدَّم خالل اإلطار 

الزمين. وهذا يشمل حتديد مكونات الصحة اإللكرتونية التقليدية )مثل، نظم ومصادر املعلومات الصحية القائمة(، 
إضافة إىل املكونات املستخدمة من ِقَبل أقسام أخرى يف القطاعني العام واخلاص، واليت ميكن أن يعاد استخدامها 

أو يتم الُتشارك فيها، )مثل، مكونات احلكومة اإللكرتونية أو نظم معلومات القطاع اخلاص أو أصول البيانات(. وهذا 
النمط من املعلومات سوف يستخدم لتنقيح الرؤية األولية للصحة اإللكرتونية وإلجياد توازن أفضل بني الطموح والواقعية.
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8.3  تقييم الفرص والثغرات
هذه املرحلة جتمع بني معرفة مكونات الصحة اإللكرتونية الالزمة وبيئة الصحة اإللكرتونية احلالية، من أجل حتديد 
الفرص، حيث ميكن إعادة استخدام مكونات الصحة اإللكرتونية )املوجودة منها أو املخطَّط هلا( أو املشاركة فيما 

بينها، وحتديد الثغرات اليت سيتوجب معاجلتها لتقدمي الرؤية، وحتديد غريها من املخاطر والعوائق احملتَملة لتحقيق بيئة 
وطنية للصحة اإللكرتونية. 

9.3  تنقيح الرؤية وإعداد توصيات إستراتيجية 
يتم تنقيح الرؤية استناداً إىل الفرص والثغرات واملخاطر والعوائق، مع إعداد جمموعة من التوصيات اإلسرتاتيجية. وهو 

ما يشّكل املدخل األساسي إىل اجلزء 2 من الدليل. كما تشمل هذه املرحلة املصادقة على الرؤية النهائية للصحة 
اإللكرتونية وما تالها من تواصل مع اجملتمع األوسع لألطراف املعنية.  
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الفصل 4
إدارة العملية

تركِّز العملية على اإلدارة الفعالة للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية 
إدارة العملية

التشارك مع األطراف المعنية

إعداد السياق اإلستراتيجي

التعلم من االتجاهات والخبرة

جمع معلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية

تحديد المكوناتصياغة رؤية أولية
المطلوبة

تنقيح الرؤية وإعدادتقييم الفرص والثغرات
توصيات إستراتيجية

الهدف
إن قيادة فعالة وحوكمًة )تصريف األمور( لعملية إعداد الرؤية حتسِّن الشفافية واملصداقية، وتسهِّل التوجيه، وتضمن أن 

آليات املوافقة على الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية والتصديق عليها وامتالكها قد ُوضعت موضع التنفيذ. وإن اإلدارة 
الفعالة تضمن أن العملية قد أجريت بطريقة منظَّمة يف الوقت املناسب بالتشاور مع األطراف املعنية املناسبة. 

األنشطة
هذه العملية تتطلب إنشاء أو ضمان ما يلي:

e القيادة والدعم للقطاع الصحي على مستوى عاٍل 
e البنية وآليات احلوكمة املناسبة 
e فريق املشروع متعدد التخصصات ومن ذوي املهارات واخلربات الالزمة 
e جدول زمين متفق عليه وموارد إلمتام العمل 

النواتج
عملية ذات مصداقية ُمدارة بشكل جيد تُنِتج رؤية وطنية لصحة إلكرتونية تدعم برنامج الصحة الوطين وتعكس 

احتياجات األطراف املعنية بالنظام الصحي.
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1.4  القيادة الصحية ودعم الصحة
إن عمليات التخطيط الوطنية، خصوصاً اإلصالحات الكبرية أو مبادرات التغيري، تتطلب قيادة مستدامة والتزاماً من 

ِقَبل كبار املسؤولني احلكوميني وقادة القطاع الصحي، وإن إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية غالباً ما يطِلق برناجماً 
رمسياً للبلد يف جمال الصحة اإللكرتونية. وعملية إعداد وتنفيذ اإلسرتاتيجية تستفيد من قائد، أو فريق قيادة، موثوق 

وحمرتم يدافع عن اجلهد بشكل فعال وواضح. وهذا يرسل رسالة واضحة بأن الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية ُتدفع من 
ِقَبل القطاع الصحي ألجل القطاع الصحي؛ ففريق القيادة يؤمن التمويل واملوارد الالزمة إلعداد الرؤية، ويساعد يف حل 

القضايا والتحديات الكربى اليت قد تنشأ.

2.4  بنية الحوكمة وآلياتها
إن بنية احلوكمة وأدوارها ينبغي أن تؤسَّس يف مرحلة باكرة من عملية إعداد الرؤية لتكسب املصداقية وتنسق اجلهود 

وتؤسس اخلربة الالزمة واجملموعات املرجعية.

آلية احلوكمة: هي جلنة أو جملس أو فريق عمل أو جمموعة خاصة لديها تفويض أو تكليف بإجناز واحدة أو أكثر من 
الوظائف املذكورة أدناه:

e )الرقابة والتوجيه )أي: اإلسهام يف اإلجنازات وتصعيُدها ومراجعتها وإقرارها
e )إدارة املشاريع )أي: رصد التقدم، األمور املالية، معاجلة املخاطر
e  :مسامهة )خبرية( يف جوهر املوضوع عرب بعض اجملاالت مثل
y النظام الصحي الوطين وتقدمي اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك القوة العاملة الصحية وميزانية الصحة
y الصحة السكانية
y إسرتاتيجية وسياسة الصحة الوطنية
y تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية احلالية وبيئة الصحة اإللكرتونية
y  قطاعات أخرى، تشمل: بناء قدرات البنية األساسية الوطنية واالتصاالت السلكية والالسلكية والتعليم

والقوى العاملة، والتمويل...إخل.
e إشراك األطراف املعنية واستشارهتم
e إدارة االتصاالت

البنية: ميكن آلليات تقدمي التقارير أو املساءلة أن تكون مرنة وفقاً للبنية التنظيمية أو الوزارية، واإلدارة املرجوة للعملية. 
انظر الشكل 5 لرؤية مثال عن بنية حوكمة، وانظر وصف األدوار يف اجلدول 5.

الشكل 5. نموذج للحوكمة )تصريف األمور( إلعداد رؤية وطنية للصحة اإللكترونية

  
  

  

قيادة القطاع الصحي

لجنة التوجيه

مجموعات مرجعية لألطراف
المعنية والخبراء االستشاريين

فريق إستراتيجية
الصحة اإللكترونية

البيئة األوسع
لألطراف المعنية
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الجدول 5. أمثلة عن مهام الحوكمة )تصريف األمور( ومسؤولياتها وتكوينها 
التركيبةالمسؤولياتالمجموعة

قيادة القطاع 
الصحي

y تعطي جممل التوجيه واإلشراف والتفويض
y تؤِّمن اإلذن باإلنفاق وموارَده
y توضح عملها الريادي عرب أجهزة اإلعالم املرئية واملسموعة
y .تساعد يف حل القضايا الرئيسية واملشاكل والنزاعات وغريها من التحديات

y  كبار صناع قرار القطاع الصحي؛ مثل وزارة الصحة
أو جملس سياسة و اإلسرتاتيجية الصحية الوطنية. 

تعمل بشكل فردي ومجاعي لتوضح عملها الريادي عرب أجهزة اإلعالم املرئية  yلجنة التوجيه
واملسموعة من خالل منظماهتا املمثِّلة

y تقدِّم التوجيه واإلرشاد للفريق الرئيسي
y توافق وتصادق ومتتلك الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية
y تتخذ القرارات يف املراحل الرئيسية للمشروع
y تساعد يف معاجلة املخاطر وحل القضايا والنزاعات
y .تشرف على جممل التقدم وتوافق على تغيريات اجملال أو النهج

y  أولئك األشخاص الذين جيب أن يشاركوا يف صنع
القرارات املرتبطة بإعداد الرؤية الوطنية للصحة 

اإللكرتونية، وقبول الرؤية، وَتقدُّم سري توصياهتا؛ 
مبا يف ذلك ممثلني من وزارات الصحة وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

مجموعات 
مرجعية لألطراف 
المعنية والخبراء 

االستشاريين

y  تقدم توجيهات بشأن إعداد احلصائل والتوصيات، وتدعم إعداد الرؤية
الوطنية للصحة اإللكرتونية

y  تساعد يف حتديد مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة أو املخطَّط هلا، ويف
إعادة استخدامها أو إشراكها

y تقدم مسامهة يف إعداد منوذج حوكمة للصحة اإللكرتونية
y  تقدم رؤى عن تأثريات التوجهات اإلسرتاتيجية وتوصيات جملموعات

األطراف املعنية
y  تراجع وتقدم معلومات ارجتاعية حول النتالئج واالستنتاجات وصياغة

اإلجنازات.

y  أكادمييون وقادة فكر وممثلو القطاع الصحي. ال
يشاركون مباشرة يف صنع القرار لكنهم قادرون على 
ممارسة درجة عالية من التأثري بسبب خربهتم املعرفية 
يف هذا اجملال و/أو دورهم كناصحني رمسيني أو غري 

رمسيني لصناع القرار األساسيني
y  جمموعة اخلرباء االستشاريني هي جمموعة صغرية من

خرباء الصناعة أو القطاع أو القضايا، طُلب منهم 
تقدمي مسامهة تقنية أو نصيحة

y  هذه اجملموعة ينبغي أن تُنشأ يف مرحلة باكرة من
املشروع، ألن حتديد أفراد أو ممثلني من املنظمات 

األساسية اليت ستشارك ميكن أن يستغرق وقتاً طويال.

فريق إستراتيجية 
الصحة اإللكترونية

y التخطيط واإلدارة لعملية إعداد الرؤية
y مجع املعلومات والتحليل وصياغة الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية
y البحث عن األطراف املعنية واستشارهتم

y  أشخاص ذوو مهارة وخربة يف إدارة وتقدمي إسرتاتيجية
واسعة النطاق للقطاع الصحي 

البيئة األوسع 
لألطراف المعنية

y تقدمي مسامهة إلعداد الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية
y .تقدمي معلومات ارجتاعية إلجنازات طُبِّقت على جمتمعات أو ُنشرت

y  أشخاص أو منظمات تأثروا بالصحة اإللكرتونية
وحبصائل العملية أو هلم مصاحل خاصة هبا.

إن مدى تعقيد النظام الصحي يف بلد ما وبيئُة األطراف املعنية املرتبطة به سوف حتدد عدد األشخاص الالزمني يف 
كل جمموعة. هذا هو احلال، بصفة خاصة، بالنسبة لفريق إسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية، حيث أن اجلهد املرتافق مع 

التنسيق واإلدارة واملشورة يرتبط مباشرة مبدى التعقيد وحجم بيئة األطراف املعنية.

3.4  فريق اإلستراتيجية الرئيسي
إن هذا الدليل يسلك هنجاً يستند إىل املشاريع إلعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية، اليت هي عملية معقدة تتطلب 
معرفة وخربة يف اختصاصات متعددة؛ فاخلربة ضمن القطاع الصحي إلجراء هذه العملية ال متلكها كل البلدان، ولذا 

فإن فريق اإلسرتاتيجية الرئيسي ينبغي أن يكون لديه خربة يف النظام الصحي ويف الصحة العامة كنقطة انطالق، وميكن 
أن يستفيد من اجلهات احلكومية األخرى ومن القطاع اخلاص حسب احلاجة.
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وينبغي على فريق املشروع الرئيسي أن يضم املهارات واملعارف واخلربات التالية أو أن ميلك الوصول إليها: 

e فهم االحتياجات والتحديات الوطنية للقطاع الصحي
e قابلية البحث والتحليل واستخالص الدروس من الربامج واملشاريع الدولية
e حتليل إسرتاتيجي ومهارات ختطيطية وخربات على الصعيد الوطين
e خربة واسعة يف العمل مع األطراف املعنية والتواصل مع الدوائر األوسع
e  معرفة واسعة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويف الصحة اإللكرتونية، ويف مكوناهتا وتطبيقاهتا يف

هذا القطاع
e جيب أن يضم الفريق أيضاً ممثلني كباراً من القطاع الصحي أو من وزارة الصحة أو من احلكومة

4.4  الجدول الزمني والمعالم
إن اإلطار الزمين إلعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية ميكن أن خيتلف بشكل كبري، استناداً إىل عوامَل من قَبيل حجم 

وبنية النظام الصحي، ومستوى املشاركة والدعم املنشود، واملدى اإلسرتاتيجي واملوارد املتاحة للعملية. وإن إعداد خطة 
ملشروع واقعي وحتديثها بشكل منتظم أمر مهم إلدارة املشروع بشكل ناجح. وأخُذ الوقت الكايف إلعداد هذه اخلطة 

ميكِّن فريق املشروع من فهم توقعات جلنة التوجيه وصانعي القرار، ومن إبقائهم على علم بتقدم املشروع، ويساعد 
كذلك على صياغة رؤية مشرتكة بني مجيع أعضاء الفريق، متكِّن من التماسك بني الفروع املختلفة للمشروع، وتساعد 

على توقع أنشطة طويلة األجل. إن التخطيط للتنسيق والتواصل الداخلي )ضمن الفريق(، ولتوثيق املشروع وإدارته، 
ينبغي أن جيرى يف مرحلة باكرة.

والشكل أدناه يبني مثالني عن مدة وتوقيت استكمال اخلطوات )الشكل 6(، يتفاوتان بني 12-19 أسبوعاً.
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الشكل 6. نموذجان من الجداول الزمنية إلعداد رؤية وطنية للصحة اإللكترونية

 

التعلم من اتجاهات
الصحة اإللكترونية

صياغة رؤية أولية

تحديد المكونات المطلوبة

جمع معلومات عن بيئة
الصحة اإللكترونية

تقييم الفرص والثغرات

تنقيح الرؤية وإعداد توصيات

19 18 17 16 15 14 131111111111111111111111111312 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

األسبوع

المرحلة

إدارة العملية

التشارك مع األطراف المعنية

إنشاء سياق اإلستراتيجية

اإلطار الزمني األعلى المتوقع

اإلطار الزمني األدنى المتوقع
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الفصل 5
التشارك مع األطراف المعنية

إن هذه العملية تركِّز على ضمان تعاون فعال مع األطراف املعنية أثناء إعداد الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية
إدارة العملية

التشارك مع األطراف المعنية

إعداد السياق اإلستراتيجي

التعلم من االتجاهات والخبرة

جمع معلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية

تنقيح الرؤية وإعدادتقييم الفرص والثغراتتحديد المكونات المطلوبةصياغة رؤية أولية
توصيات إستراتيجية

الهـدف
إن إنتاج رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية مدروسة جيداً ومدعومة يتطلب العمل مع جمموعة من األطراف املعنية ذوي 

اختصاصات متعددة، مبا يتفق مع دور احلكومة يف الصحة اإللكرتونية. ومن احملتمل وجود عدد من جمموعات األطراف 
املعنية لديها اهتمام برؤية وطنية للصحة اإللكرتونية، حترص على أن توفر مسامهة وتتبع مسار تقدُّمه. وإن إدارهتا بعناية 
أمر بالغ األمهية لضمان أن الرؤية ذات مسامهة مالئمة ودعم وقبول مالئَمني، فالنهج الشامل يبين عالقات ويزود أطرافاً 

معنية باملعلومات وبالثقافة املالئمة يف الوقت الذي يكسب فيه وجهات نظر قيمة حول ما جيب أن تقدمه الصحة 
اإللكرتونية. تتم هذه املشاركة يف مجيع مراحل العملية لضمان أن اهتمامات األطراف املعنية قد أصبحت مفهومة، وأهنم 

ال يزالون على علم بالتقدم احملَرز، وأن هذه الرؤية حتظى بدعمهم املتواصل.

األنشطـة
نظراً التساع طيف األطراف املعنية اليت قد تدعو احلاجة إىل مشاركتها، فإن العمل معها قد يكون عملية معقدة، وإن 

معاجلة هذا التعقيد تتطلب:

e توضيح دور احلكومة يف إعداد الصحة اإللكرتونية الوطنية  
e حتديد جمموعات األطراف املعنية اليت قد تدعو احلاجة إىل مشاركتها  
e .إعداد هنج واقعي إلدارة هذه اجملموعات، يأخذ باحلسبان التأثري واملعرفة واخلربة  
e حتديد النقاط اليت سيتم التشاور بشأهنا، وضمان أهنا قد بـُلِّغت لألطراف املعنية وأهنا قد نـُفِّذت كما ُخطِّط هلا  

النواتج
رؤية وطنية مستنرية لصحة إلكرتونية ذات صلة باألطراف املعنية ومدعومة من ِقَبلهم.
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1.5  دور الحكومة
إن إسرتاتيجية عملية التنمية ختتلف اختالفاً كبرياً وفقاً لسياق البلد ودور احلكومة؛ فبعض اإلسرتاتيجيات تُفَرض بشكل 

حمدد، وبعضها اآلخر تظهر بطريقة تعاونية أكثر. وتوضح هذه اخلطوة دور احلكومة والشركاء الرئيسيني يف تطوير 
الصحة اإللكرتونية؛ فدور احلكومة له تأثري مباشر على كيفية تطوير رؤية الصحة اإللكرتونية وعلى طبيعة ومستوى 

األطراف املعنية املشاركة )انظر املرَفق و، متتالية احلوكمة(. واآلثار املرتتبة على اإلسرتاتيجية والتخطيط مبينة أدناه 
)اجلدول 6(. إن توضيح دور احلكومة سوف يسهِّل أيضاً، يف مرحلة الحقة، فهم طيف املداخالت أو اإلجراءات 

أو أدوات السياسة املتاحة لدعم الصحة اإللكرتونية.

الجدول 6. دور الحكومة وآثارها على اإلستراتيجية والتخطيط
التأثيرات على التخطيطالوصفالسوق

سوق تخضع للتنظيم 
بشكل كامل

احلكومة تقود إنشاء وتبينِّ الصحة اإللكرتونية من منطلق 
تفويضاهتا املركزية. الصحة اإللكرتونية تنفَّذ، بشكل عام، من 
خالل برامج ومشاريع ذات نطاق واسع على املستوى الوطين 

أو على مستوى الواليات.

y احلكومة مسؤولة عن إعداد الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية
y  جُترى استشارات حمدودة لألطراف املعنية عن البيئة احلالية للصحة

اإللكرتونية وعن املعلومات االرجتاعية للرؤية الوطنية، وتقود احلكومة 
حمتوى اخلطة بشكل عام.

تقدم احلكومة تنسيقاً مركزياً للصحة اإللكرتونية يف جماالت سوق موجَّهة
ذات أمهية وطنية. هناك مرونة أكثر واخنفاض يف التحكم 
املركزي وتنظيم يف اجملاالت حيث يوضع القطاع الصحي 
والسوق يف أفضل وضع ليلعبا دوراً يف تطوير بيئة الصحة 

اإللكرتونية.

y احلكومة مسؤولة عن قيادة وإدارة إعداد الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية
y  تعمل احلكومة مع األطراف املعنية على تطوير السياق اإلسرتاتيجي

والرؤية والتوصيات الداعمة. ميكن لألطراف املعنية أن تقدم خربة يف 
جوهر املوضوع عن بيئة الصحة اإللكرتونية احلالية واملستقبلية

y  يقاد حمتوى اخلطة من ِقَبل كل من احلكومة واألطراف املعنية اهلامة ذات
القطاعات املتعددة.

احلكومة ال متارس سلطة مركزية أو حوكمة على تطوير البيئة سوق حرة
الوطنية للصحة اإللكرتونية. هناك اعتماد كبري على أطراف 
خارجية )مثل، الزبائن ومقدمي الرعاية واملوردين( يف التعاون 

والتشارك فيما بينها لتطوير بيئة وطنية للصحة اإللكرتونية.

y  تسهِّل احلكومة العملية اليت من خالهلا يتم جلب األطراف املعنية للعمل
معاً على إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية

y  ًال تقدم احلكومة مسامهة أو حمتوى مهماً، لكن ميكن أن تلعب دورا
مسهاًل وناصحاً، لتساعد على إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية اليت 

ستؤيدها خمتلف األطراف املعنية.

5.2  تحديد وفهم األطراف المعنية
إن األطراف املعنية يف القطاع الصحي والقطاع غري الصحي جيب أن حتدَّد، وُتستكَشف اهتماماهتا وتوقعاهتا وقيمها. 

وإن أخذ الوقت الكايف لفهم وجهات نظرهم سوف ميكِّن الصورة األكثر مشولية من اخلروج من السياق التقين 
والسياسي واالجتماعي، وإمكانية قبول التوجهات اإلسرتاتيجية احملتملة. كما ميكن أن يساعد يف صياغة قضية الصحة 
اإللكرتونية فيما يتعلق مباهية الفوائد اليت ميكن أن تتحقق لكل جمموعة من جمموعات األطراف املعنية، وكيفية مشاركة 

هذه اجملموعات يف التخطيط والتنفيذ للرؤية نفسها.

إن األطراف املعنية من القطاع الصحي تشمل:

e مجعيات املهنيني الصحيني
e مجعيات املستشفيات واخلدمات الصحية
e أكادمييني ومؤسسات حبث ومراكز فكرية
e هيئات التأمني الصحي والتأمني ضد العجز
e مجعيات املرضى ومجاعات الدفاع
e عامة الناس
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e سلطات الصحة العامة والرعاية الصحية على مستوى الوطن والوالية واملستوى احمللي
e مقدمي الرعاية اخلاصة، مبا فيهم املنظمات الصحية اخلاصة، واجلمعيات غري احلكومية، والشركات اخلريية
e )مورِّدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية )الشركات احمللية والوطنية والدولية
e .)وسائل اإلعالم الوطنية واحمللية؛ العامة والتخصصية )مثل الرعاية الصحية

كذلك فإن األطراف املعنية من خارج القطاع الصحي تلعب دوراً هاماً يف إعداد وتنفيذ الرؤية )مثاًل: اخلربات 
واخلدمات(، أو ميكن أن تستفيد منها بشكل مباشر )مثاًل: من خالل فرص عمل جديدة(. واألمثلة على ذلك تشمل:

e اخلدمات املدنية الوطنية وسجل األحوال املدنية ومكاتب اإلحصاء
e وزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت السلكية والالسلكية
e البنية األساسية ومقدمي اخلدمات يف القطاع اخلاص لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
e خدمات التعليم والرعاية االجتماعية واخلدمات اجملتمعية
e هيئات الدفاع واحلماية املدنية
e مؤسسات ووزارات االبتكار والصناعة والعلوم
e مؤسسات اخلزانة واملوارد املالية
e  املنظمات الدولية واجلهات املاحنة؛ مثل املفوضية األوربية والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل ووكاالت األمم

املتحدة التخصصية.
هذه األطراف املعنية جيب أن تأخذ باالعتبار عند التحليل من أجل تزويد عملية املشاركة وخطة التواصل مبعلومات عن 

النقاط التالية:

e ما هي االهتمامات واملصاحل والتفويض واخلربة واآلراء األساسية لكل جمموعة من جمموعات األطراف املعنية؟
e ما مدى الدعم والتأثري الذي تقدمه كل جمموعة؟
e ما هي اخلربات و/أو املوارد اليت ميكن أن تتاح لتطوير اإلسرتاتيجية احلالية، ولتنفيذ خطة العمل أيضاً؟
e ما هو الدور الذي سوف يناط بكل منها وكيف ينبغي أن تتشارك فيما بينها )الشكل 7(؟
e .هل يوجد أطراف معنية مل ُتدخل يف “البنية التنظيمية” لكن مصاحلها ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار؟

إن فهم خمتلف األطراف املعنية جيعل من املمكن حتديد مستوى املشاركة والنقاط اليت سرتكِّز عليها وتواتر هذه املشاركة 
والوسط الذي ستتم فيه؛ فمصاحلهم ومستوى تأثريهم ومسامهتهم احملتملة جيب أن تُفَهم جيداً قبل البدء بالتواصل. وإن 
البحث عن مصاحل األطراف املعنية وقدراهتا مفيد ليس فقط من أجل عملية إعداد اإلسرتاتيجية، لكنها ستكون ضرورية 

من أجل استكمال اجلزء 2، وهو التخطيط للتنفيذ.

سيحتاج فريق اإلسرتاتيجية إىل اختاذ القرارات حول كيفية حتديد أولويات جهوده، وكيفية التعامل بأكرب قدر من 
الفعالية، خصوصاً مع تلك األطراف املعنية األكثر تضرراً هبذه اإلسرتاتيجية، أو األكثر قدرة على التأثري عليها وعلى 

تنفيذها. إن خدمة الزبائن احلقيقيني هلذه اإلسرتاتيجية أمر ذو أمهية تعادل أمهية إجناز هذه الرؤية.
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3.5  توضيح أدوار األطراف المعنية
إن األطراف املعنية قد تتميز بالدور واملسامهة ومستوى التأثري واملصلحة لدى كل منها يف إعداد رؤية وطنية للصحة 

اإللكرتونية. وإن فهم هذه اجلوانب سوف ميكِّن من املشاركة اإلسرتاتيجية للمجموعات الرئيسية يف النقاط الصحيحة 
من العملية )الشكل 7، اجلدول 7(.

الشكل 7. أربعة أدوار لألطراف المعنية الشائعة في إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكترونية 

 

مة الناس
   األطراف المعنية األوسع وعا

شاركة
األطراف المعنية الم

  المؤثرون الرئيسيون
صناع
القرار

األطراف المؤثرة الرئيسية
املستشارون واألكادمييون
وكبار مدراء التنفيذ
،يف اجملال الصحي
منظمات التمويل واالستثمار

صناع القرار
اللجنة التوجيهية الوطنية
للصحة اإللكرتونية

األطراف المعنية األوسع
وعامة الناس

األفراد، القائمون بالرعاية،
العائالت، الفئات اجملتمعية،

أرباب العمل

األطراف المعنية المشاركة
مجاعات الدفاع، مدراء التنفيذ

يف اجملال الصحي،
شركات التأمني، مجعيات املرضى

الجدول 7. أدوار األطراف المعنية في الرؤية الوطنية
األمثلةالوصفالدور

يضعون الرؤية اإلمجالية والتوجه اإلسرتاتيجي، ويوجهون الرؤية وخيططون صناع القرار
للعملية. وهم مسؤولون عن املوافقة واملصادقة واالعرتاف بالرؤية الوطنية 

للصحة اإللكرتونية واالضطالع بوضع التوصيات اإلسرتاتيجية.

y اللجنة التوجيهية الوطنية للصحة اإللكرتونية
y  جلان حكومية أخرى أو جمالس تتلقى التقاريَر من اللجان التوجيهية

)مثاًل: اللجنة التوجيهية قد تكون جمموعة فرعية من جملس صحي 
أوسع و/أو جملس لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(.

األطراف المؤثرة 
الرئيسية

ليسوا مشاركني بشكل مباشر يف صنع القرار، لكنهم ذوو تأثري كبري يف 
اختاذ القرارات املتعلقة بالرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية، وذلك بسبب 

متيز معرفتهم وخربهتم يف هذا امليدان، ودورهم كمستشارين رمسيني أو غري 
رمسيني لصناع القرار الرئيسيني.

y كبار املدراء التنفيذيني يف املنظمات الصحية الرئيسية
y كبار املدراء التنفيذيني يف منظمات التمويل واالستثمار
y األكادمييون واخلرباء البارزون
y  استشاريون آخرون ألعضاء جلان التوجيه واللجان واجملالس

احلكومية األخرى ذات الصلة.

األطراف المعنية 
المشاركة

ليسوا مشاركني وليس هلم تأثري على اختاذ القرارات ولكنهم مصدر خربة 
يف جوهر املوضوع. وهلم اهتمام قوي بالرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية 

بسبب األثر الذي سيلحق هبم و/أو مبنظماهتم.

y  ،أعضاء جمموعات الدفاع )مثاًل: اخلاصة، العامة، املورِّدون
الصناعة، االحتادات، إخل.(

y مجعيات املرضى ومجاعات الدفاع
y  املدراء التنفيذيون يف الوكاالت الصحية )مثاًل: املنظمات غري

احلكومية، املستشفيات، إخل.(
y .اللجان والربامج الصحية

األطراف المعنية 
األوسع وعامة الناس

قد تكون هناك شرائح من عامة الناس يدركون التطورات يف جمال 
الصحة اإللكرتونية ويهتمون بآثارها احملتملة عليهم.

وقد يكون هناك أيضاً حاجة إىل سؤال عامة الناس لتقدمي مسامهة 
أو تأييد بعض مكونات الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية.

y األفراد
y القائمون بالرعاية
y العائالت
y .الفئات اجملتمعية
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4.5  تحديد أسلوب لمشاركة األطراف المعنية
كل جمموعة من جمموعات األطراف املعنية تتطلب أسلوباً خمتلفاً يراعي دورها يف املشاركة والتشاور )اجلدول 8(، 

ومبجرد حتديد ذلك ميكن استخدام ذلك األسلوب يف اخلطة أيضاً، حيث أن األطراف املعنية سوف ُتستشار خالل 
إعداد الرؤية.

د األشياء اليت سيقوم فريق املشروع بالتواصل حوهلا  وينبغي أن ترَبط مشاركة األطراف املعنية خبطة التواصل اليت حتدِّ
والكيفية اليت سيتم فيها هذا التواصل؛ مبا يف ذلك استخدام وسائل اإلعالم. إن قنوات وسائل اإلعالم العامة قد 

تكون الوسائل الوحيدة اليت يتم من خالهلا إعالم عامة الناس والتأثري عليهم خبصوص هذه املشاريع، ولذا فإن 
هذه القنوات مهمة، خصوصاً إذا كان املقصود مكانة شعبية عالية. إن وسائل اإلعالم الوطنية أو وسائل اإلعالم 

املتخصصة يف اجملال الصحي ميكن أن تُفصح عن اهتمامها يف أية مرحلة كانت. ينبغي أن خيطَّط للتواصل مع 
جمموعات رئيسية أخرى وفقاً الهتمامها وخربهتا ودعمها، وإن قنوات التواصل وطريقة صياغة احملتوى جيب أن 

تعكس مرامي العمل مع جمموعة األطراف املعنية املخصصة، وتربطها خبطوة الحقة من خطوات هذه العملية، عندما 
د الفوائد اليت ستجنيها األطراف املعنية.  حتدَّ

الجدول 8. نموذج ألسلوب مساهمة األطراف المعنية
أسلوب للمساهمةالدور 

مصدر لالتصال املتكرر والرمسي لطلب املسامهة والتوجيه، وعرض املواد للمراجعة النهائية، وطلب املوافقة على التوصيات واملصادقة عليها.صناع القرار

مصدر لالتصال املتكرر وغري الرمسي لطلب املسامهة والتوجيه وللمساعدة يف صياغة التوجيهات والتوصيات الرئيسية.األطراف المؤثرة الرئيسية

تشاور أويل يتبعه اتصاالت خارجية منظمة على فرتات مناسبة لتقدمي املشورة بشأن العملية واحلصائل.األطراف المعنية المشاركة

األطراف المعنية األوسع 
وعامة الناس

ميكن أن تتم إدارة هذه األطراف عرب نشر استبيانات يف وسائل اإلعالم العامة أو يف اإلنرتنت وعرب تقنيات املسح، مما ميكِّن من نشر مواد 
إعالمية مثل موجز عن الرؤية للصحة اإللكرتونية وطلب مسامهة من عامة السكان عرب استبيان أو استفتاء أو مسح.

