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الجزء

2

إعداد خطة عمل وطنية للصحة اإللكترونية

الهدف

إن اجلزء  2من هذا الدليل يستند إىل الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية اليت ورد بياهنا يف اجلزء  ،1وإن اجلزء  2يستفيد
من النتائج اليت مت احلصول عليها من اجلزء  1باعتبارها نقطة انطالق ،فيمضي اآلن قُ ُدماً يف مناقشة الكيفية اليت ميكن
أن تتحقق هبا الرؤية من خالل إعداد خطة عمل وطنية شاملة ومنظَّمة جيداً للصحة اإللكرتونية.

إن بدء بلد ما بوضع إسرتاتيجية وطنية للصحة اإللكرتونية سوف يصوغ خطة عمل تعكس الظروف والقيود
ِ
ألنشطة و ِ
متويل الصحة
واألولويات اخلاصة به .وإن القيمة األساسية هلذه العملية هي متكني احلكومة من وضع خطة
اإللكرتونية على املدى القريب واملتوسط ،يف الوقت الذي تبين فيه أساساً صلباً لالستثمار والنمو على املدى األبعد.
ميكن أن يُنظر إىل خطة العمل كوثيقة قائمة بذاهتا ،ميكن أن تُنشر بشكل واسع لكل األطراف املعنية بالصحة
اإللكرتونية يف البلد وغريها من األطراف املهتمة ،لقراءهتا وإعادهتا من أجل فهمها واالبتداء بتنفيذ اخلطة.
ستكون هناك عناصر حتمية ومعقَّدة بالضرورة ،ومع ذلك فإنه من املفيد بذل جهود جلعلها مفهومة ومتاحة جلمهور
املستخدمة بكثرة يف امللحق ز .إن هذا األسلوب يعود
واسع ،وعلى هذا األساس مت تقدمي تعريف للمصطلحات
َ
ِّ
بالفائدة ليس فقط على القراء املباشرين ،بل يفيد أيضاً أولئك الذين سيؤيدون اخلطة وعناصرها الرئيسية ويبلغوهنا ،مبن
فيهم ،يف النهاية ،عامة الناس .وقد ورد يف امللحق أ مثال عن كيفية بناء هذه الوثيقة وصياغتها يف فصول أو فقرات.
املستهدف.
وينبغي تعديل الرتتيب احلايل للفقرات حبسب احلاجة وفقاً للجمهور املعينَّ
َ

الجمهور

إن الدليل الكامل بأجزائه الثالثة دليل لقادة القطاع الصحي احلكومي ،يف الوزارات واألقسام والوكاالت ،الذين سوف
يديرون إعداد إسرتاتيجية وخطة عمل الصحة اإللكرتونية لبلدهم .يبدأ بناء اخلطة بفهم ما ينبغي عمله (اجلزء )1
والذي مت توجيهه ،بشكل خاص ،إىل اجلمهور السياسي الذي جيب كسب تأييده ودعمه ملرامي هذه اإلسرتاتيجية،
وإىل املهنيني الذين يعملون ،عموماً وليس مستكمالً ،داخل احلكومة ،والذين هم على دراية مسبقة بالتطبيقات احلالية
احملتملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجملال الصحي.
و َ
موجه أكثر حنو أولئك الذين سيقومون بتنفيذ اخلطة ،مبا فيهم
وإن اجلمهور
املستهدف يف اجلزء  2سياسي أيضاً ،لكنه َّ
َ
األطراف املعنية املذكورة يف اجلزء  1واملشار إليهم ثانية يف اجلزء  ،2فمشاركتهم أمر بالغ األمهية.
فالقراء الرئيسيون للجزء  2إذن هم صناع القرار الذين قاموا بإعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية من خالل وسائل
أخرى ،والذين يسعون إىل إعداد خطتهم اخلاصة هبم لتنفيذها .وكما هو احلال يف األجزاء الثالثة للدليل ،فإن التطبيق
الناجح للخطة يتطلب فريقاً ذا خربة يف التخطيط اإلسرتاتيجي والتحليل والتواصل .وسيكون الرتكيز يف اجلزء  3على
التأكد من أن اخلطة تفعل ما يُفرتض أن تفعله ،وعلى تنقيح ذلك وإعادة توجيهه إذا لزم األمر ،وكذلك ،إذا أُجنزت
بشكل جيد ،إغناء املمارسات اليت تطبق يف دول أخرى باملعلومات.

الصفحه i

دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية اجلزء  :2إعداد خطة عمل وطنية للصحة اإللكرتونية


نظرة عامة على الدليل

كملخص للمقدمة العامة فإن الدليل يقدِّم إطاراً وطريقة إلعداد األجزاء الثالثة؛ من رؤية وطنية ،وخطة عمل ،وإطار
رصد للصحة اإللكرتونية ،مع بناء اجلزأين الثاين والثالث تدرجيياً استناداً إىل عمل اجلزء .1
e
e
e

eاجلزء  :1رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية تستجيب للمرامي الصحية والتنموية.
eاجلزء  :2خطة عمل وطنية للصحة اإللكرتونية تعكس أولويات البلد وسياق الصحة اإللكرتونية.
eاجلزء  :3خطة لرصد التنفيذ وتدبري املخاطر املرافقة.
اﻟﺠﺰء
ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ(

اﻟﺠﺰء
رؤﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

2

1

توجيهات حول الجزء

اﻟﺠﺰء
رﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
3

2

يتكون اجلزء  2من تسعة فصول وستة مالحق:
e eالفصالن  1و 2يقدِّمان دليالً إلدارة العملية والعمل مع األطراف املعنية.
e eالفصل  2يلخص نواتج اجلزء  1ليتم استخدامها كنقطة انطالق إلعداد خطة العمل.
e eالفصل  3يصف العناصر الرئيسية والطريقة اليت يتم هبا إعداد خطة عمل للصحة اإللكرتونية.
e eالفصل  4يهتم بالتشارك أكثر مع األطراف املعنية يف إعداد اخلطة.
مفصالً عن كل مرحلة من مراحل عملية التخطيط.
e eالفصول  9-5تقدِّم دليالً َّ
ٍ
مقرتحاً لوثيقة اخلطة.
وتقدِّم املالحق معلومات إضافية لدعم هذا الدليل ،تشمل تعريف مصطلحات وهيكالً َ
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مقدمة

من الرؤية إلى خطة العمل
الرؤية الوطنية للصحة اإللكترونية

يف هذه النقطة من العملية الشاملة ،تقوم احلكومة بإنشاء رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية من خالل استكمال اجلزء  1من
املتخذة للمضي هبا قُ ُدماً ،لتدعمها بيئة األطراف املعنية األوسع.
الدليل ،ويقر قادة القطاع الصحي الرؤية ،والتوصيات َ

إن الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية تصف:

e eالسياق الصحي واإلمنائي واملرامي الصحية النوعية اليت ستدعمها الصحة اإللكرتونية
e eالنتائج اليت يُتوقَّع أن تقدِّمها الصحة اإللكرتونية
مكونات الصحة اإللكرتونية املطلوبة لتحقيق هذه الرؤية ،مع األخذ يف االعتبار البيئة احلالية للصحة
ِّ e e
اإللكرتونية ،و
e eالتوصيات اإلسرتاتيجية ،مبا فيها األولويات ،لوضع هذه املكونات موضع العمل.
لقد بينَّ اجلزء  1السبب الذي جيعل الصحة اإللكرتونية ضرورة ال بد منها ،وما الذي ستحقِّقه اخلطة الوطنية للصحة
اإللكرتونية.

خطة عمل الصحة اإللكترونية

يبينِّ اجلزء  ،2خطة العمل الوطنية للصحة اإللكرتونية ،والكيفيةَ اليت ستتحقق هبا رؤية الصحة اإللكرتونية .فيستعرض
خطوط العمل الرئيسية واملوارد املطلوبة لتنفيذ التوصيات اليت خُّاتذت يف اجلزء ( 1الشكل .)1
الشكل  .1من الرؤية إلى خطة العمل
اﻟﺠﺰء

اﻟﺠﺰء

1

اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

2

اﻷﻧﺸﻄﺔ

ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

إن خطة العمل ِّ
متكن احلكومة من:
e

e

وتنسق للتأكد من أن النتائج قد أُجنزت على
eحتديد مجيع املكونات والكيفية اليت ينبغي أن تُدار هبا و َّ
متول َّ
املستوى الوطين واحمللي
eالعمل بشكل وثيق مع األطراف املعنية املتعددة القطاعات اليت ستشارك يف تنفيذ اخلطة.

مقدمة :من الرؤية إىل خطة العمل »
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الفصل

1

ـار لخطــة عمل
إطـ ٌ
تصف خطة عمل الصحة اإللكرتونية جمموعة شاملة من األنشطة ،واملوارد املطلوبة ،واملراحل اإلسرتاتيجية لتنفيذ الرؤية
الوطنية للصحة اإللكرتونية (الشكل .)2
الشكل  .2إطار لخطة عمل الصحة اإللكترونية
ﺧﻄﻮط اﻟﻌﻤﻞ
•
•
•
•

ﺧﻄﻮط اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻨﻮاﺗﺞ
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺒﻌﻴﺎت
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

اﻟﻤﻮارد
• اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺨﺒﺮات
• اﻟﻤﻮارد رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى
• ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
• ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
• أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

1.1

خطوط عمل الصحة اإللكترونية

1.2

المـوارد

تستند خطة العمل الوطنية إىل جمموعة أنشطة ،أو خطوط عمل ،تقدِّم نظرة رفيعة املستوى على جماالت العمل
الرئيسية املطلوبة لتحقيق الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية .وسريد وصف األنشطة النوعية واإلجنازات وجماالت
االعتماد على الغري واملخاطر لكل خط عمل.

الناس ومهاراهتم وخرباهتم
من األمثلة على املوارد املطلوبة لتطبيق خطة عمل الصحة اإللكرتونية املو ُ
ارد البشرية ،وهم ُ
املزودون ،والبنيةُ التحتية .ومن بني االعتبارات األخرى تأيت جودة وتكلفة وتوفُّر هذه املوارد وما إذا كانت
و ِّ
املوردون و ِّ
درس
حملية أو دولية ،إذ أهنا سوف تؤثر على نطاق وتوقيت وحتقيق أنشطة خطة العمل .وهلذا السبب فإن املوارد تُ َ
بعناية يف مرحلة التخطيط من أجل حتسني ومشاركة وزيادة املوارد احلالية واحملتملة للتنفيذ.
إطار خلطة عمل »
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1.3

المراحل اإلستراتيجية

1.4

المقترح
الهيكل
َ

إن خطة عمل الصحة اإللكرتونية معقَّدةٌ عادةً ،وهي ذات أنشطة يتوقف بعضها على بعض عرب خطوط عمل متعددة
وإطار زمين لعدة سنوات .إن متثيل اخلطة مبراحل إسرتاتيجية جيعل التخطيط والتمويل أكثر منطقية وعملية بتحديد
تركيز نوعي ذي أولويات وأهداف وإجنازات لكل مرحلة زمنية حمدودة .لقد ُوصفت هذه املراحل من وجهة نظر رفيعة
املستوى بطريقة ميكن معه لكبار القادة السياسيني واألطراف املعنية فهمها ونشرها .وإن خطط املراحل األولية عاد ًة ما
فصل أكثر من خطط املراحل املتأخرة ،اليت ميكن توقيتها بشكل يتناسب مع التخطيط الوطين أو مع دورات امليزانية.
تُ َّ

إن اإلطار يف هذا الفصل يصف املكونات الرئيسية اليت ينبغي أخذها بعني االعتبار يف إعداد خطة عمل وطنية
للصحة اإللكرتونية .وامللحق أ يقرتح هيكالً للخطة ،ميكن تعديله حبسب احتياجات اجلمهور الرئيسي.

إطار خلطة عمل »
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إعداد خطة العمل الوطنية للصحة اإللكترونية:
لمحة عامة

الشكل  .3طريقةٌ إلعداد خطة عمل الصحة اإللكترونية
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻞ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺨﻄﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

يتم إعداد خطة عمل الصحة اإللكرتونية كعملية تكرارية مشاهبة لتلك اليت استُخدمت يف إعداد الرؤية الوطنية للصحة
اإللكرتونية؛ حيث يتم ،أوالً ،صياغة خطة أولية تعتمد على الرؤية والتوصيات اليت مت إعدادها يف اجلزء  1من هذا
الدليل ،مث يتم تنقيح الصياغة اعتماداً على مقيِّدات البلد (مثل املوارد والتمويل) وعلى بيئة الصحة اإللكرتونية .إن هذا
األسلوب يضمن أن تقوم اخلطة على أساس السياق احلايل ولكن بدون تقييد مفرط ،كما يسمح بتحديد األنشطة
توفري موارد إضافية .وهذه الفقرة تلخص الطريقة ،و
التفاصيل سترَ د يف الفصلني  3و 5ويف
اليت تتطلب إمكانيةُ تنفيذها َ
ُ
جدول تلخيص يف امللحق ب.

1.2

إدارة العملية

2.2

التشارك مع األطراف المعنية

3.2

إعداد خطوط عمل الصحة اإللكترونية

جيب أن تُدار عملية التخطيط بشكل فعال حىت تُنتِج خطة تتوافق مع الرؤية والتوصيات اليت أُعدَّت يف اجلزء  .1إن
العملية الناجحة تتطلب قيادة ودعماً من القطاع الصحي ،وآليات حوكمة مناسبة ،وتشاوراً مع األطراف املعنية ،وفريقاً
رئيسياً ذا معرفة تقنية وقدرة على التحليل ومهارات اتصاالتية.

إن إنتاج خطة عمل واعية ومدعومة يتطلب تشاوراً مع أطراف معنية متعددة القطاعات ،كما مت وصفها يف اجلزء ،1
تتوافق مع الدور احلكومي وحوكمة العملية .وإن األطراف املعنية اليت ستكون مسؤولة عن تطبيق خطة العمل ينبغي أن
شارك يف إعدادها ،لضمان اجلدوى وتسهيل الدعم حاملا يتم الشروع يف تنفيذ اخلطة.
تُ َ

يبدأ اإلعداد خلطة العمل بتحديد األنشطة املطلوبة لتحقيق الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية والتوصيات ،مث تصنَّف
أهداف ٍ
تنفيذ خاصة به.
األنشطة ضمن خطوط عمل ،لكل منها تركيز وأولويات و ُ
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4.2

إعداد خطة عمل متكاملة

5.2

تحديد متطلبات الموارد رفيعة المستوى

6.2

تطبيق قيود التمويل لتنقيح الخطة

7.2

تحديد مراحل العمل

إن اخلطط التفصيلية لكل خط عمل تتكامل ِّ
لتشكل خطة عمل صحة إلكرتونية شاملة .ويتم فحص هذه اخلطة
لتتواءم مع األولويات اإلسرتاتيجية والتوصيات اليت خُّاتذت يف اجلزء  .1كما تتم مراجعة اخلطة للتأكد من أهنا واقعية
وقابلة للتحقيق ،وأن املخاطر قد ُحدِّدت ومتت معاجلتها.

إن حمور هذه اخلطوة هو حتديد املهارات واخلربات املطلوبة لتطبيق خطة العمل؛ ألن تقييم ذلك على ضوء البيئة احلالية
احملتملة .وإن جودة وتكلفة وتوفُّر هذه املوارد وما إذا كانت حملية أو دولية
للصحة اإللكرتونية يسمح بتحديد القيود َ
درس املوارد
سوف يؤثر على نطاق وتوقيت وحتقيق األنشطة .وكما ذُكر يف الفقرة  ،2 ،1فإنه هلذا السبب ينبغي أن تُ َ
بعناية يف مرحلة التخطيط من أجل حتسني املوارد احلالية واملرت َقبة إضافة إىل تقدير احتياجات التمويل.