عموماً، ال ُتطَلب االستشارات وجهاً لوجه مع عامة الناس خالل إعداد الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية وخمطَّط التنفيذ، على الرغم من 
إمكانية استخدام منتديات تشاور عامة إذا دعت احلاجة.

5.5  تحديد مكان حدوث المشاورات
ينبغي على فريق املشروع أن يُِعدَّ خطة للتشاور مع األطراف املعنية تبني بالتفصيل كيف ومىت وألي هدف سوف 

تتشارك األطراف املعنية. واجلدول 9 يقدم مثااًل رفيع املستوى عن ذلك.
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ف المعنية

الجدول 9. نموذج لخطة تشاور مع األطرا
المرحلة

صناع القرار
األطراف المؤثرة الرئيسية

األطراف المعنية المشاركة
عامة الناس

إعداد السياق اإلستراتيجي لرؤية 
وطنية للصحة اإللكترونية

y 
ُيستشارون جلمع املسامهات الالزمة إلعداد السياق اإلسرتاتيجي 

لصحة إلكرتونية وطنية
y 

يراِجعون املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية للنظام الصحي 
ويصادقون عليها.

y 
ُيستشارون جلمع املسامهات الالزمة إلعداد السياق اإلسرتاتيجي 

لصحة إلكرتونية وطنية.
y 

قد ُيستشارون جلمع مسامهات لفهم 
التحديات اليت تواجه النظام الصحي الوطين 

والصحة السكانية.

y 
قد ُيستشارون جلمع آراء عامة الناس عن 

حتديات النظام الصحي اليت ينبغي أن تستخَدم 
الصحُة اإللكرتونية حللها.

تحديد التوجهات ذات الصلة 
بالصحة اإللكترونية وأفضل 

الممارسات

y 
ُيستشارون لتحديد املشاريع والسلطات القضائية الدولية اليت 

جيب أخذها باحلسبان أو استعراضها كجزء من أنشطة البحث.
y 

ُيستشارون لتحديد املشاريع والسلطات القضائية الدولية اليت 
جيب أخذها باحلسبان أو استعراضها كجزء من أنشطة البحث.

y 
قد ُيستشارون كجزء من حتديد استخدامات 
مقنعة للصحة اإللكرتونية يف بلدان ومناطق 

جغرافية مشاهبة.

y 
غري متوفر. 

بناء رؤية أولية لصحة إلكترونية 
وطنية

y 
يراجعون اإلطار الزمين للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية 

ويصادقون عليه
y 

ُيستشارون لتقدمي مسامهات يف الرؤية الوطنية األولية للصحة 
اإللكرتونية

y 
يراجعون الرؤية الوطنية األولية للصحة اإللكرتونية ويصادقون 

عليها.

y 
ُيستشارون لتقدمي مسامهات يف الرؤية الوطنية األولية للصحة 

اإللكرتونية
y 

ُيستشارون لتقدمي مسامهات وصياغة سيناريوهات تضع رؤية 
الصحة اإللكرتونية موضع التنفيذ.

y 
قد ُيستشارون كجزء من تنقيح السيناريو الذي 

وضع رؤية الصحة اإللكرتونية موضع التنفيذ
y 

َّدون بنظرة عامة عن الرؤية األولية  قد يُزو
ِّموا هلا  للصحة اإللكرتونية اليت ميكن أن يقد

معلومات ارجتاعية ومالحظات.

y 
غري متوفر. 

تحديد المكونات الالزمة للصحة 
اإللكترونية

y 
ُيستشارون لتقدمي مسامهات ضمن مكونات الصحة اإللكرتونية 
الالزمة، خصوصاً: القيادة واحلوكمة، اإلسرتاتيجية واالستثمار، 

والتشريع والسياسات
y 

يراجعون مكونات الصحة اإللكرتونية الالزمة ويصادقون عليها.

y 
ُيستشارون لتقدمي مسامهات ومراجعة مكونات الصحة 

اإللكرتونية الالزمة، خصوصاً: القيادة واحلوكمة، واإلسرتاتيجية 
واالستثمار، والتشريع والسياسات، واخلدمات والتطبيقات، 

والبنية األساسية. 

y 
غري متوفر، غري قابل للتطبيق.

y 
غري متوفر. 

جمع معلومات حول البيئة الحالية 
للصحة اإللكترونية

y 
ُيستشارون كجزء من حتديد مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة 

ط هلا ضمن البيئة الوطنية احلالية للصحة اإللكرتونية. أو املخطَّ
y 

ُيستشارون كجزء من حتديد مكونات الصحة اإللكرتونية 
ط هلا ضمن البيئة الوطنية احلالية للصحة  املوجودة أو املخطَّ

اإللكرتونية.

y 
قد ُيستشارون لتحديد مكونات الصحة 

ط هلا. اإللكرتونية املوجودة أو املخطَّ
y 

غري متوفر. 

تقييم الحالة الراهنة للصحة 
ص 

اإللكترونية من حيث الفر
والثغرات والعوائق

y 
ُيستشارون كجزء من تقييم مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة 

ط هلا ضمن البيئة الوطنية احلالية للصحة اإللكرتونية أو املخطَّ
y 

يراجعون حصائل التقييم )مثل: إعادة استخدام الفرص والثغرات 
واملخاطر والعوائق، والتشارك باملعلومات حوهلا( ويصادقون 

عليها.

y 
ُيستشارون كجزء من تقييم مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة 

ط هلا ضمن البيئة الوطنية احلالية للصحة اإللكرتونية. أو املخطَّ
y 

قد ُيستشارون كجزء من تقييم مكونات 
ط هلــــا. الصحة اإللكرتونية املوجودة أو املخطَّ

y 
غري متوفر. 

تنقيح الرؤية وإعداد توصيات 
إستراتيجية

y 
ِّمون مسامهات وتوجيهات لرتتيب األولويات يف مكونات  يقد

الصحة اإللكرتونية اليت سوف تُنَجز خالل اإلطار الزمين للرؤية
y 

ِّمون مسامهات وتوجيهات إلعداد التوصيات اإلسرتاتيجية يقد
y 

يراجعون الرؤية الوطنية املنقحة للصحة اإللكرتونية والتوصيات 
اإلسرتاتيجية ويصادقون عليها. 

y 
قد ُيستشارون لتقدمي مسامهات وتوجيهات إضافية لرتتيب 

األولويات يف مكونات الصحة اإللكرتونية
y 

ِّمون مسامهات وتوجيهات إلعداد التوصيات اإلسرتاتيجية يقد
y 

يصادقون على الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية والتوصيات 
مة إىل املؤثرين الرئيسيني غري املشاركني يف  اإلسرتاتيجية املقدَّ

تنقيحها.

y 
ف املعنية األوسع سوف تتلقى موجزاً 

األطرا
عن الرؤية الوطنية املنقحة للصحة اإللكرتونية 
كجزء من تطبيق العملية على اجملتمع بشكل 

أوسع.

y 
َّدون بنظرة عامة عن رؤية الصحة  قد يُزو

اإللكرتونية املصادق عليها كجزء من توعية 
ف عام أوسع.

وتثقي
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إن املخطط النهائي ينبغي أن يأخذ باحلسبان توافر األطراف املعنية، وأن يسعى، خصوصاً، إىل ختفيض عدد 
االستشارات واملقابالت واحملادثات اليت يلزم إجراؤها مع نفس اجلهة املعنية. وميكن حتقيق ذلك على مدى عدد من 

اجلوالت، حبيث تتناوب األطراف املعنية املشاركة يف كل جولة )اجلدول 10(.

الجدول 10. نموذج ألسلوب المشاورات مع األطراف المعنية 
اآللية المقترحة التركيز على المشاركة والتشاورالجولة

تبحث املشاورات التمهيدية يف أسئلة من قَبيل:األولى
y  ما هي التحديات ذات األولوية ضمن القطاع الصحي اليت ميكن أن تكون الصحة اإللكرتونية

قادرة على حلها؟
y ملاذا جيب علينا النظر يف االستثمار يف جمال الصحة اإللكرتونية؟
y ما هي رؤيتنا للصحة اإللكرتونية خالل الـ 5-10 سنوات القادمة؟
y ماذا جيب أن تكون أولويات الصحة اإللكرتونية الوطنية؟
y ما هي املخاطر والعوائق اليت حتول دون حتقيق الصحة اإللكرتونية يف بلدنا؟
y  ماذا نعلم عن املبادرات املوجودة واحلالية واملخطَّط هلا، واليت ميكن أن تكون أساساً لرؤية وطنية

للصحة اإللكرتونية أو ميكن أن تكون قد أعطيت نطاقاً وطنياً حنو حتقيق الرؤية؟
y ما هي البلدان األخرى اليت ميكن أن نتعلم منها؟ وملاذا؟

y .مقابالت مع أفراد أو مع جمموعات صغرية

إجراء جمموعة أوسع من املشاورات من أجل: yالثانية
- التحقق من صحة الصياغات األولية للسياق اإلسرتاتيجي للصحة اإللكرتونية 

وللرؤية الوطنية األولية للصحة اإللكرتونية وتنقيُحها
- حتديد حتديات القطاع الصحي اإلضافية والفوائد املتعلقة بالصحة اإللكرتونية

- استكشاف مكونات الصحة اإللكرتونية املطلوبة إلعداد الرؤية الوطنية األولية 
للصحة اإللكرتونية.

y  منتديات وورشات عمل جملموعات حيثما كان
ذلك عملياً لتسهيل مشاركة جمموعات أكرب من 

األطراف املعنية
y  مقابالت ألفراد أو جملموعات صغرية حسب

االقتضاء عندما تكون املنتديات جملموعات غري 
مناسبة أو غري عملية.

إجراء جمموعة من املشاورات اهلادفة واملركَّزة من أجل: yالثالثة
- مجع معلومات تتعلق بالبيئة الوطنية احلالية للصحة اإللكرتونية

- حتديد فرص إلعادة االستخدام أو للَتشاُرك يف مكونات الصحة اإللكرتونية 
املوجودة أو املخطَّط هلا

- استكشاف وتقييم اخليارات الواردة عن منوذج لقيادة الصحة اإللكرتونية وحوكمتها
- مناقشة االستنتاجات والتوصيات مع صناع القرار على الصعيد الفردي ومع 

األطراف املعنية عند االقتضاء. 

y  وضع جدول يستند على قاعدِة: حسب
االحتياج

y  مقابالت ألفراد ومنتديات جملموعات صغرية
حسب االقتضاء، ومؤمترات فيديو ومؤمترات عن 

بُعد، حسب احلاجة.



دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية  اجلزء 1: رؤية للصحة اإللكرتونية

الفصل 6: إعداد السياق اإلسرتاتيجي « الصفحه 27

الفصل 6
إعداد السياق اإلستراتيجي

تركِّز هذه املرحلة على إعداد السياق اإلسرتاتيجي من أجل رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية

إدارة العملية 

التشارك مع األطراف المعنية

إعداد السياق اإلستراتيجي

التعلم من االتجاهات والخبرة

جمع معلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية

تنقيح الرؤية وإعدادتقييم الفرص والثغراتتحديد المكونات المطلوبةصياغة رؤية أولية
توصيات إستراتيجية

الهدف
إن إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية يبدأ بإعداد السياق اإلسرتاتيجي، الذي يصف األولويات يف مرامي وحتديات 
النظام الصحي اليت ستساعد الصحُة اإللكرتونية على معاجلتها. وقد مت تطوير السياق اإلسرتاتيجي عن طريق البحث 

يف جمال الصحة السكانية، والنظام الصحي، و اإلسرتاتيجية الصحية الوطنية، األولويات واملرامي، ومرامي التنمية 
االجتماعية واالقتصادية.

األنشطة
e البحث يف جمال الصحة السكانية والدميوغرافيا
e وصف النظام الصحي
e )مراجعة اإلسرتاتيجية الصحية الوطنية )املرامي واألولويات
e حتديد مرامي التنمية االقتصادية واالجتماعية املتعلقة بالصحة اإللكرتونية
e  حتديد العمل الذي مت مسبقاً بشأن إسرتاتيجيات الصحة اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونظم

املعلومات الصحية
e حتديد املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية األكثر تأثراً برؤية الصحة اإللكرتونية بشكل مباشر
e وصف الكيفية اليت ميكن لبيئة الصحة اإللكرتونية الوطنية من خالهلا أن تدعم هذه املرامي والتحديات

النواتج
e  املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية لتحقيق نواتج صحية أفضل، إىل جانب فهم األولويات اإلسرتاتيجية النسبية

بشأن القطاع
e الدور احملتَمل للصحة اإللكرتونية يف معاجلة هذه املرامي والتحديات
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1.6  البحث في مجال الصحة السكانية والديموغرافيا

الهدف
تركِّز هذه اخلطوة على تكوين فهم واسع لصحة السكان، وعلى الكيفية اليت يُتوقع أن تتغري هبا خالل الـ 10-20 سنة 

القادمة )اجلدول 11(. 

الجدول 11. الصحة السكانية والتركيبة السكانية
نموذج لألسئلةالُبعد

ما هو التوزيع احلجمي والعمري للسكان احلاليني؟ yالحجم والتركيبة السكانية
y  ما هي الشرائح األولية اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية والدميوغرافية وغريها )مثاًل: السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر، والفئات

العمرية، وتعلم القراءة والكتابة، ومؤشرات أخرى ذات صلة(؟
y .كيف يُتوقع أن تتغري خمتلف هذه الشرائح؟

ما هي احلصائل احلالية للصحة، مثل: yالحصائل الصحية الحالية
- متوسط مأمول احلياة

- معدالت وأسباب الوفيات
األمراض األولية وعوامل اخلطر؛ خصوصاً تلك اليت تؤثر على السكان األكثر فقرًا  -

- تدابري صحية هامة أخرى؛ وطنية ودولية.

اآلثار المترتبة على االتجاهات 
الديموغرافية

y ما هي التغريات الدميوغرافية اليت يُتنبأ حبدوثها؟
y .ما هي التحديات اليت سوف حُتِدثها هذه التغريات يف النظام الصحي؟

اآلثار المترتبة على اتجاهات 
الحصائل الصحية

y ما هي التغريات يف حصائل الصحة السكانية اليت يتوَقع حدوثها؟
y ما هي العوامل الصحية وغري الصحة اليت يُتوقع أن تكون مسؤولة عن هذه التغريات؟
y .ما هي التحديات اليت سوف حُتِدثها هذه التغريات للنظام الصحي؟

نواتج موصى بها
ينبغي أن ينتج عن هذه اخلطوة فهٌم ملا يلي:

e الصحة السكانية والتدميوغرايف احلالية، والتغريات املنتظرة
e آثار هذه التغريات على النظام الصحي
e ).حتديات نوعية لشرائح من السكان )الفئات العمرية، الفئات االجتماعية-االقتصادية، إخل

األسلوب
حبث وحتليل داخلي، مدعوم مبقابالت مع األطراف املعنية

البحث والتحليل الداخلي
ينبغي أن يستخدم فريق املشروع البيانات املتوافرة ومصادر املعلومات لتقليل الوقت الذي تستغرقه هذه اخلطوة. وينبغي 
أن ُتطلب البيانات من قسم الصحة الوطنية والوكاالت املسؤولة عن مجع البيانات ونشرها. وهناك مصادر أخرى، من 

ضمنها وكاالت دولية؛ مثل منظمة الصحة العاملية، جتمع البيانات والتقارير الواردة من البلدان وتنشرها. كما أن البحث 
يف األدبيات ميكن أن حيدِّد مصادر معلومات إضافية.

المقابالت مع األطراف المعنية
جيب أن جترى مقابالت مع وزارات وأقسام ووكاالت الصحة املسؤولة عن رصد الصحة السكانية واإلبالغ عنها، عندما ال 
يستفاد من البحث الداخلي يف حتديد مكان املعلومات املطلوبة. ولعل من املفيد إجراء مقابالت إضافية مع وزارات وأقسام 

ووكاالت مسؤولة عن التخطيط الصحي، للحصول على الدوافع الصحية وغري الصحية لنواتج الصحة السكانية.
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2.6  وصف النظام الصحي

الهدف
تركز هذه اخلطوة على فهم النظام الصحي الوطين، مبا يف ذلك التحديات، مثل تكلفة اخلدمات وجودهتا والوصول 

إليها، وعلى فهم إدارته إمجااًل )اجلدول 12(. 

الجدول 12. أمثلة عن أبعاد النظام الصحي التي ينبغي استكشافها
نموذج لألسئلةالُبعد

ما هي أمناط اخلدمات الصحية1 املتاحة للمواطنني؟ yالخدمات
y .ما هي خدمات الرعاية الصحية اليت يتعذر تقدميها للسكان وما هي التحديات أو العوائق املسؤولة عن ذلك؟

ما هي اهليئات2 اليت ختطط وتدير وتقدم اخلدمات الصحية على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي؟ yالبنية واألدوار
y ما هي مسؤوليات هذه اهليئات، وما هي عالقاهتا مع بعضها البعض؟
y .ما هي الثغرات والتحديات املوجودة يف بنية النظام الصحي احلايل؟

ما هو حجم القوى العاملة الصحية، وما هو تعليُمها وتوزيُعها؟ yالقوى العاملة
y أين حتدث اختالالت التوازن يف القوى العاملة، أو أين يُتوقع أن حتدث يف املستقبل؟
y .ما هو األثر الذي سيكون هلذه االختالالت على النظام الصحي واخلدمات والنواتج الصحية؟

ما هي النفقات احلالية للنظام الصحي الوطين؟y 3التمويل
y 4ما هو النموذج املستخَدم لتمويل النظام الصحي الوطين؟
y ما هي التغريات اليت يغلب أن حتدث يف مناذج إنفاق ومتويل الرعاية الصحية ؟
y .5ما هي دورات متويل وميزانية النظام الصحي، وما هي اهليئات املشاركة فيه؟

الحوكمة والسياسة 
والتنظيم

y ما هي آليات احلوكمة والسياسات املوجودة على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي؟
y ما هي العالقات والتفاعالت بني هذه اآلليات؟
y كيف يتم تنظيم النظام الصحي ورصد أدائه؟

ما هي التحديات اليت تؤثر على جودة وأمان اخلدمات الصحية؟ yالفعالية والكفاءة
y .ما هي التحديات اليت تؤثر على اجلهد والزمن والتكلفة املرتافقة بتقدمي اخلدمات الصحية؟

ما هي التحديات اليت تؤثر على قدرة بعض الشرائح السكانية على الوصول إىل اخلدمات الصحية؟. yإمكانية الوصول

مالحظات: 
1  األمثلة عن خدمات الرعاية الصحية تشمل: الرعاية األولية، واملساعدة الصحية، واخلدمات التخصصية، والصيدلة، والصحة اجملتمعية، والتشخيص واملختربات، والرعاية 

احلادة، واخلدمات الصحية للمسنني.
2  األمثلة ميكن أن تشمل: أقسام الصحة العامة ووكاالهتا ومنظماهتا ومقدميها، ومنظمات الرعاية الصحية اخلاصة وشبكاهتا ومقدميها، واملنظمات غري احلكومية.

3  ميكن أال تكون هذه املعلومات متاحة يف بعض البلدان؛ فيجب أن ال يُنظر إىل ذلك على أنه عائق أمام إجياد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية، لكنه ميكن أن يزيد من 
تعقيد بناء قضية صحية يف جمال االستثمار يف الصحة اإللكرتونية.

4  مناذج التمويل ميكن أن تشمل: فرض الضرائب، التأمني الصحي االجتماعي، التأمني الصحي اخلاص، املدفوعات من اجليب، متويل من املاحنني.
5  هذا يشمل النظر يف عمليات التخطيط والتمويل املتعلقة باملاحنني الرئيسيني.

نواتج موصى بها
ينبغي أن ينتج عن هذه اخلطوة موجز عن:

e النظام الصحي الوطين
e حتديات النظام الصحي، وأية أولويات يبلَّغ عنها بشأهنا
e .التحديات احملتملة لتطوير بيئة وطنية لصحة إلكرتونية
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األسلوب 
حبث وحتليل داخلي، مدعوم مبقابالت مع أطراف معنية بالقطاع الصحي.

البحث والتحليل الداخلي
ينبغي أن تركِّز هذه اخلطوة على احلصول على معلومات عن النظام الصحي الوطين، وهذه املعلومات ينبغي احلصول 

عليها من أقسام ووكاالت الصحة على الصعيد الوطين وصعيد الدولة وصعيد املنطقة والصعيد احمللي، فضاًل عن البحث 
املرتكز على اإلنرتنت. كما أن وكاالت دولية من قَبيل منظمة الصحة العاملية تنشر تقارير عن األنظمة الصحية للبلدان.

المقابالت مع األطراف المعنية
جيب أن تستشار األطراف املعنية بالقطاع الصحي كجزء من تطوير وفهم النظام الصحي والتحديات املرتبطة به، وجيب 

أن يُبحث عن كال وجهيت النظر، الواسعة والتخصصية. هذا التشاور يضمن أن املعلومات الالزمة قد مُجعت، ويقدِّم 
أطرافاً معنيًة مع وجود فرصة لتوضيح رؤيتهم للدور احملتَمل واملسامهة يف الصحة اإللكرتونية.

3.6  مراجعة اإلستراتيجية الصحية ومراميها وأولوياتها

الهدف
تركِّز هذه اخلطوة على حتديد اإلسرتاتيجيات واملرامي واألولويات الصحية اليت ميكن أن تكون موجودة )اجلدول 13(، وجعل 

خالصتها يف جمموعة مشرتكة ميكن أن يتم بناًء عليها إعداُد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية، وال ميكن إعداد رؤية وطنية 
حىت توجد هذه املواءمة.

الجدول 13. أمثلة عن إستراتيجية الصحة ومراميها وأولوياتها
نموذج لألسئلةالُبعد

ما هي التحديات احلالية للنظام الصحي وللقطاعات الصحية األوسع؟ اجملاالت اليت يُنظر فيها هي: yالتحديات
- الصحة السكانية

- املساواة يف الرعاية وإمكانية الوصول إليها
- اإلمداد بقوى عاملة صحية وتوزيعها

- بنية وتنظيم النظام الصحي
- فعالية وكفاءة تقدمي الرعاية الصحية

- ظهور أنظمة عالج طيب متقدمة
- متويل وتأمني وتكلفة الرعاية

ما هي األولويات اليت تعلنها احلكومة ملعاجلة هذه التحديات؟. yاألولويات
ما هي اإلسرتاتيجية الصحية الوطنية؟ yاإلستراتيجية 

y .كيف تطورت اإلسرتاتيجية مؤخراً، وما هو إطارها الزمين؟
ما هي املرامي واألهداف اليت ُحدِّدت كجزء من اإلسرتاتيجية الصحية الوطنية؟ yالمرامي واألهداف

y 1ما هي التعهدات اليت ُوِضعت لتحقيق املرامي الصحية الدولية؟
y .2ما هي االلتزامات أو الشراكات أو الربامج الدولية األخرى اليت طُبِّقت؟

ما هو اإلطار الزمين إلعداد اإلسرتاتيجية الصحية ومراميها وأولوياهتا؟. yاألطر الزمنية
ما هو التحسن أو التحول أو اإلصالح الصحي الرئيسي الذي نـُفِّذ أو ُخطِّط له؟.  yالمبادرات

ما هي اآلثار املرتتبة على التمويل املستقبلي للنظام الصحي الوطين؟. yالتمويل

مالحظات:
1  مثل املرامي اإلمنائية لأللفية، اليت التزمت الدول األعضاء يف األمم املتحدة بتحقيقها حبلول عام 2015.

2  مثل اللوائح الصحية الدولية، والشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل.
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نواتج موصى بها
ينبغي أن تكون حصيلة هذه اخلطوة جمموعة مواضيع ومرامي وأولويات إسرتاتيجية، مدعومة من ِقَبل قادة القطاع 

الصحي وصناع القرار ذوي الصلة.

األسلوب
قد ال يكون لدى بعض البلدان إسرتاتيجية صحية، أو جمموعة مرامي أو أولويات واضحة املعامل، ففي كثري من األحيان 

تكون هناك إصدارات متعددة منها يف الوقت ذاته على الصعيد الوطين واإلقليمي. هذه اخلطوة ستتطلب تشاوراً مع 
األطراف املعنية بالقطاع الصحي لتحديد هذه األمور وتنقيحها حىت تصبح جمموعة حتظى باالتفاق عليها ميكن أن 

ُتستخَدم لوضع األساس إلعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية.

البحث والتحليل الداخلي
ينبغي أن تركِّز هذه اخلطوة على مراجعة املعلومات عن اإلسرتاتيجية واملرامي واألولويات الصحية للبلد. وقد تكون 

املعلومات على شكل إسرتاتيجية صحية، أو برنامج إصالح، أو جمموعة سياسات ومبادئ للرعاية الصحية املستقبلية. 
وسوف تعتمد املصادر على بنية النظام الصحي وحوكمته، لكن من احملتمل أن توجد يف أقسام والوكاالت الصحية على 

الصعيد الوطين وعلى صعيد املناطق وعلى الصعيد احمللي. 

المقابالت مع األطراف المعنية
ينبغي أن تعدل املقابالت مع األطراف املعنية األحباَث الداخلية أو تؤكد عليها؛ فاألطراف املعنية املسؤولة عن 

اإلسرتاتيجية والتخطيط والسياسة الصحية على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي جيب أن خُتتار من ضمن:
e اإلسرتاتيجيني واملخططني الصحيني، من كال القطاعني العام واخلاص
e صناع السياسة الصحية
e سياسيني ووزراء معنيني بالقضايا الصحية

وقد يلزم إقامة ورشات عمل عندما يتطلب األمر إجراء نقاش الستعراض اإلسرتاتيجيات واملرامي واألولويات املتباينة وحللها.

4.6  تحديد المرامي اإلنمائية ذات الصلة بالصحة اإللكترونية

الهدف
تركِّز هذه اخلطوة على حتديد ما إذا كان هناك َمراٍم إمنائية اجتماعية أو اقتصادية مهمة، أو التزامات جيب النظر إليها 

كجزء من إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية. وعلى الرغم من أن إسرتاتيجيات الصحة اإللكرتونية أُعدَّت، أساساً، 
لتقدِّم فوائد صحية للبالد، إال أهنا ميكن أن تكون، أيضاً، آلية مهمة لتسهيل التعاون على الصعيد اإلقليمي وحتريك 

االستثمار يف جمال أحباث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبنيتها األساسية وتطويرها؛ فعلى سبيل املثال، ميكن 
لإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية أن تضع حوافز وتسهِّل تطوير تقنيات للتصدير، أو تعزز أسواقاً جديدة، أو أن 

تكون مبثابة قوة دافعة لالبتكار يف جمال القطاع الوطين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية.

نواتج موصى بها
ينبغي أن حتدِّد هذه اخلطوة دوافع القطاع غري الصحي اإلضافية اليت هلا صلة بالصحة اإللكرتونية واليت ينبغي أخذها 

بعني االعتبار يف إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية.

األسلوب
حتليل داخلي يتبعه حتقق من صحته مع أطراف معنية من قطاعات رفيعة املستوى. 
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التحليل الداخلي
ينبغي احلصول على الوثائق املتعلقة باملناطق أو التقارير أو اإلعالنات أو اتفاقات التعاون من شركاء التنمية يف الوزارات 

والوكاالت واملؤسسات األخرى. وقد تأخذ هذه االتفاقات شكل سياسات، والتزامات رئيسية؛ مثل املرامي اإلمنائية 
لأللفية، وصكوكاً؛ مثل التوجيهات والتوصيات اليت ُتستخَدم يف بعض اهليئات كاملفوضية األوربية على سبيل املثال. 

ميكن بعد ذلك أن حُتلَّل هذه االتفاقات لفهم الكيفية اليت ميكن هبا لتطوير البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية أن يقدِّم 
فرصاً تتماشى مع مراميها وأهدافها أو تؤيدها.

التنقيح والتحقق من صحة الوثائق بالتعاون مع األطراف المعنية
إن املقابالت مع األطراف املعنية يف جماالت العلوم والتكنولوجيا والتنمية والوزارات املرتبطة هبا ميكن أن تساعد على 

التحقق من صحة احلصائل، وتسلط الضوء على األولويات واإلطار الزمين، وتوضح الكيفية اليت ميكن هبا أن ُيسرتَشد 
هبذه األمور يف إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية.

5.6  مراجعة اإلستراتيجية الموجودة من قبل في الصحة اإللكترونية  

      أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو نظم المعلومات الصحية
الهدف

تراجع هذه اخلطوة العمل الذي ُأجِنز، حىت هذا التاريخ وهذا الوضع، يف جمال اإلسرتاتيجيات املتعلقة بالصحة، وميكن 
أن يكون ذلك يف جمال الصحة اإللكرتونية )بيانات الرؤية، املرامي، وثائق السياسات، تفويضات أو تعهدات احلكومة( 

أو نظم املعلومات الصحية، أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

األسلوب 
حتليل داخلي يتبعه حتقق من صحته مع األطراف املعنية من قطاعات رفيعة املستوى. 

التحليل الداخلي
مراجعة وثائق وزاريت الصحة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ مبا يف ذلك مراجعة القرارات أو التفويضات أو بيانات 

السياسات أو االلتزامات. وميكن لتقارير سابقة أو وثائق أخرى أن تقدِّم رؤًى قيِّمة ودروساً للجهود احلالية.

التنقيح والتأكد من الصحة مع األطراف المعنية
مقابالت مع األطراف املعنية وجمموعات اخلربة.