مقرتحة للصحة اإللكرتونية سوف يطرح حتديات يف العديد من
إن حتديد وتأمني موارد مالية لتنفيذ خطة وطنية َ
احملتمل ،مث يتم تنقيح خطة العمل حبيث تكون واقعية وميكن
البلدان.
ِّ
وستوضح هذه اخلطوة حجم وتوقيت التمويل َ
تطبيقها يف هذا السياق.

تقسم خطة العمل إىل مراحل تسري وفقها البلد تدرجيياً حنو رؤيتها للصحة اإللكرتونية .إن األسلوب املرحلي
ميكن أن َّ
تستخدم لنشر خطة عمل معقَّدة بطريقة
يف العمل أسلوب إسرتاتيجي وعملي يف آن واحد؛ فكل مرحلة ميكن أن
َ
ميكن أن تفهمها األطراف املعنية ،وميكن أن يكون هلا أهداف حمدَّدة؛ مما يساعد األطراف املعنية على فهم ما ينبغي
احملرز حنو حتقيق األهداف.
أن حتقِّقه كل مرحلة وما هو التقدُّم َ
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إدارة العملية
تركز هذه العملية على اإلدارة الفعالة إلعداد خطة عمل الصحة اإللكرتونية.
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻞ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺨﻄﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

الهدف

إن إدارة فعالة تتحمل مسؤولية فريق رئيسي تضمن أن اإلعداد خلطة عمل صحة إلكرتونية جيري بطريقة منظَّمة
ومناسبة ،مع مشاركة مالئمة لألطراف املعنية.

األنشطة

إن آليات القيادة واحلوكمة واإلدارة اليت أُعدَّت خالل اجلزء  1ينبغي أن تستمر يف عملية التخطيط ،وهي:
e
e
e
e

eاحلفاظ على قيادة القطاع الصحي والقيادة الوزارية واحلكومية للعملية ودعمها
eتعديل آليات احلوكمة اليت أُعدَّت يف اجلزء  1ملواصلة عملية التخطيط للصحة اإللكرتونية
eالتأكد من أن املهارات واخلربات املطلوبة إلعداد الربنامج موجودة
eحتديد جدول زمين وهنج إلعداد اخلطة وضمان أن اخلطوات اليت مت االتفاق عليها قد خُّاتذت.

النواتج

مصداقية وإدارٍة جيدة تُ ِ
ٍ
سفر عن خطة عمل وطنية لصحة إلكرتونية ساهم األطراف املعنية يف إغنائها
عملية ذات
ويقدمون هلا الدعم.
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1.3

القيادة الصحية والدعم الصحي

2.3

هيكل الحوكمة وآلياتها

إن القيادة الوزارية على أعلى مستوى وقيادة القطاع الصحي اليت كانت أساسية يف إعداد رؤية وطنية للصحة
اإللكرتونية هلا اآلن نفس القدر من األمهية إلعداد خطة عمل وطنية للصحة اإللكرتونية .وإن احلفاظ على هذا الدعم
قد ينطوي على اعرتاف رمسي ببدء عملية إعداد خطة العمل؛ مما ِّ
يشكل فصالً واضحاً عن إعداد الرؤية الوطنية
للصحة اإللكرتونية ،وميكن استخدامه من أجل تركيز القيادات على أهداف املرحلة التالية من العملية وعلى دورهم
فيها ،كما ميكن استخدام ذلك إلعادة تنشيط املشاركني ،بعد ٍ
عملية رمبا كانت معقَّدة أو طويلة إلعداد الرؤية الوطنية
للصحة اإللكرتونية .ومع ذلك ،فإن االستفادة من الزخم املكتسب من تلك العملية واالنتقال بعد إقرارها مباشرة إىل
إعداد خطة العمل هو ،إىل حد بعيد ،أفضل طريقة للحفاظ على القيادة والدعم.

ستخدم يف اجلزء  ،2مع تغيريات يف تركيب اجملموعات ويف املسؤوليات
إن هيكل احلوكمة الوارد يف اجلزء  1ميكن أن يُ َ
حبسب احلاجة؛ وفيما يلي مثال على ذلك (الشكل  ،)4مع تفاصيل لآلليات يف اجلدول .1
الشكل  .4نموذج لهيكل حوكمة

ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ذات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
وﺧﺒﺮاء اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ
ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﻓﺮﻳﻖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

الفصل  :3إدارة العملية »

الصفحه 7

اﻷوﺳﻊ
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المقترحة إلعداد خطة عمل الصحة اإللكترونية
الجدول  .1آليات الحوكمة
َ
اآللية

المسؤوليات

التركيب

قيادة القطاع الصحي

yyتقدِّم إشرافاً وتوجيهاً رفيع املستوى
تؤمن سلطة اإلنفاق وموارده
ِّ yy
yyتعمل
yyتدعم إدارة املشاريع يف حل املشاكل الرئيسية أو النزاعات أو
التحديات.

كبار صناع القرار يف القطاع الصحي؛ مثل وزير الصحة أو اجمللس
الوطين للسياسة الصحية واإلسرتاتيجية الصحية.

لجنة التوجيه

yyتعمل بشكل إفرادي أو مجاعي من خالل منظماهتا يف الدعاية
املسموعة واملرئية
yyتساعد يف حل القضايا والنزاعات
وتقرها
النطاق
yyتراجع التغيريات اليت تطرأ على
ُّ
yyتقدِّم التوجيه واإلرشاد للفريق الرئيسي
yyتشرف على التقدُّم
تقر خطة عمل الصحة اإللكرتونية وتصادق عليها وتعرتف هبا.
ُّ yy

أولئك األفراد الذين ينبغي أن يشاركوا يف صنع القرارات املتعلقة خبطة
العمل وبدعمها.

مجموعات ذات
مرجعية من األطراف
المعنية

yyتقدِّم مسامهة وإرشاداً فيما يتعلق بإعداد خطة العمل
yyتراجع إجنازات املشروع وتقدِّم مالحظات عليها.

الفريق الرئيسي

yyيدير األنشطة وامليزانية واملخاطر والتواصل مع جلنة التوجيه
yyيراقب التقدُّم وامليزانية
ُّ yy
يعد خطة العمل
yyجيري التشاور مع األطراف املعنية.

األفراد ذوو املهارة واخلربة يف إعداد برامج عمل معقَّدة وواسعة النطاق
تشمل تغيري القطاع الصحي

بيئة األطراف المعنية
األوسع
ُ

yyتقدِّم مسامهة يف حتديد األنشطة وتعريفها
yyتقدِّم مسامهة يف املهارات واخلربات املطلوبة لتحقيق خطة العمل،
ويف توفري هذه األصول يف السوق الوطين والدويل.

ال تشا ِرك مباشرة يف صنع القرارات ،لكن ينبغي استشارهتا ألهنا قد
تكون مسؤولة عن القيام بأنشطة يف خطة العمل .كما أهنا قد تكون
مصدر خربة يف املوضوع املعين.

ميكن هلذه اجملموعة أن تتكون من أفراد من جمموعة األطراف املعنية من
صناع القرار (انظر الفصل .)4

األكادمييون وقادة الفكر وممثلو القطاع الصحي واملمولون احملتملون
الذين مل يشاركوا مباشرة يف اختاذ القرارات لكنهم قادرون على ممارسة
درجة عالية من النفوذ بسبب مكانتهم املعرتف هبا يف هذا احلقل،
أو دورهم كمستشارين رمسيني أو غري رمسيني لصناع القرار ،أو قدرهتم
على التأثري على توفُّر التمويل.
ميكن هلذه اجملموعة أن تتكون من أفراد من جمموعة األطراف املعنية
ذات التأثري الرئيسي.

هذه األفراد واملنظمات تشمل أصحاب النشاط والفئات اخلبرية
باملوضوع املعين.

املقرتح يف اجلزء  1ميكن أن يبقى ،عموماً ،دون تغيري لدعم إعداد خطة عمل الصحة اإللكرتونية.
إن منوذج احلوكمة َ
والتغيري الرئيسي هو أن اآللية لبيئة األطراف املعنية األوسع تصبح الوسيلة الرئيسية للتشاور مع تلك األطراف املعنية
اليت قد ( )1تكون مطلوبة ،يف هناية املطاف ،للقيام بأنشطة يف خطة العمل ،و ( )2ميكن أن تقدِّم خربة يف املوضوع
املعين وتساهم يف دعم عملية التخطيط.

3.3

التأكد من أن المهارات والخبرات المطلوبة موجودةٌ

إن إعداد خطة عمل الصحة اإللكرتونية يتطلب أفراداً ذوي مهارات وخربات يف إعداد برامج إسرتاتيجية لتحقيق تغيري
واسع النطاق يف القطاع الصناعي .وسوف يقوم الفريق بالبناء على النواتج واملعارف املستقاة من اجلزء .1
وينبغي أن يكون لدى الفريق الرئيسي للجزء  2املهارات واخلربات التالية:
e
e

eإدارة املشاريع اإلسرتاتيجية على الصعيد الوطين
eفهم عميق للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية وللسياق اإلسرتاتيجي
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e
e
e
e

eإعداد برامج كبرية ومعقَّدة يف القطاع الصحي
eتقدير متويل أو تكاليف برامج العمل اإلسرتاتيجية
فعال مع األطراف املعنية
eقدرة على العمل بشكل َّ
eقدرة على استخدام معارف مستقاة من برامج ومشاريع الصحة اإللكرتونية العاملية.

تحديد الجدول الزمني

4.3

سوف خيتلف اجلدول الزمين إلعداد خطة عمل الصحة اإللكرتونية حبسب مستوى التشارك مع األطراف املعنية،
املقرتح هو بني  9و 15أسبوعاً (الشكل .)5
ومدى وتعقيد خطة العمل ،واملوارد املخصصة للعمل .واجملال َ
الشكل  .5نموذج جدول زمني إلعداد خطة عمل صحة إلكترونية
اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

1

2

3

4

5

6

7

إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻞ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮارد
رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺨﻄﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
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الفصل

4

التشارك مع األطراف المعنية
ترِّكز هذه املرحلة على ضمان تعاون فعال مع األطراف املعنية أثناء إعداد خطة عمل الصحة اإللكرتونية.
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻞ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺨﻄﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

الهدف

إن إنتاج خطة عمل واعية ومدعومة يتطلب تشاوراً مع جمموعة واسعة من أطراف معنية متعددة القطاعات ،تتوافق
مع الدور احلكومي يف الصحة اإللكرتونية .وإن األطراف املعنية اليت ستكون مسؤولة عن تطبيق خطة العمل ينبغي أن
شارك يف إعدادها ،لضمان اجلدوى وتسهيل الدعم حاملا يتم الشروع يف تنفيذ اخلطة.
تُ َ

األنشطة

قد يكون العمل مع األطراف املعنية إجراءً معقَّداً نظراً لتنوع أولئك الذين قد متس احلاجة إىل مشاركتهم .وإن تدبري
هذا التعقيد يتطلب:
e
e
e

e

eتوضيح دور احلكومة
eتعيني فئات األطراف املعنية اليت ينبغي مشاركتها
املعارف واملهارات
eحتديد أسلوب واقعي للعمل مع فئات األطراف املعنية ،يأخذ باحلسبان قوَة التأثري و َ
واخلربات
eالتخطيط للتوقيت الذي سيتم فيه التشاور مع األطراف املعنية خالل عملية التخطيط ،وضمان حتقيق ذلك.

النواتج

قبول ودعم األطراف املعنية بشكل واسع خلطة عمل واقعية للصحة اإللكرتونية.

الفصل  :4التشارك مع األطراف املعنية »

الصفحه 10

دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية اجلزء  :2إعداد خطة عمل وطنية للصحة اإللكرتونية


دور الحكومة

1.4

موجهة
لقد وضَّح اجلزء  1دور احلكومة يف إعداد إسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية للبلد؛ فكانت بعض اإلسرتاتيجيات َّ
بدقة ،بينما ظهرت غريها بطريقة تتضمن املزيد من التعاون .وكما يف اجلزء  ،1فإن دور احلكومة ،اآلن ،سيكون له تأثري
مباشر على كيفية إعداد خطة عمل الصحة اإللكرتونية وعلى طبيعة ومستوى مشاركة األطراف املعنية.
الجدول  .2دور الحكومة وآثار ذلك على التخطيط
السوق

دور الحكومة

اآلثار على التخطيط

منظمة كلياً

احلكومة تقود إنشاء وتبنيِّ الصحة اإللكرتونية من منطلق
تفويض مركزي .الصحة اإللكرتونية تنفَّذ ،بشكل عام ،من
خالل برامج ومشاريع ذات نطاق واسع على املستوى الوطين
أو على مستوى الواليات.

yyاحلكومة مسؤولة عن إعداد خطة خطوط العمل الرئيسية
yyيتم طلب مالحظات حمدودة من األطراف املعنية .تتم قيادة اخلطة بشكل
رئيسي من قِبَل احلكومة.

موجهة
سوق َّ

تقدم احلكومة تنسيقاً مركزياً للصحة اإللكرتونية يف جماالت
ذات أمهية وطنية .هناك مرونة أكثر واخنفاض يف التحكم
والتنظيم يف بعض اجملاالت حيث يوضع القطاع الصحي
والسوق يف أفضل وضع ليؤديا دوراً هاماً يف تطوير بيئة
الصحة اإللكرتونية.

yyاحلكومة تقود وتدير إعداد خطة العمل
yyاحلكومة تعمل مع األطراف املعنية لتحديد األنشطة املطلوبة ،حبيث ميكن
لألطراف املعنية أن تكون مسؤولة عن تنفيذ أنشطة ضمن اخلطة
yyحمتوى اخلطة يقاد من قِبل احلكومة واألطر ِ
اف املعنية اهلامة من قطاعات
َ
ُ
متعددة.

سوق حرة

احلكومة ال متارس سلطة مركزية وهلا حوكمة حمدودة على
تطوير البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية .هناك اعتماد كبري
على السوق لتطوير البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية بشكل
تعاوين.

yyاحلكومة تؤدي دوراً تيسريياً واستشارياً للمساعدة يف إعداد خطة العمل اليت
تلتزم أطراف معنية خمتلفة بتنفيذها.

2.4

تحديد األطراف المعنية

ينبغي أن يتم استعراض األطراف املعنية يف القطاعني الصحي وغري الصحي ،واليت مت حتديدها يف اجلزء  ،1من أجل
احملتملة يف إعداد خطة العمل الوطنية .وتِبعاً لدور احلكومة ،فإن بعض هذه األطراف املعنية قد تكون
حتديد مشاركتها َ
يشاركوا عن كثب يف مرحلة التخطيط ،وقد يُطلب من البعض
مسؤولة عن تنفيذ أنشطة رئيسية ،وبالتايل ينبغي أن َ
اآلخر تقدمي خربة يف املوضوع املعين على نطاق ضيق.
ومن أمثلة األطراف املعنية من القطاع الصحي اليت قد حُيتاج إىل استشارهتا أو دعوهتا للمسامهة يف إعداد خطة العمل
اجلمعيات املهنية الصحية
e
e
e
e
e
e
e

eاجلمعيات املهنية الصحية
eمجعيات املستشفيات واخلدمات الصحية
eاألكادمييون واملعاهد البحثية واملؤسسات الفكرية
eاهليئات الصحية وهيئات التأمني ضد العجز
eمجعيات املرضى
eسلطات الصحة العامة والرعاية الصحية؛ الوطنية واحمللية
eمقدمو الرعاية من القطاع اخلاص ،مبا فيهم املنظمات الصحية اخلاصة واملنظمات غري احلكومية
واجلمعيات اخلريية.
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كما أن أطرافاً معنيةً من خارج القطاع الصحي ستؤدي دوراً هاماً يف تقدمي الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية؛ فقد
تساهم يف املوارد (اخلربة أو اخلدمات) وقد يكون هلا مصلحة قوية يف نتيجة بيئة الصحة اإللكرتونية؛ كإجياد فرص
عمل جديدة ،على سبيل املثال .من األمثلة على هذه األمناط من األطراف املعنية:
e eوزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت السلكية والالسلكية ومقدِّمو اخلدمات
e eهيئات التعليم املهين واملعاهد األكادميية
e eالرعاية االجتماعية واخلدمات اجملتمعية
e eمنظمات الدفاع واحلماية املدنية
e eممثلو االبتكار والصناعة والعلوم
e eممثلو اخلزانة واملالية
e eاملنظمات واجلهات املاحنة الدولية؛ مثل املفوضية األوربية ،والبنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،والوكاالت
املتخصصة التابعة لألمم املتحدة.
ينبغي القيام بتحليل لألطراف املعنية الصحية وغري الصحية اليت شاركت أثناء اجلزء  ،1لفهم الكيفية اليت جيب أن
تشارك هبا يف إعداد خطة العمل ،كما يف أمثلة األسئلة الواردة أدناه:
e
e
e

3.4

 eما هو تأثري كل طرف معين يف إعداد خطة العمل وتبنِّيها؟
 eما هي اخلربات واملوارد اليت ميكن أن تتوفر لدعم إعداد خطة العمل؟
 eما هو الدور الذي ميكن أن تكون األطراف املعنية قادرة على لعبه يف تنفيذ اخلطة بالذات؟.

تحديد دور األطراف المعنية

ينبغي استعراض فئات األطراف املعنية اليت مت حتديدها يف اجلزء  ،1لتحديد دورها (الشكل  6واجلدول )3؛ ومنه ميكن
أن يخُ طَّط ملستوى املشاركة وحموِرها وتواترها وبيئتها.
الشكل  .6األدوار الشائعة لألطراف المعنية في إعداد خطة عمل صحة إلكترونية

أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺸﺎط
وزارات اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت،
واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ

ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار
ﳉﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﳎﻠﺲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

ن

اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،اﳉﻤﻌﻴﺎت
اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ا

اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻷوﺳﻊ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ،
ﲨﻌﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺮﺿﻰ

ﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
اﻷوﺳﻊ
ا
ﻲ
ا
ﻓ
ﻟ
ء
ﻤ
ا
ﻮ
ﺮ
اﻟﺨﺒ
ﺿﻮع
ب
أﺻﺤﺎ اﻟﻨﺸﺎط
ﻤﺆﺛﺮون اﻟﺮﺋﻴ
ﻟ
ﺴﻴﻮ

اﻟﻤﺆﺛﺮون اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻛﺒﺎر اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ
ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
واﻷﻛﺎدﳝﻴﻮن ،واﳌﺴﺘﺸﺎرون،
واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓﺔ

ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار
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الجدول  .3األدوار الشائعة لألطراف المعنية
فئة األطراف المعنية

الوصف

األمثلة

صناع القرار

يضعون الرؤية اإلمجالية والتوجه اإلسرتاتيجي للصحة
اإللكرتونية ،وهم مسؤولون عن املوافقة واملصادقة واالعرتاف
خبطة عمل الصحة اإللكرتونية.

yyجلنة التوجيه الوطنية للصحة اإللكرتونية ،وتشمل وزاريت الصحة
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
yyجلان أو جمالس حكومية أخرى تقدِّم هلا جلان التوجيه التقار َير (مثالً:
جلنة التوجيه قد تكون جمموعة فرعية من جلنة أو جملس يف جمال الصحة
أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت).

ليسوا مشاركني بشكل مباشر يف صنع القرار ،لكنهم قادرون
على التأثري يف القرارات بسبب:

yyكبار مديري العمل يف املنظمات الصحية الرئيسية
yyاألكادمييون البارزون
yyاستشاريون ألعضاء جلان التوجيه واللجان واجملالس احلكومية ذات
الصلة
yyاملنظمات الدولية واجلهات املاحنة.

هذه األطراف املعنية تشارك عادة يف:
yyصنع القرارات املتعلقة بإعداد خطة العمل
yyاملوافقة على خطة العمل
yyالتقدُّم يف تطبيق خطة العمل مبجرد املوافقة عليها.
المؤثرون الرئيسيون

yyمتيز معرفتهم وخربهتم يف هذا امليدان
yyدورهم كمستشارين رمسيني أو غري رمسيني لصناع القرار
yyقدرهتم على التأثري يف املوارد املتوفرة لتحقيق خطة العمل.
أصحاب النشاط

ليسوا مشاركني بشكل مباشر يف صنع القرار ،لكن مسؤوليتهم
احملتملة عن تنفيذ العديد من األنشطة الرئيسية يف اخلطة جتعل
َ
من الضروري استشارهتم.

yyوزارة أو قسم الصحة الوطنية
yyوكاالت تنمية الصحة اإللكرتونية
yyهيئات املعايري
yyاملديرون التنفيذيون للوكاالت الصحية (مثالً :املنظمات غري احلكومية،
املستشفيات ،إخل).
yyوزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/وزارة االتصاالت السلكية
والالسلكية
yyوكاالت التعليم املهين واملعاهد األكادميية.

الخبراء في الموضوع
المعني

ليسوا مشاركني يف صنع القرار ،لكنهم مصدر خلربات قد
تساعد يف حتديد أنشطة وخيارات وعمليات من أجل تنفيذ
اخلطة ورمبا من أجل التأثري على مصداقيتها وتبنِّيها.

املوردون وشركات صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية
ِّ yy
األوسع
yyاخلرباء يف ختصصات حمددة تتعلق بتحويل الصحة اإللكرتونية (مثالً:
حتويل ممارسة العمل السريري)
yyاجلمعيات املهنية الصحية.

األطراف المعنية األوسع

عامون مسؤولون
لديها ،كأطراف مستفيدة أو عميلة ،موظفون ُّ
عن كيفية استخدام وترتيب أولويات التمويل العام ،وعن كيفية
تأثر خدماهتم.

yyاجلمعيات املهنية الصحية ،مجعيات الدفاع عن املرضى.

الفصل  :4التشارك مع األطراف املعنية »
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4.4

مقاربة الخطة لفئات األطراف المعنية

ينبغي أن تأخذ مقاربة التشارك مع األطراف املعنية باحلسبان أدوارها واهتماماهتا (اجلدول  .)4وإن توضيح املقاربة
خطوة ضرورية لتحديد التوقيت والكيفية اليت ستتم هبما استشارة األطراف املعنية أثناء عملية التخطيط.
الجدول  .4نموذج مقاربة لفئات األطراف المعنية
فئة األطراف المعنية

المقاربة

صناع القرار

اتصال متكرر ورمسي لطلب مسامهة وإرشاد ،وتقدمي مواد من أجل مراجعة هنائية ،وطلب املوافقة واملصادقة على خطة العمل.

المؤثرون الرئيسيون

اتصال متكرر وغري رمسي لطلب مسامهة وتوجيه ومساعدة يف توجيه خطة العمل.

أصحاب النشاط

ٍ
ٍ
وتوجيه يف حتديد وتعريف األنشطة املطلوبة خلط عمل صحة إلكرتونية منموذج.
مسامهة
موجهة لطلب
استشارة ومشاركة َّ

الخبراء في الموضوع المعني

خمصص ،لطلب معرفة خاصة يف اجملاالت الرئيسية.
يُستشارون ،على أساس َّ

5.4

تحديد المكان والتوقيت الذي ستتم فيه مشاورة األطراف المعنية

ينبغي على فريق ختطيط املشروع أن يُعِ َّد خطة تشاور مع األطراف املعنية تبينِّ بالتفصيل الكيفية والتوقيت اللذين ستتم
هبما مشاركة األطراف املعنية ،واهلدف من ذلك؛ فاملقاربة املنظَّمة توفِّر الوقت وتضمن أن كل األطراف املعنية قد
ُحدِّدت واستشريت حسب احلاجة (اجلدول  .)5كما ينبغي على خطة مشاركة األطراف املعنية أن تأخذ باحلسبان
تَوفُّرها ،وينبغي أن تسعى إىل تقليل عدد االستشارات واملداخالت واملناقشات مع نفس الطرف املعين.
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الجدول  .5نموذج خطة استشارة لألطراف المعنية
المؤثرون الرئيسيون
yيُستشارون جلمع اعتبارات سياسية وقطاعية أوسع
y
وغري ذلك من االعتبارات اليت قد تؤثر على
حتديد خطوط عمل الصحة اإللكرتونية.

صناع القرار

yyيُستشارون جلمع اعتبارات سياسية وقطاعية أوسع وغري ذلك
من االعتبارات اليت قد تؤثر على حتديد خطوط عمل الصحة
اإللكرتونية.

إعداد خطوط لخطط
العمل للصحة
اإللكترونية

إعداد خطة العمل

المرحلة

أصحاب النشاط
yyيُستشارون لتقدمي املسامهة يف األنشطة املطلوبة
لتحقيق ناتج (نواتج) خلط عمل معينَّ .
yyيُستشارون لتقدمي املسامهة يف مواطن االعتماد
املتبادل واملخاطر املتعلقة باألنشطة.
 yyيُستشارون لتقدمي املسامهة بشأن إمكانية اإلجناز
واملخاطر يف جماالت أو أنشطة منموذج.

yyيقدِّمون التوجيه بشأن خيارات لتحسني مالءمة اخلطة للنظام
الصحي ولألولويات األخرى ذات الصلة.
yyيقدِّمون املسامهات بشأن إمكانية اإلجناز واملخاطر.

فئات األطراف المعنية
الخبراء في الموضوع المعني
yyيُستشارون لتقدمي املسامهة يف األنشطة املطلوبة لتحقيق ناتج (نواتج)
خلط عمل معينَّ .
yyيُستشارون لتقدمي املسامهة يف مواطن االعتماد املتبادل واملخاطر
املتعلقة باألنشطة.
yyيقدِّمون مسامهة بشأن إمكانية اإلجناز واملخاطر يف جماالت أو
أنشطة منموذج.

yيقدِّمون التوجيه بشأن اخليارات لتحسني مالءمة
y
اخلطة للنظام الصحي ولألولويات األخرى ذات
الصلة.
yيقدِّمون املسامهات بشأن إمكانية اإلجناز
y
واملخاطر.

yyقد يقدِّمون مسامهة عن مقاربات التمويل اليت استخدمتها بلدان
أخرى من أجل براجمها الوطنية للصحة اإللكرتونية.

yyاملهارات واخلربات املطلوبة لتحقيق أنشطة اختصاصية
yyتَوفُّر املهارات واخلربات
احملتملة لتأمني املهارات واملوارد املطلوبة
yyاملقاربات َ
yyالتمويل املطلوب لربامج ومشاريع الصحة اإللكرتونية األخرى
yyالتكاليف املرتافقة مع التقنيات التخصصية واألنشطة غري املتعلقة
بالتكنولوجيا

يقدِّمون املعارف عن:

تحديد الموارد
والتمويل

غري متوفر ،غري قابل للتطبيق

yyيقدِّمون املسامهة يف السياسات والعوامل األخرى اليت قد تؤثر على
مقاربة تأمني املهارات واملوارد املطلوبة لتحقيق خطة العمل.

تطبيق قيود التمويل
لتنقيح خطة العمل

تنقيح مراحل العمل

yيقدِّمون املسامهة يف السياسات والعوامل األخرى
y
اليت قد تؤثر على مقاربة تأمني املهارات واملوارد
املطلوبة.

yyلتحقيق خطة العمل.
yyيُستشارون كجزء من تقييم اخليارات املتعلقة بتنقيح خطة العمل
لتأخذ باحلسبان احتمال تَوفُّر التمويل.
yyخيتارون اخليار املفضَّل من أجل تنقيح خطة العمل لتأخذ باحلسبان
احتمال تَوفُّر التمويل.
yyيراجعون خطة العمل املنقَّحة ويصادقون عليها.

yyيراجعون مراحل تطبيق خطة العمل ويصادقون عليها.

yyيُستشارون لتقدمي املسامهة عن املهارات واخلربات
املطلوبة لتحقيق أنشطتهم.
yyيُستشارون لتقدمي املسامهة لتقدير التمويل الالزم
لألنشطة اليت ساعدت يف التحديد والتعريف.

احملتملة
y
yيقدِّمون املسامهة بشأن مصادر التمويل َ
لتحقيق خطة العمل
yيُستشارون كجزء من تقييم اخليارات املتعلقة
y
بتنقيح خطة العمل لتأخذ باحلسبان احتمال
تَوفُّر التمويل.
yقد خيتارون املسامهة يف إبداء مالحظاهتم حول
y
املقرتحة.
مراحل العمل َ

الينطبق

الينطبق
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الفصل

5

إعداد خطوط عمل الصحة اإللكترونية
ترِّكز هذه املرحلة على إعداد خطط فردية لكل خط عمل يف جمال الصحة اإللكرتونية.
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻞ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺨﻄﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

الهدف

يبدأ إعداد خطة عمل صحة إلكرتونية بفهم األنشطة املطلوبة من أجل حتقيق الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية
والتوصيات اليت أُعدَّت يف اجلزء  1وتصنيفها بشكل منطقي يف جمموعات؛ ألن تصنيف األنشطة يف جمموعات ِّ
ميكن
من حتديد خطوط العمل العريضة اليت ِّ
تشكل بدورها األساس خلطة عمل الصحة اإللكرتونية.

األنشطة
e
e
e
e
e
e
e
e

eحتديد خطوط العمل الرئيسية.
eالربط بني النواتج وخطوط العمل.
eحتديد األنشطة املطلوبة لتحقيق نواتج كل خط عمل
eحتديد أنشطة التغيري والتبنيِّ اإلضافية.
eحتديد مواطن مواطن االعتماد املتبادل بني األنشطة.
eإعداد خطط فردية لكل خط عمل يف جمال الصحة اإللكرتونية.
eحتديد املخاطر املرتبطة بإجناز خطط خطوط العمل.
eتنقيح خطوط عمل الصحة اإللكرتونية (اختياري).

النواتج

خطة إرشادية لكل خط عمل يف جمال الصحة اإللكرتونية ،توضح النواتج واألنشطة ومواطن االعتماد املتبادل
والتوقيت واملخاطر.
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1.5

تحديد خطوط العمل الرئيسية

الهدف

ِّ
ستخدم خطوط
حتدِّد هذه اخلطوة خطوط عمل الصحة اإللكرتونية الرئيسيةَ اليت
ستشكل األساس خلطة العمل .وتُ َ
العمل لتجميع األنشطة ذات احملاور أو املقاصد املتشاهبة .إن جتربة البلدان تشري إىل أن األنشطة املطلوبة لتحقيق رؤية
وطنية للصحة اإللكرتونية تندرج ،عموماً ،ضمن واحدة من أربع فئات واسعة (اجلدول .)6

الجدول  .6أربعة خطوط عمل شائعة في مجال الصحة اإللكترونية
خط العمل

مثال الخصائص

الحوكمة

yyتقدِّم تنسيقاً وتوضيحاً وإشرافاً على خطة عمل الصحة اإللكرتونية (مثالً :أنشطة احلوكمة).
تطور بُىن وآليات احلوكمة لضمان أن املساءلة والشفافية والقيادة الفعالة قائمةٌ.
ِّ yy

األسس

yyتقدمي مكونات صحة إلكرتونية تدعم التبادل اإللكرتوين اآلمن للمعلومات عرب احلدود اجلغرافية وحدود القطاع الصحي يف البلد ،أو
حتسن فرص احلصول على خدمات رعاية صحية من خالل قنوات إلكرتونية.
ِّ
yyذات أمهية وطنية ،وال ميكن حتقيقها بنجاح ودون التعرض ملخاطر شديدة أو معقَّدة إال إذا ما متَّت مقاربتها بوسائل املقاربة الوطنية
املنسقة.
َّ
yyاإلعداد يف دفعة واحدة فقط على املستوى الوطين له مردود (أو فعالية من حيث التكلفة) أكثر من تكرار اجلهود والنفقات على
مستويات الواليات واملناطق والقطاع اخلاص.