6.6  اختيار المرامي والتحديات التي سيكون للصحة اإللكترونية أكبر األثر عليها

الهدف
تركِّز هذه اخلطوة على اجلمع بني املعارف املكتسبة من خالل اخلطوات السابقة لتحديد املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية اليت 

ميكن أن تدعمها الصحة اإللكرتونية بشكل أفضل. ورغم أنه ميكن أن يوجد العديد من هذه املرامي والتحديات، إال أن 
بعضها فقط سُيدعم مباشرة من ِقَبل البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية. وهتدف هذه اخلطوة إىل حتديد تلك املرامي والتحديات 

اليت ميكن للصحة اإللكرتونية أن يكون هلا أكرب األثر عليها، لُتستخدم كأساس لتحديد الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية.

ميكن أن تكون املرامي املختارة مشرتكة بني جماالت الصحة السكانية، والنظام الصحي، واإلسرتاتيجية الصحية، والتنمية 
االجتماعية واالقتصادية األوسع نطاقاً، وميكن أن تكون مرامي وحتديات مهمة حدثت يف واحد فقط من هذه اجملاالت 

)اجلدول 14(.
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الجدول 14. المرامي والتحديات اإلستراتيجية: المجاالت المشتركة
نموذج لألسئلةالمجال

ما هي املرامي اإلسرتاتيجية لتحسني احلصائل الصحية للسكان؟ yالصحة السكانية
y .ما هي التحديات اليت سوف تنشأ عن التغريات احلالية واملتوقعة يف الصحة السكانية؟

ما هي التحديات اليت تؤثر على تقدمي خدمات صحية عادلة وسهلة املنال جلميع السكان؟. yالمساواة وإمكانية الوصول

اإلمداد بقوى عاملة صحية 
وتوزيعها

y  ما هي التحديات اليت تواجه اإلمداد بالقوى العاملة الصحية الوطنية وقابليَتها لدعم تقدمي رعاية صحية فعالة وكفؤة على كل
مستويات الرعاية؟

y  ما هي التحديات املتعلقة بتوزيع القوى العاملة الصحية الوطنية وقابليتها لدعم تقدمي رعاية صحية فعالة وكفؤة يف مناطق العاصمة
واألقاليم واملناطق الريفية والنائية من البلد؟.

• ما هي التحديات الناجتة عن الرتتيبات املوجودة يف البنية والتمويل واحلوكمة والقيادة بالنسبة للنظام الصحي الوطين؟. yبنية وتنظيم النظام الصحي

فعالية وكفاءة تقديم الرعاية 
الصحية

y ما هي التحديات اليت تؤثر على جودة وأمان اخلدمات الصحية املقدَّمة للسكان؟
y .ما هي التحديات اليت تؤثر على اجلهد والزمن والتكلفة املتعلقة بتقدمي اخلدمات الصحية للسكان؟

ما هي الفرص والتحديات املرتبطة بظهور أنظمة عالج طيب متقدمة وبطلبها من ِقَبل السكان ومقدمي الرعاية الصحية؟. yظهور أنظمة عالج طبي متقدمة

ما هي حتديات التمويل للنظم الصحية، والجتاهات اإلنفاق العام واخلاص، والستدامة النظام الصحي، وللتمويل املتوقَّع، وما هو  yالتمويل
تأثريها على متويل اخلدمات الصحية؟.

هذه جمرد أمثلة، وميكن أن ختتلف املرامي والتحديات النوعية كثرياً بني البلدان، ومع ذلك فإن عملية الوصول إليها هي 
نفُسها.

نواتج موصى بها
ينبغي أن ينتج عن هذه اخلطوة وصٌف واضح للمرامي والتحديات اإلسرتاتيجية الرئيسية اليت سيتم حوهلا إعداد الرؤية 

الوطنية للصحة اإللكرتونية.

األسلوب 
حتليل داخلي يتبعه حتقق من صحته وتنقيح بالتعاون مع األطراف املعنية من القطاع الصحي.

التحليل الداخلي
ينبغي بلورة املعلومات اليت مت مجعها حىت اآلن لتشكيل عدد معقول من املرامي والتحديات اإلسرتاتيجيات اليت سيتم 

حوهلا بناء رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية. واستناداً إىل جتارب البلد املوجودة يوصى بعدد من املرامي والتحديات 
اإلسرتاتيجية يرتاوح بني مخسة ومثانية؛ ألن وضع أكثر من مثانية توصيات يزيد من تعقيد إعداد رؤية وخطة عمل ذات 

تنظيم جيد وسهلة الفهم؛ فينبغي تصنيف العدد الكبري من املرامي والتحديات ضمن جمموعة من املواضيع اإلسرتاتيجية، 
وبعد ذلك ميكن أن تصاغ الرؤية لكي تستجيب هلذه املواضيع.

من املهم أيضاً جتنب التداخل والتكرار بني املرامي والتحديات؛ فإذا كان، على سبيل املثال، أحد التحديات، فعلياً، 
حصيلة آلخر، ينبغي أن يكون الرتكيز على التحدي األساسي.

التنقيح والتحقق من صحة المرامي بالتعاون مع األطراف المعنية
ينبغي أن تراَجع املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية مع األطراف املعنية الرئيسية وتنقَّح استناداً إىل مالحظاهتم. وينبغي أن 
تركِّز هذه اخلطوة األساسية على إعداد إمجاع على جمموعة من املواضيع واملرامي والتحديات اليت سيتم حوهلا بناء الرؤية 
الوطنية للصحة اإللكرتونية. وهذه جمرد أمثلة، وميكن أن ختتلف املرامي والتحديات النوعية كثرياً بني البلدان، ومع ذلك 

فإن عملية الوصول إليها هي نفُسها.
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7.6  وصف كيف ستدعم الصحة اإللكترونية المرامي المختارة 

الهدف
تستكشف هذه اخلطوة العالقة بني تدفق املعلومات الصحية وبني املرامي والتحديات اليت مت حتديدها يف اخلطوة 

السابقة. وينصبُّ الرتكيز على حتديد كيفية إحداث التغيري املطلوب يف تدفق املعلومات الصحية. وميكن أيضاً أن حتدِّد 
كيف ميكن لتطوير البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية أن يدعم مرامي وحتديات القطاع غري الصحي.

إن “تدفقات املعلومات الصحية” تشري إىل التبادل اإللكرتوين للمعلومات داخل القطاع الصحي، وإىل تقدمي اخلدمات 
الصحية من خالل قنوات إلكرتونية. وإن استكشاف مرمى إسرتاتيجي أو حتدٍّ من هذا املنظور يساعد على حتديد 

الكيفية اليت ميكن هبا حتسني هذه التدفقات لتتمّكن من حتقيق األهداف أو من جتاوز التحديات؛ فهذه خطوة حامسة 
حنو فهم ما تقدمه الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية لتمكِّن النظام الصحي أو لتدعمه.

األسئلة الواردة أدناه ميكن أن تساعد يف فهم تأثريات املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية على الصحة اإللكرتونية:

e ما هي التحديات األساسية املوجودة حالياً واليت تواجه تدفق املعلومات ؟
e كيف تعمل هذه التحديات كعائق أمام بلوغ أحد املرامي اإلسرتاتيجية أو جتاوز أحد التحدٍّيات اإلسرتاتيجية؟
e كيف جيب أن يتغري تدفق املعلومات يف جمال القطاع الصحي؟
e  ما هي املعلومات واملعارف واألدوات اليت جيب إتاحتها لألفراد وملقدمي الرعاية الصحية ولإلداريني

ولصناع السياسة؟

نواتج موصى بها
ينبغي أن تصف هذه اخلطوة تأثريات الصحة اإللكرتونية الناشئة عن املواضيع اليت ُحددت يف اخلطوة السابقة، وينبغي 

أن توصف هذه التأثريات من ناحية تدفقات املعلومات الصحية أو التأثري احملتمل على قطاعات أخرى.

األسلوب 
حتليل داخلي لتحديد ووصف الكيفية اليت هبا ستدعم الصحُة اإللكرتونيُة املرامَي الصحية واإلمنائية:

e املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية اليت تواجه النظام الصحي والتنمية االجتماعية واالقتصادية
e التأثريات املرتتبة على هذه املرامي والتحديات
e  وصف الكيفية اليت تستطيع هبا مشاركُة املعلومات واخلدمات الصحية اإللكرتونية األخرى والوصوُل إليها أن

تعال املرامي الصحية
e  وصف الكيفية اليت ميكن أن تقوم هبا البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية لتسمح بالتعاطي مع املرامي والتحديات

غري الصحية.
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الفصل 7
التعلم من اتجاهات الصحة اإللكترونية وخبراتها

تركِّز هذه املرحلة على حتديد اجتاهات الصحة اإللكرتونية ذات الصلة وخرباهتا وتتعلم منها 

إدارة العملية

التشارك مع األطراف المعنية

إعداد السياق اإلستراتيجي

التعلم من االتجاهات والخبرة

جمع معلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية

تنقيح الرؤية وإعدادتقييم الفرص والثغراتتحديد المكونات المطلوبةصياغة رؤية أولية
توصيات إستراتيجية

الهدف
إن البحث يف اخلربات املستفادة يف الصحة اإللكرتونية يف بلدان أخرى )مبا يف ذلك النجاح واإلخفاق(، إضافة إىل 

االجتاهات وأفضل املمارسات، ميكن أن يقدم فهماً للحصائل اليت ميكن حتقيقها وألمناط املرامي اليت تتعلق هبا الصحة 
اإللكرتونية.

األنشطة
e .حبث عن رؤى وإسرتاتيجيات وبرامج وطنية للصحة اإللكرتونية
e حبث عن االجتاهات الدولية للصحة اإللكرتونية، وأفضل املمارسات واحلصائل

النواتج
فهم ما يلي:

e كيف يتم استخدام الصحة اإللكرتونية يف بلدان وأوضاع مشاهبة
e أمناط مرامي أو حتديات النظام الصحي اليت ميكن أن تعاجلها الصحة اإللكرتونية
e دليل على الفوائد النوعية اليت قدمتها الصحة اإللكرتونية يف أوضاع مشاهبة
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1.7  بحث عن رؤى وإستراتيجيات وبرامج وطنية للصحة اإللكترونية

الهدف
حتدد هذه اخلطوة معرفة ودروساً مستفادة من رؤى وإسرتاتيجيات وبرامج وطنية أخرى للصحة اإللكرتونية، ميكن 

استخدامها كمدخل إلعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية.

إن األمثلة عن أمناط املعلومات اليت ينبغي أن تسعى هذه اخلطوة إىل حتديدها تشمل:

e مرامي وحتديات النظام الصحي اليت حتاول الدول معاجلتها عن طريق الصحة اإللكرتونية
e توصيات إسرتاتيجية عن الكيفية اليت ينبغي أن ُتستخَدم هبا الصحة اإللكرتونية
e مرامي وحتديات القطاع غري الصحي الذي مت تطبيق الصحة اإللكرتونية فيه
e التغيريات على تدفقات املعلومات يف النظم واخلدمات الصحية
e برامج ومشاريع وجتارب الصحة اإللكرتونية احلالية واملخطَّط هلا
e بيئة الصحة اإللكرتونية احلالية )والقيود( اليت ُتطبَّق فيها الصحة اإللكرتونية
e .الدروس املستفادة؛ من جناحات وإخفاقات

وينبغي أن تركِّز هذه اخلطوة على البلدان اليت قد تكون مشاهبة، من حيث:

e بنية وتشغيل النظام الصحي
e مرامي وحتديات النظام الصحي
e .الصحة اإللكرتونية وسياق التنمية الوطنية

نواتج موصى بها
ينبغي أن ينتج عن هذه اخلطوة فهم واسع لرؤى وإسرتاتيجيات وبرامج تنفيذ وطنية للصحة اإللكرتونية يف 

بلدان مشاهبة.

األسلوب 
حبث وحتليل داخلي، ُيستكَمالن مبقابالت استكشافية مع ممثلني من بلدان أخرى.

البحث والتحليل الداخلي
تتطلب هذه اخلطوة اختيار البلدان املناسبة واختاذ القرار حول األسئلة اليت سُتطرح، وينبغي أن يتضمن القرار جمموعة 

صغرية من البلدان يف مرحلة باكرة، من أجل تركيز جهود البحث وضمان أن هذه اخلطوة قد ُحدِّد هلا الوقت املناسب. 
ميكن أن يكون ذلك مهمة صعبة، بسبب عدم وجود التواصل مع بلدان أخرى، وانعدام إمكانية املقارنة يف كثري من 

احلاالت، والزمن الالزم إلجراء هذا العمل. كما ينبغي التماس معلومات من األقسام والوكاالت الصحية ذات الصلة. 
وقد يكون لدى بعض البلدان قسم خمصص للصحة اإللكرتونية، أو قد يعهد بالصحة اإللكرتونية إىل قسم أو وكالة غري 

صحية؛ فوجود هذه اهليئات ينبغي أن يؤكَّد يف وقت مبكر من العملية.

وقد تكون التقارير الواردة من وكاالت دولية، مثل منظمة الصحة العاملية، مفيدة عندما ال تتوفر املعلومات من البلدان 
مباشرة؛ فينبغي أن تُراَجع التقارير ذات الصلة كمدخل هلذه اخلطوة.



الفصل 7: التعلم من اجتاهات الصحة اإللكرتونية وخرباهتا « الصفحه 37

دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية  اجلزء 1: رؤية للصحة اإللكرتونية

المقابالت االستكشافية 
إن االعتماد على البحوث وحدها من أجل حتصيل فهم كامل لربنامج الصحة اإللكرتونية يف بلد آخر، وفهم 

الدروس املرتبطة بتنفيذه، ميكن أيضاً أن يكون حتدياً؛ فبالنسبة للبلدان ذات األمهية اخلاصة قد يكون هناك قيمة 
لتنظيم اجتماعات إقليمية أو جوالت دراسية أو مقابالت مع أفراد مسؤولني عن الصحة اإللكرتونية، ومن املهم تركيز 

االستفسار على اخلربات والدروس املستفادة؛ فمعظم البلدان مفتوحة لتبادل املعرفة حول جتربتها يف جمال الصحة 
اإللكرتونية. إن التحدي الرئيسي هو، غالباً، حتديد الفرد )الفريق( املناسب الذي تتواصل معه، ال سيما يف تلك البلدان 

اليت ليس فيها هنج للصحة إلكرتونية منسَّق على املستوى الوطين.

2.7  البحث في االتجاهات الدولية للصحة اإللكترونية 

      وأفضل الممارسات والحصائل
الهدف

تطوِّر هذه اخلطوة فهماً أوسع للكيفية اليت ميكن هبا تطبيق الصحة اإللكرتونية على مرامي وحتديات النظم الصحية؛ 
فهناك، عاملياً، العديد من املشاريع والدراسات البحثية حول تطبيق الصحة اإللكرتونية على نظم صحية وأوضاع 

وحتديات معينة، وفهُم ذلك وفهم الفوائد واحلصائل اليت ُقدِّمت يساعد على صياغة رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية.

إن األمثلة عن أمناط املعلومات اليت ينبغي أن تسعى هذه اخلطوة إىل حتديدها تشمل:

e خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية املستخدمة يف بلدان أخرى
e مرامي وحتديات النظام الصحي اليت تعاجلها خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية
e أوضاع النظام الصحي الذي اسُتخِدمت فيه هذه اخلدمات والتطبيقات
e  التحديات والعوائق اليت تواَجه يف تقدمي الصحة اإللكرتونية
e  )الفوائد أو احلصائل املقدَّرة؛ مثل حصائل الفعالية السريرية )مثاًل: ختفيضات يف التفاعالت الضارة لألدوية

وحصائل الكفاءة )مثاًل: ختفيضات يف عدد االختبارات التشخيصية املطلوبة(.

نواتج موصى بها
ينبغي أن تؤدي هذه اخلطوة إىل فهم الطرق الشائعة اليت استخدمتها الصحة اإللكرتونية يف البلدان األخرى ملعاجلة 

مرامي وحتديات نوعية للنظام الصحي، وفهم الفوائد واحلصائل اليت حتقَّقت.

األسلوب 
ينبغي أن يركَّز البحث على معلومات عن استخدام الصحة اإللكرتونية ملعاجلة مرامي وحتديات النظام الصحي. 

ميكن إجراء معظم هذه البحوث عن طريق اإلنرتنت، وهناك مصادر معلومات شائعة، تشمل احلكومات، وتقارير 
الوكاالت واملؤسسات الصناعية عن استخدام الصحة اإللكرتونية، والدراسات املوجودة يف اجملالت واملنشورات 

السريرية والتكنولوجية وغريها، وميكن أيضاً أن ُتستخدم معلومات من وكاالت دولية، مثل منظمة الصحة العاملية، 
كمدخل هلذه اخلطوة.
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الفصل 8
صياغة رؤية أولية

تركِّز هذه املرحلة على صياغة رؤية أولية “غري مقيَّدة” للصحة اإللكرتونية.

إدارة العملية

التشارك مع األطراف المعنية

إعداد السياق اإلستراتيجي

التعلم من االتجاهات والخبرة

جمع معلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية

تنقيح الرؤية وإعدادتقييم الفرص والثغراتتحديد المكونات المطلوبةصياغة رؤية أولية
توصيات إستراتيجية

الهدف
إن الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية تصف الكيفية اليت سوف تساهم هبا الصحة اإللكرتونية يف حتقيق املرامي الصحية 
للبلد. وإهنا ستعكس مسامهة األطراف املعنية اليت مت احلصول عليها حىت اآلن، واليت مت العلم هبا عن طريق البحث عن 

االجتاهات واملمارسات العاملية يف جمال الصحة اإللكرتونية.

األنشطة
e .املوافقة على األفق الزمين الالزم لوضع رؤية للصحة اإللكرتونية
e .حتديد احلصائل املرجوة للصحة اإللكرتونية استناداً إىل مرامي وحتديات الصحة اإللكرتونية
e .وصف األساس املنطقي لكل حصيلة مت السعي إليها؛ وربط احلصائل بالسياق اإلسرتاتيجي
e .إعداد البيان األويل بالرؤية
e .وصف ما سوف يعنيه تقدمي رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية بالنسبة لألطراف املعنية
e .)إعداد واحد أو أكثر من السيناريوهات اليت تضع الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية موضع التنفيذ )اختياري

النواتج
وصف ما يلي:

e  احلصائل املتعلقة بالنظام الصحي اليت سوف تتيحها الصحة اإللكرتونية أو تدعمها )مالحظة: كلمة نواتج
Outputs وكلمة حصائل outcomes معرَّفتان يف املرفق ز(

e األساس املنطقي الذي جيمع بني احلصائل والسياق اإلسرتاتيجي يف جمال الصحة اإللكرتونية
e الفوائد اليت تعود على األطراف املعنية
e )واحد أو أكثر من السيناريوهات اليت تشرح الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية يف املمارسة )اختياري
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1.8  الموافقة على األفق الزمني

الهدف
د هذه اخلطوة األفق الزمين الالزم لوضع رؤية للصحة اإللكرتونية. وهذا حيسِّن الرتكيز، ويضمن أن الفوائد  حتدِّ

واحلصائل ميكن أن توصف من حيث تاريخ بلوغ اهلدف )مثاًل: “حبلول عام 2020 سوف متكِّن الصحة اإللكرتونية 
البلد من ...”(.

وإن األفق الزمين يأخذ باحلسبان:

e اإلسرتاتيجية الصحية الوطنية وإطارها الزمين لألهداف واملرامي 
e الدروس املستقاة من إسرتاتيجيات وطنية أخرى للصحة اإللكرتونية، واألطر الزمنية املرافقة
e .التوجيه املقدَّم من ِقَبل كبار صناع القرار يف اجملال السياسي ويف القطاع الصحي

نواتج موصى بها
حتدِّد هذه اخلطوة اإلطار الزمين للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية، الذي متت املوافقة عليه من ِقَبل قيادة 

القطاع الصحي.

األسلوب
حتليل داخلي تتبعه مراجعة وموافقة األطراف املعنية ذات الصلة.

2.8  تحديد الحصائل المرجوة من الصحة اإللكترونية

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة التغريات أو احلصائل اليت ستنتج عن بيئة وطنية للصحة اإللكرتونية، وجتيب عن التساؤالت حول ما 
سيتم إجنازه أو تغيريه باستخدام الصحة اإللكرتونية، وحول الكيفية اليت سيتغري هبا النظام الصحي واخلدمات الصحية 

كحصيلة )اجلدول 15(.

إن حصائل الصحة اإللكرتونية تتحقق عن طريق إعداد البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية اليت:

e حتسِّن تدفقات املعلومات ضمن القطاع الصحي
e .حتسِّن الوصول اإللكرتوين إىل اخلدمات واملعلومات الصحية

إن حصائل الصحة اإللكرتونية ُتستمد من مسائل إسرتاتيجية )مرامي وحتديات( ومن سياق البلد، ومبجرد املوافقة على 
حصائل الصحة اإللكرتونية فإهنا تشكِّل األساس لتحديد املكونات املطلوبة. 
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الجدول 15. نموذج ألسئلة تستهدف تحديد حصائل الصحة اإللكترونية
المجاالت التي يمكن أن تحتاج إلى تغييرنموذج للسؤال

ما هي التغييرات المطلوبة في النظام 
الصحي والخدمات الصحية لمواجهة 

المرامي التي حدِّدت في السياق 
اإلستراتيجي؟

أين تمس الحاجة للتغييرات؟

y التخطيط للنظام الصحي واخلدمات الصحية وإدارهتا وإعداد التقارير عنها
y مناذج الرعاية
y تنسيق تقدمي الرعاية الصحية واستمراريتها
y الوصول إىل موارد الرعاية الصحية وبنيتها األساسية
y اإلمداد بالقوى العاملة الصحية وتوزيعها
y جودُة تقدمِي الرعاية الصحية وأماهُنا
y زمن تقدمي الرعاية الصحية وكلفُتها
y  دور األفراد يف تدبري صحتهم ورفاهيتهم
y .صنع القرار السياسي واالستثماري والبحثي

ما هي التغييرات في تدفقات 
المعلومات الصحية، إلخ. التي سوف 

تدعم هذه التغيرات المرجوة؟

y التقاط املعلومات الصحية وتبادهلا بني مقدمي الرعاية الصحية
y التقاط بيانات الصحة السكانية وتبادهلا
y رصد حصائل الصحة السكانية وإعداد التقارير عنها
y الوصول إىل املعلومات الطبية وأدوات تقدمي الرعاية اليت تدعم مقدمي الرعاية يف تقدمي الرعاية لألفراد
y الوصول إىل تثقيف صحي ومعلومات توعية صحية لألفراد والقائمني على الرعاية
y .الوصول إىل خدمات صحية ألفراد اجملتمعات النائية والريفية

نواتج موصى بها
ينبغي أن تصف هذه اخلطوة حصائل الصحة اإللكرتونية، يتبعها:

e التغيريات الالزم إدخاهلا على تدفقات املعلومات الصحية أو الطريقة اليت تُقدَّم هبا اخلدمات الصحية، و
e .حصائل النظام الصحي

هذا األسلوب يؤكد أن كل وصف ميكن أن يقدم لوحده، لكن قيمته بالنسبة للنظام الصحي تبقى واضحة )اإلطار 1(

اإلطار 1. أمثلة عن حصائل الصحة اإللكترونية

y .متكِّن املواطنني من الوصول اإللكرتوين إىل خدمات رعاية صحية مناسبة هلم يف اجملتمعات النائية والريفية
y .تسهِّل التحسن املستمر للنظام الصحي عرب استخداٍم أكثر فعاليًة للمعلومات حول احلصائل الصحية
y .حتسِّن جودة املمارسة السريرية وأماهنا وكفاءهتا بإعطاء مقدمي الرعاية وصواًل أفضل للمعلومات املتعلقة باملرضى ولألدلة السريرية ولألدوات اليت تدعم اختاذ القرار
y .تدعم سياساٍت واستثماراً وقراراِت حبٍث أكثر دقًة، من خالل الوصول إىل إعداد تقارير دقيقة وشاملة ويف الوقت املناسب عن أنشطة نظام الرعاية الصحية وحصائله
y  تضمن جعل املعلومات الصحية الصحيحة عن املستهلك متاحة إلكرتونياً للشخص املناسب يف املكان املناسب والزمان املناسب لتمكِّن من اختاذ قرارات دقيقة بشأن

الرعاية والعالج.
y .متكِّن القطاع الصحي من العمل بشكل أكثر فعالية كنظام مرتابط، يتجاوز التجزئة واالزدواجية يف تقدمي اخلدمات
y .تزوِّد املستهلكني بوصول إلكرتوين إىل املعلومات الالزمة من أجل إدارة ورصد أفضل لصحتهم الشخصية
y .متكِّن الفريق املتعدد االختصاصات من التواصل وتبادل املعلومات إلكرتونياً وتقدِّم خدمات ذات تنسيق أفضل عرب الدائرة املتكاملة للرعاية

األسلوب
عقد جلسات عمل داخلية لصياغة وصف دقيق للكيفية اليت سوف تستخَدم هبا الصحة اإللكرتونية حىت تستجيب 
ملرامي النظام الصحي، حبيث تشمل رؤى من أحباث ضمن اجتاهات الصحة اإللكرتونية وأفضل املمارسات. وتشري 

التجربة إىل أنه ينبغي تأخري التشاور مع األطراف املعنية حول حصائل الصحة اإللكرتونية حىت تتم صياغة بيان الرؤية 
وحتديد التأثري على جمموعة األطراف املعنية.
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ربط حصائل الصحة اإللكترونية بالسياق اإلستراتيجي   3.8

الهدف
تصف هذه اخلطوة األساس املنطقي الذي يصل بني السياق اإلسرتاتيجي وحصائل الصحة اإللكرتونية اليت ُحدِّدت يف 
اخلطوة السابقة؛ فينبغي على الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية أن توضح الكيفية اليت تتعاطى وفقها مع مرامي النظام 
الصحي، والكيفية اليت تستجيب هبا حلاجات األطراف املعنية. وبدون ربط واضح بالسياق اإلسرتاتيجي، فإنه ُيساء 

تفسري خماطر الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية أو تعترب غري ذات صلة. ويف بعض احلاالت، تتعاطى حصائل الصحة 
اإللكرتونية مع مرامي النظام الصحي املتعددة، ولذا فإن احلصائل ينبغي أن توصف بطريقة موسعة. وإن وصف األساس 

املنطقي بشكل واضح جيعل العالقات جلية.

نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنِتج هذه اخلطوة وصفاً لألساس املنطقي بني حصائل الصحة اإللكرتونية ومرامي النظام الصحي اليت عرِّفت 

بأهنا جزء من السياق اإلسرتاتيجي للصحة اإللكرتونية )اإلطار 2(.

اإلطار 2. نموذج للروابط بين حصائل الصحة اإللكترونية ومرامي النظام الصحي
المرمى أو التحدي الذي يواجه النظام الصحي

نقص القوى العاملة الصحية يؤثر يف املقام األول على اجملتمعات الريفية والنائية، وذلك بسبب تركز املهنيني يف املناطق احلضرية.

حصيلة الصحة اإللكترونية

متكِّن املرضى يف اجملتمعات الريفية والنائية من الوصول اإللكرتوين إىل خدمات رعاية 
صحية مناسبة.

األساس المنطقي

إن متكني األفراد من الوصول إىل اخلدمات عرب وسائل إلكرتونية سوف يعوض جزئياً عن 
نقص القوى العاملة الصحية.

مرمى أو تحٍد يواجه النظام الصحي
أن يتوقف انتشار فريوس العوز املناع البشري/اإليدز ويبدأ بالرتاجع يف بلدنا حبلول عام 2015.

حصيلة الصحة اإللكترونية

تزوِّد األفراد بإمكانية الوصول إلكرتونياً إىل املعلومات اليت حيتاجوهنا عن الوقاية من 
اإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري/اإليدز واألمراض األخرى.

األساس المنطقي

إن احلصول على معلومات تثقيفية وتوعوية حول فريوس العوز املناعي البشري/اإليدز 
واألمراض األخرى املنقولة جنسياً طريقٌة فعالة ملكافحة انتشار هذه األمراض.

حصيلة الصحة اإللكترونية

تسهِّل حتسني مراقبة وترصُّد الصحة السكانية عرب مجع بيانات وإعداد تقارير 
وتبادل أكثر فعالية.

األساس المنطقي

إن ترصُّد فريوس العوز املناعي البشري/اإليدز وإعداد تقارير عنه أمٌر أساسي من أجل 
التخطيط لربامج هتدف إىل إيقاف انتشار املرض وعكس اجتاهه، ومن أجل تنفيذ هذه 

الربامج.

وميكن أن تُقدَّم معلومات إضافية لتقوية األساس املنطقي حلصيلة الصحة اإللكرتونية املوافقة. واألمثلة على ذلك تشمل 
حصائل مشاريع الصحة اإللكرتونية والدراسات األخرى ذات الصلة، اليت ُحدِّدت من خالل األحباث والتشاور مع 

األطراف املعنية.

األسلوب 
عقد جلسات عمل داخلية إلرساء أساس منطقي سليم لكل حصيلة ُيسعى إليها. وينبغي أن يتم احلصول على املعرفة 

الالزمة لدعم هذه اخلطوة، إىل حد كبري، من خالل نشاطات أجريت سابقاً؛ فاخلربات املستفادة من البلدان توصي 
بأن يؤخَّر التشاور مع األطراف املعنية حولذ األساس املنطقي إىل ما بعد صياغة بيان الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية، 

وحتديد اآلثار املرتتبة على األطراف املعنية.
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4.8  إعداد بيان أولي للرؤية 

الهدف
تُِعدُّ هذه اخلطوة بيان رؤية أولية ميكن أن يصاَدق عليه من ِقَبل صناع القرار يف اجملال السياسي ويف القطاع الصحي، 

وُيستخدم لدعم السياسة الصحية، ويُنقل بسهولة إىل األطراف والدوائر املعنية. ينبغي أن يكون هذا البيان ذا مغزى وذا 
صلة باملوضوع، وينبغي أن ال يكون موجَّهاً بالتكنولوجيا.

إن بيان الرؤية هو بيان رفيع املستوى ينقل قيمة الصحة اإللكرتونية بطريقة بسيطة ومفهومة؛ فهو يصف الكيفية اليت 
تؤدي هبا الصحة اإللكرتونية إىل حتقيق الفوائد اإلسرتاتيجية للنظام الصحي، وضمن أي إطار زمين.

نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنِتج هذه اخلطوة بيان رؤية متت مراجعته وتنقيحه مع األطراف املعنية ذات الصلة )اإلطار3(. 

اإلطار 3. نموذج لبنية بيان أولي للرؤية  
بحلول ]إطار زمين[

سوف تقدِّم الصحة اإللكترونية ]فوائد وحصائل إسرتاتيجية للنظام الصحي وللسكان[
من خالل ]تغيريات إسرتاتيجية يف تدفقات املعلومات الصحية[.

وتؤكد هذه البنية أن بيان الرؤية للصحة اإللكرتونية ميكن أن يوجد مبعزل عن غريه، مع احتفاظه بتوصيل املعلومات 
حول قيمة االستثمار يف بيئة وطنية للصحة اإللكرتونية )اإلطار 4(. 

اإلطار 4. نموذج لبيان رؤية للصحة اإللكترونية في أحد البلدان 
بحلول عام 2020

سوف تتيح الصحة اإللكترونية نظاماً صحياً أكثر أماناً، وأعلى جودة، وأكثر مساواة واستدامة، لكل املواطنني
وذلك بتحويل الطريقة اليت كانت ُتستخدم فيها املعلومات من أجل التخطيط للخدمات الصحية وإدارهتا وتقدميها.

وميكن أن ُتستخدم مناذج بصرية لنقل بيانات رؤية معقَّدة )الشكل 8(. 

الشكل 8. نموذج بصري لبيان رؤية للصحة اإللكترونية

 
أولويات النظام الصحي

فوائد تعود على
النظام الصحي

نتائج
الصحة اإللكترونية

فائدة 1فائدة 1فائدة 1

نتيجة 1 نتيجة 1 نتيجة 1 

النموذج أعاله ينقل رؤية لصحة إلكرتونية من خالل ثالثة عناصر:

e األولويات اإلسرتاتيجية للنظام الصحي والرتكيز على الصحة اإللكرتونية
e الفوائد أو احلصائل اليت يُتوقع أن جينيها النظام الصحي
e .حصائل الصحة اإللكرتونية اليت مت السعي إليها
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األسلوب
تتطلب هذه اخلطوة جلسات عمل داخلية لصياغة بيان رؤية ُمقِنع عن الصحة اإللكرتونية، ومبجرد إعداد البيان ينبغي 

مراجعته مع جمموعة صغرية من األطراف املعنية، وجيب أن يركَّز على تنقيح حمتوى البيان، وعلى حصائل الصحة 
اإللكرتونية اليت رسخها، وعلى الطريقة اليت نصَّت عليها الرؤية. وينبغي إرجاء توسيع نطاق املشاورة حول بيان الرؤية 

ريثما يتم وصف أثر الرؤية لألطراف املعنية.

5.8  وصف ما سوف تعنيه رؤية الصحة اإللكترونية لألطراف المعنية

الهدف
تصف هذه اخلطوة الكيفية اليت ستغريِّ هبا الصحُة اإللكرتونية جتربَة األطراف املعنية مع النظام الصحي، مما يساعد 
األطراف املعنية على فهم ما تعنيه الصحة اإللكرتونية بالنسبة إليهم، وهذا أمر بالغ األمهية لكسب دعمهم للرؤية 

)اجلدول 16(.

الجدول 16. نموذج ألسئلة لوصف الرؤية لألطراف المعنية المهمة
اعتبارات محتملةمثال لألسئلة

ما هي مجموعات األطراف المعنية 
المهمة التي ينبغي أن توصف لها 

الرؤية؟

y األفراد
y مقدمو الرعاية الصحية
y منظمو ومديرو الرعاية الصحية
y الباحثون الطبيون
y  آخرون؛ مبن فيهم جمموعات فرعية ضمن جمموعات األطراف املعنية املذكورة أعاله )مثاًل: األفراد الذين يعيشون يف املناطق

الريفية والنائية، مقدمو الرعاية يف املناطق الريفية والنائية(.
الحظ أن ذلك ينبغي أن يبىن على فهم األطراف املعنية الذي مت تطويره خالل األنشطة الواردة يف الفقرة 4.

ما هي التجربة الحالية لكل مجموعة 
من مجموعات األطراف المعنية عندما 

تتفاعل مع النظام الصحي؟

ينبغي أن يُدفع ذلك بتحديات النظام الصحي اليت ُحدِّدت من خالل السياق اإلسرتاتيجي، واليت ميكن أن تتضمن جماالٍت 
من قَبيل:
y احلصول على املعلومات الصحية
y احلصول على أدوات تقدمي الرعاية
y احلصول على خدمات الرعاية الصحية
y تنسيق واستمرارية تقدمي الرعاية الصحية
y .دور جمموعات األطراف املعنية يف النظام الصحي

كيف ستحسِّن الصحة اإللكترونية 
تجربة مجموعات األطراف المعنية مع 

النظام الصحي؟

هذا يغطي نفس اجملاالت املذكورة أعاله، ما عدا أن الرتكيز يكون على وصف عملي للكيفية اليت سيتم هبا جتاوز التحديات 
كحصيلة لتحقيق الرؤية.

نواتج موصى بها
ينبغي أن تصف هذه اخلطوة رؤية الصحة اإللكرتونية لألطراف املعنية املهمة، مبا فيها: 

e التحديات اليت يعانون منها حالياً فيما يتعلق باخلدمات الصحية أو النظام الصحي
e  .)5 التحسينات اليت سيحصلون عليها إذا حتققت الرؤية )اإلطار
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اإلطار 5. نموذج لرؤية وطنية للصحة اإللكترونية لمقدمي الرعاية الصحية 
رؤية الصحة اإللكترونية لمقدمي الرعاية الصحية في عام 2020 

إن تقدمي رؤيتنا الوطنية للصحة اإللكرتونية سوف ميكِّن مقدمي الرعاية الصحية من اختاذ قرارات أكثر دقة يف نقطة الرعاية، مبا تؤدي إليه من حتسني فرص احلصول على 
معلومات صحية فردية صحيحة وكاملة، ومن تعزيز أدوات دعم القرارات، وإتاحة قاعدة أدلة حمسَّنة الختاذ القرارات العالجية. وسوف يقدم العاملون يف الرعاية الصحية 

خدمات أكثر كفاءة، ويكونون أكثر قدرة على تبادل املعلومات وتنسيق تقدمي الرعاية، بسهولة أكرب، مع غريهم من املقدمني.
ما الذي ستقدمه رؤية الصحة اإللكترونية بحلول عام 2020؟ماذا يحدث اليوم؟

y العمل بوجود معلومات غري كاملة عند تقدمي الرعاية للمرضى
y إضاعة الوقت يف مجع معلومات عن املرضى وتكرار األنشطة العالجية
y  تنسيق الرعاية، يدوياً، مع مقدمني آخرين وتبادل معلومات بطريقة خمصصة

وغري ناجعة وغري كاملة
y  املخاطرة بوقوع أحداث سلبية من خالل معلومات غري كاملة وعدم

الوصول إىل أدوات دعم القرار يف نقطة الرعاية
y حمدودية القدرة على التفاعل مع املرضى عن بُعد
y صعوبة يف مراقبة االلتزام باملعاجلة والتداوي أو يف مراقبة االستجابة هلما
y .حمدودية الوسائل ملراقبة فعالية حصائل تقدمي اخلدما

y  سيكون لدى املهنيني الصحيني نظرة كاملة ومتكاملة عن املعلومات الصحية للمرضى
يف نقطة الرعاية

y  ستكون فرُق التقدمي متعددُة االختصاصات مرتبطًة إلكرتونياً إلتاحة تقدمي رعاية أكثر
تناسقًا

y  سيكون املهنيون الصحيون قادرين على تبادل املعلومات إلكرتونياً بطريقة آمنة ويف
الوقت املناسب عرب خمتلف مواقع وكل أجزاء القطاع الصحي

y  سيكون لدى املهنيني الصحيني إمكانية الوصول إىل البيانات اليت تسمح هلم مبراقبة
وتقييم حصائل اخلدمات املقدَّمة بشكل أكثر فاعلية

y  سيكون العاملون الصحيون قادرين على طلب اختبارات ووصف أدوية وإحالة األفراد
إىل مقدِّمني آخرين للرعاية إلكرتونيًا

y  ستكون قرارات الرعاية مدعومة باحلصول على مصادر املعلومات وأدوات دعم القرار
يف نقطة الرعاية

y  سيكون املهنيون الصحيون قادرين على التفاعل مع املرضى إلكرتونياً بغض النظر عن
املوقع
y .ًسيكون املهنيون الصحيون مدعومني مبراقبة املرضى آليا

األسلوب
تعترب هذه اخلطوة نشاطاً داخلياً يضع أوصافاً ملا ستعنيه رؤية الصحة اإللكرتونية جملموعات األطراف املعنية املهمة، خصوصاً 

فيما يتعلق بالفوائد والتحسينات اليت ستطرأ على جتربتهم احلالية مع النظام الصحي. وبعد أن توضع األوصاف ينبغي أن 
تُراجع وتُنقَّح مع كل جمموعة لضمان أهنا صحيحة وذات مغزى. وهذا يكون عندما تبدأ األطراف املعنية بفهم ما تعنيه 

الرؤية بالنسبة إليهم؛ ولذا فإن التشاور ميكن أن يكشف اآلراء والرؤى واالهتمامات اليت حتتاج إىل إعادة النظر يف حصائل 
الصحة اإللكرتونية. ويف الواقع، فإن تنقيح الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية غالباً ما يبدأ عند هذه النقطة.  

6.8  إعداد واحد أو أكثر من السيناريوهات التي تضع الرؤية  

      الوطنية للصحة اإللكترونية موضع التنفيذ )اختياري(
الهدف

تقوم هذه اخلطوة بإعداد سيناريوهات تنقل الكيفية اليت سوف تبدو هبا الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية يف املمارسة 
العملية. هذه السيناريوهات عادة ما تصف حاالت افرتاضية، لكنها شائعة يف عامل الواقع، توضح الكيفية اليت ستقوم 

هبا الصحة اإللكرتونية مبعاجلة التحديات.

إن إعداد السيناريو خطوة اختيارية تقدِّم تفاصيل إضافية لألطراف املعنية. وتشري جتربة البلد إىل أن السيناريوهات ذات 
قيمة كبرية يف التثقيف وبناء الوعي حول الدور املرجو للصحة اإللكرتونية.

إن إعداد السيناريوهات يتطلب فهماً ملا يلي:
e جمموعات األطراف املعنية اليت ينبغي أن تقوم بدورها يف السيناريو
e حتديات النظام الصحي احلالية اليت سوف يركِّز السيناريو على إظهارها
e .الدور املستقبلي للصحة اإللكرتونية يف جتاوز هذه التحديات
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نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنِتج هذه اخلطوة واحداً أو أكثر من السيناريوهات اليت سوف تساعد جمموعات األطراف املعنية املهمة على 
فهم الكيفية اليت سوف يقوم هبا إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية بتحسني جتربتهم مع النظام الصحي )اإلطار 6(.

اإلطار 6. نموذج للسيناريو 

كيف ستغيِّر الصحة اإللكترونية تجربة السيدة ابتهال
تعيش ابتهال وعائلتها يف منطقة ريفية بشرق أفريقيا، حيث يعيش أكثر من 65 باملائة من السكان البالغ عددهم 4,4 ماليني حتت خط الفقر. لقد ُشخِّص عند ابتهال 

حديثاً سكري من النمط 2. وقد حدث ذلك تقريباً باملصادفة، عندما كانت يف زيارة ألقرب مركز صحي مع ابنتها من أجل متنيع روتيين؛ ففي أثناء احملادثة مع الطبيب، 
ذكرت ابتهال أهنا تشعر يف نفسها بالتعب بشكل متكرر، فطلب الطبيب اختباراً دموياً أدى إىل وضع التشخيص.

تجربة ابتهال مع النظام الصحي الحالي
لقد استغرقت ابتهال وعائلتها، اليت تضم ستة أطفال، أكثر من ثالث ساعات يف املشي إىل املركز الصحي الذي فيه طبيب زائر من أحد مستشفيات املناطق الفرعية. مل 
تكن ابتهال قد قابلت هذا الطبيب من قبل، ومن غري املرجح أن تقابله ثانية، ألن الطبيب يكون يف العيادة ملدة يوم واحد، ولديه أكثر من 100 من املرضى لرياهم ومن 

األطفال ليمنِّعهم.

وبينما كان الطبيب يعطي متنيع األطفال البنتها، ذكرت ابتهال أهنا تشعر بتعب أكثر من عادي، فطلب هلا الطبيب اختباراً دموياً أظهر أن ابتهال تعاين من بداية سكري 
من النمط 2. طبيب ابتهال لديه دقيقة واحدة فقط ليشرح هلا ما هو السكري من النمط 2 وكيف ستقوم بتدبري أعراضه. وال يوجد معلومات مطبوعة على الورق حىت 

يعطيها، ولذا جيب عليها أن تعتمد على الطبيب وعلى عامل الصحة اجملتمعية املوجود ليعطيها املعلومات اليت حتتاجها بسرعة كبرية.

ولدى عودة ابتهال من العيادة إىل قريتها سرياً على األقدام مع أوالدها، شعرت بااللتباس حول املعلومات اليت أبلغت هبا، فلم تفهم اآلثار املرتتبة على التشخيص أو الكيفية 
اليت ستدبِّر هبا حالتها. وليس لديها إمكانية يف احلصول على معلومات مكتوبة أو إلكرتونية عن السكري )مثل املعلومات املتاحة عرب اإلنرتنت(.

وتستمر حياة ابتهال وهي مشغولة جداً بعائلتها، حىت أهنا نسيت ما يتعلق بتشخيص مرضها، فلم تغريِّ نظامها الغذائي أو مستوى التمارين الرياضية ومل تتلق مزيداً من 
الدعم حلالتها. ومع الزمن الحظت ابتهال أهنا أصبحت متعبة أكثر وتعاين من خنز يف أصابع قدمها اليسرى ومن تغيُّم يف الرؤية، ومل تعد قادرة على مشي الساعات الثالث 
إىل املركز الصحي، وأصبحت املضاعفات النامجة عن السكري من النمط 2 أكثر خطورة. وهي اآلن حتت خطر كبري من اإلصابة بالعمى واألمراض القلبية وضرر األعصاب 

ونقص تدفق الدم إىل أطرافها، إضافة إىل األمراض الكلوية. وهذا يعين أهنا ستصبح غري قادرة على العناية بأطفاهلا بشكل مناسب وأهنا معرضة خلطر املوت املبكر. 

كيف ستغيِّر الصحة اإللكترونية تجربة ابتهال مع النظام الصحي
مع تنامي دخول اهلاتف النقال إىل البلد، كان ميكن أن تكون جتربة ابتهال خمتلفة متاماً؛ فعلى سبيل املثال، زوجها لديه هاتف نقال كان ميكن أن يستخدمه لتوفري خدمات 

صحة إلكرتونية نقالة )أو صحة متنقلة(. ومع إدخال الصحة املتنقلة، كان ميكن لألحداث اليت حصلت يف السيناريو املذكور أعاله أن تكون خمتلفة بالطرق التالية:
y  الرعاية الوقائية

- التثقيف، كان ميكن للنظام الغذائي واملعلومات الصحية العامة املتعلقة بالسكري أن تُقدَّم البتهال عرب هاتف زوجها النقال، لتخربها ما الذي جيب أن 
تأكله وما الذي جيب أال تأكله لتجعل مستويات سكر دمها أفضل.

- خط املساعدة اهلاتفي، ميكن خلط املساعدة اهلاتفي أن ميكِّن ابتهال من احلصول على نصيحة أو استشارة حول إصابتها بالسكري من عامل صحي 
أو طبيب. وميكن البتهال أن تتلقى مشورة غذائية تساعدها على تدبري مستويات سكر الدم لديها، ومعلومات عن الوقت الذي سيكون فيه املستشار 

الطيب موجوداً يف أقرب مركز صحي إذا احتاجت أن حتجز موعداً.
- الدعم العالجي، سوف يقوم عامل صحي جمتمعي متنقل بزيارة قرية ابتهال مرة يف األسبوع ويزوِّدها بأدوات لقياس سكر الدم تعتمد على تقنية البلوتوث. 

وستستطيع ابتهال اآلن أن تقيس مستوى سكر الدم لديها بشكل منتظم وتستفيد من خدمة تدبري السكري عرب اهلاتف النقال؛ مما سيمكِّن مقدمي 
الرعاية الصحية عن بُعد من أن يراقبوا مستويات سكر الدم لديها ويرسلوا هلا رسالة نصية قصرية حتتوي على معلومات عالجية صحية. وسوف تتلقى 

ثة، للمساعدة على إبقائها حبالة تركيز وحتفُّز. أيضاً رسالة نصية قصرية أسبوعياً حتوي نصائح ومعلومات حمدَّ
y  الرعاية األكثر أماناً، مع تنفيذ التسجيل الصحي اإللكرتوين أو التسجيل املوجز سيكون اآلن أطباء ابتهال املمارسون على علم بتشخيص مرضها ويساعدوهنا على

تدبري مرضها املزمن. وسوف يطلعون على فحص مستويات السكر لديها عندما سيقابلوهنا ويراجعون خيارات العالج لديها مع وصف األدوية إذا لزم.
y  استخدام أكثر كفاءة لوقت مقدم الرعاية، إن احلصول على السجل الصحي اإللكرتوين البتهال يعين أن العامل الصحي الزائر املتنقل املعتمد على اجملتمع لن يسأل

ابتهال عن املعلومات الصحية املتعلقة هبا يف كل مرة يقابلها، وسيكون هذا السجل متاحاً أيضاً لغريه من املهنيني الطبيني الذين قد تتصل ابتهال مع أي منهم شخصياً 
أو بواسطة اهلاتف.

يف هذا السيناريو، تنجح ابتهال اآلن أكثر بكثري يف تدبري إصابتها بالسكري من النمط 2، ويف جتنب املضاعفات اخلطرية، ألن هناك مراقبة مناسبة حلالتها وضبط ملستويات 
 سكر الدم لديها. وهذا يعين أن جودة حياهتا ومأمول حياهتا سوف يتحسنان بشكل ملحوظ، وستكون قادرة على االستمرار بالعمل والعناية بعائلتها.



دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية  اجلزء 1: رؤية للصحة اإللكرتونية

الفصل 8: صياغة رؤية أولية « الصفحه 46

األسلوب
إن إعداد السيناريوهات ممارسٌة إبداعية تشمل بناء قصة تشرح لألطراف املعنية الكيفيَة اليت سوف حتسِّن هبا الصحة 

اإللكرتونية جتربَة النظام الصحي. وميكن أن ُتستخَدم أمثلة عن خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية )مثل تلك 
املذكورة يف املرفق أ( لتضيف املزيد من املصداقية والواقعية على السيناريو. ومبجرد إعداد السيناريو ينبغي أن يراَجع وينقَّح 

مع جمموعات األطراف املعنية ذات الصلة، مما يقدِّم فرصة جلمع املسامهات والرؤى لضمان أن السيناريو دقيق، ويعزز 
معرفة الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية ودعَمها.
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الفصل 9
تحديد المكونات المطلوبة للصحة اإللكترونية 

تركِّز هذه املرحلة على حتديد املكونات املطلوبة للصحة اإللكرتونية إلعداد رؤية الصحة اإللكرتونية اليت ال تزال يف 
مرحلة الصياغة.

إدارة العملية

التشارك مع األطراف المعنية

إعداد السياق اإلستراتيجي

التعلم من االتجاهات والخبرة

جمع معلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية

تنقيح الرؤية وإعدادتقييم الفرص والثغراتتحديد المكونات المطلوبةصياغة رؤية أولية
توصيات إستراتيجية

الهدف
مبجرد أن تتم صياغة الرؤية األولية )غري املقيَّدة( للبيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية يصبح من املمكن حتديد املكونات 

املطلوبة للصحة اإللكرتونية، أو لبنات البناء، لبيئة وطنية للصحة اإللكرتونية. 

األنشطة
حتديد املكونات املطلوبة للصحة اإللكرتونية عرب جماالت املكونات السبعة:

e القيادة واحلوكمة
e اإلسرتاتيجية واالستثمار
e اخلدمات والتطبيقات
e  البنية األساسية
e املعايري والتوافقية
e التشريع والسياسات وااللتزام
e .القوى العاملة

وميكن أيضاً أن يُنشأ منوذج بنية إسرتاتيجية للصحة اإللكرتونية يف هذه املرحلة، لنقل املكونات املطلوبة للصحة 
اإللكرتونية بطريقة بصرية )اختياري(.

النواتج
وصُف ما يلي:

e جمموعة مكونات الصحة اإللكرتونية الالزمة إلعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية  
e .العالقات بني املكونات وتوقف بعضها على بعض  
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1.9  القيادة والحوكمة 

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة املكونات املطلوبة لقيادة وحوكمة الصحة اإللكرتونية، لتوجِّه وتنسِّق أنشطة الصحة اإللكرتونية الوطنية 

واملناطقية واحمللية باجتاه إعداد بيئة وطنية للصحة اإللكرتونية )اجلدول 17(. 

الجدول 17. أمثلة عن مكونات مشتركة للقيادة الحوكمة في مجال الصحة اإللكترونية
األمثلةالوصفالمكوِّن

اإلشراف على املبادرات النوعية للصحة اإللكرتونية وتنسيُقها من خالل إدارة البرنامج
الربنامج الوطين للصحة اإللكرتونية لضمان تقدمي املشاريع يف الوقت احملدَّد 

ووفقاً للميزانية احملدَّدة.

y تنسق املشاريع
y تقدُّم املتابعة وتقدمي التقارير
y إدارة املخاطر
y إدارة التبعية

مشاركة األطراف 
المعنية

التشاور مع األطراف املعنية جلمع املسامهات وضمان مشاركتهم طوال فرتة 
الربنامج.

y اجملموعات املرجعية
y منتديات املشارَكة
y التشاور العام
y إسرتاتيجية وخطط التواصل

تعرِّف الصحة اإللكرتونية ووظائف التمكني املطلوبة لضمان أن الصحة البنية اإلستراتيجية
اإللكرتونية ميكن أن تعمل بنجاح وتقدِّم الفوائد املرجوة.

y تعريف املستلزمات
y مناذج املكونات
y البنية الوظيفية
y البنية املرجعية

اإلشراُف على األمان السريري واملخاطر واملخاوف املتعلقة بتطوير البيئة األمان السريري
الوطنية للصحة اإللكرتونية وإدارهُتا، ضمان أن النظام الذي ُقدِّم موثوق 

ومدعوم من ِقَبل مهنيي الرعاية الصحية.

y حتديد املخاطر وتقييُمها
y وضع ضوابط وإجراءات األمان والتخفيف
y وضع سياسة األمام السريري
y اإلشراف على تعليم األمان السريري وعلى أنشطة التدريب عليه

إدارة وتشغيل ودعم البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية لضمان أهنا موثوقة اإلدارة والتشغيل
ومتاحة لدعم األفراد ومقدمي الرعاية الصحية واملنظمني واملديرين.

y إدارة التوافر واحلدوث وإمكانية الوصول ومستوى اخلدمة
y إدارة التغيري

متكِّن من قياس احلصائل اليت ُقدِّمت ومن حتديد وتصحيح احلصائل املخطَّط الرصد والتقييم
هلا واليت مل تُنَجز، وتوضيح احلصائل اليت مت إجنازها لألطراف املعنية.

y حتديد احلصائل ورصُدها وتقييُمها

اإلشراف على االلتزام بسياسات الصحة اإللكرتونية والسياسات الصحية سياسة اإلشراف
والسياسات األوسع نطاقاً، اليت تدعم تطوير البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية.

y حتديد السياسات وتقييُمها
y الربط بني السياسات

ميكن أن توجد هذه املكونات على مستويات خمتلفة، مبا فيها املستويات الوطنية واملناطقية واحمللية )مثاًل: مستشفى، 
منظمة ملقدمي الرعاية الصحية(؛ ولذا فإن األدوار والعالقات واملسؤوليات سوف حتتاج إىل تعريف خالل التخطيط 

للتنفيذ. 

نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنِتج هذه اخلطوة وصفاً للقيادة واحلوكمة املطلوبة للبيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية. وهذا جيب أن يتضمن وصفاً 

وخمططاً، أو منوذجاً بصرياً، للوظائف املوصى هبا واآلليات املطلوبة على املستويات الوطنية واملناطقية واحمللية، مبا فيها:

e هيئات وآليات القيادة واحلوكمة
e األدوار واملسؤوليات
e .العالقات بني هيئات وآليات احلوكمة هذه



دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية  اجلزء 1: رؤية للصحة اإللكرتونية

الفصل 9: حتديد املكونات املطلوبة للصحة اإللكرتونية « الصفحه 49

األسلوب
ينبغي تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي ينطوي على تبادل األفكار وجلسات عمل لتحديد منوذج القيادة واحلوكمة 

املفضَّل، مبا يف ذلك تعريف العالقة مع اهليئات القائمة على الصعيدين الوطين واحمللي. 

2.9  اإلستراتيجية واالستثمار 

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة مكونات إسرتاتيجية واستثمار الصحة اإللكرتونية املطلوبة لتطوير وتشغيل واستدامة البيئة الوطنية 

للصحة اإللكرتونية. هذه املكونات تدعم إعداد إسرتاتيجية وخطط على خمتلف املستويات لتوجِّه تطور تلك البيئة. إن 
مكونات استثمار الصحة اإللكرتونية تركِّز على توفري االستثمار والتمويل املناسَبني إلجناز إسرتاتيجيات وخطط الصحة 

اإللكرتونية )اجلدول 18(.

الجدول 18. أمثلة عن مكونات مشتركة إلستراتيجية واستثمار الصحة اإللكترونية
األمثلةالوصفالمكوِّن

اإلستراتيجية 
والتخطيط

إعداد إسرتاتيجية وخطة الصحة اإللكرتونية لتوجِّه تطور 
البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية، استجابًة ملرامي وحتديات 

النظام الصحي.

y هيئاُت وآلياُت إسرتاتيجيِة وختطيط الصحة اإللكرتونية الوطنية واملناطقية واحمللية
y .تكامل هذه اهليئات بني خمتلف األصعدة

آليات متويل الصحة اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية  yميكِّن من تطوير وتشغيل البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية.التمويل
الوطنية واملناطقية واحمللية وخمططات احلوافز.

تدعم ختصيص التمويل االستثماري يف جمال الصحة إدارة االستثمار
اإللكرتونية للمشاريع اليت تساعد على تطوير البيئة الوطنية 

للصحة اإللكرتونية.

y تطوير استثمار الصحة اإللكرتونية وحالة العمل
y تقييم استثمار الصحة اإللكرتونية وحاالت العمل ووضع األولويات هلا
y .وضع ميزانية متويل االستثمار ومتابعته

نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة وصفاً ملكونات إسرتاتيجية واستثمار الصحة اإللكرتونية املطلوبة لدعم تطوير وتشغيل البيئة 

الوطنية للصحة اإللكرتونية. 

األسلوب
إن النشاط الداخلي الذي ينطوي على تبادل األفكار وجلسات عمل لتحديد مكونات إسرتاتيجية واستثمار الصحة 

اإللكرتونية املطلوبة أمٌر مطلوب لتطوير وتشغيل ودعم البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية.

وينبغي إعادة ربط هذه املكونات، كلما أمكن، حبصائل الصحة اإللكرتونية املعرَّفة يف الفقرة 2.8، كوسيلة إلجياد 
إمكانية تعقُّب السياق اإلسرتاتيجي للصحة اإللكرتونية. ونظراً لطبيعة متكني هذه املكونات، فإنه ميكن ربطها أيضاً 

مبكونات اخلدمة والتطبيق أو مبكونات البنية األساسية أو مبكونات املعايري.
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3.9  الخدمات والتطبيقات 

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوُة مكوناِت خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية املطلوبة لبلوغ مرامي النظام الصحي. واخلدمات 

والتطبيقات هي الوسيلة لتلبية احتياجات األفراد، ومقدمي الرعاية الصحية، واملنظمني واملديرين. هذه املكونات متكِّن 
األطراف املعنية من احلصول على معلومات صحية واستخدامها وتبادهلا، وتقدِّم اخلدمات الصحية بطرق جديدة.

إن فهم الكيفية اليت جيب أن تتحسن هبا تدفقات املعلومات الصحية، أو الكيفية اليت جيب أن تقدَّم هبا اخلدمات 
الصحية عرب قنوات إلكرتونية، سوف يساعد على حتديد مكونات خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية اليت جيب 

أن تتواجد يف البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية )اجلدول 19(؛ فينبغي أن يُطوَّر هذا الفهم خالل مرحلة إعداد السياق 
اإلسرتاتيجي والرؤية األولية للصحة اإللكرتونية.

الجدول 19. أمثلة عن مكونات مشتركة لخدمات وتطبيقات الصحة اإللكترونية
األمثلةالوصفالمكوِّن

المعلومات الصحية 
اإللكترونية الفردية

السجالت الصحية اإللكرتونية yاخلدمات اليت تدعم مجع وختزين معلومات صحية للفرد.
y السجالت الطبية اإللكرتونية
y .السجالت الصحية الشخصية

االتصاالت والتعاون في 
مجال الرعاية الصحية

اخلدمات اليت متكِّن مقدمي الرعاية الصحية من نقل 
املعلومات وتبادهلا إلكرتونياً مع مقدمني آخرين كجزء من 

تقدمي الرعاية للفرد.

y  إحاالت ورسائل ختصصية إلكرتونية
y ملخصات األحداث الصحية ووصف العالج وطلب االختبارات إلكرتونيًا
y احلصول على السجالت الصحية اإللكرتونية الفردية وعلى حصائل االختبارات
y مقدِّم الرعاية الصحية ودالئل اخلدمات
y إدارة خطة الرعاية
y .إدارة وحجز املواعيد

أدوات تقديم خدمات 
الرعاية الصحية

اخلدمات اليت تدعم مقدمي الرعاية الصحية يف صنع 
قرارات التشخيص والعالج، ويف إدارة تقدمي الرعاية للفرد، 

سواء أكان ذلك إلكرتونياً أو شخصياً.

y إدارة األدوية
y الوصفة الطبية ودعم اختاذ قرار طلب االختبارات
y دعم القرار السريري
y  رصد وإدارة التحذيرات
y تدبري األمراض املزمنة
y احلصول على البيانات السريرية وحتليلها آنيًا
y .التطبيب عن بـُْعد )الصحة عن بـُْعد( والصحة املتنقلة

المعلومات والمعارف 
الصحية

اخلدمات اليت متكِّن األفراد ومقدمي الرعاية الصحية من 
الوصول إىل معلومات ومعارف صحية مت توثيقها والتأكد 

من صحتها.

y  مصادر املعرفة الصحية للمستهلك
y  مصادر معرفة مقدِّم الرعاية الصحية
y .مصادر التعلم عن بعد واملصادر اإللكرتونية

تدبير وإدارة الرعاية 
الصحية

اخلدمات اليت متكِّن منظمي ومديري الرعاية الصحية من 
إدارة تقدمي الرعاية بشكل فعال لألفراد ورصد صحة عدد 

أكرب من السكان.

y رصد األحداث السلبية
y حتليل املخاطر
y رصد االلتزام
y الرتصد وحتديد املعرضني للخطر
y  إدارة عمليات الرعاية الصحية
y حتسني املمارسة السريرية
y  تصميم وحتسني الربامج الصحية
y تطوير السياسات الصحية
y حبوث الرعاية الصحية والبحوث السريرية
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نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة وصفاً ملكونات خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية املطلوبة لتحقيق حصائل الصحة 

اإللكرتونية اليت تبّينها الرؤية األولية للصحة اإللكرتونية.