الحلول

yyالتشجيع على تطوير واستخدام خدمات وتطبيقات صحة إلكرتونية ذات أولوية عالية لتحسني كفاءة وفعالية إدارة النظام الصحي
وتقدمي الرعاية.
yyتقدمي مكونات صحة إلكرتونية ِّ
متكن األفراد ومقدِّمي الرعاية الصحية ومنظمي الرعاية الصحية من احلصول على معلومات صحية
وعرضها واستخدامها وتبادهلا كجزء من تقدمي الرعاية.
yyتقدمي مكونات صحة إلكرتونية توفِّر الوسائل امللموسة اليت ستستفيد بواسطتها األطراف املعنية من البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية.
yyتقدمي مكونات صحة إلكرتونية تصل إىل األسس والبنية التحتية الوطنية وتتفاعل معها وتستخدمها من أجل احلصول على املعلومات
وتبادهلا.

التغيير والت�بَنِّي

yyحتفيز وهتيئة ودعم النظام الصحي يف ت�بَنيِّ واستخدام الصحة اإللكرتونية يف إدارة الرعاية الصحية وتقدميها.
yyوضع حوافز ،وتسهيل ت�بَنيِّ خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية ،وتغيري ممارسات العمل ،لتكون قادرة على استخدام الصحة
اإللكرتونية بشكل فعال.

إن خطوط العمل الواسعة املذكورة أعاله هي مثال واحد عن نقطة ابتداء لتصنيف األنشطة يف جمموعات ،لكن ليس
من الضروري وضع اللمسات األخرية عليها يف هذه املرحلة .ومع تبلور األوجه األخرى خلطة العمل ،فإن خطوط
العمل هذه ميكن أن تتوسع أو تنقَّح ،استناداً إىل بعض العوامل مثل:
e eمدى التوصيات الواردة يف الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية (اجلزء  ،)1وما إذا كانت هناك مواضيع حمدَّدة أو
جمموعات من التوصيات تشري إىل احلاجة إىل خط عمل إضايف أو خمتلف
e eتوقعات األطراف املعنية الرئيسية خبصوص إدراج خطوط عمل حمدَّدة
e eالتفصيل الذي تود احلكومة اإلعالن عنه.
مفصل فسيتم بعد
وينبغي أن يكون الرتكيز يف هذه النقطة على إعداد خطة رفيعة املستوى ،أما التخطيط لربنامج َّ
املوافقة على املضي قُ ُدماً يف العمل.

نواتج موصى بها

ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة جمموعة أولية من خطوط العمل اليت ِّ
األساس خلطة عمل الصحة اإللكرتونية،
تشكل جمتمعةً
َ
وينبغي أن يكون لكل ِّ
خط ٍ
حمور واضح املعامل .إن بنية التحكم خبطة عمل الصحة اإللكرتونية هي ما بني
عمل قص ٌد أو ٌ
أربعة وستة خطوط عمل رئيسية ،وهي تشجع على املستوى الصحيح من العمق والتفصيل يف خطط كل واحد منها.
الفصل  :5إعداد خطوط عمل الصحة اإللكرتونية »

الصفحه 17

دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية اجلزء  :2إعداد خطة عمل وطنية للصحة اإللكرتونية


وينبغي جتنب عدد كبري من األنشطة ،حيث مييل ذلك إلنتاج مستوى مفصل جداً من التحليل والتخطيط ،ميكن أن
يستهلك قدراً كبرياً من الوقت من أجل فائدة قليلة ،نظراً ألن الرتكيز ينبغي أن ينصب على خطة رفيعة املستوى.

األسلوب

تتطلب هذه اخلطوة مجعاً بني حتليل داخلي تدعمه مسامهة من األطراف املعنية.

التحليل الداخلي

ينبغي أن ترِّكز هذه اخلطوة على مراجعة خطوط عمل الصحة اإللكرتونية املقرتحة ،وحتديد ما إذا كانت هذه اخلطوط
حباجة إىل تنقيح أو توسيع .وينبغي أن تشمل خطوط العمل كامل طيف األنشطة املطلوبة لتحقيق التوصيات الواردة
يف اجلزء  .1وميكن تعيني املكونات الواردة يف اجلزء  1خلطوط العمل هذه (الشكل .)7
الشكل  .7تعيين رفيع المستوى لمكونات الصحة اإللكترونية ألربعة خطوط عمل شائعة

اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻻﻟﺘﺰام

اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻤﻔﺘﺎح :ﺧﻄﻮط اﻟﻌﻤﻞ
اﻷﺳﺲ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻟﺤﻠﻮل

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﺒﻨﻲ

املكون اخلص بالبنية التحتية بني خطوط العمل لكل من األسس واحللول معاً ،اعتماداً على تعريف بلد ما
قد يربط ِّ
قرتح أن تُربَط األنشطة املصاحبة لتحقيق مكونات البنية التحتية مع خط العمل
لنطاق خطوط العمل هذه ،لكن يُ َ
اخلاص باألسس .انظر امللحق ج من أجل متثيل أكثر تفصيالً من الشكل .7
وكما أ َّ
َعد اجلزء  1توصيات إسرتاتيجية لكل جمال من جماالت مكونات الصحة اإللكرتونية ،فإن الربط املذكور أعاله
قد يكون أداة مفيدة يف حتديد:
e eاملواضع اليت ينبغي أن يتم فيها ربط األنشطة املصاحبة للتوصيات اإلسرتاتيجية
e eوما إذا كانت خطوط عمل الصحة اإللكرتونية حباجة إىل تنقيح أو توسيع ،من أجل يصبح املوضع الذي
خيصص له نشاط ما.
خيلو من خط العمل اخلاص بالصحة اإللكرتونية واضحاً للعيان وعندها ميكن أن َّ
تتطلب هذه اخلطوة النظر يف جمموعة واسعة من األنشطة املطلوبة لتحقيق كل توصية إسرتاتيجية مت عرضها يف اجلزء 1
من هذا الدليل ،وسيتم القيام مبزيد من التنقيح هلذه األنشطة ،كما سيوضَّح الحقاً يف الفقرة .4 ،6

التشاور مع األطراف المعنية

ميكن اختبار خطوط العمل األولية مع عدد قليل من األطراف املعنية لتحديد أية اعتبارات قد تؤثر على كيفية صياغة
خطوط العمل.
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2.5

الربط بين النواتج وبين خطوط العمل

الهدف

تبدأ هذه اخلطوة بأخذ التوصيات اإلسرتاتيجية من اجلزء  1وتقسيمها إىل جمموعة من النواتج ،ويتم إسناد هذه النواتج
إىل واحد من خطوط العمل الرئيسية .جيب فحص كل توصية إسرتاتيجية جتاه كل خط عمل مقرتح ،بالسؤال عما هو
مطلوب لتنفيذ كل توصية من حيث:
e eنواتج احلوكمة
e eنواتج األسس
e eنواتج احللول
e eنواتج التغيري والتبين.
إن اإلجابة على هذه األسئلة تتطلب تعريفاً واضحاً جملال أو حمور كل خط عمل.
إذا أمكن الربط بني كل النواتج املنبثقة عن إحدى التوصيات اإلسرتاتيجية وأحد خطوط العمل فإنه يصبح باإلمكان الربط
بني تلك التوصية وخط العمل املذكور .وقد يكون لتوصيات إسرتاتيجية أخرى نواتج ميكن ربطها بعدد من خطوط العمل،
وقد يكون هذا هو احلال عندما تكون نواتج التغيري والتبين مطلوبة إضافةً إىل نواتج األسس واحللول واحلوكمة.

نواتج موصى بها

ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة جمموعة من النواتج لكل خط من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية ،وينبغي أن يكون كل
ناتج قابالً لإلرجاع إىل توصية من التوصيات اإلسرتاتيجية الواردة يف اجلزء ( 1اإلطار .)1
اإلطار  .1أمثلة عن التوصيات اإلستراتيجية والنواتج
المعرفات الفريدة في الصحة الوطنية
التوصية اإلستراتيجية :تنفيذ خدمة ِّ
النواتج المطلوبة
األسس

الحلول

التغيير والتبني

الحوكمة

املوردين أضاف
yyجمتمع ِّ
ملعرفات الصحة
دعماً ِّ
الوطنية يف املنتجات
واحللول األكثر شعبية.
yyمت إنشاء وظيفة االلتزام
بالربجميات واعتماد عدد
من املنتجات واحللول.

yyدعم منظمات الرعاية الصحية ومقدِّميها
إلدخال اخلدمات.
yyدعم املستهلكني إلدخال اخلدمات.
استخدام ذو أولوية عالية للربجميات
اعتماد و
ٌ yy
ٌ
املعتمدة من قِبَل منظمات الرعاية الصحية
َ
ومقدِّميها.

وآلية إشر ٍ
تنفيذية ِ
ٍ
yyإنشاء حو ٍ
اف
كمة
معرفات الصحة الوطنية.
على خدمة ِّ
yyتأمني متويل مناسب إلعداد وتشغيل
معرفات الصحة الوطنية.
خدمة ِّ

معرفات الصحة
yyإنشاء خدمة ِّ
الوطنية.
معرفات الصحة
yyاعتماد معايري ِّ
الوطنية ونشرها.
yyإدخال واستخدام تشريعات
خصوصية جديدة ،وطنية
ومناطقية ،من أجل الدخول على
املعرفات يف الصحة الوطنية.
خدمة ِّ
التوصية اإلستراتيجية :تنفيذ خدمة صحة وطنية عن بُعد للمجتمعات الريفية والنائية
النواتج المطلوبة
األسس
yyإنشاء خدمة الصحة الوطنية
عن �بُْعد.
yyإنشاء ربط بيانات يناسب الغرض
من أجل اجملتمعات ذات األولوية.
yyإنشاء حوسبة حملية وبنية حتتية
لالتصاالت تناسبان الغرض من
أجل اجملتمعات ذات األولوية.

الحلول
yyوضع حلول للصحة عن
�بُْعد تناسب الغرض ومرنة،
ومتوفرة يف السوق.

الحوكمة

التغيير والتبني
yyتعليم وتدريب عمال الصحة يشمل حالياً
تدريباً على الصحة عن بُعد.
yyعمال الصحة اجملتمعية قادرون على دعم
اجملتمعات يف احلصول على خدمات
الصحة عن بُعد.
yyاجملتمعات على اطالع بالصحة عن �بُْعد.
واجملتمعات ذات األولوية تستخدمها
بشكل واسع.
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األسلوب

ينبغي أن تكون هذه اخلطوة نشاطاً داخلياً يشمل جلسات عمل ترِّكز على حتديد نواتج لكل توصية من التوصيات
اإلسرتاتيجية الواردة يف اجلزء  ،1وإسناد هذه النواتج إىل خطوط عمل.
يف بعض احلاالت ،قد تؤدي هذه العملية إىل حتديد نواتج ال ميكن ربطها بأحد خطوط العمل ،فينبغي ،يف هذه احلاالت،
إعادة النظر يف خطوط العمل لتحديد ما إذا كان نطاق خطوط العمل حباجة إىل تنقيح لتستوعب هذه النواتج (مفضَّل)،
أو أن األمر يتطلب إنشاء خط عمل جديد.
وقد تكون أطراف معنية خمتلفة مسؤولة عن حتقيق نواتج خاصة خبطوط العمل يف جمال الصحة اإللكرتونية ،ويسمح �فَْه ُم
احملتملة عن نواتج حمددة بتحديد هذه األطراف املعنية ،وبذلك ميكن أن تشارك يف حتديد األنشطة
القيادة واملسؤولية َ
املطلوبة.
واألسئلة الواردة أدناه تساعد يف حتديد الطرف املعين (األطراف املعنية) املسؤول عن ناتج معينَّ .
e
e
e
e
e

e

eمن هو املسؤول عن سياسات هذه النواتج؟
eمن الذي لديه التفويض أو السلطة؟
eمن الذي لديه الكفاءة والقدرة على حتقيق الناتج؟
eمن الذي ينظر إليه القطاع الصحي و/أو اجلمهور على أنه الكيان املناسب لتحقيق الناتج؟
eمن هو القادر على التأثري على األطراف املعنية ،من القطاع الصحي والقطاع غري الصحي ،والتشارك معها
بشكل فعال؟
eمن الذي لديه إمكانية احلصول على املوارد املالية املناسبة؟.

3.5

تحديد األنشطة المطلوبة لتحقيق النواتج

الهدف

حتدِّد هذه اخلطوة األنشطة املطلوبة لتحقيق نواتج خط عمل معينَّ يف جمال الصحة اإللكرتونية .وهذه األنشطة ذات
ناتج ما ،وليست
املستوى الرفيع هي املشاريع أو املبادرات أو اإلجراءات األخرى اهلامة إسرتاتيجياً ،املطلوبة لتحقيق ٍ
املفصلة اليت حتدَّد ،عادة ،كجزء من التخطيط ملشروع فردي .فهذه األنشطة هي األساس خلطة
األنشطة واملهام َّ
ِّ
سيمكن من حتديد
العمل ،وينبغي أن حتدَّد من حيث نطاقها وتوقيتها وتبعياهتا (اجلدول  .)7وإن حتديد هذه األنشطة
املتطلبات من املوارد والتمويل.
الجدول  .7العناصر التي تحدِّد أنشطة الصحة اإللكترونية
العنصر

الوصف

الدور

النطاق

فهم رفيع املستوى للقصد من النشاط ،يتم حتديده،
ٌ
عادة ،من حيث النواتج احملددة اليت يُطلب من النشاط
أن حيققها.

احملتملة للتوقيت ومواطن االعتماد املتبادل واملوارد وأخرياً
yyيدعم حتديد املتطلبات َ
للتمويل.

المدة

تقدير رفيع املستوى حلجم ومدة كل نشاط (مثال:
ٌ
أشهر 6 ،أشهر ،سنة واحدة ،سنتان ،إخل.).

مواطن االعتماد
المتبادل

العالقات رفيعة املستوى بني األنشطة اليت قد تؤثر على
الوقت الذي ميكن أن يبدأ فيه النشاط و/أو يكتمل.

3

yyمطلوب لتحديد التوقيت املرتبط بكل نشاط من أنشطة خط عمل معينَّ يف جمال
الصحة اإللكرتونية ،ويف هناية املطاف خطة عمل الصحة اإللكرتونية.
yyتؤثر على تسلسل األنشطة الذي يؤثر ،يف هناية املطاف ،على توقيت خطوط عمل
الصحة اإللكرتونية وخطة عمل الصحة اإللكرتونية.
yyإن استكشاف مواطن االعتماد املتبادل سوف يناقَش أكثر يف فقرة الحقة ،ومع ذلك
املرجح أن يبدأ حتديد مواطن االعتماد املتبادل أثناء هذا النشاط .وميكن
فإنه من َّ
املضي قُ ُدماً هبذه املعرفة لدعم استكشاف للتبعيات أكثر تفصيالً ضمن خطوط عمل
الصحة اإللكرتونية.
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نواتج موصى بها

ينبغي أن تُنتِج هذه اخلطوة وصف أنشطة رفيعة املستوى لكل خط عمل؛ مبا يف ذلك نطاق ومدة وتبعيات كل
حمتملة يف كل خط من خطوط العمل يف جمال
نشاط (اجلدول  .)8وامللحق د يقدِّم مزيداً من األمثلة عن أنشطة َ
الصحة اإللكرتونية.
الجدول  .8نموذج أنشطة في أربعة خطوط عمل شائعة في مجال الصحة اإللكترونية (ليست للحصر)
خط العمل

نموذج األنشطة

الحوكمة

yyتصميم وإنشاء جملس إدارة وطين للصحة اإللكرتونية
yyتصميم وإنشاء وظائف تنظيمية للصحة اإللكرتونية
ليوجه ويدير االستثمار يف جمال الصحة اإللكرتونية الوطنية
yyتصميم وإنشاء كيان وطين للصحة اإللكرتونية ِّ
yyإضفاء الطابع الرمسي على التفاعالت اإلدارية مع هيئات إدارية وطنية ومناطقية وحملية أخرى.

األسس

yyالكشف عن املتطلبات رفيعة املستوى وتصميم األسس خلدمات الصحة اإللكرتونية
yyنشر وتشغيل خدمة الصحة اإللكرتونية الوطنية
yyحتديد عملية تطوير معايري الصحة اإللكرتونية
yyمراجعة املعايري الوطنية والدولية القائمة
yyإعداد املعايري واملصطلحات واملوافقة عليها
yyاملوافقة على إطار تنظيمي متناسق وطنياً حلماية املعلومات الصحية وت�بَنِّيه
yyإنشاء آليات لتحسني حوسبة البىن التحتية يف منظمات الرعاية الصحية
yyنشر أولويات البنية التحتية لربط البيانات.

الحلول

yyإنشاء صندوق استثمار يف جمال احللول الوطنية للصحة اإللكرتونية
yyتعزيز تطوير احللول ذات األولوية العالية يف جمال الصحة اإللكرتونية
yyتصميم وإنشاء وظيفة تعمل على االلتزام باحللول الوطنية
yyإعداد ونشر معايري االعتماد وااللتزام
yyإعداد متطلبات وتصاميم رفيعة املستوى خلدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية الوطنية ذات األولوية
مفصل خلدمات الصحة اإللكرتونية الوطنية
yyاختيار شريك العمل إلجناز تصميم وبناء َّ
yyنشر وتشغيل خدمات أو تطبيقات الصحة اإللكرتونية الوطنية.

التغيير والتبني

yyحتديد وتقييم أهداف التغيري والتبين ذات األولوية
yyإعداد محالت توعية يف جمال الصحة اإللكرتونية والبدء بتنفيذها
yyإنشاء إطار لقياس فعالية أنشطة املشاركة والتوعية
yyإنشاء مستودع معارف وطين للصحة اإللكرتونية
yyإعداد نظام حوافز مالية والبدء بتنفيذه
yyالبدء بتنفيذ برامج اتصاالت يف جمال احلوافز املالية
yyمراقبة ت�بَنيِّ حلول الصحة اإللكرتونية
yyتعريف اإلطار املعياري للكفاءات يف جمال الصحة اإللكرتونية
yyتنفيذ تغيريات يف الدورات التعليمية والتدريبية
املستهدفة وللفئات العاملة
yyتصميم مرجعية لألطراف املعنيَّة
َ
yyالتشارك والتشاور مع مرجعية األطراف املعنية والفئات العاملة.

األسلوب

ينبغي أن تبدأ هذه اخلطوة كنشاط داخلي ،لكنها قد متتد لتشمل مشاركة من أطراف معنية من القطاعني الصحي وغري
الصحي ،واليت ميكن أن تكون ،يف هناية املطاف ،مسؤولة عن نشاطات يف خطة العمل.
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التحليل الداخلي

بدايةً ،ينبغي إجراء جلسات عمل لتحديد األنشطة املطلوبة لتحقيق النواتج لكل خط عمل يف جمال الصحة
ِ
التوصيات اإلسرتاتيجيةَ اليت استُمدت منها النواتج ذات
حتديد األنشطة بعني االعتبار
اإللكرتونية .وينبغي أن يأخذ ُ
الصلة؛ ال سيما األنشطة احملددة اليت قد تكون موصوفة يف التوصيات صراحة أو بشكل غري مباشر.

التشاور والمشاركة متعددة القطاعات

ينبغي أن يكون حتديد األنشطة وتعريفها جهداً متعدد األطراف؛ ألن أطرافاً معنية ،صحية وغري صحية ،رمبا تكون
مسؤولة عن تنفيذها .وينبغي استشارة ومشاركة األطراف املعنية ،اليت مت حتديدها يف الفقرة  2 ،6على أهنا ميكن أن
تكون مسؤولة عن نواتج خطوط عمل الصحة اإللكرتونية ،يف حتديد األنشطة املطلوبة لتحقيق تلك النواتج.

4.5

تحديد أنشطة التغيير والتبنِّي اإلضافية

الهدف

حتدِّد هذه اخلطوة أنشطة التغيري والتبنيِّ اإلضافية املطلوبة لدعم النواتج واألنشطة اليت مت حتديدها لكل خط من خطوط
عمل الصحة اإللكرتونية.

تشج ُع املشاركني يف الرعاية الصحية ،مثل :املستهلكني ،ومقدمي الرعاية الصحية ،واملنظمني
إن أنشطة التغيري والتبنيِّ ِّ
واملديرين ،على إعداد بيئة الصحة اإللكرتونية الوطنية وتبنيها واستخدامها ،باعتبارها جزءاً رئيسياً من أجزاء تقدمي
اخلدمات الصحية ،و ِّ
متكنُهم من ذلك .وتشري جتارب البلدان إىل أن ذلك يتطلب إسرتاتيجية وطنية للتغيري والتبين لتقود
تبين الصحة اإللكرتونية يف جماالت النظام الصحي ذات األولوية ،ولتقود التبين األوسع للصحة اإللكرتونية حنو نقطة
االكتفاء الذايت.
ينبغي أن تربز احلاجة إىل أنشطة التغيري والتبين باعتبارها أنشطة مت حتديدها لكل خط عمل .ولضمان أن أنشطة
التغيري والتبين الرئيسية قد ُحدِّدت ،قد يكون من املفيد التحري عن األسئلة الواردة أدناه يف كل نشاط.
e eكيف ميكن للنشاط أن يؤثر على األطراف املعنية؛ مثل املستهلكني ،ومقدمي الرعاية الصحية ،واملنظمني
واملديرين؟
e eهل تفهم األطراف املعنية فوائد هذا النشاط هلا؟
e eكيف ستفهم األطراف املعنية األثر احملتمل هلذا النشاط وكيف ستتفاعل معه؟
e eما هي املخاطر والتحديات اليت يتعني التغلب عليها لضمان حصول الفهم والقبول؟
e eما هي األنشطة اليت قد حُيتاج إليها من أجل التصدي هلذه املخاطر والتحديات؟.
إن اإلجابة على هذه األسئلة سوف تساعد يف فهم إسرتاتيجية التغيري والتبين املطلوبة لدعم حتقيق رؤية الصحة
اإللكرتونية الوطنية .وستتم بلورة هذه اإلسرتاتيجية من خالل خمتلف األنشطة اليت مت حتديدها يف خط عمل التغيري
والتبين للصحة اإللكرتونية.

نواتج موصى بها

وصف ألنشطة التغيري والتبين املطلوبة لتحقيق الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية ،يشمل نطاق ومدة وتبعيات كل
ٌ
نشاط .وهذه األنشطة ،جمتمعةًِّ ،
تشكل إسرتاتيجية رفيعة املستوى للتغيري والتبين يف البلد .وامللحق د يقدِّم أمثلة عن
أنشطة التغيري والتبين.
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األسلوب

من الناحية العملية ،ينبغي أن يتم حتديد أنشطة التغيري والتبين حاملا يتم حتديد نواتج وأنشطة كل خط من خطوط
عمل الصحة اإللكرتونية (الفقرة  ،)3 ،6لكن يسلَّط الضوء عليه هنا لكونه جزءاً بالغ األمهية من أجزاء خطة العمل.

5.5

تحديد مواطن االعتماد المتبادل بين األنشطة

الهدف

حتدِّد هذه اخلطوة مواطن االعتماد املتبادل بني األنشطة يف خطوط عمل خمتلفة؛ ألن مواطن االعتماد املتبادل تؤثر
على تسلسل وتوقيت وحتقيق األنشطة يف خطوط العمل.

إن حتديد مواطن االعتماد املتبادل يتطلب فهماً للعالقات بني األنشطة .وميكن للتبعيات أن تنشأ لثالثة أسباب
رئيسية:
e eالتوقيت .قد يكون من غري املمكن االبتداء ببعض األنشطة حىت يتم االنتهاء من أنشطة أخرى ،وبعضها
ميكن أن تبدأ باكراً ،لكن من غري املمكن إهناؤها حىت يكتمل غريها.
عدد األنشطة اليت ميكن تنفيذها يف وقت واحد.
ارد املتاحة َ
e eاملوارد .قد تقيِّد املو ُ
e eالتغيري .سيكون النظام الصحي قادراً على قبول كمية حمددة من التغيري خالل فرتة زمنية حمدَّدة ،مما حيد من
عدد األنشطة اليت ميكن ،من الناحية الواقعية ،تنفيذها يف وقت واحد.
وتوجد تبعيات بني أنشطة يف خط عمل واحد كما توجد بني أنشطة من خطوط عمل خمتلفة؛ فينبغي أن حتدِّد هذه
سرتشد هبا يف إعداد خطط نشاط فردية إضافة إىل
اخلطوة كال النمطني من مواطن االعتماد املتبادل ،باعتبارها سوف يُ َ
خطة العمل.

نواتج موصى بها

املسوغ لكل تبعية .وجيب أن يتم فهم
ينبغي أن حتدِّد هذه اخلطوة مواطن االعتماد املتبادل الرئيسية بني األنشطة و ِّ
مواطن االعتماد املتبادل مبستوى ٍ
كاف من التفصيل لتكون مفيدة يف ترشيد تسلسل األنشطة يف خطة عمل ما.

األسلوب

ينبغي إجراء هذه اخلطوة كنشاط داخلي لتحديد العالقات بني األنشطة وحتديد األسباب األخرى للتبعيات،
والستخدام ذلك يف تعريف مواطن االعتماد املتبادل ضمن خطوط عمل الصحة اإللكرتونية وعربها.

6.5

إعداد خطط فردية لكل خط عمل

الهدف

تقوم هذه اخلطوة بإعداد خطة رفيعة املستوى لكل خط من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية .وهذا يشمل استخدام
معرفة املسؤولية واألنشطة والتوقيت ومواطن االعتماد املتبادل لوضع خطة منطقية من أجل تنفيذ نواتج كل خط عمل.

نواتج موصى بها

ينبغي أن تُنتِج هذه اخلطوة خطة لكل خط من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية� ،تُْبلِغ عن األنشطة ومدهتا وتوقيتها
(الشكل .)8
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الشكل  .8نموذج ِ
خطة خط عمل في مجال الصحة اإللكترونية

1

اﻟﻨﻮاﺗﺞ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻌﺎم

0

sraeY 3

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺪﻣﺔ

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ

UHI

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ

NASH

UHI

NASH

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ  NHIRFوﺗﺒﻨﻴﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻌﺎم

3

sraeY 6

اﻟﻌﺎم

6

sraeY 01

اﻟﻌﺎم

10

اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻠﺨﺼﺎت اﻷﺣﺪاث
واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ
دﻋﻢ اﺗﺨﺎذ
ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﻗﺮار اﻟﻤﺪاواة
وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ار
ﺮ
ﻗ
اﺗﺨﺎذ
دﻋﻢ
اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
اﻹﺣﺎﻻت
ﻃﻠﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﺧﻄﻂ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻵﻣﻨﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة
ﺣﻮﺳﺒﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻻﻋﺘﻤﺎد

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

( :) UHIخدمة البث بالرتددات العالية

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

( :) NASHخدمات التوثيق الوطنية

( :)NHIRFحقول البث العالية الشدة

يصف املثال املذكور أعاله األنشطة ضمن خط عمل األسس إىل جانب ٍ
ٍ
رفيعي املستوى لألنشطة .ومل
توقيت
وتسلسل َ
تُعرض مواطن االعتماد املتبادل صراحة ،لكنها ِّ
تشكل مدخالً مهماً إىل تسلسل األنشطة .وقد مت عرض النواتج على
َ
مستوى ٍ
عال يف اجلانب األمين من الرسم التخطيطي.
إن اخلطة الفردية خلط من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية ميكن أن ترافقها قائمة من األطراف املعنية اليت قد يكون هلا
مسؤولية وقيادة يف خمتلف األنشطة .ميكن تلخيص املعلومات جبدول (إذا كانت معقَّدة) ،أو برسم ختطيطي مفرد إذا مل
ختتلف املسؤولية كثرياً عرب األنشطة.

األسلوب

ينبغي تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي لتحديد تسلسل وتوقيت األنشطة ،اليت ستتأثر بدورها مبدة أنشطة أخرى يف
نفس خط العمل وبالتبعية هلا .وسيُستعرض تأثري مواطن االعتماد املتبادل بني خطط خطوط العمل يف املرحلة التالية
عندما يتم دمج اخلطط الفردية.
وينبغي أن يكون اإلطار الزمين خلطط خطوط العمل متناسقاً مع اإلطار الزمين اإلسرتاتيجي للرؤية الوطنية للصحة
اإللكرتونية؛ حيث أن اإلطار الزمين املتناسق سيدعم دمج خطط خطوط العمل الفردية يف خطة عمل صحة إلكرتونية
واحدة.

.National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008 1
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7.5

تحديد المخاطر المرتبطة بإنجاز خطط خطوط العمل

الهدف

حتدِّد هذه اخلطوة املخاطر الناشئة عن األنشطة اليت مت حتديدها عرب خطوط العمل؛ حيث ترِّكز املخاطر على تلك
اجلوانب من البيئة اليت تُنقص أو حتد من قدرة نشاط ما ،أو جمموعة من األنشطة ،على حتقيق ناتج معينَّ (لالطالع
على أمثلة ،انظر امللحق هـ).

ميكن أن توجد خماطر عرب عدد من اجملاالت ،منها:
e eالقيادة واحلوكمة
e eالتشارك مع األطراف املعنية وعقد الصفقات معها
e eاملوارد والتمويل
e eأسلوب العمل
e eمواطن االعتماد املتبادل اخلارجية.
مدخل هام لدمج خطط خطوط العمل الفردية يف خطة العمل الشاملة ،اليت ستتم يف املرحلة التالية.
إن املخاطر
ٌ
وكجزء من الدمج ،يتم تنظيم خطة العمل وتنقيحها لتخفيف املخاطر قدر املستطاع.

نواتج موصى بها

ستكون نواتج هذه اخلطوة وصفاً للمخاطر املرتبطة بكل خط من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية الفردية.