األسلوب
ينبغي تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي ينطوي على تبادل األفكار وجلسات عمل لتحديد مكونات خدمات 
وتطبيقات الصحة اإللكرتونية املطلوبة، وإعادة ربطها حبصائل الصحة اإللكرتونية املعرَّفة يف الرؤية األولية للصحة 

اإللكرتونية الوطنية؛ مما يساعد األطراف املعنية على فهم سبب كون مكونات خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية 
احملدَّدة مطلوبة يف البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية )اإلطار 7(.

اإلطار 7. ربط مكوِّن من مكونات خدمات وتطبيقات الصحة اإللكترونية بحصيلة من حصائل الصحة اإللكترونية
مرمى أو تحٍد يواجه النظام الصحي

نقص القوى العاملة الصحية يؤثر يف املقام األول على املناطق واجملتمعات الريفية والنائية نظراً لرتكز العديد من املهنيني املدرَّبني تدريباً عالياً يف املناطق احلضرية والعواصم.

حصيلة الصحة اإللكترونية

متكني املواطنني من احلصول إلكرتونياً على خدمات 
صحية مناسبة يف اجملتمعات الريفية والنائية.

األساس المنطقي

متكني األفراد من الوصول إىل اخلدمات الصحية عن بـُْعد من خالل وسائل إلكرتونية ستتصدى جزئياً لتحديات 
نقص القوى العاملة الصحية.

مكونات الخدمة والتطبيق

قنوات تقدمي اخلدمات )صحة عن بـُْعد(

األساس المنطقي

خدمات صحية عن بـُْعد إلجراء االستشارات اإللكرتونية اليت تدعم تقدمي رعاية عالية اجلودة ألفراد يعيشون يف 
مناطق متضررة من نقص القوى العاملة.

ينبغي أال حُتدَّد هذه املكونات بالتفصيل، ألن ذلك قد يتطلب قدراً كبرياً من الوقت مقابل فائدة إضافية قليلة، وقد 
يُقيِّد أيضاً، لكن ليس بالضرورة، الطريقَة اليت ميكن هبا هلذه املكونات أن تتحقَّق مادياًً، وستحدِّد اخلطُة التنفيذية 

تصميم هذه املكونات ومتطلباهتا التفصيلية.

وحُيتمل أن حُتدَّد مكونات أخرى خالل هذه اخلطوة، وغالباً ما تكون هذه املكونات متكينية؛ مثل البنية األساسية 
. والسياسات واملعايري. وينبغي أن ُتدوَّن ألهنا قد حدِّدت، وأن تؤخذ بعني االعتبار عند حتليل ذلك املكوِّن املعنيَّ

4.9  البنية األساسية  

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة مكونات البنية األساسية للصحة اإللكرتونية املطلوبة لدعم تبادل املعلومات الصحية املنظمة واهلادفة 
عرب احلدود اجلغرافية وحدود القطاع الصحي، ولدعم طرق جديدة وحمسَّنة لتقدمي خدمات ومعلومات الرعاية الصحية.

تبنيِّ األدلة الدولية القوية أن البلدان ال تتقدم بشكل كبري على الصعيد الوطين إال بعد أن تكون قد أنشأت مكونات 
البنية األساسية للصحة اإللكرتونية لدعم تبادل املعلومات الصحية. وإن تطوير املكونات األساسية للبنية األساسية 

للصحة اإللكرتونية على الصعيد الوطين أكثر فعالية بكثري، من حيث التكلفة، من اجلهود والنفقات املضاعفة اليت تُبَذل 
على جمموعة جمزأة من برامج الصحة اإللكرتونية.

إن مكونات البنية األساسية تتضمن كاًل من البنية التكنولوجية املادية وأنظمة تشغيل الربجميات، واخلدمات اليت تدعم 
تبادل املعلومات يف مجيع أقسام القطاع الصحي )اجلدول 20(.
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الجدول 20. أمثلة عن مكونات شائعة للبنية األساسية للصحة اإللكترونية
األمثلةالوصفالمكوِّن

اتصاالت عالية السرعة 
للبيانات 

إقامة شبكات بيانات رفيعة املستوى وبنية أساسية للربط الالزم لدعم خدمات 
وتطبيقات الصحة اإللكرتونية ذات األولوية، والرؤية الوطنية األوسع للصحة 

اإللكرتونية.

y  التغطية بالشبكات على مستوى العاصمة واألقاليم واملناطق
الريفية والنائية

y .تغطية اهلواتف النقالة

احلوسبة املادية للبنية األساسية )مثاًل: أجهزة الكمبيوتر الشخصية، أجهزة حوسبة البنية األساسية 
الكمبيوتر احملمولة، املساعدات الرقمية الشخصية، اهلواتف النقالة، البنية 

األساسية للحاسوب املوزع )اخلادم(، إخل.( اليت تستضيف تطبيقات الربجميات 
اليت متكِّن من مجع وتسجيل وتبادل املعلومات اإللكرتونية يف مجيع أقسام 

القطاع الصحي، وتدعم تقدمي خدمات الرعاية الصحية.

y  حوسبة البنية األساسية على الصعيد الوطين وصعيد املنطقة
والصعيد احمللي

y .حوسبة البنية األساسية ملقدمي الرعاية الصحية

تحديد وتوثيق 
الخدمات

اخلدمات األساسية اليت متكِّن من النقل والتوصيل اآلمن للرسائل، ومن 
التوثيق املناسب ملتلقي الرسالة، لضمان أن املعلومات قد نُقلت بطريقة آمنة، 

وُسلِّمت للمستقِبل الصحيح.

y معرِّفات خاصة ملنظمات ومقدمي وأفراد الرعاية الصحية
y توثيق مقدمي الرعاية الصحية
y .املراسلة اآلمنة

اخلدمات اليت متكِّن من التعريف مبقدمي الرعاية الصحية باسم أو مبعرِّف، أو دليل الخدمات
بنمط خدمات الرعاية الصحية اليت يقدموهنا.

y دالئل مقدمي الرعاية الصحية
y .دالئل خدمات الرعاية الصحية

نظم مقدمي الرعاية 
الصحية

نظم املعلومات )التطبيقات( اليت تستخدمها منظمات ومقدمو الرعاية 
الصحية اللتقاط ومجع املعلومات الصحية عن األفراد وعرضها.

y نظم إدارة املمارسة
y نظم إدارة املرضى
y .نظم املعلومات السريرية

مخازن السجالت 
الصحية اإللكترونية 

الفردية

املخازن واخلدمات املرتبطة هبا، واليت تدعم التخزين اآلمن للسجالت 
الصحية اإللكرتونية لألفراد، واحلصول عليها، عرب احلدود اجلغرافية وحدود 

القطاع الصحي.

y  أسلوب إلجناز املخازن على خمتلف األصعدة، مبا فيها
املنظمات الوطنية واملناطقية واخلاصة.

مجموعات بيانات 
المعلومات الصحية

جمموعات البيانات اليت تدعم تنظيم الرعاية الصحية وإدارهتا، واليت عادًة ما 
توفِّر الوصول إىل معلومات طوالنية وجممَّعة من أجل التحليل وإعداد التقارير 

والبحوث واختاذ القرارات.

y  املعلومات املطلوبة من أجل تنظيم وإدارة النظام الصحي
ذات األولوية

y .املعلومات املطلوبة من أجل أنشطة البحث الصحي والطيب

نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة وصفاً ملكونات البنية األساسية للصحة اإللكرتونية املطلوبة لدعم مكونات خدمة وتطبيق 

الصحة اإللكرتونية احملدَّدة يف الفقرة 9-3 والتغيريات األوسع يف تدفقات املعلومات الصحية املطلوبة لتقدمي حصائل 
الصحة اإللكرتونية املبيَّنة يف البداية. 

األسلوب
ينبغي تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي ينطوي على تبادل األفكار وجلسات عمل لتحديد مكونات خدمات 

وتطبيقات الصحة اإللكرتونية املطلوبة، وإعادة ربطها حبصائل الصحة اإللكرتونية املعرَّفة يف الرؤية األولية للصحة 
اإللكرتونية؛ مما يساعد األطراف املعنية على فهم سبب كون هذه املكونات مطلوبة يف البيئة الوطنية للصحة 

اإللكرتونية )اإلطار 8(.
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اإلطار 8. ربط مكوِّن من مكونات البنية األساسية بحصيلة من حصائل الصحة اإللكترونية
مرمى أو تحدي النظام الصحي

نقص القوى العاملة الصحية يؤثر على اجملتمعات الريفية والنائية نظرا لتمركز املهنيني يف املناطق احلضرية.

حصيلة الصحة اإللكترونية

متكني املواطنني من احلصول إلكرتونياً على 
خدمات صحية مناسبة يف اجملتمعات 

الريفية والنائية.

األساس المنطقي

متكني األفراد من الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية عن بـُْعد من خالل وسائل إلكرتونية ستعال جزئياً حتديات نقص القوى 
العاملة الصحية.

مكوِّن بنية أساسية

روابط بيانات عالية السرعة

الوصف

إن تقدمي خدمات صحية للمجتمعات الريفية والنائية سوف يتطلب روابط بيانات عالية السرعة، قادرة تقنياً على دعم تطبيقات 
التطبيب عن بـُْعد، للمجتمعات واملرافق الصحية احلضرية.

مكوِّن بنية أساسية

حوسبة البنية األساسية 

الوصف

إن تقدمي تطبيقات التطبيب عن بـُْعد سوف يتطلب حصول املرافق احلضرية واجملتمعات الريفية والنائية على حوسبة مناسبة للبنية 
األساسية ، ذات اتصال شبكي مع ربط بيانات عايل السرعة ومع برجميات مناسبة وأجهزة ملحقة )مثل كامريا فيديو(.

وكما ذُكر أعاله، ينبغي أال حُتدَّد هذه املكونات بالتفصيل، ألن ذلك قد يتطلب قدراً كبرياً من الوقت مقابل فائدة 
إضافية قليلة، وقد يُقيِّد أيضاً، لكن ليس بالضرورة، الطريقَة اليت ميكن هبا هلذه املكونات أن تتحقَّق مادياًً، وستحدِّد 
اخلطُة التنفيذية تصميم هذه املكونات ومتطلباهتا التفصيلية. ويُرجَّح أن حُتدَّد مكونات صحة إلكرتونية أخرى خالل 

هذه اخلطوة، وهي، عادًة، مكونات متكينية؛ كالسياسات واملعايري ومحاية املعلومات على سبيل املثال. وينبغي أن ُتدوَّن 
. ألهنا قد حدِّدت، وأن تؤخذ بعني االعتبار عند حتليل ذلك املكوِّن املعنيَّ

5.9  المعايير والتوافقية 

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة مكونات معايري وتوافقية الصحة اإللكرتونية املطلوبة للتمكني من اجلمع والتبادل املتوافق والدقيق 

للمعلومات الصحية عرب احلدود اجلغرافية وحدود القطاع الصحي )اجلدول 21(. وبدون هذه املكونات ال ميكن 
للمعلومات الصحية أن جُتمع بشكل متناسق، وستكون مفتوحة على التفسري اخلاطئ، وسيكون من الصعب أو 

املستحيل تبادهلا بسبب عدم التوافق يف بىن البيانات ومصطلحاهتا.

الجدول 21. أمثلة عن مكونات مشتركة لمعايير وتوافقية الصحة اإللكترونية 
األمثلةالوصفالمكوِّن

هذه املعايري حتكم الطريقة اليت ختزَّن فيها جمموعات البيانات الصحية باستخدام معايير بنية البيانات
بىن بيانات ثابتة وميكن أن تُعَرض بثبات يف تطبيقات برجمية، لضمان أن 

املعلومات مل تُفسَّر بشكل خاطئ ومل يتم التغاضي عنها.

y إحاالت ورسائل ختصصية
y ملخصات األحداث الصحية
y كتابة الوصفات وطلبات االختبارات وحصائلها
y خمططات الرعاية
y بيانات سريرية آنية
y حجز املواعيد
y .السجالت الصحية اإللكرتونية

هذه متكِّن املعلومات املرَسلة إلكرتونياً من االستفادة من لغة مشرتكة لوصف المصطلحات المشتركة
األعراض والتشاخيص واملعاجلات.

y معايري الرتميز السريري
y معايري املصطلحات الطبية
y .معايري املصطلحات الدوائية
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األمثلةالوصفالمكوِّن
هذه حتدِّد بنية الرسالة لتسمح للبيانات بأن تُنقل وتُتلقى من خالل البنية معايير المراسلة

األساسية للمراسلة اآلمنة من مقدِّم رعاية إىل آخر. وهي حتدِّد أيضاً اإلعالمات 
اليت ينبغي أن يُزوَّد هبا عندما ُتسلَّم رسالة أو تُفتح، وإنشاء حتذيرات يف حال عدم 

استالم الرسالة أو رفضها.

y بىن الرسائل
y بروتوكوالت نقل الرسائل
y .بروتوكوالت اإلعالم بالرسائل

هذه من أجل النقل والتسليم اآلمن للرسائل والتوثيق املناسب لتلقي الرسائل، معايير المراسلة اآلمنة
لضمان أن املعلومات قد نُقلت وسلِّمت إىل املتلقي الصحيح بشكل آمن.

y اخلصوصية والسرية
y التوثيق
y .عدم التنصل

هذه حتدِّد املعايري اليت جيب أن تلتزم هبا منتجات برجميات الصحة اإللكرتونية معايير اعتماد البرمجيات
وخدماهتا حىت تكون موثَّقة حبيث ميكن تبادل املعلومات الصحية مع البيئة 

الوطنية للصحة اإللكرتونية.

y اجلودة
y األمان
y .التوافقية

نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة وصفاً ملكونات معايري وتوافقية الصحة اإللكرتونية املطلوبة لدعم:

e 3-9 مكونات خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية احملدَّدة يف الفقرة
e 4-9 مكونات البنية األساسية للصحة اإللكرتونية احملدَّدة يف الفقرة
e  التغيريات األوسع يف تدفقات املعلومات الصحية املطلوبة لتقدمي حصائل الصحة اإللكرتونية املبيَّنة يف الرؤية

األولية للصحة اإللكرتونية.

األسلوب
ينبغي تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي ينطوي على تبادل األفكار وجلسات عمل لتحديد مكونات معايري وتوافقية 
الصحة اإللكرتونية املطلوبة، وإعادة ربطها حبصائل الصحة اإللكرتونية. وميكن أن يتم الربط أيضاً بوصف الكيفية اليت 

تكون هبا مكونات معايري وتوافقية الصحة اإللكرتونية مطلوبة لدعم مكوِِّن خدمٍة وتطبيٍق أو مكوِِّن بنيٍة أساسية، والذي 
قد ارتبط بدوره حبصيلة صحة إلكرتونية )اإلطار 9(.

 اإلطار 9. ربط معايير وتوافقية الصحة اإللكترونية بحصائل الصحة اإللكترونية
مرمى أو تحٍد يواجه النظام الصحي

أن يتوقف انتشار فريوس العوز املناع البشري/اإليدز ويبدأ بالرتاجع يف بلدنا حبلول عام 2015.

حصيلة الصحة اإللكترونية

تسهل مراقبًة وترصداً أفضل للصحة السكانية من خالل 
مجِع بيانات وإعداِد تقارير وتبادٍل أكثر فعاليًة

األساس المنطقي

إن مراقبًة وترصداً أفضل للحصائل الصحية املرتبطة بفريوس العوز املناعي البشري/اإليدز أمٌر أساسي لتخطيط 
الربامج الصحية وإدارهتا وتنفيذها.

مكونات خدمة وتطبيق

تنظيم وإدارة الرعاية الصحية
)الرتصد وحتديد املعرضني للخطر(

إن ترصد الصحة السكانية، ال سيما فريوس العوز املناعي البشري/اإليدز، جانٌب حاسم من أجل إعداد برامج 
وقاية ورعاية مستهَدفة. وهذا يتطلب القدرة على مجع األمراض واحلاالت وحتليلها واإلبالغ عنها عرب جمموع 

السكان والفئات السكانية اخلاصة.

مكونات خدمة وتطبيق

املعلومات الصحية اإللكرتونية الفردية
)السجل الصحي اإللكرتوين(

يتطلب القدرة على التقاط املعلومات الصحية وختزينها وتوصيلها للفرد بغض النظر عن مقدِّم )مقدِّمي( الرعاية 
الصحية الذي زاره الفرد. إن مكوِّن السجل الصحي اإللكرتوين سوف يضمن أن املعلومات الصحية األساسية، 

مثل احلاالت الطبية، وملخصات األحداث الصحية، وحصائل االختبارات، ميكن أن خُتزن وُتستخدم لدعم أنشطة 
الرتصد.

مكونات معايير وتوافقية

معايري بنية البيانات

إن املراقبة الفعالة للحصائل واإلبالغ عنها يتطلب وجود بنية مشرتكة لتخزين معلومات األحداث الصحية 
والسريرية؛ مثل السجالت الصحية اإللكرتونية، وملخصات األحداث الصحية، وطلبات االختبارات وحصائلها.

مكونات معايير وتوافقية

املصطلحات املشرتكة

إن التفسري الفعال لبىن بيانات األحداث الصحية والسريرية يتطلب لغة مشرتكة لوصف األعراض والتشاخيص 
والعالجات، خصوصاً تلك املرتبطة بتشخيص وعالج فريوس العوز املناعي البشري/اإليدز.
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وحُيتمل أن حُتدَّد مكونات صحة إلكرتونية أخرى خالل هذه اخلطوة، وهي، عادًة، مكونات متكينية؛ كالسياسات 
. واملعايري ومحاية املعلومات. وينبغي أن ُتدوَّن ألهنا قد حدِّدت، وأن تؤخذ بعني االعتبار عند حتليل ذلك املكوِّن املعنيَّ

6.9  التشريع والسياسات وااللتزام 

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة مكونات التشريع والسياسات وااللتزام يف جمال الصحة اإللكرتونية املطلوبة لدعم تطوير وتشغيل البيئة 

الوطنية للصحة اإللكرتونية )اجلدول 22(.

الجدول 22. أمثلة عن مكونات مشتركة للتشريع والسياسات وااللتزام في مجال الصحة اإللكترونية 
األمثلةالوصفالمكوِّن

املكونات الوطنية للتشريع والسياسات واملكونات التشريع
التنظيمية اليت حتكم الكيفية اليت يتم هبا ختزين 
وتوصيل وتبادل املعلومات الصحية عرب احلدود 

اجلغرافية وحدود القطاع الصحي.

y أنظمة خاصة باملعرِّفات الصحية
y خصوصية ومحاية وختزين وحفظ املعلومات الصحية الشخصية
y محاية املستهلك مبا يف ذلك محايته يف بيئة اإلنرتنت
y  احلصول واملوافقة على استخدام املعلومات الصحية الشخصية واإلفصاح عنها مبا يف ذلك

االستخدام الثانوي
y  إجراءات التدقيق والشكاوى )مثاًل: تلك املطلوبة من أجل انتهاكات اخلصوصية املشتبه

هبا(
y  أنظمة الرتخيص اليت ميكن أن حُيتاج إليها لضمان أن املشغِّلني من القطاع اخلاص ملكونات

بيئة وطنية للصحة اإللكرتونية يـَُفوَن باملعايري املطلوبة للخصوصية والنزاهة واألمان.

السياسات العامة األوسع املطلوبة لدعم تطوير السياسات
بيئة وطنية للصحة اإللكرتونية.

y  سياسات القطاع الصحي )مثال: اإلصالح، والتوصيل واالستخدام األفضل
للمعلومات الصحية(

y  سياسات القطاع غري الصحي )مثاًل: تنمية صناعية واقتصادية أوسع، االستفادة من البنية
األساسية القائمة للحكومة اإللكرتونية(

y .سياسات لتحفيز وإدارة اإلبداع، املخاطر، تقييم جدوى وفائدة اخلدمات

السياسات الخاصة 
بالصحة اإللكترونية

السياسات اليت حتكم خدمات الصحة 
اإللكرتونية بشكل خاص؛ مبا فيها خصوصية 
البيانات املتعلقة بالصحة احملتَفظ هبا بصيغة 

رقمية واستخدامها وتبادهلا من أجل البحوث 
واالهتمامات العامة.

y  سياسات عن سلطة القضاء الطيب، واملسؤولية القانونية عن خدمات الصحة اإللكرتونية
)مثاًل: التطبيب عن بـُْعد(، والسالمة، ونزاهة البيانات، وجودة الرعاية

y  سياسات لتسديد تكاليف خدمات الصحة اإللكرتونية )مثاًل:التطبيب عن بـُْعد( يف كال
القطاعني العام واخلاص

y  سياسات إلدارة جودة املعلومات الصحية، ومبيعات األدوية، واملنتجات الصحية اخلاضعة
للتنظيم يف اإلنرتنت

y .سياسات لبيان حصائل الصحة اإللكرتونية والفعالية السريرية

املكونات املطلوبة لدعم تطوير منتجات الصحة االلتزام
اإللكرتونية واليت تتوافق مع البيئة الوطنية للصحة 

اإللكرتونية.

y إعداد معايري وطنية للصحة اإللكرتونية ومتطلبات التوافقية األخرى
y .االلتزام واملطابقة واالعتماد ملنتجات الصحة اإللكرتونية وخدماهتا

نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنِتج هذه اخلطوة وصفاً ملكونات التشريع والسياسات وااللتزام يف جمال الصحة اإللكرتونية املطلوبة لتطوير 

وتشغيل البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية. 
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األسلوب
ينبغي تنفيذ هذه اخلطوة باعتبارها نشاطاً داخلياً ينطوي على تبادل األفكار وجلسات عمل لتحديد مكونات التشريع 

والسياسات وااللتزام يف جمال الصحة اإللكرتونية املطلوبة لتحقيق وتشغيل البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية. وقد يتطلب 
األمر تشاوراً مع خرباء متخصصني باملوضوع.

وينبغي، حيثما أمكن، إعادة ربط هذه املكونات حبصائل الصحة اإللكرتونية. وميكن أن يتحقق هذا الربط أيضاً عرب 
مكونات خدمِة وتطبيق الصحة اإللكرتونية أو بنيتها األساسية أو معايريها.

7.9  القوى العاملة

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة مكونات القوى العاملة يف جمال الصحة اإللكرتونية املطلوبة لتصميم وتطوير وتشغيل ودعم البيئة 

الوطنية للصحة اإللكرتونية )اجلدول 23(. هذه املكونات تشمل العمال الذين سوف يستخدمون الصحة اإللكرتونية 
كجزء من أداء أعماهلم )مثل مقدمي الرعاية الصحية( وأولئك الذين سوف يصممون وينفذون ويدعمون البيئة الوطنية 

األوسع للصحة اإللكرتونية )مثل عمال تكنولوجيا املعلومات الصحية واملتخصصني باملعلومات الصحية(.

الجدول 23. أمثلة عن مكونات مشتركة للقوى العاملة في مجال الصحة اإللكترونية
األمثلةالوصفالمكوِّن

القوى العاملة 
الصحية

املكونات املطلوبة لتقدمي قوى عاملة صحية لديها املهارات 
واخلربة واملعرفة لتطبيق الصحة اإللكرتونية يف جمال إدارة 

وتقدمي الرعاية لألفراد.

y مهارات وكفاءات الصحة اإللكرتونية اليت حيتاجها عمال الصحة
y  التعليم والتدريب )تطوير أو دمج أو تغيريات على املناهج احلالية( املطلوب لتطوير

قوى عاملة صحية جمهزة بالصحة اإللكرتونية
y متطلبات اعتماد الصحة اإللكرتونية لعمال الصحة
y الشرائح ذات األولوية من القوى العاملة الصحية يف البلد
y .اآلثار املرتتبة على تغيري وتبين القوى العاملة

العاملة  القوى 
تكنولوجيا  في 

المعلومات 
واالتصاالت 

الصحية

نفس املكونات املذكورة أعاله لكن ُتطبَّق على تصميم وبناء 
وتشغيل ودعم خدمات الصحة اإللكرتونية.

y  كما ذُكرت أعاله، لكنها قابلة للتطبيق على عمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.

نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنِتج هذه اخلطوة وصفاً ملكونات القوى العاملة يف جمال الصحة اإللكرتونية املطلوبة لتطوير وتشغيل ودعم 

البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية. 

األسلوب
ينبغي تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي ينطوي على تبادل األفكار وجلسات عمل. وينبغي، حيثما أمكن، إعادة ربط 

هذه املكونات حبصائل الصحة اإللكرتونية، مبا يف ذلك ربطها من خالل مكونات خدمة وتطبيق الصحة اإللكرتونية 
أو بنيتها األساسية أو معايريها.
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8.9  إعداد نماذج لهيكل إستراتيجي للصحة اإللكترونية

الهدف
يتم يف هذه اخلطوة إعداد مناذج هليكل يصف مكونات الصحة اإللكرتونية املطلوبة لتقدمي رؤية وطنية للصحة 

اإللكرتونية. وينبغي أال تكون هذه النماذج تقنية، ألهنا رُكِّزت على توصيل املعلومات إىل أطراف معنية رفيعة املستوى.

ينبغي إعداد جمموعة من النماذج. وهناك مثال واحد جدير بالدراسة هو خريطة مكوِّنات الصحة اإللكرتونية، واليت 
تضع منطقياً، على صفحة واحدة، مكونات الصحة اإللكرتونية املطلوبة لتقدمي رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية. هذه 
اخلريطة ميكن أن تنقل معلومات معقَّدة إىل جهات متلقية خمتلفة بطريقة ميكن أن يفهموها بسرعة. وهناك إمكانية 

أخرى هي منوذج لوجهات نظر جهة معنية رفيعة املستوى، يصف ما الذي ستقوم به البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية 
لتمكني خمتلف األطراف املعنية )مثاًل: مستهلكون، مقدِّمو رعاية صحية، إخل.( من العمل.

نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنِتج هذه اخلطوة منوذجاً يصف مكونات الصحة اإللكرتونية لتقدمي رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية 

)الشكالن 9 و10(
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الشكل 9. نموذج لخريطة لمكونات الصحة الوطنية اإللكترونية6

(IEHR)

حوكمة الصحة اإللكترونية
احلوكمةاالستثماراإلسرتاتيجية

حلول الصحة اإللكترونية

البنية األساسية للصحة اإللكترونية

عوامل تمكين الصحة اإللكترونية
القوى العاملةاالعتمادااللتزامالمعاييرالخصوصية

إدارة الرعاية الصحية المعلومات الصحية تقديم الخدمات الصحية السجل الفردي للصحة اإللكترونية

احلساسية

بيانات دميوغرافية
للمريض

نتائج االختبارات

مذكرات صحية
شخصية

ملخصات
األحداث

امللف الصحي
احلايل

طلب االختبارات إرسال واستالم
اإلحاالت 

إرسال واستالم
ملخصات األحداث

وصفات األدوية
الطبية

دعم اختاذ القرار
لوصف األدوية

دعم اختاذ القرار
لطلب االختبارات

إرسال واستالم
اإلخطارات

إرسال واستالم
الوصفات الطبية

استالم وحتليل
نتائج االختبارات

قائمة األدوية
احلالية

حبوث الرعاية
الصحية

بوابة املعرفة الصحية
ملقدِّم الرعاية

إدارة عمليات
الرعاية الصحية

رصد األحداث
السلبية

حتسني املمارسة
السريرية

إعداد السياسات
الصحية

حتليل املخاطر

الرتصد وحتليل
املخاطر

تصميم وحتسنيرصد االلتزام
الربامج الصحية

الوصفات الطبية
طلبات ونتائج
االختبارات

خطط الرعاية

اإلحاالت
ملخصات األحداث

اإلخطارات

حجز املواعيد
البيانات السريرية

اآلنية
نظام ترخيص

السجالت الصحية
اإللكرتونية الفردية 

معايري بنية
البيانات

خدمات االلتزام

احلوافز

محالت التوعية

املمارسة السريرية
وإعادة تصميم

العملية
معايري املشرتيات

منتديات التشارك

تطوير القوى العاملة
يف جمال تكنولوجيا
املعلومات الصحية

معايري املمارسة
املهنية

معايري االعتماد
املهين

تطوير القوى
العاملة املقدِّمة

للرعاية

نظام االعتماد 

خمازن السجالت
الصحية اإللكرتونية

الفردية 
خدمة نقل

الوصفات الطبية
خدمة املعرِّف
الصحي العاملي

ربط واسع
النطاق

قوانني اخلصوصية

جمموعات بيانات
املعلومات الصحية

دليل
املنتجات الوطنية

نظم الكمبيوتر

دالئل املقدِّمني
واخلدمات

خدمة
التوثيق الوطين

الوصول إىل السجالت
الصحية الشخصية
الفردية وحتديثها

الوصول إىل
البيانات السريرية

وحتليلها آنيًا

نظم إدارة
املمارسة واملرضى
واإلدارة السريرية

مشاورات
إلكرتونية

بوابة املعرفة
الصحية للمستهلك

حتليالت أداء
املمارسة

دعم اختاذ القرار
السريري وحتسينه

وإجراء حبوث حوله

حجز وإدارة
املواعيد

مراقبة وإدارة
التحذيرات

دعم اختاذ القرار
السريري

إدارة خطة
الرعاية

التحكم
يف الوصول

إدارة األمراض
املزمنة إدارة األدوية

معايري األمان

سياسات
إدارة املوافقة

معايري
اعتماد الربجميات معايري املراسلة

معايري
عرض البيانات

معايري الرتميز
السريري
معايري

املصطلحات
الطبية

.National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008 6
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الشكل 10. نموذج لوجهات نظر األطراف المعنية، من فئة األطراف المعنية المستهِلكة7

الوصول إلى المعلومات الصحية

الخدمة الصيدالنية والتشخيصيةإدارة الصحة والعافية

المشاركة في تقديم الرعاية

الوصول إلى السجالت الصحية
• الوصول إىل السجالت الصحية الشخصية

• الوصول إىل سجالت األدوية
• الوصول إىل خطة الرعاية اإللكرتونية

• احلفاظ على السجالت الصحية الشخصية
• إدارة الوصول إىل السجالت الصحية

طلب املستهلك وتكنولوجيا اإلنرتنت اجلديدة 
مكَّنت املستهلك من الوصول إىل جمتمعات 

صحية ومعلومات خاصة باحتياجاهتم

االجتاه حنو تدابري استباقية للمستهلكني
أو لصحة وعافية عائالهتم

ميكن للمستهلكني املشاركة يف 
إدارة رعاية "اجملتمع العائلي" 

اخلاص هبم بطريقة أكثر فعالية

 املستهلكون يطلبون زيادة فرص الوصول إىل
 املعلومات الصحية الشخصية اخلاصة هبم،

 وزيادة القدرة على التحكم هبا مع الذين
يشاركوهنم هبا

 الربط االلكرتوين سيوفر مستهلكني ذوي قنوات
 تفاعل جديدة وأكثر مالءمة مع مقدمي رعاية

أو فرق متعددي االختصاصات

عائلة

مجتمع مستهلك

• التفاعل مع مقدمي الرعاية
• التفاعل مع أجهزة الرصد عن بـُْعد

• تسجيل األعراض
• مراجعة خطط الرعاية

• تلقي وصف األدوية آليًا
• عرض طلبات ونتائج االختبارات

• حجز املواعيد عرب اإلنرتنت

• الوصول إىل معلومات الصحة واملعافة على
  اإلنرتنت

• الوصول إىل جمتمعات تستند إىل احلالة الصحية
• الوصول إىل بوابة الصحة الشخصية

• الوصول إىل "كتاب الصحة"
• الوصول إىل مقدمي اخلدمة وتفاصيل اخلدمات

• إدارة ومراقبة األدوية
• مراقبة الصحة والعافية

• حتديث التفاصيل الدوائية
• الوصول عن بُعد إىل دعم الطبيب

• إنشاء وعرض ومراقبة املواعيد
• دعم رعاية اجملتمع العائلي

األسلوب
يقدِّم املرفق هـ األساس إلعداد خريطة ملكوِّنات صحة إلكرتونية من أجل رؤية وطنية لصحة إلكرتونية، ميكن أن توسَّع 

أو تُنقَّح حسب احلاجة وتُرفق بأوصاف حتدِّد القصد أو املدى لكل مكوِّن. 