األسلوب

ينبغي تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي سيتطلب جلسات عمل لتحديد املخاطر ذات الصلة .وقد تكون بعض
املخاطر خاصة بنشاط معينَّ  ،يف حني تكون أخرى أوسع وتغطي واحداً أو أكثر من خطوط العمل.
ومبجرد حتديد املخاطر ينبغي إجراء حتليل إضايف لتحديد الكيفية اليت ميكن أن تحَُ َّد منها .قد يكون هناك طرق عديدة
ميكن من خالهلا فعل ذلك ،مبا فيها تغيري خطط العمل املوضوعة خلطوط العمل الفردية.
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تنقيح خطوط عمل الصحة اإللكترونية (اختياري)

8.5

الهدف

يتم يف هذه اخلطوة االختيارية تنقيح اجملموعة األولية من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية للتأكد من أهنا تصف بدقة
اجملاالت املنطقية للنشاط املطلوب من أجل حتقيق الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية.

ومن األمثلة على األسباب اليت قد تستدعي تنقيح اجملموعة األولية من خطوط العمل:
e eالكثري من األنشطة اليت ال تتالءم ،منطقياً ،مع أحد خطوط العمل احملدَّدة
e eنواتج وأنشطة خط عمل ما أقل بكثري من أن جتعله يُعترب خط عمل قائماً بذاته
e eنواتج وأنشطة خط عمل ما كثرية جداً ،مما تَسبَّب يف كون تفسريه وإبالغه معقَّداً جداً.
ومهما يكن السبب ،فهناك أمثلة خمتلفة على الكيفية اليت ميكن إجراء التنقيح هبا ،منها:
e
e
e
e

eتعديل نطاق اجملموعة األولية خلطوط العمل أو تعديل القصد منها
eطي أحد خطوط العمل وأنشطته ضمن آخر
eإحداث واحد أو أكثر من خطوط العمل اجلديدة اليت ميكن إسناد األنشطة إليها
eتقسيم خط عمل قائم إىل اثنني أو أكثر ،للحد من التعقيد.

نواتج موصى بها

سوف تقوم هذه اخلطوة بتنقيح اجملموعة األولية من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية استناداً إىل النواتج واألنشطة اليت
مت حتديدها واستكشافها خالل هذه املرحلة.

األسلوب

ينبغي تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي يرتَّكز على مراجعة نواتج اخلطوات السابقة وحتديد ما إذا كانت اجملموعة األولية
من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية حباجة إىل تنقيح.
وجيب مراعاة األسباب اخلاصة إلجياد خطوط عمل؛ مثل احلاجة إىل توضيح بعض األنشطة ألن أطرافاً معنية قد أعربت
عن ذلك .وهذا قد يتطلب تشاوراً مع األطراف املعنية حيث أن تنقيح خطوط عمل الصحة اإللكرتونية احملددة تلك،
قد مت حتديده على أنه مطلوب.
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الفصل

6

إعداد خطة عمل متكاملة

ترِّكز هذه املرحلة على إجياد خطة عمل متكاملة للصحة اإللكرتونية.
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻞ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺨﻄﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

الهدف

مبجرد أن يتم إعداد اخلطط الفردية لكل خط من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية ،فإنه ميكن دجمها ِّ
لتشكل خطة
عمل شاملة من أجل تنفيذ الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية .وإن تكامل هذه اخلطة يستلزم إعادة النظر يف مواءمتها
املمولني.
لألولويات اإلسرتاتيجية للنظام الصحي الوطين ،ولرتكيز األطراف املعنية الرئيسية و ِّ

األنشطة
e
e
e
e

eصياغة خطة العمل.
eالتحقق من مواءمتها ألولويات النظام الصحي واألطراف املعنية.
eحتديد خماطر العمل.
eتنقيح خطة العمل لتحسني مواءمتها لألولويات اإلسرتاتيجية.

النواتج

خطة عمل وطنية للصحة اإللكرتونية مت تنقيحها من أجل حتسني مواءمتها ألولويات النظام الصحي واألطراف املعنية،
ومن أجل احلد من خماطر العمل احملدَّدة أو التخفيف من حدهتا.
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1.6

صياغة خطة العمل

الهدف

يتم يف هذه اخلطوة دمج خطط العمل املوضوعة خلطوط العمل الفردية يف جمال الصحة اإللكرتونية يف خطة عمل وطنية
متكاملة واحدة من أجل حتقيق الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية .وإن إعداد هذه اخلطة يتطلب مراعاة جانبني هامني.

e eتوقف بعض األنشطة على البعض اآلخر :قد تتوقف بعض األنشطة على أنشطة حتدث يف خطوط عمل
أخرى ،مما قد يتطلب إعادة جدولة األنشطة ضمن اخلطة.
e eاملخاطر :إن التخفيف من حدة املخاطر اليت مت حتديدها خالل إعداد خطوط عمل الصحة اإللكرتونية قد
يتطلب تغيريات يف جدولة األنشطة ،أو إضافة أنشطة جديدة ،للتخفيف من حدة هذه املخاطر.
إن االعتبارات املذكورة أعاله قد تؤدي إىل تغيريات يف تسلسل األنشطة.

نواتج موصى بها

ينبغي أن ِ
توجد هذه اخلطوة صياغة أولية خلطة عمل مدجمة (اجلدول  )9تلتقط:
e eخطوط العمل املختلفة اليت ِّ
تشكل ،جمتمعةً ،خطة العمل الوطنية
e eالنواتج اليت يتطلبها كل خط عمل حىت يتحقق
e eاألنشطة الفردية يف كل خط عمل
e eمدة األنشطة الفردية وتوقيتها.
ليس هناك حاجة إىل إظهار مواطن االعتماد املتبادل بشكل صريح ،ألن فعل ذلك قد يؤثر على سهولة قراءة خطة العمل.
الشكل  .9نموذج خطة عمل متكاملة في الصحة اإللكترونية
ﻣﺠﺎل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
UHI

0 raeY

NASH
NHIRF

اﻷﺳﺲ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻗﺒﻮل وﺗﺒﻨﻲ NHIRF

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﻋﺪاد

إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻠﻮل

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻔﻴﺰ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ

3 raeY

6

UHI

01 raeY

ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

إﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻋﺪاد اﻟﺤﻠﻮل ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ

ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ

ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺣﻠﻮل ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
أدوات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮاﻓﺰ
وﺿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻻﻋﺘﻤﺎد

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرﻳﺐ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت
َ

3

اﻟﻌﺎم

NASH

إﻧﺸﺎء وﻇﻴﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰام
إﻧﺸﺎء ﺑﻮاﺑﺎت
ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ

اﻟﺤﻠﻮل ذات
اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻬﻨﻲ

اﻟﻌﺎم

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻠﻮل اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻬﺞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻤﺎدﻳﺔ

ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﺒﻨﻲ

0

وﺿﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
وﺿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻻﻋﺘﻤﺎد

اﻻﻟﺘﺰام

ﺣﻠﻮل اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﻌﺎم

اﻟﻌﺎم

2

إﻧﺸﺎء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

( :) UHIخدمة البث بالرتددات العالية

إﻧﺸﺎء وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

( :) NASHخدمات التوثيق الوطنية

( :)NHIRFحقول البث العالية الشدة

.National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008 2
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األسلوب

تنطوي هذه اخلطوة على جلسات عمل داخلية إلعداد خطة عمل أولية ،وقد تكون مدعومة باستشارات حمدودة
لألطراف املعنية للمصادقة على اخلطة.
إن إعداد خطة العمل يتم على خطوتني.
اخلطوة  :1دمج خطط خطوط عمل الصحة اإللكرتونية .يتم اجلمع بني خطط خطوط عمل الصحة اإللكرتونية
الفردية ويعاد تسلسلها استناداً إىل مواطن االعتماد املتبادل بني أنشطة يف خطوط عمل خمتلفة.
اخلطوة  :2تنقيح خطة العمل املدجمة للحد من املخاطر .تنقيح خطة العمل املدجمة للتخفيف من حدة املخاطر اليت
مت حتديدها خالل تطوير خطط عمل خطوط عمل الصحة اإللكرتونية الفردية.
احملتمل أن يبقى بعضها اآلخر ،وهذا
إن تنقيح خطة العمل املدجمة قد خيفِّف من حدة بعض املخاطر ،لكن من َ
عال بصفة مستمرة.
سيتطلب أن تحُ دَّد بشكل واضح وتُ جَ

2.6

التحقق من المواءمة مع أولويات النظام الصحي وتطلعات األطراف المعنية

الهدف

تستكشف هذه اخلطوة ما إذا كانت خطة العمل تتواءم مع أولويات النظام الصحي الوطين وتطلعات األطراف املعنية.
التأكد من أن خطة
وقد ينشأ اخللل بسبب توقيت األنشطة والنواتج املرتبطة هبا .ومن األجزاء اهلامة يف هذه اخلطوة
ُ
العمل حتقق توازناً مناسباً يف تطوير العناصر األساسية للبيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية ،مع تقدمي فوائد ملموسة بشكل
مبكر أو سريع مبا فيه الكفاية إلثبات قيمة الصحة اإللكرتونية.
ينبغي على البلدان اليت تنطلق يف جمال الصحة اإللكرتونية أن تضمن إعداد خطة عمل تؤكد على تطوير األسس والبىن
التحتية واملكونات املواتية للبيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية .وستبقى خطة العمل حباجة إىل تقدمي خدمات وتطبيقات
وأدوات الصحة اإللكرتونية اليت تثبت الفوائد امللموسة للصحة اإللكرتونية.
تعمم استخدام الصحة اإللكرتونية أن ترِّكز على تقدمي وابتكار خدمات وتطبيقات وأدوات
وينبغي على البلدان اليت ِّ
صحة إلكرتونية تُعالِج أولويات الرعاية الصحية والصحة العامة .وقد تتطلب خطة العمل أيضاً مزيداً من العمل على
بناء األسس والبىن التحتية واملكونات املواتية.
إن التحقق من مواءمة خطة العمل ألولويات النظام الصحي يتطلب مراجعة نواتج اجلزء  1من هذا الدليل ،وحتديداً:
e eاملرامي والتحديات اإلسرتاتيجية وأولوياهتا النسبية
احملتملني ،وعلى وجه اخلصوص النواتج النوعية ،واألهداف واإلطار الزمين
e eتطلعات صناع القرار و ِّ
املمولني َ
لتحقيقها.
وينبغي مقارنة خطة العمل هبذه األولويات واخليارات اليت مت حتديدها من أجل تنقيح اخلطة مبا يتوافق معها.

نواتج موصى بها

سوف تُنتِج هذه اخلطوة فهماً لكيفية مواءمة خطة العمل جيداً ألولويات النظام الصحي واألطراف املعنية ،وستحدِّد
اخليار (اخليارات) املفضَّل لتحسني هذه املواءمة.
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األسلوب

تتطلب هذه اخلطوة حتليالً داخلياً مدعوماً بالتشاور مع األطراف املعنية ذات الصلة الستكشاف وجهات نظرها عن
أولويات خطة العمل واللتماس إرشاداهتم بشأن اخليارات املتاحة لتحسني املواءمة مع هذه األولويات (اجلدول .)9
الجدول  .9وصف خطوات استكشاف مواءمة خطة العمل
الخطوة

الوصف

أمثلة عن األسئلة التي ينبغي أن تُدرس

النواتج

1

مراجعة املواءمة مع أولويات
النظام الصحي.

yyكيف تُواءَم نواتج خطة العمل جيداً مع أولويات النظام الصحي؟
yyكيف يُواءَم توقيت النواتج جيداً مع اإلطار الزمين ملواجهة املرامي والتحديات
اإلسرتاتيجية؟.

فهم ملواءمة خطة العمل مع أولويات
النظام الصحي.

2

مراجعة املواءمة مع تطلعات
املمولني.
األطراف املعنية و ِّ

yyكيف تُواءم النواتج جيداً مع تطلعات األطراف املعنية وصناع القرار الرئيسيني؟
احملتملني؟
yyكيف تُواءم النواتج جيداً مع تطلعات ِّ
املمولني َ
yyهل حتقِّق خطة العمل فوائد ملموسة بشكل باكر أو سريع مبا فيه الكفاية لتلبية
تطلعات األطراف املعنية؟.

فهم ملواءمة خطة العمل مع تطلعات
املمولني.
األطراف املعنية و ِّ

3

إعداد خيارات مواءمة خطة
العمل مع أولويات النظام
الصحي واألطراف املعنية
املمولني.
و ِّ

yyما هو منط التوازن الذي ينبغي أن حتاول خطة العمل حتقيقه؟
yyما هي اخليارات القائمة لتحسني املواءمة مع أولويات النظام الصحي واألطراف
املعنية؟
yyما هي اخليارات القائمة لتحقيق الفوائد بشكل أبكر أو أسرع؟
yyما هي املخاطر اليت يقدِّمها كل خيار؟.

جمموعة خيارات لتحسني املواءمة مع
أولويات النظام الصحي واألطراف
املعنية ،واملخاطر املرتبطة بكل خيار.

4

اختاذ توصية باخليار (اخليارات)
األكثر مالءمة لتعديل خطة
العمل جلعلها موائمة ألولويات
النظام الصحي واألطراف
املمولني.
املعنية و ِّ

yyما هو اخليار (اخليارات) األكثر قبوالً من قِبَل األطراف املعنية وصناع القرار
األساسيني ،فيما يتعلق بتحقيق التوازن يف:
 إجناز أولويات النظام الصحي واألطراف املعنية -زيادة تعقيد العمل وخطورته؟.

اخليار املفضَّل لتنقيح خطة العمل.

احملتملون) سيعيد التأكيد على تطلعات األطراف املعنية ويقيِّم خيارات
إن التشاور مع األطراف املعنية (مبا فيها ِّ
املمولون َ
تنقيح خطة العمل لتحسني املواءمة؛ فالتشاور يلعب دوراً هاماً يف كسب مشاركة أطراف معنية يف إعداد خطة العمل،
لتبدأ بذلك عملية بناء فهمهم للخطة ودعمهم هلا.
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تحديد مخاطر العمل

3.6

الهدف

ترِّكز هذه اخلطوة على حتديد خماطر العمل على مستوى تنفيذ اخلطة .وهذا خيتلف عن خماطر خطوط عمل الصحة
اإللكرتونية الفردية ،ألن هذه اخلطوة مرَّكزة على املخاطر املوجودة على مستوى الربنامج.
احملتملة.
ميكن استخدام منوذج األسئلة الواردة أدناه الستكشاف خماطر العمل َ
e
e
e

e
e

e
e
e

eما هو نطاق النشاط املطلوب؟
طموح جداً؟
eهل حتقيق هذا النطاق ضمن اإلطار الزمين املطلوب
ٌ
eهل القطاع الصحي والشركاء والقطاعات الداعمة األخرى لديها القدرة على قبول ودعم هذا النشاط وما
يرتبط به من مستوى التغيري الذي سيتطلبه؟
eهل لدى البلد موارد مالية وبشرية وغريها لدعم تنفيذ اخلطة؟
eهل تأخذ اخلطة باحلسبان الزمن الذي رمبا تستغرقه لتطوير دع ٍم وزخ ٍم للصحة اإللكرتونية لدى القطاع
الصحي وعامة اجلمهور؟
eهل مت حتديد كل مواطن االعتماد املتبادل األساسية بني األنشطة وانعكس ذلك على تسلسلها؟
eهل تعتقد األطراف املعنية ،الصحية وغري الصحية ،أن خطة العمل قابلة للتحقيق؟
eهل هناك أنشطة حمددة ينبغي تأجيلها أو ميكن إلغاؤها ،ألهنا ستوقف تطبيق خطة العمل متاماً؟

نواتج موصى بها

ينبغي أن حتدِّد هذه اخلطوة خماطر حتقيق خطة العمل ،واخليارات اليت قد توجد للتخفيف أو احلد من احتمال حدوثها
أو من تأثريها.

األسلوب

ودعمها مبسامهات من األطراف املعنية ،الصحية وغري الصحية ،ذات الصلة،
ينبغي ُ
تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي ُ
واليت شاركت يف إعداد خطة العمل.

التحليل الداخلي

احملتملة املرتبطة خبطة العمل ،وينبغي هلذه اجللسات أن
ينبغي ،يف البداية ،إجراء جلسات عمل داخلية لتحديد املخاطر َ
تستكشف خطة العمل من وجهات نظر خمتلفة (مثل تلك الواردة يف منوذج األمثلة املذكورة أعاله يف فقرة اهلدف).

المساهمة متعددة القطاعات

ينبغي أن تُستشار األطراف املعنية ،الصحية وغري الصحية ،للحصول على مسامهتها خبصوص إمكانية حتقيق خطة
العمل وخماطرها؛ فقد يكون لدى األطراف املعنية معارف خاصة أو جتارب مع برامج ومشاريع سابقة تتيح هلم تقدمي
مالحظات بنَّاءة.
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تنقيح خطة العمل لتحسين مواءمتها لألولويات اإلستراتيجية

4.6

الهدف

تنقِّح هذه اخلطوة خطة العمل استناداً إىل التغيريات اليت مت حتديدها آنفاً.

احملتمل أن يشمل التنقيح أحد األعمال التالية.
ومن َ
e

e

e

e

e

eإعادة تسلسل األنشطة .يتم تعديل تسلسل وتوقيت األنشطة لضمان مواءمة نواتج اخلطة مع أولويات النظام
الصحي واألطراف املعنية على حنو أوثق.
eتنقيح نطاق األنشطة .ميكن أن يتم تنقيح نطاق األنشطة لتوفري قدر أكرب من الرتكيز على أولوية حمددة
(مثالً :على قسم معينَّ من أقسام القطاع الصحي أو على منطقة جغرافية منموذج).
eإعادة النظر يف ُم َدد األنشطة .يتم تعديل مدة واحدة أو أكثر من األنشطة حبيث تتم مواءمة نواتج تلك
األنشطة واألنشطة الالحقة مع أولويات النظام الصحي واألطراف املعنية على حنو أثق .وغالباً ما ترتافق هذه
التغيريات مع تنقيح نطاق نشاط معينَّ .
eإضافة أو إزالة أنشطة .قد حُيتاج إىل أنشطة جديدة لتقدمي قدر أكرب من التأكيد على أولويات منموذج.
ومبقابل ذلك ،ميكن أن تُزال أنشطة إذا اعتُربت أهنا ليست ذات صلة بتلبية األولويات.
eتنقيح أسلوب التعامل مع نتيجة ما .قد يكون من الضروري أيضاً النظر يف أسلوب خمتلف متاماً لتحقيق ناتج
معينَّ خلط من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية ،وقد يتطلب هذا األسلوب القيام مبجموعة أنشطة خمتلفة.

نواتج موصى بها

ستكون نواتج هذه اخلطوة خطة عمل منقَّحة ،حتقِّق توازناً أفضل بني أولويات النظام الصحي واألطراف املعنية وبني
التطوير طويل األجل للبيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية.

األسلوب

ينبغي تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي مرَّكز على تعديل خطة العمل متاشياً مع اخليار (اخليارات) املفضَّلة اليت مت
االتفاق عليها مع األطراف املعنية.
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الفصل

7

تحدي ٌد رفيع المستوى للموارد المطلوبة
ترِّكز هذه املرحلة على ٍ
حتديد ،رفيع املستوى ،للموارد اليت سيُحتاج إليها لتحقيق خطة عمل الصحة اإللكرتونية.
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻞ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺨﻄﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

الهدف

مبجرد أن يتم إعداد خطة العمل يتحول الرتكيز إىل فهم املهارات واخلربات املطلوبة لتحقيقها .وإن تقييم ذلك جتاه
املعتمد يف
احملتملة ،اليت سيكون هلا آثار على النهج َ
املهارات واخلربات احلالية للبلد يسمح بالتعرف على القيود َ
تكون هذا الفهم يصبح من املمكن أيضاً استكشاف حجم التمويل
احلصول على املهارات واملوارد املطلوبة .ومع ُّ
املطلوب لتحقيق خطة العمل.

األنشطة
e
e
e
e

eحتديد املهارات واخلربات املطلوبة لتحقيق خطة العمل.
eحتديد قيود املهارات واخلربات الوطنية.
eحتديد أسلوب تأمني املهارات واخلربات املطلوبة.
eتقدير حجم التمويل املطلوب لتحقيق خطة العمل.

النواتج

ستحدِّد هذه املرحلة املوارد املطلوبة لتحقيق خطة العمل وهنج تأمينها .واستناداً إىل ذلك فإن هذه املرحلة ستقدِّر أيضاً
حجم التمويل الالزم لتحقيق خطة العمل.
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1.7

تحديد المهارات والخبرات الالزمة

الهدف

ترِّكز هذه اخلطوة على حتديد ووصف املهارات واخلربات املطلوبة لتحقيق خطة العمل .وهذا الفهم ِّ
يشكل األساس
لتقييم ما إذا كان البلد لديه املهارات واخلربات املناسبة ،وإال فكيف ميكن احلصول عليها (اجلدول .)10

المقترحة الستكشاف المهارات والخبرات
الجدول  .10األبعاد
َ
البُعد

الوصف

أمثلة االعتبارات (ليست مستكملة)

أنماط الموارد

املهارات واخلربات واملعارف الالزمة للقيام
باألنشطة املوصوفة يف خطة العمل.

yyحتويل ممارسة العمل السريري
yyإدارة الربامج واملشاريع
yyوضع النموذج املايل
yyإعداد التشريعات والسياسات
yyإعداد نتائج وحلول الصحة اإللكرتونية
yyهياكل املشاريع واحللول
yyاخلصوصية ومحاية البيانات
yyإعداد معايري املعلومات
yyااللتزام بالنتائج واحللول
yyإدارة التغيري
yyالتخطيط والعمل يف جمال االتصاالت
yyإعداد وتنفيذ منوذج احلوكمة.

قدرات الموارد

نطاق املوارد اليت سيُحتاج إليها للقيام
باألنشطة املوصوفة يف خطة العمل.

yyتقدير املوارد (مثالً :عدد املوظفني)
yyاحتمال كون مورد ما قادراً على حتقيق أمناط موارد متعددة (مثالً :يوفِّر العديد من
املهارات واخلربات املطلوبة).

توزيع الموارد

املستويات أو املواقع اليت سيُحتاج فيها
إىل املوارد.

yyوطنية
yyواليــة
 yyمناطقية
yyحملية

نواتج موصى بها

موحدة للمهارات واخلربات الالزمة لتحقيق خطة العمل .وعلى الرغم من أن هذا
ينبغي أن توفِّر هذه اخلطوة نظرة َّ
الفهم سيتطور خالل تقييم متطلبات حتقيق األنشطة الفردية ،فإن نواتج هذه اخلطوة ينبغي أن تسعى إىل رفع ذلك إىل
جمموعة رفيعة املستوى من املوارد املطلوبة اليت تصف قدرة املهارات واخلربات وتوزيعها.

األسلوب

ينبغي أن يتم تناول هذه اخلطوة ،يف البداية ،كنشاط داخلي ،مع أهنا قد حتتاج إىل مسامهة من خرباء يف املوضوع املعين.

التحليل الداخلي

كل من األبعاد
ستنطوي هذه اخلطوة على تقييم كل نشاط من األنشطة الواردة يف خطة العمل لتحديد متطلبات ٍّ
املذكورة أعاله يف اجلدول  .10وإن معرفة برامج ومشاريع صحة وطنية حملية ودولية ميكن أن يفيد أثناء هذه اخلطوة يف
املساعدة على حتديد املهارات واخلربات املطلوبة ،وعلى توفري اإلرشاد فيما يتعلق حبجم املوارد اليت قد حُيتاج إليها.
وينبغي أن يكون الرتكيز على ٍ
حتديد رفيع املستوى للموارد املطلوبة ،بدالً من الرتكيز على حتديد موارد مشاريع على
املفصل للموارد سيتم الحقاً كجزء من األنشطة اليت ُوصفت ضمن خطة العمل.
مستوى صغري .والتخطيط َّ
ً
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المساهمة من الخبراء

إن اخلرباء يف موضوع ما جيلبون معارف حمددة من املهارات واخلربات فضالً عن نطاق املوارد اليت قد حُيتاج إليها؛
فاخلرباء لديهم معارف حمددة يف جمال معينَّ (مثالً :التشريع) ،أو لديهم خربة يف تقدمي برامج أو مشاريع صحة
إلكرتونية ،وطنية أو دولية.

2.7

تحديد قيود المهارات والخبرات الوطنية

الهدف

تركز هذه اخلطوة على حتديد القيود القائمة أمام حتقيق املهارات واخلربات املطلوبة إلجناز خطة العمل .وسيكون لدى
كل بلد جمموعة خمتلفة من املهارات واخلربات املتوفرة ،يؤثر مدى جودة وضعها على تقدمي خطة العمل .وإنه من املهم
استكشاف هذا اجملموعة من املهارات واخلربات حىت ميكن التعرف على الثغرات أو القيود وحلُّها.
e eهل لدى البلد أشخاص من ذوي املهارات واخلربات املطلوبة؟
e eهل لدى البلد مستويات كافية من املوارد مع هذه املهارات واخلربات املطلوبة؟
e eهل األشخاص موجودون يف املكان الذي سيحتاج إليهم ،أو هل ميكن نشرهم بسهولة يف املواقع املطلوبة؟
e eهل هناك أية برامج أو مشاريع ،وطنية أو دولية ،حالية أو خمطَّط هلا ،ميكن أن تؤدي إىل تنافس على هؤالء
األشخاص؟.
إن استكشاف مثل هذه األسئلة ينطوي على النظر يف جتمع املوارد األوسع الذي ميكن لبلد ما أن يستفيد منه .وقد
توجد املهارات واخلربات املطلوبة يف القطاع العام واخلاص ،وكذلك يف القطاعات الصحية وغري الصحية األوسع.

نواتج موصى بها

ينبغي أن توثِّق هذه اخلطوة قيود املهارات واخلربات اليت من شأهنا أن تؤثر على تقدمي خطة العمل على املستوى
املتكامل ،ال على مستوى النشاط.

األسلوب

ينبغي يف ،البداية ،أن يتم تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي ،وميكن أن تتطلب مسامهة من خرباء يف املوضوع.

التحليل الداخلي

سوف تشمل هذه اخلطوة تقييماً لقدرة البلد على الوفاء باملتطلبات اليت مت حتديدها يف الفقرة  .1 ،7وهذا التقييم
ينبغي أن يستكشف كل بعد من األبعاد ،وأن يدرس املنافسة احملتملة على املوارد من قِبَل مشاريع حملية ودولية أخرى،
والكيفية اليت ميكن أن يؤثر هبا ذلك على املوارد املتاحة لتقدمي خطة العمل.
وجيب كذلك فهم القيود اليت مت التعرف عليها من حيث اآلثار املرتتبة عليها ،مما سيساعد على التعرف على القيود
ذات األولوية العالية اليت حتتاج إىل حل.

المساهمة من الخبراء

ميكن أن جيلب اخلرباء معارف خاصة هبذا اجملال .ومن األمثلة على اخلرباء ممثلو املنظمات والوكاالت املسؤولة عن مجع
إحصاءات عن القوى العاملة وتقدمي تقارير عنها ،وهذا قد يشمل هيئات حكومية مسؤولة عن اإلحصاء ،إضافة إىل
هيئات ممثلة للصناعة وللقطاعات.
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3.7

تحديد أسلوب تأمين المهارات والخبرات المطلوبة

الهدف

إن اختيار األسلوب يعين إيالء االعتبار للمهارات واخلربات املطلوبة ،ولقيود تأمينها (اجلدول .)11

الجدول  .11أساليب لتأمين المهارات والخبرات
األسلوب

الوصف

األمثلة

التوظيف

يتم توظيفهم مباشرة من السوق.

yyتوظيف أو استئجار مباشر

التعاقد

يتم التعاقد مع من يعمل يف شركات منظمات خارجية لتقدمي اخلدمات.

yyشركات اخلدمات املهنية
موردو التكنولوجيا
ِّ yy

الشركاء

يتم توفري الشركاء من خالل عالقات مع منظمات وجمموعات أخرى،
عامة وخاصة.

yyالتحالفات
yyالشراكات؛ مبا يف ذلك الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
yyالعالقات بني القطاعات

اإلعداد

يتم إعدادهم داخلياً.

yyبرامج التعليم والتدريب

ميكن النظر إىل هذه اخليارات من منظور حملي ودويل؛ فعلى سبيل املثال ،قد حيصل بلد ما على مهارات وخربات إما
حملية وإما دولية.
ومن املمكن أن حيتاج بلد ما إىل مجع بني األساليب املذكورة أعاله؛ فبعض املهارات واخلربات قد يتم توفريها من
خالل شراكة مع منظمات أخرى ،بينما حتتاج غريها إىل التعاقد معها من مقدِّم خارجي أو منظمة خارجية.

نواتج موصى بها

ستصف هذه اخلطوة أسلوباً رفيع املستوى للحصول على املهارات واخلربات املطلوبة لتقدمي خطة العمل .وكما يف
اخلطوات السابقة ،ينبغي وصف األسلوب على املستوى املتكامل ،ال على مستوى النشاط.

األسلوب

ينبغي يف ،البداية ،أن يتم تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي ،وميكن أن تتطلب مسامهة من خرباء يف املوضوع.

التحليل الداخلي

تستكشف هذه اخلطوة خيارات تأمني املهارات واخلربات املطلوبة (اجلدول .)12

الفصل  :7حتدي ٌد رفيع املستوى للموارد املطلوبة »

الصفحه 36

دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية اجلزء  :2إعداد خطة عمل وطنية للصحة اإللكرتونية


الجدول  .12األبعاد المقترحة لتحديد أسلوب تأمين المهارات والخبرات
البعد

الوصف

أمثلة االعتبارات

القيود

القيود اليت مت حتديدها ملهارات وخربات
حمددة يف األسئلة.

yyإذا مل يتم حتديد قيود ملهارة أو خربة حمددة فمن املرجح أن يكون حتديد األسلوب قراراً بسيطاً.
yyإذا مت حتديد قيود فسيكون هناك حاجة إىل استكشاف بقية االعتبارات لتحديد األسلوب
املناسب.

التوقيت

مىت حيتاج البلد إىل توفر املهارات
واخلربات.

yyإذا كانت املهارات واخلربات مطلوبة على الفور أو على املدى القصري ،فيمكن للبلد أن ينظر
يف حتديد مصادر من منظمة مقدِّمة خارجية.
yyإذا كانت مطلوبة على املدى املتوسط أو الطويل ،فيمكن أن يكون البلد قادراً على النظر يف
إعداد قواه العاملة احمللية لتوفري ذلك خالل الوقت املناسب.

المدة

ما هي املدة اليت حيتاج فيها البلد إىل
وجود املهارات واخلربات.

yyإذا كانت املهارات واخلربات مطلوبة لفرتة قصرية فقط ،فقد يكون من األنسب التعامل مع
هؤالء من منظمة مقدِّمة خارجية أو من خالل شراكات أو حتالفات.
yyإذا كانت مطلوبة لفرتة طويلة ،فقد يكون من األنسب النظر يف إعداد قوى عاملة حملية.