.National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008 7
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الفصل 10
جمع معلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية

تركِّز هذه املرحلة على مجع معلومات حول البيئة احلالية للصحة اإللكرتونية يف البلد. 

إدارة العملية

التشارك مع األطراف المعنية

إعداد السياق اإلستراتيجي

التعلم من االتجاهات والخبرة

جمع معلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية

تنقيح الرؤية وإعدادتقييم الفرص والثغراتتحديد المكونات المطلوبةصياغة رؤية أولية
توصيات إستراتيجية

الهدف
تركِّز هذه املرحلة على فهم البيئة الوطنية احلالية للصحة اإللكرتونية من حيث مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة 

مسبقاً، أو اليت ستتحقق يف غضون اإلطار الزمين إلسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية.

األنشطة
استقصاء البيئة احلالية للصحة اإللكرتونية عرب جماالت املكونات الشائعة السبعة:

e القيادة واحلوكمة
e اإلسرتاتيجية واالستثمار
e اخلدمات والتطبيقات
e  البنية األساسية
e املعايري والتوافقية
e التشريع والسياسات وااللتزام
e ..القوى العاملة

النواتج
وصف ملكونات الصحة اإللكرتونية القائمة أو املخطط هلا واليت ميكن استخدامها لتحديد الفرص املتاحة إلعادة 

استخدامها ومشاركتها، إضافة إىل أٍي من الثغرات اليت يتعني معاجلتها يف خطة تنفيذ الصحة اإللكرتونية. 
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1.10  استقصاء البيئة الحالية للصحة اإللكترونية

الهدف
حتدِّد هذه املرحلة مكونات البيئة اإللكرتونية القائمة أو املخطَّط هلا، وسُيستخدم هذا التقييم لتحديد الفرص املتاحة إلعادة 

استخدام املكونات أو مشاركتها، ولتحديد الثغرات اليت يتعني معاجلتها لتحقيق رؤية الصحة اإللكرتونية. وقد مت تقدمي 
عينات األسئلة حتت كل عنوان للمساعدة يف هذه اخلطوة.

القيادة والحوكمة
e  ما هي املنظمات واهليئات اليت تُنسِّق وُتطوِّر الصحة اإللكرتونية على األصعدة الوطنية واملناطقية واحمللية؟ وما

هي أدوارها ومسؤولياهتا؟
e  ما هي املنظمات واجملموعات املخصصة لتطوير الصحة اإللكرتونية8، وما هو دورها احلايل يف تطوير البيئة

الوطنية الصحة اإللكرتونية ؟
e  ما هي الكفاءات والقدرات اليت متتلكها اجملموعات املذكورة أعاله من أجل تقدمي رؤية وطنية للصحة

اإللكرتونية وبرنامج عمل مرافق؟ وعلى سبيل املثال، فإن السؤال هو ما إذا كان لديها كفاءة وقدرة على إجناز:
y تنفيذ الربنامج واإلشراف عليه
y إشراك األطراف املعنية والتشاور معها
y تصميم اهليكل
y حوكمة السالمة السريرية واإلشراف عليها
y اإلدارة والتشغيل
y الرصد والتقييم
e هل تتعاون هذه املنظمات حالياً، وإذا كانت ال تتعاون فما هي األسباب؟
e  ما هي السلطة وما هو التفويض اللذين متلكهما هذه الكيانات حىت توجِّه العمل على خمتلف مستويات النظام

الصحي )أي: الوطنية واملناطقية( لدفع تطوير البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية؟
e  ما هو مستوى االستقاللية الذي متلكه منظمات ومقدمو الرعاية الصحية احلالية بشأن االستثمار يف الصحة

اإللكرتونية، وكيف خيتلف ذلك بني أقسام النظام الصحي؟
e  ما هو مستوى التجزئة املوجود بني أقسام النظام الصحي؟ على سبيل املثال، هل يركِّز النظام الصحي بشكل

مجاعي على أولويات النظام الصحي، أم أن كالً من األقسام واملنظمات املختلفة تركِّز على احلصائل اخلاصة هبا؟
e .َعدُّ لدعم تطوير البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية؟

ُ
ما هو االلتزام السياسي امل

اإلستراتيجية واالستثمار
e  ما هي املنظمات واهليئات واآلليات األخرى املسؤولة عن اإلسرتاتيجية الصحية والتخطيط الصحي على

األصعدة الوطنية واملناطقية واحمللية؟
e ما هو مدى التكامل يف اإلسرتاتيجية الصحية والتخطيط الصحي بني األصعدة الوطنية واملناطقية واحمللية؟
e كيف ميوَّل النظام الصحي يف البلد؟
e كيف ميوَّل االستثمار يف جمال الصحة اإللكرتونية ويف بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية األوسع؟
e  هل يوجد أي برامج أو خمطَّطات حكومية يوفَّر من خالهلا التمويل من أجل االستثمار يف جمال تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت الصحية أو خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية والبنية األساسية للصحة اإللكرتونية؟
.Examples include Canada Health Infoway and Australia’s National eHealth Transition Authority (NEHTA) 8
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e  هل هناك أية آليات متويل قائمة الستثمارات الصحة اإللكرتونية؟ وهل هي مرتبطة بتدفقات املعلومات
الصحية ذات األولوية أو بتطبيق معايري الصحة اإللكرتونية؟

e ما هي املنظمات أو اهليئات احلكومية اليت تؤدي أدوار إدارة االستثمار يف جمال تطوير البنية األساسية الوطنية؟
e  هل كانت هناك إسرتاتيجيات أو خطط للصحة اإللكرتونية وفشلت أو تعثرت؟ وإذا كان األمر كذلك، فماذا

كانت األسباب؟.
الخدمات والتطبيقات

e  ،ما هي خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية اليت كانت تُنفَّذ أو اليت تُنفَّذ اآلن يف أقسام القطاع الصحي
وما هو السبب يف إدخاهلا؟

e  ما هي املشاريع أو التجارب املوجودة بالفعل لتقدمي خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية، وما هي
التحديات الصحية اليت حتاول أن تعاجلها؟

e ما هي تدفقات املعلومات الصحية القائمة حالياً أو اليت هي قيد التنفيذ يف القطاع الصحي؟
e ما هي خدمات وتطبيقات املعلومات الصحية اإللكرتونية الفردية اليت ُتستخدم حالياً؟
e  ما هو مستوى التنوع املوجود يف تطبيقات ومنَتجات9 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية املستخَدمة

حالياً يف القطاع الصحي؟ على سبيل املثال هل يوجد تطبيقات أو منَتجات هلا وجود قوي يف مجيع أقسام 
القطاع، أو هل هناك انتشار لتطبيقات ومنَتجات خمتلفة قيد االستعمال لتلبية االحتياجات احمللية؟

e  هل ميكن خلدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية القائمة أن تتكامل مع خدمات وتطبيقات أخرى، أو هل
ميكن أن يُوسَّع نطاقها إىل ما هو أبعد من استخدامها احلايل لدعم عدد أكرب من السكان األفراد ومقدمي 

الرعاية الصحية؟
e  ما هي قنوات التواصل اإللكرتوين املستخَدمة لتقدمي خدمات رعاية صحية لألفراد عن بـُْعد؛ مثل اهلواتف

ومؤمترات الفيديو واملؤمترات على شبكة اإلنرتنت واهلواتف النقالة وغريها من أدوات التشاور اإللكرتونية؟
e ما هي مصادر الصحة الوطنية أو املعلومات واملعارف األخرى املوجودة حالياً؟
e ما هو مستوى تبين معايري الصحة اإللكرتونية الذي حدث يف خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية القائمة؟
e  كيف يتم متويل االستثمار يف خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية )مثاًل: من القطاع العام، من القطاع

اخلاص، غري ذلك(؟
e  ما هي مصادر خدمات وتطبيقات ومعلومات الصحة اإللكرتونية املستخَدمة حالياً لتويل التنظيم واإلدارة

والتحليل واإلبالغ الصحي على األصعدة الوطنية واملناطقية؟
e  ما هي التحديات أو العوائق أمام إدخال واستخدام خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية يف النظام

الصحي للبلد؟
e  هل كان هناك مشاريع على نطاق واسع خلدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية وفشلت أو تعثرت؟ إذا كان

األمر كذلك، فماذا كانت األسباب الرئيسية؟ 

Primarily those vendors that provide products and solutions that assist in the management and delivery of care to individuals, such as systems for practice 9 
.management, patient management, clinical information and electronic medical records    
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البنية األساسية 
e  هل ميكن تعيني األفراد ومقدمي الرعاية الصحية ومنظمات الرعاية الصحية بشكل استثنائي يف أقسام القطاع

الصحي؟
e  ما هو مدى تقدُّم مقدمي ومنظمات الرعاية الصحية يف تَبنيهم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال سيما

استخدام أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت اليت تعتمد على شبكة اإلنرتنت؟
e  ما هو مدى تقدُّمهم يف تَبنيهم لنظم تقدمي الرعاية الصحية؛ مثل نظم إدارة املمارسة واملرضى ونظم املعلومات

السريرية؟
e  هل هناك أقسام يف القطاع الصحي ينبغي أن يُنَظر يف حوسبتها بشدة، مما ميكن أن جيعلها مرشحة لتحقيق

“مكاسب سريعة”؟
e  هل هناك أية مستودعات قائمة للمعلومات الصحية اإللكرتونية لألفراد؛ مثل السجالت الصحية اإللكرتونية أو

أيِّ أصول بيانات أخرى، تلتقط املعلومات املتعلقة بلقاءات األفراد مع النظام الصحي؟
e  ما هي قدرة وتغطية ربط وتشبيك البيانات يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك العاصمة واملدن واملناطق الريفية

والنائية؟
e  ما هي قدرة وتغطية الربط والتشبيك النقال )مثاًل: تغطية اهلواتف النقالة( يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك

العاصمة واملدن واملناطق اجلغرافية الريفية والنائية؟
e ما هو مدى تغلغل احلواسب واإلنرتنت عالية السرعة بني عامة الناس؟
e ما هو مدى تغلغل اهلواتف النقالة واألجهزة الذكية األخرى بني عامة الناس؟
e  ما هي البنية األساسية للحوسبة الوطنية واملناطقية املوجودة يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك مكونات من قَبيل

جمموعات اخلوادم ومراكز البيانات ونظم الدعم واملوظفني إخل؟
e هل ميكن توسيع نطاق مكونات البنية األساسية القائمة لدعم استخدام وطين أوسع؟
e  هل كان هناك مشاريع على نطاق واسع للبنية األساسية للصحة اإللكرتونية أو غريها من تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت وفشلت أو تعثرت؟ إذا كان األمر كذلك، فماذا كانت األسباب الرئيسية؟
المعايير والتوافقية

e :ما هو العمل الذي ُأجنز إلنشاء معايري ملا يلي
y ختزين جمموعات البيانات الصحية باستخدام هياكل بيانات ثابتة
y تبادل البيانات الصحية املنظَّمة
y التعيني االستثنائي لألفراد ومقدمي الرعاية الصحية ومنظمات الرعاية الصحية يف مجيع أقسام القطاع الصحي
y توثيق منظَّمات ومقدمي الرعاية الصحية
y النقل اآلمن للمعلومات الصحية بني مقدمي الرعاية الصحية؟
e ما هو العمل الذي ُأجنز إلنشاء مصطلحات طبية وسريرية مشرتكة؟
e  هل هناك موافقة عامة على أي متطلبات أو معايري للتوافقية يف جمال خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية األخرى؟
e  هل هناك أي معايري العتماد خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية اليت تركِّز على ضمان التوافقية مع

خدمات وتطبيقات أخرى؟
e  ما هي املنظمات واهليئات اليت تقوم حالياً بإعداد معايري ومواد أخرى للصحة اإللكرتونية لدعم التوافقية يف

مجيع أقسام القطاع الصحي، وما هو جمال عملها؟
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e  هل كانت هناك مبادرات لوضع معايري أو توافقية للصحة اإللكرتونية وفشلت أو تعثرت؟ إذا كان األمر
كذلك، فماذا كانت األسباب الرئيسية؟

التشريع والسياسات وااللتزام
e ما هي التشريعات واألطر10 التنظيمية املوجودة حلماية البيانات؟
e :ما هي اجملاالت اليت تعاجلها التشريعات املوجودة واألطر التنظيمية حلماية البيانات، مثل
y خيارات األفراد يف االشرتاك أو إلغاء االشرتاك يف مجع املعلومات الصحية الشخصية عنهم
y   أغراض مجع املعلومات واستخدامها واإلفصاح عنها وضبطها واالحتفاظ هبا والوصول إليها وتصحيح اخلاطئ

منها، وأمن املعلومات الصحية الشخصية لألفراد
y آليات التنظيم وااللتزام والتنفيذ؟
e  هل تقوم التشريعات واألطر التنظيمية املوجودة بدعم أم بتقييد تبادل املعلومات الصحية عرب احلدود اجلغرافية

وحدود القطاع الصحي؟
e  ،إذا كانت تشريعات وأطر تنظيم محاية البيانات املتنوعة موجودة على األصعدة املختلفة )مثاًل: الوطنية

املناطقية(، فهل هي متناسقة مع بعضها البعض؟
e من هو املسؤول عن تنظيم االمتثال لتشريعات محاية البيانات، خصوصاً يف أقسام القطاع الصحي يف البلد؟
e  ما هي املخاطر الذي تشكِّلها تشريعات محاية البيانات وأطر التنظيم املوجودة على منو وتطوير البيئة الوطنية

للصحة اإللكرتونية؟
e  ما هو الدعم الذي تقدِّمه السياسات الصحية القائمة والسياسات االقتصادية والوطنية األوسع بشكل مباشر

أو غري مباشر لتحسني تدفقات املعلومات الصحية عرب النظام الصحي للبلد؟ وبالعكس هل هناك سياسات 
تشكِّل عائقاً أو خطراً على االستثمار يف جمال حتسني تدفقات املعلومات الصحية؟

e ما هي املنظمات أو اهليئات املسؤولة حالياً عن تطوير معايري القطاع الصحي واملعايري الوطنية األوسع؟
e  ما هي املنظمات واهليئات املسؤولة حالياً عن إجراء املطابقة وااللتزام واالعتماد للمنَتجات واخلدمات، مبا يف

ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخَدمة يف القطاع الصحي؟
e  هل كانت هناك أية حماوالت فاشلة أو متعثرة إلعداد سياسات وتشريعات للصحة اإللكرتونية، أو عمليات

التزام بالصحة اإللكرتونية؟ إذا كان األمر كذلك، فماذا كانت األسباب؟
e  هل هناك سياسات لتحديد االختصاص الطيب أو املسؤولية الطبية أو لتسديد التكاليف الطبية املتعلقة خبدمات

الصحة اإللكرتونية )التأمني العام واخلاص(، مثل التطبيب عن بـُْعد؟
e  ،ما هي السياسات اليت تتناول سالمة املرضى وجودة الرعاية من خالل املتطلبات املتعلقة جبودة البيانات

أو معايري النقل، أو معايري الكفاءة السريرية؟
e  هل هناك سياسات حول معايري اجلودة وإدارة املعلومات وبيع األدوية واملنَتجات الصحية املضبوطة عن طريق

اإلنرتنت؟
e  هل هناك سياسات حول املساواة يف الوصول إىل املعلومات؛ مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني واجملموعات

االجتماعية-الثقافية األخرى؟
e  ما هي السياسات املتبعة لتحفيز وإدارة االبتكارات؛ مثاًل: من هو املسؤول عن إدخال التغيري واالبتكار، وكيف

تُعاَل املخاطر، وكيف تُقيَّم املالءمة واجلدوى والفائدة؟

 May encompass aspects such as privacy, access, consent, use and disclosure of personal health information, as well as mechanisms by which complaints and 10
.breaches are identified and investigated       
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e ما هي السياسات املتبعة لشرح احلصائل الصحية النامجة عن الصحة اإللكرتونية، ولتقدمي األدلة على الفعالية السريرية؟
e  ما هي السياسات املتبعة لتشجيع توفري التجارة اإللكرتونية واخلدمات )على سبيل املثال التوقيع اإللكرتوين( يف

كل القطاعات؟ القوى العاملة القوى العاملةالقوى العاملة
القوى العاملة

e  ما هو املستوى احلايل ملهارة القوى العاملة الصحية يف استخدام الصحة اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الصحية لدعم تقدمي الرعاية لألفراد يوماً فيوماً؟

e  هل هناك أية متطلبات اعتماد فيما يتعلق باستخدام الصحة اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الصحية كمقدِّم رعاية صحية؟

e  ما هو التعليم املتوافر حالياً يف جمال استخدام الصحة اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية
لدعم تقدمي الرعاية لألفراد والذي توفره حالياً برامج تدريبية؛ مثل تلك اليت تقدِّمها اجلامعات ومؤسسات 

التدريب املهين واهليئات املتخصصة؟
e  ما هو مستوى االتساق أو القواسم املشرتكة املوجود بني خمتلف برامج التدريب على استخدام الصحة

اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية لدعم تقدمي رعاية لألفراد؟ على سبيل املثال، هل هناك 
تعريف مشرتك للصحة اإللكرتونية وفهٌم للمعرفة واملهارات اليت سيحتاجها املقدِّمون، أم أن ذلك خيتلف بني 

برامج التدريب؟
e  ما هي املنظمات واهليئات املسؤولة عن تطوير مناهج التعليم والتدريب يف اجلامعات ومؤسسات التدريب املهين

واهليئات املتخصصة، خصوصاً ملقدِّمي الرعاية الصحية؟
e  ما هي احلالة الراهنة للقوى العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخصوصاً القوى العاملة يف

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية، والصحة اإللكرتونية، واملعلوماتية الصحية؟
e  ما هي برامج التدريب القائمة لتوفري التعليم يف جمال تصميم وتنفيذ وتشغيل خدمات تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت الصحية والصحة اإللكرتونية واملعلوماتية الصحية؟
e  هل هناك مؤهالت معرَتف هبا يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية والصحة اإللكرتونية

واملعلوماتية الصحية؟
e  ما هو سوق وتوافر املهنيني يف جمال الصحة اإللكرتونية واملعلوماتية )مثاًل: القوى العاملة احمللية، القوى العاملة

الدولية، غري ذلك(؟

نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنِتج هذه اخلطوة وصفاً لبيئة الصحة اإللكرتونية احلالية يف البلد يف كل جماالت مكونات الصحة اإللكرتونية 

الشائعة السبعة.

األسلوب
ستتطلب هذه اخلطوة مزجياً من البحث والتحليل الداخلي، والتشاور مع األطراف املعنية بالقطاع الصحي.

البحث والتحليل الداخلي
ميكن أن تتوفر املعلومات من األقسام الصحية الوطنية واملناطقية، وكذلك من منظمات وجمموعات أخرى تركِّز 

على تطوير الصحة اإللكرتونية. وينبغي أن يغطي البحث كاًل من القطاع الصحي العام والقطاع الصحي اخلاص، 
وميكن أيضاً أن ُتستخدم تقارير الوكاالت الدولية، مثل منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت، لدعم 

هذه اخلطوة.
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التشاور مع األطراف المعنية
تشري التجارب إىل أنه ميكن احلصول على معلومات مهمة من خالل املقابالت واملشاورات مع األطراف املعنية بالقطاع 

الصحي املدرجة أدناه:

e  مقدِّمو الرعاية الصحية األفراد، يف فروٍع من قَبيل املمارسة العامة، والتخصصات الطبية، والتمريض، وعلم
األمراض والتشخيص، والصيدلة واألشعة.

e .ممثِّلو مقدمي الرعاية الصحية أو اهليئات الصناعية
e :أفراد من األقسام واملنظمات الصحية الوطنية واملناطقية واحمللية، مثل
y منظمي ومديري خدمات الرعاية الصحية أو ما يعادهلم
y القادة أو املديرين السريريني أو ما يعادهلم
y كبار املسؤولني يف جمال املعلومات أو ما يعادهلم
y ممثِّلي منظمات وجمموعات الصحة اإللكرتونية/املعلوماتية الصحية
y )الطاقم املهين الصحي )أو اجملموعات املمثِّلة املناسبة

اقتراحات ورؤى أخرى
ينبغي القيام برتكيز واسع للسماح بتحديد املكونات املفيدة يف القطاعني األوسع؛ العام واخلاص؛ فحقيقُة أن شيئاً ما ال 

ُيشار إليه على أنه صحة إلكرتونية، أو ال ُيستخدم حالياً من ِقَبل القطاع الصحي، ال يستبعد تلقائياً ألنه سيكون ذا 
صلة بتحقيق بيئة وطنية للصحة اإللكرتونية؛ فعلى سبيل املثال، مكونات احلكومة اإللكرتونية اليت مت تطويرها عن طريق 
برامج أخرى قد حُيتمل أن ُتستخدم كجزء من بيئة وطنية للصحة اإللكرتونية. ومن األمثلة على ذلك جداول املعرفات 

الفريدة، والبنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملكونات التنظيمية. 

وينبغي ضمان أن هذه اخلطوة ال تبدِّد إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية. إن مشاريع إعداد الرؤية واإلسرتاتيجية 
غالباً ما تتأثر سلبياً بصرف الكثري من اجلهد والوقت يف مجع وحتليل املعلومات املتعلقة بالبيئة احلالية؛ فينبغي، بداًل من 

ذلك، أن يوجَّه الرتكيز أكثر حنو البيئة املستقبلية. ولتقليل هذا اخلطر جيب أن تكون هذه اخلطوة ذات زمن حمدود.

ومن املهم، أيضاً، أن ال يُقيِّد أعضاء فريق إسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية تفكريهم، قصداً أو بدون قصد، أثناء هذه 
اخلطوة. وينبغي أن ينصبَّ الرتكيز على مجع معلومات عن البيئة احلالية للصحة اإللكرتونية، ال على تقييم ما تعنيه 

املعلومات من أجل إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية. واملرحلة التالية تركِّز على فهم اآلثار املرتتبة على هذه الرؤية.
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الفصل 11
تقييم الفرص والثغرات والمخاطر والعوائق

تركِّز هذه املرحلة على تقييم البيئة احلالية للصحة اإللكرتونية لتحديد الفرص والثغرات والعوائق اليت تعرتض حتقيق رؤية 
الصحة اإللكرتونية.

إدارة العملية

التشارك مع األطراف المعنية

إعداد السياق اإلستراتيجي

التعلم من االتجاهات والخبرة

جمع معلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية

تنقيح الرؤية وإعدادتقييم الفرص والثغراتتحديد المكونات المطلوبةصياغة رؤية أولية
توصيات إستراتيجية

الهدف
تدمج هذه املرحلة املعارَف عن مكونات الصحة اإللكرتونية وعن البيئة احلالية للصحة اإللكرتونية، من أجل حتديد 

فرص إعادة استخدام املكونات أو مشاركتها، وحتديد الثغرات اليت ينبغي معاجلتها، وحتديد املخاطر أو العوائق احملتملة 
اليت حتول دون ذلك؛ فهي مرحلة حامسة من مراحل العملية، ألهنا ستكون األساس يف تنقيح مشروع الرؤية للوصول إىل 

رؤية صحة إلكرتونية طموحة لكنها واقعية.

األنشطة
يتم تقييم مكونات الصحة اإللكرتونية القائمة أو املخطَّط هلا مقابل املكونات املطلوبة، من خالل اجملاالت 

الشائعة السبعة:

e القيادة واحلوكمة
e اإلسرتاتيجية واالستثمار
e اخلدمات والتطبيقات
e  البنية األساسية
e املعايري والتوافقية
e التشريع والسياسات وااللتزام
e .القوى العاملة

النواتج
وصُف ما يلي:

e  مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة بالفعل واليت ميكن أن يعاد استخدامها أو تتم مشاركتها يف بيئة وطنية
للصحة اإللكرتونية
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e مكونات الصحة اإللكرتونية غري املوجودة واليت سيلزم إعدادها
e .املخاطر والعوائق املرتافقة مع الفرص والثغرات اليت مت حتديدها

 1.11 تقييم مكونات الصحة اإللكترونية الموجودة بالفعل

مقابل المكونات المطلوبة
الهدف

تركِّز هذه املرحلة على حتديد ثالثة عناصر رئيسية:

e  فرص إعادة االستخدام واملشاركة: ما هي مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة بالفعل واليت ميكن أن ُتستخدم
يف حتقيق رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية؟

e  الثغرات: ما هو املكان الذي ال يوجد فيه مكونات صحة إلكرتونية موجودة بالفعل مناسبة، قد مت حتديد
لزومها يف مشروع الرؤية؟

e  املخاطر والعوائق: ما هي املخاطر والعوائق اليت ميكن أن تؤثر على إمكانية حتقيق مكونات الصحة اإللكرتونية
املطلوبة؟

وتُقاَرن مكونات الصحة اإللكرتونية املطلوبة )الفصل 8( مع مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة بالفعل )الفصل 10( 
لتحديد الفرص والثغرات واملخاطر والعوائق )الشكل 11(.

الشكل 11. تحديد فرص االستفادة، والثغرات، والمخاطر والعوائق

تحديد فرص إعادة االستخدام وفرص التشارك
تساعد األسئلة الواردة أدناه يف حتديد فرص إعادة االستخدام وفرص التشارك.

e  ا هي مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة بالفعل أو املخطَّط هلا اليت ميكن أن تقدِّم جزئياً أو كلياً مكوِّن
صحة إلكرتونية مطلوب؟

e  :ما هو اجلدول الزمين لتقدمي مكونات الصحة اإللكرتونية املخطَّط هلا، وعلى أي شيء يتوقف تقدميها )مثاًل
التشريع، التمويل، السياسات، مكونات أخرى، إخل.(؟

e  ما هو التعديل الذي سيحتاجه مكوِّن صحة إلكرتونية موجود بالفعل )أو خمطَّط له( حىت ُيسَمح له أن
ُيستخدم يف البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية ؟

e كم سيكون مدى األطر الزمنية الالزمة لتعديل املكونات املوجودة بالفعل أو لتوسيع نطاقها؟

 
Implications 

رؤية لصحة
اإللكترونية وطنية 

مكونات الصحة
اإللكترونية المطلوبة

المقارنة

فهم البيئة الحالية
للصحة اإللكترونية

مكونات الصحة اإللكترونية
الموجودة بالفعل

اآلثار المترتبة

فرص االستفادة،
والثغرات، والمخاطر

والعوائق
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e كم ستبلغ التكلفة لتعديل املكونات املوجودة بالفعل أو لتوسيع نطاقها؟
e ما هي األطراف املعنية اليت ينبغي أن ُتستشار يف استخدام مكوِّن قائم أو خمطَّط له؟

تحديد الثغرات
تساعد األسئلة الواردة أدناه يف حتديد الثغرات.

e  أيٌّ من مكونات الصحة اإللكرتونية املطلوبة يف مشروع الرؤية ليس هلا مكونات موجودة بالفعل للبناء عليها
)مكونات غري موجودة أو غري مالئمة(؟

e  ما هو االستثمار املطلوب يف جمال مكونات الصحة اإللكرتونية لدعم هذه الثغرات، مبا يف ذلك عندما تدعو
احلاجة إىل تعزيز أو توسيع نطاق مكوِّن موجود بالفعل )أو خمطَّط له(، كونه حيقِّق جزئياً فقط مكوِّن صحة 

إلكرتونية مطلوب؟
e ما هي اإلجراءات أو األنشطة اليت يلزم أن حتدث كجزء من هذا االستثمار؟
e  ،هل القيام هبذه األنشطة يتوقف على استثمار آخر )مثاًل: التشريع، التمويل، السياسات، مكونات أخرى

إخل.(؟
e كم سيكون مدى األطر الزمنية الالزمة إلجناز هذا االستثمار؟
e كم ستبلغ تكاليف حتقيق هذا االستثمار؟
e ما هي األطراف املعنية اليت ينبغي أن ُتستشار وتشاَرك يف صياغة وتنفيذ وتشغيل هذه االستثمارات؟

تحديد المخاطر والعوائق
تساعد األسئلة الواردة أدناه يف حتديد املخاطر والعوائق.

e  ما هي املخاطر والعوائق املرتافقة مع استخدام مكوِّن صحة إلكرتونية موجود بالفعل أو خمطَّط له يف الرؤية
الوطنية؟ ومن األمثلة على املخاطر احملتملة:

y إمكانية املشاركة الفعالة مع األطراف املعنية وكسب دعمها
y توفر املهارات واملعارف واخلربات
y املمارسات واملواقف الثقافية املوجودة بالفعل وما ينجم عنها من تبين الصحة اإللكرتونية
y األطر التشريعية والتنظيمية املوجودة بالفعل
y السياسات الصحية والسياسات احلكومية األخرى املوجودة بالفعل
y اجلودة والسالمة السريرية
y خصوصية وأمان املعلومات الصحية الشخصية
y التوقف على مكونات أخرى للصحة اإللكرتونية
y استقرار واستمرارية قيادات القطاع الصحي السياسية واإلدارية
y توفر متويل االستثمار
y .إمكانية حتقيق توافٍق يف اآلراء ومصلحٍة وعمٍل بني جمموعات األطراف املعنية
e ماذا سيكون تأثري عدم معاجلة هذه الثغرات على رؤية الصحة اإللكرتونية؟
e هل يسلِّط أيٌّ من املخاطر والعوائق الضوء على مكونات صحة إلكرتونية مفقودة؟
e ما هي اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها لتخفيف هذه املخاطر والعوائق؟
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دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية  اجلزء 1: رؤية للصحة اإللكرتونية

نواتج موصى بها
ينبغي أن تُنِتج هذه املرحلة وصفاً للفرص اليت أعيد استخدامها ومشاركتها، وللثغرات، وللمخاطر والعوائق املرافقة، من 

أجل حتقيق الرؤية الوطنية األولية للصحة اإللكرتونية؟.األسلوب

األسلوب
تتطلب هذه املرحلة تقييماً داخلياً مدعوماً بالتشاور مع األطراف املعنية لتنقيح حصائل التقييم والتحقق من صحتها.

التقييم الداخلي
ينبغي أن تشمل هذه العملية أربع خطوات:

مقارنة مكونات الصحة اإللكرتونية املطلوبة يف الرؤية األولية للصحة اإللكرتونية مع فهم املكونات املوجودة . 1
بالفعل أو املخطَّط إلجيادها يف البيئة احلالية للصحة اإللكرتونية.

حتديد ووصف فرص إعادة استخدام أو مشاركة مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة بالفعل.. 2
حتديد ووصف الثغرات يف تقدمي املكونات املطلوبة من ِقَبل الرؤية األولية للصحة اإللكرتونية )أي: تلك . 3

احلاالت اليت يبدو أهنا مكونات موجودة بالفعل غري مناسبة يف البيئة احلالية للصحة اإللكرتونية(
حتديد ووصف املخاطر والعوائق اليت مت حتديدها من خالل حتليل الفرص والثغرات اليت يُعاد استخدامها وتتم . 4

مشاركتها، إىل جانب غريها من املخاطر والعوائق القطاعية أو البيئية األوسع، اليت ينبغي أخذها بعني االعتبار.

التشاور مع األطراف المعنية
ينبغي مشاورة األطراف املعنية إلثبات ما إذا كان باإلمكان، فعاًل، إعادة استخدام أو مشاركُة مكونات الصحة 

اإللكرتونية، فضاًل عن اعتبارات إضافية ملخاطر وعوائق ميكن أن تؤخذ باحلسبان. وميكن أن ُتستخدم هذه املسامهة 
يف تنقيح التقييم أو التحقق من صحته. قد ال يكون هناك على الفور طرف معين، أو جمموعة أطراف معنية، له ارتباط 

بثغرة أو خطر أو عائق خمصوص؛ ففي هذه احلالة ميكن للمجموعِة املرجعيِة11 للطرِف املعينِّ أن حتدِّد األطراف املعنية 
اليت ينبغي أن ُتستشار.

The role of a stakeholder reference group is discussed as part of the recommended approach to governing the development of a national eHealth 11 
 .vision (Section 4.2)       
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الفصل 12
تنقيح الرؤية وإعداد توصيات إستراتيجية

تركِّز هذه املرحلة على تنقيح الرؤية األولية للصحة اإللكرتونية وإعداد جمموعة من التوصيات اإلسرتاتيجية.

الهدف
تنقِّح هذه املرحلة الرؤيَة األولية “غري املقيَّدة” بالنظر إىل الفرص والثغرات اليت مت حتديدها، إىل جانب غريها من 

املخاطر والعوائق اليت تعرتض حتقيق البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية. وهذا يولِّد رؤية طموحة، لكنها واقعية، لصحة 
إلكرتونية وطنية. كما يتم خالل هذه املرحة إعداد جمموعة توصيات إسرتاتيجية لتحقيق هذه الرؤية املنقَّحة، وهذه 

التوصيات ُتشكِّل املدخل الرئيسي إىل اجلزء 2 من هذا الدليل.

األنشطــة
e .ضبط اجملال والرتكيز
e .تنقيح الرؤية األولية
e .إعداد التوصيات اإلسرتاتيجية
e .كسب املصادقة على الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية وللتوصيات اإلسرتاتيجية، ونشرها

النواتج
e .رؤية طموحة، لكنها واقعية، للصحة اإللكرتونية الوطنية
e  جمموعة من التوصيات اإلسرتاتيجية لتحقيق املكونات والتطبيقات واخلدمات املطلوبة للصحة اإللكرتونية اليت

ترتكز عليها الرؤية املنقَّحة.
e .مصادقة صانعي القرار على توصيات الرؤية
e .نشر الرؤية ضمن اجملتمع األوسع لألطراف املعنية

إدارة العملية

التشارك مع األطراف المعنية

إعداد السياق اإلستراتيجي

التعلم من االتجاهات والخبرة

جمع معلومات عن بيئة الصحة اإللكترونية

تنقيح الرؤية وإعدادتقييم الفرص والثغراتتحديد المكونات المطلوبةصياغة رؤية أولية
توصيات إستراتيجية
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1.12  ضبط المجال والتركيز

الهدف
سيكون لدى البلدان التزامات ومكوِّنات وموارد خمتلفة لتنفيذ رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية، وستبدأ أيضاً مسريهتا يف 

الصحة اإللكرتونية من نقاط خمتلفة متاماً؛ مما يعين أن بعض البلدان ستكون قادرة على الرتكيز على توفري كافة مكونات 
الصحة اإللكرتونية احملدَّدة يف الفصل 9، بينما سرتكِّز بلدان أخرى على جمموعة فرعية منها. وإن ترتيب األولويات 

عملية تفاعلية، تتأثر بعوامل داخلية وخارجية )اجلدول 24(.

الجدول 24. عوامل داخلية وخارجية لتحديد أولويات الصحة اإللكترونية
األمثلةالوصفالنمط

معارف وُرؤًى تتطور يف غضون داخلي
إعداد الرؤية الوطنية للصحة 

اإللكرتونية.

y فرص إعادة استخدام املكونات القائمة أو مشاركتها
y الثغرات اليت جيب أن ُتسد
y املخاطر والعوائق املرتافقة مع الفرص والثغرات
y التوقف على إنشاء مكونات أخرى
y .تقديرات رفيعة املستوى حلجم التمويل وللمدة الالزمة إلنشاء املكونات املطلوبة

إرشادات وتوجيهات يقدمها خارجي
صناع القرار يف القطاعني 

السياسي والصحي واألطراف 
املعنية.

y :الرغبة يف رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية ويف الكيفية اليت ينبغي أن توازِن هبا بني
- حصائل الصحة اإللكرتونية قصرية األمد )1-3 سنوات(

- حصائل الصحة اإللكرتونية طويلة األمد )5-10 سنوات(
y آراء عما يرجَّح أن يتحقق خالل اإلطار الزمين بالنظر إىل طبيعة القطاعني السياسي والصحي
y .التمويل واملوارد اليت يرجَّح توفرها، واليت يقوم البلد )أو سيقوم( بتوجيهها حنو تنفيذ الرؤية

تدرس هذه العملية الرؤية يف ضوء املعايري التالية: )1( هل هي واقعية، بالنظر للفرص والثغرات واملخاطر، و)2( هل 
تتماشى حصائل الصحة اإللكرتونية مع األولويات الصحية، و)3( هل هناك دعم كاٍف؟

ليس القصد من هذه اخلطوة إعداد خارطة طريق مفصَّلة لألنشطة ذات األولوية، لكن القصد هو حتديد اجملموعة 
الواسعة من مكونات الصحة اإللكرتونية اليت ينبغي أن تُقدَّم خالل اإلطار الزمين للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية 

)اجلزء 2 من الدليل يركِّز على إعداد خطة التنفيذ الوطنية(. كما أنه ليس حمور هذه املرحلة إعداد دراسة جدوى 
مفصَّلة، تغطي الفوائد والتكاليف. وعلى الرغم من أن التمويل ُيستعرض باختصار خالل هذه املرحلة، ومبزيد من 

التفصيل يف اجلزء 2، فإن إعداد دراسة جدوى مفصَّلة يقع خارج نطاق هذا الدليل.

نواتج موصى بها
ينبغي أن تصف هذه اخلطوة مكوناِت الصحة اإللكرتونية اليت سيتم حتقيقها ومسوغاِت اختيارها.

األسلوب
هذه اخلطوة عملية تفاعلية تتكون من حتليل داخلي، يدعمه تشاور مع األطراف املعنية يف القطاعني السياسي والصحي 

)الشكل 12، اجلدول 25(.
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الشكل 12. خطوات لتنقيح رؤية الصحة اإللكترونية

الجدول 25. خطوات لتنقيح رؤية الصحة اإللكترونية
الحصائل المحتملةنموذج لألسئلةالُمدَخالتالخطوة

حتليل بيئة الصحة اإللكرتونية: 1
y إعادة استخدام الفرص والتشارك هبا
y الثغرات
y املخاطر والعوائق
y .اإلطار الزمين للرؤية

y  ،بالنظر إىل حتديد الفرص املعاد استخدامها واملشاركة
والثغرات، واملخاطر والعوائق، ما هي مكونات الصحة 

اإللكرتونية اليت ميكن، واقعياً، أن توضع موضع التنفيذ يف 
اإلطار الزمين املطلوب؟

y  ماذا ميكن أن حيقَّق، واقعياً، من تفكري األطراف املعنية يف
القطاعني السياسي والصحي ضمن اإلطار الزمين املطلوب؟.

فهم ملكونات الصحة اإللكرتونية اليت ميكن 
أن تتحقق، واقعياً، ضمن اإلطار الزمين 

املرغوب.

2
y )1( نواتج اخلطوة
y فهم حصائل النظام الصحي
y فهم حصائل الصحة السكانية
y .فهم حصائل القطاعات غري الصحية

y  ما هي حصائل النظام الصحي والصحة السكانية والقطاعات
غري الصحية األوسع اليت ستقوم مكونات الصحة اإللكرتونية 

املقرتَحة بالتمكني منها؟
y  كيف تتماشى هذه احلصائل جيداً مع األولويات الصحية

اإلسرتاتيجية، قصرية وطويلة األمد؟.

جمموعة حمسَّنة من مكونات الصحة 
اإللكرتونية، أو

حاجة إىل إعادة النظر يف اإلطار الزمين 
للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية.

3
y )2( نواتج اخلطوة
y  االلتزام السياسي بالرؤية الوطنية للصحة

اإللكرتونية
y التزام األطراف املعنية بالرؤية الوطنية
y  التمويل احملتَمل أن يكون متوفراً لتحقيق

الرؤية.

y  هل هذه احلصائل مقبولة لدى صناع القرار يف القطاعني
السياسي والصحي ولدى األطراف املعنية؟

y  بالنظر إىل التمويل الذي يرجَّح أن يكون متاحاً، ما هي
مكونات الصحة اإللكرتونية اليت ميكن أن تتحقق؟

y  هل ستتم إعادة النظر يف مرامي النظام الصحي وحتدياته
لتقليص أو توسيع نطاق مكونات الصحة اإللكرتونية اليت 

جيب أن تتحقق؟.

جمموعة من مكونات الصحة اإللكرتونية مت 
دعمها وترتيب أولوياهتا، أو

حاجة إىل إعادة النظر يف األولويات 
الصحية اإلسرتاتيجية اليت ينبغي أن جتيب 

الرؤية عليها، أو

حاجة إىل إعادة النظر يف اإلطار الزمين 
للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية.

على الرغم من أن املخطَّط واجلدول املذكورين أعاله سيقرتحان أسلوباً منظَّماً وخطياً لرتتيب األولويات هذا، فإن 
العملية، يف الواقع، حتتاج إىل مرونة يف التنقل بني خمتلف هذه اخلطوات، حيث أن املعارف والتوجيه يقدَّمان من ِقَبل 

األطراف املعنية يف القطاعني السياسي والصحي. وإنه من املهم أيضاً إدراك أن هذه اخلطوة تركِّز على ترتيب األولويات 
على مستوى إسرتاتيجي، وليس على مستوى ختطيط براجمي. أما التخطيط املفصَّل وما يرافقه من ترتيب األولويات فهو 

حمور اجلزء 2 من هذا الدليل.

خطوة 2 خطوة 3

خطوة 1

رؤية أولية للصحة اإللكترونية
تحليل بيئة الصحة اإللكترونية

(الفرص، الثغرات، المخاطر، اإلطار الزمني)
مكونات الصحة اإللكترونية
التي يمكن تقديمها بواقعية

الرؤية المنقَّحة
للصحة اإللكترونية

التمويل
وااللتزامات المقيَّمة 

المكونات المعَّدلة
أو اإلطار الزمني المعدَّل

مراجعة نتائج الصحة
اإللكترونية وأولوياتها

وأطرها الزمنية
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2.12  تنقيح الرؤية األولية للصحة اإللكترونية

الهدف
تنقِّح هذه اخلطوة الرؤية األولية للصحة اإللكرتونية لتعكس حصائل عملية ترتيب األولويات. وفيما يلي أمثلة عن أمناط 

األسئلة اليت ينبغي البحث فيها.

e  ما هو مدى الفعالية اليت ميكن أن تنَجز هبا حصائل الصحة اإللكرتونية احملدَّدة يف الفصل 8، الفقرة 2-8، مع
جمموعة مكونات الصحة اإللكرتونية اليت مت حتديد أولوياهتا؟

e  ما هي املراجعة املطلوبة حلصائل الصحة اإللكرتونية حىت تعربِّ بدقٍة عن جمموعة مكونات الصحة اإللكرتونية
اليت مت حتديد أولوياهتا؟

e  ما هي التغيريات املطلوبة يف بيان الرؤية األولية للصحة اإللكرتونية كحصيلة ملراجعة حصائل الصحة
اإللكرتونية؟

e  ماذا تعين هذه التغيريات لكل جمموعة من جمموعات األطراف املعنية الذين ُوصفت هلم، يف األصل، الرؤية
األولية للصحة اإللكرتونية، وكيف حتتاج هذه األوصاف إىل حتديث؟

e ما هي التغيريات املطلوبة يف مناذج اهليكل اإلسرتاتيجي للصحة اإللكرتونية؟

نواتج موصى بها
ينبغي أن حتدِّث هذه اخلطوة النواتج اليت مت تقدميها يف الفصلني 8 و9 لتعربِّ عن جمموعة مكونات الصحة اإللكرتونية 

اليت مت حتديد أولوياهتا. وإن النواتج اليت ستحدَّث تشمل:

e )8.2 حصائل الصحة اإللكرتونية )الفقرة
e )8.4 بيان رؤية الصحة اإللكرتونية )الفقرة
e )8.5 وصف ما تعنيه الرؤية جملموعات األطراف املعنية املهمة )الفقرة
e )8.6 السيناريوهات اليت تؤكد الرؤية يف املمارسة )الفقرة
e .)9.8 مناذج اهليكل اإلسرتاتيجي للصحة اإللكرتونية )الفقرة

يتم االحتفاظ باحملتوى الذي مل يعد مطلوباً بداًل من حذفه، ويشار إليه على أنه توجيهات مستقبلية حمتملة للصحة 
اإللكرتونية. وهذا يضمن أن العمل مل َيِضع، وأنه ميكن أن يعاد النظر فيه الحقاً يف الوقت املناسب، رمبا كجزء من 

عملية مراجعة للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية.

األسلوب
ينبغي أن يكون هذا العمل نشاطاً داخلياً، ألنه يركِّز على تنقيح مواد أُعدَّت سابقاً، وينبغي أن تراَجع نواتج هذه اخلطوة 

من ِقَبل األطراف املعنية الذين شاركوا، يف األصل، يف إعداد الرؤية األولية للصحة اإللكرتونية.
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إعداد التوصيات اإلستراتيجية  3.12

الهدف
تصف هذه اخلطوة التوصيات اإلسرتاتيجية من أجل حتقيق الرؤية املنقَّحة للصحة اإللكرتونية. ينبغي أن تكون 

التوصيات اإلسرتاتيجية رفيعة املستوى، ومتمحورة حول احلصائل، وينبغي أن توضَّح لكل جمال من جماالت مكونات 
الصحة اإللكرتونية الشائعة السبعة اليت مت استخدامها طوال هذه العملية.

إن التوصيات اإلسرتاتيجية تصف اإلجراءات رفيعة املستوى املطلوبة لتحقيق البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية، وهذه 
اإلجراءات ميكن أن توضِّح الكيفية اليت ستتحقق هبا مكونات الصحة اإللكرتونية اجلديدة، أو الكيفية اليت سيتم 
هبا إعادة توظيف مكونات الصحة اإللكرتونية القائمة أو توسيع مداها. كما ينبغي أن حُيدَّد اعتماد التوصيات 

اإلسرتاتيجية على بعضها البعض، إىل جانب املخاطر والعوائق املرافقة؛ فإن فهم االعتمادات واملخاطر والعوائق سوف 
يشكِّل مدخاًل مهماً للجزء 2 من هذا الدليل.

نواتج موصى بها
ينبغي ذكر مرجع كل توصية إسرتاتيجية )اإلطار 10( بشكل منفرد ليتم التمكُّن من تعقُّب خمطَّط التنفيذ الوطين )الذي 

سيتم إعداده يف اجلزء 2(، وينبغي أن يشمل ذلك:

e األساس املنطقي للتوصية
e وصف اإلجراءات رفيعة املستوى اليت ستُتََّخذ
e االعتماد على توصيات أخرى، وطبيعة هذا االعتماد
e .املخاطر والعوائق

إن هذه اإلجراءات ذات داللة، ويقصد منها املساعدة يف فهم اآلثار املرتتبة على اإلسرتاتيجية. وسيتم تنقيح هذه 
اإلجراءات أثناء التخطيط املفصَّل الوارد يف اجلزء 2.

اإلطار 10. مثال على توصية إستراتيجية لرؤية وطنية للصحة اإللكترونية
مكونات البنية األساسية للصحة اإللكترونية

تشكل األسس الرئيسية لتبادل املعلومات اإللكرتونية عرب احلدود اجلغرافية وحدود القطاع الصحي
التوصيات اإلستراتيجية

المرجع التوصية األساس المنطقي واإلجراءات النوعية االعتماد

تنفيذ نظاِم وخدمِة تعريٍف وطنية التوصية 1
صحية فريدة.

هناك حاجة ملحة إىل تصميم وبناء وتنفيذ نظام تعريف وتوثيق للمعلومات الصحية الفردية، ألن هذه 
اخلدمة أمر أساسي من أجل قدرة البلد على الوصول إىل املعلومات وتبادهلا بشكل آمن وموثوق.

وهذا يشمل وظائف لوضع معرِّفات لألفراد وملقدمي الرعاية وملنظمات مقدمي الرعاية بشكل فريد، 
لضمان أن املعلومات حول الشخص املناسب قد أُرسلت إىل مقدِّم الرعاية املناسب.

وينبغي أن تشمل خدمات التعريف ختصيَص وإدارَة املعرِّفات الفريدة وتقدمي الدالئل اليت تتيح العثور 
على املقدمني انطالقاً من االسم أو من منِط اخلدمات اليت يقدموهنا.

وسوف تشمل اإلجراءات النوعية:
y .إجراء تصميم وبناء خدمة تعريف صحي فريد وطين
y  التعاقد مع مقدِّم خدمة ليتوىل مسؤولية تشغيل خدمة التعريف الصحي الفريد اليت تستند إىل

التأكيد على مكوِّن املزوِّد والقدرة على تشغيل اخلدمة وصيانتها. إنشاء عقد خدمات وقبول 
مستوى اخلدمة لتشغيل خدمة التعريف الصحي الفريد.

y .وضُع ترتيبات حوكمة لإلشراف على تشغيل خدمة التعريف الصحي الفريد
y  جعُل ختصيص املعرِّف الوطين للمستهلك وملقدِّم الرعاية عاماً وتلقائياً، وفرُض استخدامهم من

أجل تقدمي اخلدمات الصحية املموَّلة من ِقَبل احلكومة.

املرجع 15، املرجع 17
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وضع آليات لتشجيع مقدمي التوصية 2
الرعاية على االستثمار في تنفيذ 
وصيانة خط أساس مقبول لبنية 

أساسية ُمَحْوَسبة.

العائق الرئيسي أمام األخذ بالصحة اإللكرتونية هو النوعية السيئة نسبياً للبنية األساسية للحوسبة 
)أجهزة الكمبيوتر، واالرتباط الشبكي، واألنظمة الرئيسية إلدارة املرضى والسريريات واملمارسة( يف مجيع 
أقسام القطاع الصحي. ولتوفري أسس البنية األساسية من أجل دعم الصحة اإللكرتونية، هناك حاجة 

إىل تشجيع مقدمي ومنظمات الرعاية على االستثمار يف أساس مقبول للبنية األساسية احملوسبة.

وسوف تشمل اإلجراءات النوعية:
y  إقناع احلكومات والسلطات باستثمار متويل كاٍف يف إنشاء وصيانة خط أساس مقبول لبنية

أساسية حموسبة.
y .ربُط اعتماد مقدِّم الرعاية باستثمار البنية األساسية احملوسبة

املرجع 24، املرجع 34

األسلوب
ينبغي أن تكون هذه اخلطوة نشاطاً داخلياً يشمل تبادَل أفكاٍر وجلساِت عمٍل لصياغة جمموعة من التوصيات 
حتقِّق جمتِمعًة مكونات الصحة اإللكرتونية اليت تقوم عليها اإلجراءات املنقَّحة. وينبغي أن يتم اختبار التوصيات 

موا مسامهة يف كل توصية. اإلسرتاتيجية وتنقيُحها مع األطراف املعنية، الذين ينبغي أن يقدِّ

4.12  كسب المصادقة على الرؤية الوطنية للصحة اإللكترونية 

وللتوصيات اإلستراتيجية، ونشرها.  
الهدف

تنطوي هذه اخلطوة على التوصل إىل املصادقة على الرؤية الوطنية النهائية للصحة اإللكرتونية والتوصيات 
اإلسرتاتيجية املرافقة هلا، مث نقل ذلك إىل بيئة األطراف املعنية األوسع. وهي ختتِتم إعداَد الرؤية الوطنية للصحة 

اإللكرتونية، ومتثِّل البداية لالنتقال حنو إعداد خطة التنفيذ.

نواتج موصى بها
سوف تُنِتج هذه اخلطوة مصادقة صانعي القرار املالئمني املذكورين أعاله على الرؤية الوطنية النهائية للصحة 

اإللكرتونية والتوصيات اإلسرتاتيجية املرافقة هلا ونقلها إىل جمتمع األطراف املعنية األوسع، مع تسهيل فهمها ودعم 
إضايف إلعداد خطة التنفيذ.

األسلوب
تنطوي هذه اخلطوة على تقدمي الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية والتوصيات املرافقة هلا وعلى مراجعتها واحلصول 

على مصادقة صانعي القرار املالئمني عليها، وهؤالء يكونون عادة جلنة التوجيه اليت أُنشئت لتدير إعداد الرؤية 
الوطنية للصحة اإللكرتونية.

ومبجرد املصادقة على الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية والتوصيات اإلسرتاتيجية ينبغي أن تُنَشر وتُنقل إىل األطراف 
املعنية األوسع وإىل اجلمهور؛ مما يطلق فرتة من التثقيف وبناء الوعي حول الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية وما ستعنيه 

للبلد. تتطلب هذه املرحلة االستماع إىل وجهات النظر واآلراء وردود الفعل واإلجابة عليها بشكل مناسب. وميكن 
أيضاً أن تؤدي بعض املسامهات إىل تعديل على بعض أوجه الرؤية أو التوصيات.
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ميكن أن ختتلف فرتة التثقيف وبناء الوعي واالستماع يف مدهتا، حبسب درجة اإلحلاح على املضي ُقُدماً يف إعداد خطة 
التنفيذ؛ فعلى سبيل املثال، ميكن أن ختتار بعض البلدان أخذ فرتة تشاور أوسع بشأن الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية 
والتوصيات، ورمبا كان ذلك على شكل دعوة إىل ردود وتعليقات مجاهريية، وهذا ميكن أن يسبق التنقيح النهائي للرؤية 

الوطنية للصحة اإللكرتونية. وميكن لبلد آخر أن يرتاح إىل أن مشاركة األطراف املعنية كانت كافية وأن حتقيق خطة 
التنفيذ جيب أن ميضي ُقدماً.

وقد تتداخل هذه الفرتة أيضًا مع حشد الفريق الذي سيكون مسؤواًل عن إعداد اخلطة. هذه األنشطة موصوفة 
2 كذلك باحلاجة إىل مراجعة الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية ليعكس  2 من هذا الدليل. ويهتم اجلزء  يف اجلزء 

التمويل. توافر 
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أ الملحق 
أمثلة عن الصحة اإللكترونية

.)http:\\www.who.int\goe\en( هذه األمثلة مأخوذة من املرصد العاملي للصحة اإللكرتونية

السجالت الطبية اإللكترونية
السجل الطيب اإللكرتوين هو سجل طيب حُمَْوَسب ُيستخدم اللتقاط وختزين وتبادل معلومات بني مقدمي الرعاية الصحية 

يف منظمة ما، ليدعم تقدمي اخلدمات الصحية للمرضى. وميكن لنظم السجالت الطبية اإللكرتونية أن تكون مستقلة 
وميكن أن تتكامل مع نظم معلومات أخرى يف منظمة خدمات صحية ما. وهي تعمل كسجل قانوين أُنشئ خالل 

تقدمي الرعاية للمريض.

السجالت الصحية اإللكترونية
السجل الصحي اإللكرتوين هو سجل صحي حموسب ُيستخدم اللتقاط وختزين وتوصيل وتبادل معلومات موجزة عن 

مريض ما بني منظمات ومقدِّمي الرعاية الصحية. ومن أمثلة املعلومات: الرتكيبة السكانية، والتاريخ الطيب، واألدوية 
واحلساسية، والتمنيع، وملخصات التخريج من املستشفى، وغري ذلك من املعلومات املوجزة. عادة ما تـَُعدُّ السجالت 

الصحية اإللكرتونية لتدعم تقدمي الرعاية يف سائر جماالت القطاع الصحي وضمن احلدود اجلغرافية. كما ميكن أن 
ُتستخدم من ِقَبل األفراد والقائمني على رعايتهم للقيام بدور أكثر فاعلية يف تدبري صحتهم اخلاصة.

السجالت الصحية الشخصية
السجل الصحي الشخصي هو سجل صحي حموسب مت إنشاؤه وصيانته من ِقَبل فرد ميتلك زمام املبادرة يف تدبري 

صحته اخلاصة. وميكن للسجل أن يكون خاصاً، أو أن جُيَعل متاحاً ملقدِّمي الرعاية الصحية. وميكن للسجالت الصحية 
الشخصية أن خُتزِّن طيفاً متنوعاً من املعلومات، مثل حساسية الفرد، والتفاعالت الدوائية الضائرة، واألمراض املزمنة، 

والتاريخ العائلي، واألمراض واالستشفاءات، واألدوية، وخطط النظام الغذائي والتمارين الرياضية، وحصائل االختبارات.

التطبيب عن بُعد )الصحة عن بُعد(
إن التطبيب عن بُعد يدعم تقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بُعد؛ مبعىن أنه ال يلزم أن يكون الفرد ومقدِّمو الرعاية 

الصحية يف نفس املكان. وإن التطبيب عن بُعد ميكِّن من تقدمي رعاية مأمونة وجيدة ألشخاص يعيشون يف مناطق ذات 
إمكانية حمدودة يف احلصول على اخلدمات. وسيتم فيما يلي تقدمي أمثلة عن خدمات التطبيب عن بُعد.

e  خدمات ختزين وتوجيه تشمل حيازة بيانات طبية )مثاًل: صور( ونقَلها إىل مقدِّم رعاية صحية )مثاًل: طبيب أو
متخصص طيب( من أجل التقييم واحلصول على توصيات املعاجَلة خارج الشبكة. ومن أمثلة ذلك: األشعة عن 

بُعد والباثولوجيا عن بُعد.
e  خدمات رصد عن بُعد متكِّن مقدِّمي الرعاية الصحية من رصد حالة الفرد عن بُعد، باستخدام تقنيات من

قَبيل أجهزة ومستقبالت اإلحساس مزروعة ذات وصالت سلكية أو ال سلكية.
e  ،خدمات تفاعلية متكِّن من تفاعل آين بني الشخص ومقدِّم الرعاية الصحية عرب وسائل من قَبيل اهلاتف

ومؤمترات عرب شبكة اإلنرتنت، ومؤمترات عن طريق الفيديو، وغريها من أشكال التواصل عرب اإلنرتنت وعن 
بُعد. ومن األمثلة التقليدية على ذلك خدمات الطب النفسي والصحة النفسية.
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إن خدمات الرعاية عن بعد متكِّن من رعاية ودعم األشخاص املسنني وذوي االحتياجات اخلاصة، مما يساعدهم 
على البقاء يف منازهلم غري معتمدين على أحد، ويزيد من شعورهم بالتواصل مع جمتمع أوسع. وتشمل هذه اخلدمات 

التحذيرات )مثاًل: من احلوادث املنزلية كالسقوط( والرصد )مثاًل: العالمات احليوية، سكر الدم، الوزن(.

الصحة الجوَّالة
تصف الصحة اجلوَّالة خدمات ومعلومات تقدَّم عرب التكنولوجيا اجلوَّالة؛ مثل اهلواتف اجلوَّالة واحلواسب احملمولة. لقد 

برزت الصحة اجلوَّالة بسرعة يف البلدان النامية كحصيلة للتغلغل الكبري للهواتف اجلوَّالة وعدم وجود غريها من البىن 
األساسية الصحية احلديثة.

ومن األمثلة على ذلك استخدام األجهزة اجلوَّالة من أجل:

e )مجع بيانات يف جمال الرتصد والصحة العامة )مثل استقصاء اجلائحات
e مراقبة آنية لصحة الفرد
e الدعم العالجي، والنصح الصحي، وااللتزام الدوائي
e توفري معلومات صحية لألطباء املمارسني والباحثني واملرضى
e برامج تثقيف وتوعية صحية
e .تقدمي الدعم التشخيصي والعالجي للعاملني يف الرعاية الصحية والتواصل معهم

نُُظم دعم القرار
تساعد نظم دعم القرار مقدِّمي الرعاية الصحية على اختاذ القرارات حول التشخيص واملعاجَلة. وجتمع هذه النظم بني 
معلومات عن صحة الفرد احلالية والسابقة وبني معارف مقدِّم الرعاية الصحية، لتقدِّم نصيحة هتدف إىل الوصول إىل 

رعاية وحصائل ذات نوعية أفضل بالنسبة للفرد.

فعلى سبيل املثال، ويف جمال تدبري املداواة، تعتمد أدوات دعم القرار على مصادر املعرفة اإللكرتونية؛ مثل الدالئل 
اإلرشادية للممارسة السريرية وقواعد املعرفة، وتطبِّق هذه املعرفة على مريض حملي وبيانات سريرية من خالل القواعد اليت 

يضعها اخلرباء للتوجيه عند اختاذ قرار املداواة. إن نظم دعم القرار، عندما تُرَفق مع قاعدة شاملة ودقيقة عن معلومات 
املريض، تكون قادرة على حتديد التفاعالت الدوائية احملتملة، ومواضع عدم الدقة يف اجلرعات، واألخطاء يف وصف 

األدوية اليت قد تؤدي إىل حوادث ضائرة خطرية.

خدمات تدبير األمراض المزمنة
إن خدمات تدبري األمراض املزمنة مصمَّمة لتحسني تنسيق وتدبري رعاية األفراد املصابني حباالت مزمنة. وإن التتبع 
األفضل للحالة الصحية، وحلصائل االختبارات، ولغريها من القياسات الثابتة، متكِّن من وقايٍة وتدبرٍي أدق لنـَُوب 
األمراض احلادة أو لتدهور احلالة. وإن تتبع املعلومات، مع مرور الوقت، يدعم التخطيط لرعاية األفراد إضافة إىل 
تصميم برامج، وختصيص موارد، وإجراء حبوث عن حاالت مرضية، مما يفيد األطباء السريريني واملنظمني واملديرين 

والباحثني.

نظم إدارة الممارسة والمرضى والسريريات
تشري نظم إدارة املمارسة واملرضى والسريريات إىل نظم الكمبيوتر اليت تستخدمها منظمات الرعاية الصحية إلدارة تقدمي 

الرعاية لألفراد. وهذه النظم توفِّر إمكانية التقاط املعلومات الصحية عن املرضى وختزينها وتبادهلا واحلصول عليها أثناء 
عملية رعايتهم. كما ميكن أن توفِّر هذه النظم جمموعة واسعة من وظائف إدارة وتقدمي الرعاية الصحية يف كيانات 

الرعاية الصحية؛ مثل إدارة وسائل التشخيص، وإدارة اجلدولة واملوارد، وإدارة الرعاية السريرية، وإعداد التقارير. وإن نظم 
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إدارة املمارسة واملرضى والسريريات تشكِّل أحد األسس الالزمة جلمع وتسجيل وتبادل املعلومات اإللكرتونية عرب القطاع 
الصحي يف بلد ما.

خدمات المداواة اإللكترونية
إن خدمات املداواة اإللكرتونية تفيد مهنيي الرعاية الصحية وعامة الناس؛ فاخلدمات اليت تتيح وصف الدواء إلكرتونياً 

تسمح بنقل معلومات الوصفة إلكرتونياً من املهين الصحي إىل الصيديل، مما حيدُّ من أخطاء املداواة ويعوِّض عن النظم 
املعتِمدة على األوراق. وإن شراء األدوية عرب اإلنرتنت من صيدليات معتَمدة ميكن أن خيفِّض التكلفة وييسِّر وحيسِّن 

عملية احلصول على األدوية.

موارد المعرفة الصحية
تضم موارُد املعرفة الصحية تلك اخلدمات اليت تدير وتوفِّر إمكانية احلصول على معلومات موثوقة لدعم مقدِّمي الرعاية 

الصحية واألفراد. وتشمل هذه املوارد جمالت وجمموعات موارد إلكرتونية دولية، وجمالت إلكرتونية وطنية، وحمفوظات 
وطنية مفتوحة.

تعلم المهنيين الصحيين عن بُعد )التعلُّم اإللكتروني(
تتألف خدمات التعلم اإللكرتوين من تعليم وتدريب املهنيني الصحيني يف بيئة إلكرتونية. وميكن للتعلم اإللكرتوين أن 

حيسِّن من جودة التعليم، أو يزيد من إمكانية حتصيله عندما تكون موارد التعلم غري متوفرة، أو َيستخدم أشكااًل جديدة 
من التعلم. ومن أمثلة استخدامه: التعليم الطيب املستمر لألطباء واملمرضات، والتدريب على خدمات وقائية على 

مستوى األسرة لعمال الصحة اجملتمعية. ختتلف أدوات التعلم اإللكرتوين بشكل واسع، وميكن أن تسمح بالتفاعل بني 
املتعلم واملعلِّم، أو بالوصول إىل مكتبات رقمية ودورات عرب اإلنرتنت، أو بإقامة شبكات لتبادل اخلربات، أو باستخدام 

األجهزة النقالة للحصول على معلومات لدعم تقدمي الرعاية.

نظم المعلومات الصحية
تسهل نظم املعلومات الصحية مجع وتكديس وحتليل وتوليف بيانات من مصادر متعددة من أجل إعداد تقارير عن 

احلالة واالجتاهات الصحية )عبء املرض، ومنط سلوك اخلطر، وتغطية اخلدمات الصحية، ومقاييس النظام الصحي(. 
وميكن أن يكون يف بعض البلدان واحد أو أكثر من نظم املعلومات الصحية قيد التنفيذ، لدعم إعداد التقارير عن 

األمراض أو الربامج. كما ميكن أن يكون لديها إسرتاتيجيات نظم معلومات صحية هتدف إىل حتسني اختاذ القرارات، 
وتطوير السياسات، وإدارة اخلدمات الصحية، والرد على التهديدات الناشئة، وختصيص أفضل للموارد الصحية12.

 :Health Metrics Network (HMN). Framework for Health Information Systems Strengthening 12 
.www.who.int/healthmetrics/documents/framework/en/index.html        
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الملحق ب
فوائد الصحة اإللكترونية

الجدول 26. أمثلة عن فوائد الصحة اإللكترونية15،14،13

األمثلةمجال الفائدة

إمكانية تقدمي خدمات صحية أساسية وحمسَّنة للمجتمعات الريفية والنائية yالحصول على الخدمات
y متكني املرضى من حتديد مكان مقدِّمي الرعاية الصحية الذين يقدمون اخلدمات اليت حيتاجوهنا
y .احلصول على رأي طيب ثاٍن من اختصاصيني عن بُعد

مكاسب في ضمان فعالية 
تقديم الخدمات الصحية

y  تعزيز إنتاجية القوى العاملة الصحية حصيلة لزيادة الكفاءات يف احلصول على معلومات عن املرضى، وحفظ السجالت، واإلدارة
واإلحاالت

y .حَتسُّن االستفادة من القوى العاملة الصحية من خالل مناذج تقدمي الرعاية الصحية عن بُعد

زيادة التقّيد بأفضل املمارسات من ِقَبل مقدِّمي الرعاية الصحية، اخنفاض حاالت احلوادث الضائرة القابلة للتفادي طبيًا yجودة وسالمة الرعاية
y .حتسني القدرة على مراقبة االلتزام بتناول األدوية وأنظمة املعاجلة األخرى

المراقبة الصحية وإعداد 
التقارير الصحية

y حتسني القدرة على دعم الرتصد وإدارة املداخالت يف جمال الصحة العامة
y .حتسني القدرة على حتليل حصائل الصحة السكانية وإعداد التقارير عنها

الحصول على المعرفة 
والصحية والتعليم الصحي

y حتسني فرص الوصول إىل مصادر معرفة مقدِّمي الرعاية الصحية، مبا يف ذلك األدبيات الطبية، والتعليم، والتدريب، وغريها من املوارد
y  حتسني فرص الوصول إىل مصادر املعرفة الصحية للمستهلك، مبا يف ذلك التثقيف والتوعية الصحيان، ومعلومات الوقاية من بعض

الظروف الصحية.

حتسني فرص الوصول إىل مصادر بيانات جيدة لالطالع على خدمات الرعاية الصحية وعلى التخطيط للقوى العاملة وتطويرها. yتخطيط وإدارة العمليات

حتسني مشاركة األفراد يف املراقبة الذاتية ويف تدبري األمراض املزمنة yتمكين األفراد
y .حتسن فرص الوصول إىل مصادر معرفة صحية موثوقة

زيادة التقييس يف تبادل املعلومات ويف التواصل بني خمتلف األقسام والوكاالت واملنظمات yاالبتكار والنمو
y .زيادة فرص ابتكار سوق من خالل الوصول إىل معايري الصحة اإللكرتونية

.Eysenbach G. What is e-health? Journal of Medical Internet Research, 2001, 3:e20 13

.National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008 14

.Booz & Co. Optimising e-Health value – using an investment model to build a foundation for program success. 2010 15
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الملحق ج
هيكل لرؤية وطنية للصحة اإللكترونية

إن اخلطوط العريضة هليكل مقرتَح لوثيقة رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية موضح يف ما يلي. وميكن أن يعدَّل ترتيب 
الفقرات حبسب اجلمهور املستهَدف؛ فعلى سبيل املثال قد يفضِّل بعض اجلماهري أن توصف احلالة الراهنة للصحة 

اإللكرتونية قبل وضع اخلطوط العريضة ملتطلبات الصحة اإللكرتونية املستقبلية. ومهما كان اجلمهور فإنه جيب تناول كل 
الفقرات يف الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية.

اإلطار 11. هيكل مقتَرح لرؤية وطنية للصحة اإللكترونية

العائق الرئيسي 
املقدمة
الغرض

اجلمهور
كيفية قراءة هذه الوثيقة

امللخص التنفيذي
1. السياق اإلسرتاتيجي للصحة اإللكرتونية

1.1 الصحة السكانية

2.1 حالة النظام الصحي

3.1 املرامي والتحد يات الصحية والتنموية اإلسرتاتيجية 

1.4 اآلثار املرتتبة على الصحة اإللكرتونية

2. رؤية للصحة اإللكرتونية
1.2 رؤيتنا الوطنية للصحة اإللكرتونية

2.2 حصائل الصحة اإللكرتونية على النظام الصحي

3.2 التغيريات وتأثريها على األطراف املعنية

4.2 رؤية الصحة اإللكرتونية يف املمارسة )سيناريو اختياري(

3. أسس التغيري
3-1 القيادة واحلوكمة

2.3 االسرتاتيجيات واالبتكار

3.3 خدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

4.3 البنية األساسية 

5.3 املعايري والتوافقية

6.3 التشريع والسياسات وااللتزام

7.3 القوى العاملة

4. التوصيات اإلسرتاتيجية
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الملحق د
ملخص الطريقة

يلخص هذا املرفق الطريقة املوصوفة يف الدليل )اجلدول 27(.

الجدول 27. ملخص الطريقة
النواتجاألنشطةالمرحلة

جمع معلومات حول البيئة 
الحالية للصحة اإللكترونية 

y  إعداد فهم واسع للبيئة احلالية للصحة اإللكرتونية يف البلد من
خالل جماالت املكونات السبعة:

- القيادة واحلوكمة
- اإلسرتاتيجية واالستثمار

- اخلدمات والتطبيقات
- البنية األساسية 
- املعايري والتوافقية

- التشريع والسياسات وااللتزام
- القوى العاملة.

وصف البيئة احلالية للصحة اإللكرتونية من حيث أسس الصحة 
اإللكرتونية وتطبيقاهتا وخدماهتا القائمة أو املخطَّط هلا على املدى 

القريب.

تقييم الحالة الراهنة للصحة 
اإللكترونية من حيث 

الفرص والثغرات والمخاطر 
والعوائق

y  حتديد الفرص من أجل إعادة استخدام املكونات أو
مشاركتها، والثغرات حىت تُعاَل، واملخاطر والعوائق احملتملة 

أمام تنفيذ:
- القيادة واحلوكمة

- اإلسرتاتيجية واالستثمار
- اخلدمات والتطبيقات

- البنية األساسية 
- املعايري والتوافقية

- التشريع والسياسات وااللتزام
- القوى العاملة.

وصف ما يلي:
y  مكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة حالياً اليت ميكن أن يعاد

استخدامها أو تتم مشاركتها يف بيئة وطنية للصحة اإللكرتونية
y مكونات الصحة اإللكرتونية غري املوجودة واليت سيلزم إعدادها
y .املخاطر والعوائق املرتافقة مع الفرص والثغرات اليت مت حتديدها

تنقيح الرؤية وإعداد 
التوصيات اإلستراتيجية

y ترتيب أولويات مكونات الصحة اإللكرتونية
y تنقيح الرؤية األولية
y إعداد التوصيات اإلسرتاتيجية
y  كسب التأييد للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية وللتوصيات

اإلسرتاتيجية، ونقُلها.

y رؤية طموحة، لكنها واقعية، للصحة اإللكرتونية الوطنية
y  جمموعة من التوصيات اإلسرتاتيجية لتحقيق املكونات والتطبيقات

واخلدمات املطلوبة للصحة اإللكرتونية اليت ترتكز عليها الرؤية 
املنقَّحة

y  املصادقة على الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية وعلى التوصيات
اإلسرتاتيجية من ِقَبل صانع )صانعي( القرار.

y  نقل الرؤية والتوصيات املصاَدق عليهما إىل جمتمع األطراف املعنية
األوسع.

تحديد اتجاهات الصحة 
اإللكترونية ذات الصلة 

وأفضل الممارسات

y حبوث رؤى وإسرتاتيجيات وبرامج وطنية للصحة اإللكرتونية
y  حبوث اجتاهات وأفضل املمارسات وحصائل دولية للصحة

اإللكرتونية.

فهم ما يلي:
y كيف يتم استخدام الصحة اإللكرتونية يف بلدان وأوضاع مشاهبة
y  أمناط ملرامي ولتحديات تواجه النظام الصحي وميكن أن تعاجلها

الصحة اإللكرتونية
y  األدلة على الفوائد النوعية اليت قدمتها الصحة اإللكرتونية يف

أوضاع مشاهبة.
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املوافقة على األفق الزمين للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية yصياغة رؤية أولية
y  حتديد حصائل الصحة اإللكرتونية املرجوة استناداً إىل املرامي

والتحديات الصحية
y  وصف األساس املنطقي لكل حصيلة ُيسعى إليها، ربط

حصائل الصحة اإللكرتونية بالسياق اإلسرتاتيجي
y إعداد بيان رؤية أويل
y وصف ما ستعنيه رؤية الصحة اإللكرتونية لألطراف املعنية
y  إعداد واحد أو أكثر من السيناريوهات اليت تضع الرؤية

الوطنية للصحة اإللكرتونية موضع التطبيق )اختياري(.

وصف ما يلي:
y  احلصائل املتعلقة بالنظام الصحي اليت سوف تتيحها الصحة

اإللكرتونية أو تدعمها
y  األساس املنطقي بني احلصائل والسياق اإلسرتاتيجي يف جمال

الصحة اإللكرتونية
y الفوائد اليت تعود على األطراف املعنية
y  واحد أو أكثر من السيناريوهات اليت تشرح الرؤية الوطنية للصحة

اإللكرتونية يف املمارسة )اختياري(

تحديد مكونات الصحة 
اإللكترونية المطلوبة

y  حتديد مكونات الصحة اإللكرتونية املطلوبة من خالل جماالت
املكونات السبعة:

- القيادة واحلوكمة
- اإلسرتاتيجية واالستثمار

- اخلدمات والتطبيقات
- البنية األساسية 
- املعايري والتوافقية

- التشريع والسياسات وااللتزام
- القوى العاملة.

y  ميكن، أيضاً، إنشاء منوذج هليكل إسرتاتيجي للصحة
اإللكرتونية حىت يتم نقل مكونات الصحة اإللكرتونية املطلوبة 

بطريقة بصرية )اختياري(.

وصُف ما يلي:
y  جمموعة مكونات الصحة اإللكرتونية الالزمة إلعداد رؤية وطنية

للصحة اإللكرتونية
y .العالقات بني املكونات وتوقف بعضها على بعض
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الملحق هـ
خريطة وطنية لمكونات الصحة اإللكترونية

 ميكن أن ُتستخدم خريطة املكونات املفصَّلة كأساس لتحديد وتقييم مكونات الصحة اإللكرتونية )الشكل 13(.
وقد مت تقسيم منوذج خلارطة املكونات على صفحتني متقابلتني إلمكانية القراءة.

الشكل 13. خريطة وطنية لمكونات الصحة اإللكترونية: مثال

 

القيادة والحوكمة

اإلستراتيجية
واالستثمار

الخدمات والتطبيقات

البنية التحتية

المعايير والتوافقية

مشاركة األطرافتنفيذ الربنامج آليات القيادة واحلوكمة
املعنية

اهليكل
                               

إدارة النتائج اإلدارة والتشغيلالسالمة السريرية

املعلومات الصحية
اإللكرتونية الفردية
السجل الصحي

اإللكرتوين

التواصل والتعاون يف جمال الرعاية الصحية
اإلسرتاتيجية والتخطيط

وطنية

مستوى الواليات

مناطقية

حملية

إسرتاتيجية وختطيط
متكامالن

التمويل
وطين

مستوى الواليات

مناطقي

حملي

إدارة االستثمار
تطوير حالة
االستثمار

التقييم وحتديد
األولويات

ختصيص االستثمار

وضع امليزانية
وتتبُّعها

السجل الطيب
اإللكرتوين

السجل الصحة
الشخصي

اإلحاالت
اإللكرتونية

رسائل إلكرتونية
ختصصية

ملخصات إلكرتونية
لألحداث الصحية

وصفة طبية
إلكرتونية

طلب االختبارات
إلكرتونيًا

الوصول إىل السجل
الصحي الفردي

نتائج االختبارات
إلكرتونيًا

دالئل الوصول

إدارة خطة الرعاية

حجز املواعيد
وإدارهتا

أدوات تقدمي خدمات الرعاية الصحية

إدارة املداواة

دعم اختاذ قرار
الوصفة الطبية

دعم قرار طلب
االختبارات

دعم القرار السريري

الصحة املتنقلة

مراقبة وإدارة
التحذيرات

إدارة األمراض

الوصول إىل البيانات
السريرية وحتليُلها آنيًا

التطبيب عن بعد
(الصحة عن بعد)

وضع املعرَّفات للخدمات وتوثيقها
التحقق من صحةمعرِّفات الصحة الفردية

املراسلة اآلمنةمقدمي الرعاية الصحية
الدالئل

منظمات الرعاية
الصحية ومقدِّموها

خدمات الرعاية
الصحية

نظم مقدمي الرعاية الصحية

إدارة املمارسة

حوسبة البنية األساسية
األفراد ومقدِّمومقدمو الرعاية الصحيةحمليةمناطقيةمستوى الوالياتوطنية

الرعاية هلم

ربط بيانات عايل السرعة
متنقلنائيريفيمناطقييف العاصمة

معايري هيكل البيانات 
ملخصاتاإلحاالت

طلبات االختباراتالوصفات الطبيةاألحداث الصحية
البيانات السريريةخطط الرعايةونتائُجها

اآلنية

معايري اعتماد الربجمياتمعايري أمان املراسلة معايري املراسلةاملصطلحات السريرية والطبية
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الشكل 13. خريطة وطنية لمكونات الصحة اإللكترونية: مثال

الخدمات والتطبيقات

البنية التحتية

المعايير والتوافقية

التشريع والسياسات
وااللتزام

القوى العاملة

املعلومات
واملعارف الصحية
مصادر املعارف
الصحية الفردية
مصادُر معارِف

مقدمي الرعاية الصحية

تنظيم وإدارة الرعاية الصحية

رصد احلوادث
الضائرة

حتليل املخاطر

رصد االلتزام

الرتصد وحتديد
املعرضني للخطر

إدارة إجراءات
الرعاية الصحية

حتسني املمارسة
السريرية

حبوث دعم القرارات
السريرية وحتسينها
تصميم وحتسني
الربامج الصحية 

تطوير
السياسات الصحية

حبوث الرعاية الصحية
والبحوث السريرية

الدالئل
نظم املعلومات

نظم إدارة املرضىالسريرية

مستودعات السجالت
الصحية اإللكرتونية

الفردية

جمموعات بيانات املعلومات الصحية
التنظيم الصحي
واإلدارة الصحية

البحوث الصحية
والطبية

معايري هيكل البيانات

السجالت الصحيةالرسائل التخصصيةحجز املواعيد
اإللكرتونية

الصور ووسائل
األحداث السريريةاإلعالم األخرى

التشريع

املعرِّفات الصحية

سياسة اخلصوصية

سياسة اإلتاحة
واملوافقة

سياسة االستخدام
واإلفصاح

سياسة التخزين
واالحتفاظ 

سياسة التدقيق
والشكاوى

الرتخيص

السياسات
سياسة القطاع

الصحي

السياسة اخلاصة
بالصحة اإللكرتونية

سياسة القطاع
غري الصحي

االلتزام

تطوير املعايري

املطابقة واالعتماد

القوى العاملة الصحية
مهارات الصحة

اإللكرتونية وكفاءاهتا

التعليم والتدريب

االعتماد

الكوادر ذات األولوية

القوى العاملة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الصحية

مهارات الصحة
اإللكرتونية وكفاءاهتا

التعليم والتدريب

االعتماد

الكوادر ذات األولوية
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الملحق و
الدائرة المتصلة للحوكمة

إن منوذج احلوكمة من أجل الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية سيتوقف على سياق البلد وعلى دور احلكومة )الشكل 14(

الشكل 14. الدائرة المتصلة للحوكمة16

منظمة كليًا
يف أحد طريف الدائرة يقع النموذج املركزي البريوقراطي، الذي يتم مبوجبه فرض القرارات، وحتديد القوانني والربوتوكوالت 

مركزياً، وفيه اعتماد قوي على اإلشراف املباشر لضمان التطبيق واالمتثال. وإذا طُبِّق منوذج القيادة واحلوكمة املركزية 
البريوقراطية على الصحة اإللكرتونية فإنه سيقود إىل تبين الصحة اإللكرتونية انطالقاً من تفويض مركزي، وسيتم تنفيذ 

كل جوانب الصحة اإللكرتونية من خالل برامج ومشاريع وطنية واسعة النطاق.

السوق الحرة
على الطرف اآلخر من الدائرة يقع منوذج السوق احلرة، وفيه ال يوجد سلطة مركزية واضحة، واالعتماد يكون على 

أطراف خارجية؛ مثل الزبائن، ومقدِّمي الرعاية، واملورِّدين، لتحقيق احلصائل بشكل تعاوين. إن منوذج السوق احلرة يدعم 
التعاون واالبتكار، مما يسمح ملبادرات الصحة اإللكرتونية الشعبية أن تستمر بوجود تدخل ضئيل أو معدوم من السلطة 

املركزية.

السوق الموجَّهة
وبني هذين النقيضني يقع منوذج السوق املوجَّهة، الذي يوازن بني احلاجة إىل مبادرات وابتكارات حملية وبني احلاجة إىل 

تنسيق مركزي جلوانب حمدَّدة من التنفيذ. ويتميز منوذج السوق املوجَّهة هذا بتنسيق مركزي يف اجملاالت ذات االهتمامات 
الوطنية، مرتافقاً مع مرونة أكرب وحتكم وضبط مركزي أقل يف اجملاالت اليت يفضَّل فيها أن يُعطى الدور للسوق. هذا 

النموذج يعتمد على املنافسة واستخدام آليات احلوافز والتمويل وااللتزام لتقود احلصائل يف مكان السوق.

   

سوق حرةسوق موجَّهةمنظمة كليًا

أنماط الحوكمة

البنية

الضوابط

حوكمة الشبكة

ال مركزية

اإلنتاج المشترك والتعاون

حوكمة السوق

تجمع بين المركزية والالمركزية

األداء يستند إلى النتائج

حوكمة بيروقراطية

مركزية

تشريع وعقوبات

Adapted from National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide, 16 
 .Deliotte Touche Tohmatsu, 2008        
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الملحق ز
تعاريف المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل

التعريفالمصطلحالجزء

الجزء 1:

 إعداد رؤية وطنية للصحة 
اإللكترونية

املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية يف جمال القطاع الصحي و/أو مرامي التنمية الوطنية األخرى املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية
اليت قد تكون الصحة اإللكرتونية أفضل من يدعمها. وعلى الرغم من إمكانية وجود العديد 

من املرامي والتحديات املختلفة، فإن بعضها فقط ميكن أن يتم دعمها مباشرة من ِقَبل 
الصحة اإللكرتونية.

ما سيتم حتقيقه أو تغيريه من خالل استخدام الصحة اإللكرتونية، والكيفية اليت سيتغري هبا حصائل الصحة اإللكرتونية
النظام الصحي واخلدمات الصحية عن طريق:

y حتسني تدفقات املعلومات ضمن القطاع الصحي
y .حتسني الوصول اإللكرتوين إىل اخلدمات واملعلومات الصحية

بيان رفيع املستوى يصف الفوائد واحلصائل اإلسرتاتيجية للبلد بشكل عام أو للنظام الصحي رؤية الصحة اإللكرتونية
وللسكان من خالل التغيريات اإلسرتاتيجية يف النظام الصحي واخلدمات الصحية اليت يتم 

إدخاهلا عن طريق الصحة اإللكرتونية )حصائل الصحة اإللكرتونية(.

تتكون البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية من مكونات الصحة اإللكرتونية اليت متثل العناصر البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية
املواتية واملؤسِّسة للصحة اإللكرتونية إضافة إىل اإلمكانات التقنية اليت تشكِّل معها “النظام 

البيئي” للصحة اإللكرتونية يف بلد ما.

لبناُت بناِء البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية اليت سوف تسمح حلصائل الصحة اإللكرتونية أن مكونات الصحة اإللكرتونية
تتحقق. وهي تصف ما يُطَلب إدخاله أو تقويته لتحقيق رؤية الصحة اإللكرتونية من حيث:

y القيادة واحلوكمة
y اإلسرتاتيجية واالستثمار
y اخلدمات والتطبيقات
y  البنية األساسية
y املعايري والتوافقية
y التشريع والسياسات وااللتزام
y .القوى العاملة

تصف التوصياُت اإلسرتاتيجية اإلجراءات رفيعة املستوى املطلوبة لتحقيق البيئة الوطنية للصحة التوصيات اإلسرتاتيجية
اإللكرتونية. وهذه اإلجراءات ميكن أن تصف الكيفية اليت سيتم هبا حتقيق مكونات الصحة 

اإللكرتونية اجلديدة، أو الكيفية اليت سيتم هبا إعادة توظيف مكونات الصحة اإللكرتونية القائمة 
أو توسيع نطاقها. 

الجزء 2:

إعداد خطة تنفيذ الصحة 
اإللكتروني

الجزء 3:

الدالئل اإلرشادية لمراقبة وتقييم 
الصحة اإللكترونية الوطنية

جماالت واسعة لتصنِّف األنشطة الوطنية ذات الرتكيز والقصد املتشابه واملطلوبة لتحقيق رؤية خطوط التنفيذ
صحة إلكرتونية للبلد.

اإلجنازات أو احلصائل أو التغيريات النوعية املطلوبة لتحقيق توصية إسرتاتيجية ما.نواتج الصحة اإللكرتونية
.األنشطة جمموعة األنشطة اليت ينبغي القيام هبا لتحقيق ناتج معنيَّ

املؤشرات اليت تقدِّم رؤى عن تبينِّ الصحة اإللكرتونية واألخذ هبا ضمن القطاع الصحي للبلد.مؤشرات النواتج
املؤشرات اليت تقدِّم لألطراف املعنية رؤى عن احلصائل امللموسة اليت نشأت عن تبينِّ الصحة مؤشرات احلصائل

اإللكرتونية واستخدامها.



يتزايد توسع وأهمية تطبيق تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في دعم الخدمات الوطنية للرعاية الصحية تزايداً 
مطرداً، والسيما في األوقات التي تعاني فيها النطم الصحية من التحديات االقتصادية الخانقة ومن تزايد الطلبات 

على تقديم رعاية صحية أكثر جودة وأكثر كمية، وخاصة للناس األكثر احتياجاً.

إن دليل اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإللكترونية هو دليل عملي أعده الخبراء ليمد الحكومات والوزارات 
واألطراف المعنية باألسس الصلبة والطرق الصارمة إلعداد وتنفيذ رؤية وطنية للصحة اإللكترونية ووضع خطة 

عمل وإطار للرصد وللتقييم. ويمكن لجميع البلدان بغض النظر عن مستوى التطور الذي أحرزته أن تكيف هذا 
الدليل ليالئم الظروف الخاصة بها.

إن دليل اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإللكترونية يمثل ثمرة آلفاق التعاون األكثر أهمية في الوقت الحاضر بين 
منظمة الصحة العالمية واالتحاد الدولي لالتصاالت فهو يلقي الضوء على فهم طبيعة الصحة اإللكترونية وما 

يمكنها أن تحققه وكيفية تطبيقها وأسباب تطبيقها في الرعاية الصحية في الوقت الحاضر. 

Cover art: base map made with Natural Earth; 
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