السياسات الحكومية

السياسات احلالية املتعلقة بتطوير
القوى العاملة وتأمني املهارات واخلربات
واخلدمات.

yyبعض السياسات احلكومية قد حتظر بعض أساليب الوصول إىل املهارات واملوارد ،ال سيما ما
يتعلق منها بالقطاع الصحي وإدارة املعلومات الصحية.
yyقد تقدِّم بعض السياسات احلكومية التوجيهَ بشأن املهارات واخلربات اليت جيب تطويرها حملياً،
وهذا قد يؤثر على اختيار الكيفية اليت يتم هبا تأمني املهارات واخلربات الالزمة لتقدمي خطة
عمل صحة إلكرتونية ما.

التوفر

توفر املهارات واخلربات املطلوبة يف
السوق.

yyإذا كانت املهارات واخلربات املطلوبة غري متوفرة ببساطة من منظمات مقدِّمة خارجية أو من
خالل شراكات ،فقد حيتاج البلد إىل إعداد هذه القدرات بنفسه.

الملكية

من الذي ميلك املهارات واخلربات
املطلوبة.

yyقد توجد املهارات واخلربات املطلوبة يف القوى العاملة احمللية ،لكنها قد تكون ،إىل حد بعيد،
ملكاً ملقدمني خارجيني ،ففي هذه احلالة سيكون األسلوب العملي إشراك هؤالء املقدمني.

المساهمة من الخبراء

قد تستفيد هذه اخلطوة من مسامهات اخلرباء الذين يفهمون أبعاد السياسات والتوفر وامللكية املذكورة أعاله .وقد
احملتملني واملنظمات املقدِّمة والسوق األوسع ،لتقييم املهارات واخلربات
يكون من الضروري كذلك التعامل مع الشركاء َ
املتوفرة.
بعض البلدان منظمات خارجية متخصصة يف إسرتاتيجية التوريد للقيام هبذه اخلطوة ،ال سيما إذا كان من
وقد تشارك ُ
املرجح أن البلد قد حيتاج إىل احلصول على املهارات واخلربات من السوق الدولية.
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تقدير حجم التمويل المطلوب لتقديم خطة العمل

4.7

الهدف

تقدِّر هذه اخلطوة حجم التمويل املطلوب لتقدمي خطة عمل الصحة اإللكرتونية .وسيتأثر التمويل بعوامل خمتلفة ،منها:

e eنطاق ومنط املوارد املطلوبة.
e eأسلوب تأمني املهارات واخلربات.
e eرأس املال ونفقات التشغيل املرتبطة بالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
e eالتمويل املطلوب آلليات التغيري والتبين؛ مثل برامج احلوافز املالية ملقدمي الرعاية الصحية وصناديق
استثمار احللول.
ال جيب الرتكيز يف هذه اخلطوة على القيام بعملية مفصلة لتقدير التكاليف املالية ،وإمنا على تقدير حجم التمويل.
وهي تتطلب فهم العوامل املذكورة أعاله وغريها من برامج الصحة اإللكرتونية احمللية والدولية ومستويات التمويل
املرتبطة هبا.

نواتج موصى بها

ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة تقديراً جملموعة من التمويالت املطلوبة لتنفيذ:

e eكل نشاط موجود ضمن خطة العمل
e eكل األنشطة املوجودة ضمن خط معني من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية
e eكامل خطة عمل الصحة اإللكرتونية.
وقد يكون لبعض البلدان متطلبات إضافية خبصوص املعلومات اليت جيب إنتاجها كجزء من هذه اخلطوة .وتشري
خربات البلدان إىل أن املتطلبات العامة األخرى تشمل القدرة على:
e

e

امج واملشاريع اليت
eالتمييز بني التمويل اإلضايف والتمويل الكلي ،الذي قد يلزم عندما تتضمن خطة العمل الرب َ
هلا متويل سابق.
eتبيني التدفق النقدي خلطة العمل ،حيث يقدِّم ذلك رؤية لكيفية اختالف التمويل املطلوب مع مرور الوقت.

األسلوب

هناك أساليب خمتلفة لتقدير االحتياجات من التمويل؛ وميكن أن يتم ذلك من خالل اجلمع بني تقنيات تقدير “من
األسفل إىل األعلى” و “من األعلى إىل األسفل” (الشكل .)10
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الشكل  .10أسلوب مقترح لتقدير االحتياجات من التمويل
ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ أو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺗﻘﺪﻳﺮ واﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨ ﱠﻘﺤﺔ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮارد
ﻣﺪة اﻟﻨﺸﺎط
أﺳﻠﻮب ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮارد
وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ
رأس ﻣﺎل
ُ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ

ﺗﻤﻮﻳﻞ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎل
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

إن التقدير من األعلى إىل األسفل يُعرف أيضاً بالتقدير املستند إىل اخلربة ،حيث أنه يستخدم معلومات عن متويل
الربامج واملشاريع ذات الصلة لتقدير التمويل .ويتم تعديل بيانات متويل هذه املشاريع ملراعاة االختالفات مع خطة
العمل (مثالً :االختالفات يف النطاق ،املدة ،إخل .).وميكن أن يتم التقدير من األعلى إىل األسفل على خمتلف
املستويات؛ مبا فيها مستوى النشاط أو مستوى خط عمل الصحة اإللكرتونية أو مستوى خطة العمل.
املعارف املتعلقة مبا يلي:
من األمثلة على اإلسهامات يف أسلوب التقدير من األعلى إىل األسفل
ُ
e eمتويل برامج ومشاريع الصحة اإللكرتونية احمللية.
e eمتويل برامج ومشاريع الصحة اإللكرتونية الدولية.
e eمتويل برامج ومشاريع أخرى يف غري جمال الصحة اإللكرتونية ،هلا خصائص أو مسات مشاهبة ألنشطة يف خطة
العمل.
e eالنماذج املالية أو مناذج التكاليف املوجودة مسبقاً واملستخدمة لربامج ومشاريع الصحة اإللكرتونية.
e eمسامهات من خرباء يف برامج ومشاريع واسعة النطاق يف جمال الصحة اإللكرتونية.
أما التقدير من األسفل إىل األعلى فإنه ينطوي على تقدير التكاليف على أساس حتديد تكلفة الربامج اخلاصة بكل
نشاط من أنشطة خطة العمل؛ وهلذا السبب ،فإنه قد يستغرق وقتاً أكثر بكثري.
من األمثلة على اإلسهامات يف أسلوب التقدير من األسفل إىل األعلى:
e
e
e

eاملوارد املقدرة املطلوبة لتقدمي نشاط معني.
eاملدة املقدرة لنشاط معني.
eاألسلوب املقرتح لتأمني املهارات واخلربات؛ وهذا سيؤثر على تكلفة احلصول على املوارد املناسبة.
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e

e

eتقديرات رأس مال و ِ
متويل تشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يتم تقدميها من
قبل نشاط معني ،واليت قد تستلزم تقدمي إسهامات من شركات الصحة اإللكرتونية/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وغريهم من اخلرباء.
eالتمويل اإلضايف املرتبط بنشاط معني؛ مثل احلوافز وبرامج التمويل اليت تشكل جزءاً من أسلوب التغيري والتبين.

تستخدم التقديرات من األعلى إىل األسفل ومن األسفل إىل األعلى معاً لتنقيح تقدير التمويل الكلي
وميكن أن
َ
للربنامج.
وينبغي تعيني جمال للتمويل (أي احلد األدىن واحلد األقصى) خالل هذه اخلطوة؛ فإن استخدام جمال جيعل من الواضح
أن تقدير التمويل فيه درجة من الشك ،ويلغي التصورات اخلاطئة بأنه قد مت التوصل إىل رقم دقيق عن التمويل .كما
ينبغي تبيني أية افرتاضات مهمة يستند إليها التقدير بشكل واضح ،للتأكد من أن صناع القرار لديهم السياق الكامل.
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الفصل

8

تطبيق قيود التمويل على تنقيح الخطة

ترِّكز هذه اخلطوة على تنقيح خطة العمل استناداً إىل القيود املفروضة على التمويل يف البلد.
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻞ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺨﻄﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

الهدف

سوف تقيِّم هذه املرحلة املوارد املالية املتاحة لتطبيق خطة العمل املقرتحة ،من منظور احلجم والتوقيت .وستستُخدم
هذه املعرفة لتنقيح خطة العمل ،حبيث تكون واقعية وعملية وقابلة للتنفيذ.

األنشطة
e
e
e
e

احملتمل للموارد.
eحتديد مدى التوافر َ
eاالتفاق على كيفية تنقيح خطة العمل ملراعاة توافر التمويل.
eتنقيح خطة العمل.
eإعادة النظر يف الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية لتعكس التغريات الناشئة عن توافر التمويل.

النواتج

خطة عمل منقَّحة تأخذ يف االعتبار توافر التمويل .كما أن اآلثار املرتتبة على الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية اليت
تنشأ عن اخلطة املنقحة سيتم حتديدها وتوثيقها.
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1.8

تحديد مدى التوافر المحتمل للموارد

الهدف

تقيِّم هذه اخلطوة حجم التمويل الذي سيكون متاحاً لتطبيق خطة العمل من منطلق بيئة التمويل األوسع ،لتحديد ما
حمتملة متاحة (اجلدول .)13
إذا كانت هناك مصادر متويل إضافية َ
المحتمل للتمويل
الجدول  .13استكشاف مدى التوافر
َ

األمثلة

االعتبارات

الوصف

مصادر التمويل

حمتملة لتمويل
املنظمات والوكاالت اليت تُعترب مصادر َ
خطة العمل.

yyالدوائر والوكاالت احلكومية
yyالدوائر والوكاالت املناطقية
yyحكومات ووكاالت إقليمية
yyاملنظمات غري احلكومية
yyوكاالت التنمية الدولية
yyبنوك التنمية الدولية واإلقليمية
yyالتمويل املوجود وخمططات التحفيز
املوردون والصناعات (الصحية وغري الصحية).
ِّ yy

آليات التمويل

احملتملة اليت ميكن أن يتم من خالهلا احلصول
اآلليات َ
على التمويل من مصادر التمويل.

yyالتخصيص املباشر للتمويل
yyالتربع
yyالقرض
yyالشراكات بني القطاعني العام واخلاص.

الحجم

تقدير حجم التمويل الذي ميكن أن يقدمه كل مصدر
من مصادر التمويل.

yyجمال متويل رفيع املستوى ،بدالً من مبالغ متويل حمددة

التوقيت والمدة

فهم التوقيت الذي ميكن أن تكون فيه مصادر التمويل
احملتملة متاحة ،وطول املدة اليت ميكن فيها احلصول
َ
على التمويل.

yyقصري األجل
yyمتوسط األجل
yyطويل األجل.

الشروط

فهم الشروط اليت قد تكون مطلوبة لتأمني التمويل من
احملتملة.
مصادر التمويل َ

yyنتائج الصحة السكانية
yyتطوير البنية التحتية الوطنية
yyحتسني النظام الصحي
yyحتسني البحوث السريرية والطبية

حمتملة.
وامللحق و حيوي مزيداً من املعلومات عن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص كآلية متويل َ

نواتج موصى بها

احملتملة وحجم التمويل الذي ميكن أن يكون متاحاً لدعم خطة العمل.
ينبغي أن حتدِّد هذه اخلطوة مصادر التمويل َ
وليس من أهداف هذه اخلطوة إضفاء الطابع الرمسي على االتفاقيات املعقودة لتأمني هذا التمويل.

األسلوب

يتوقف األسلوب املتبَع يف هذه اخلطوة على ما إذا كان البلد يسعى إىل إعداد فهم للتمويل األوسع الذي قد يكون
متاحاً لتحقيق خطته للتنفيذ.

التحليل الداخلي

سيتوقف مدى التحليل الداخلي على اهتمام البلد بتحديد مصادر متويل أوسع قد تكون متاحة خلطة العمل .وهذا
ينبغي أن ينطوي على حبث وحتليل ملصادر التمويل ،كتلك املوجودة يف اجلدول  .13وقد يكون من املفيد أيضاً البحث
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مولت فيها بلدان أخرى برامج ومشاريع الصحة اإللكرتونية الوطنية ،للتعرف على أية أساليب مبتكرة
عن الكيفية اليت َّ
للتمويل قد تكون ذات صلة.

مساهمات صناع القرار

احملتمل الذي
تتطلب هذه اخلطوة إجراء حوار مع صناع القرار املناسبني للحصول على وضوح بشأن حجم التمويل َ
سيتم توفريه .وتشري خربة البلدان إىل أن هذا ينبغي أن يشمل صناع قرار من القطاع الصحي الوطين وغريهم من صناع
كممولني أساسيني لربامج الصحة اإللكرتونية الوطنية .وليس القصد من هذه املناقشات بالضرورة
القرار احلكوميني ِّ
احملتمل للتمويل املمكن.
االتفاق على مستوى متويل حمدد ،بل احلصول على فهم للمجال َ
احملتمل للتمويل .قد
وقد َوجدت بعض البلدان عند القيام هبذه اخلطوة أن صناع القرار قد تبنَّوا عدم حتديد احلجم َ
يكون احلال كذلك عندما ال يرغب صناع القرار بتقييد خطة العمل من منظور مايل ،بل يرغبون بنشر املتطلبات املالية
كاملة لتقدمي الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية.

المحتملة
المناقشات مع مصادر التمويل
َ

ميكن للبلدان اليت تستكشف سبالً أوسع للتمويل أن تبدأ أيضاً مناقشات مع مصادر أخرى .وهنا ال يكون اهلدف
احملتمل للصحة اإللكرتونية ومراعاة جوانب أخرى ذات
إضفاء الطابع الرمسي على اتفاقيات التمويل ،بل حتديد التمويل َ
صلة بالتمويل؛ مثل التوقيت واملدة وغريها من الشروط.
حمتملة للحصول على متويل للصحة
على سبيل املثال ،النقاش مع وكالة تنمية دولية ما ،ميكن أن يُربز أن هناك فرصة َ
اإللكرتونية ،لكن ذلك جيب أن يرتبط بتحسني نتائج الصحة السكانية؛ مثل حتسني تقدمي اخلدمات الصحية األساسية
للمجتمعات النائية .فكون ذلك يشكل فرصة للتمويل أم ال ،سيتوقف على ما إذا كان يف خطة العمل أنشطة تالئم
هذا الشرط.

2.8

االتفاق على خيارات لتنقيح خطة العمل

الهدف

حتدِّد هذه اخلطوة الكيفية اليت ستنقَّح هبا خطة العمل على أن تأخذ باالعتبار حجم التمويل الذي سيكون متاحاً
لدعم تنفيذها .وسيكون التنقيح ضرورياً عندما ال يرقى التمويل املتوقع إىل مستوى املتطلبات اليت مت حتديدها .وتشري
جتارب البلدان إىل أن التنقيح يجُ رى ،عادة ،ألن البلدان لديها طلبات متنافسة على موارد التمويل ،مما يؤدي إىل توفر
جزء فقط من التمويل املطلوب يف اإلطار الزمين املطلوب.

حيتمل أن
تتطلب هذه اخلطوة التعرف على خمتلف خيارات تنقيح خطة العمل ،حبيث ميكن تنفيذها بالتمويل الذي َ
يتوفر .وهذه اخليارات ستتطلب إجراء مفاضالت تتعلق مباهية مكونات الصحة اإللكرتونية اليت يتم تنفيذها ومبكاهنا
وزماهنا ،واليت بدورها سيكون هلا آثار على مرامي وحتديات النظام الصحي اليت يتم التعامل معها بواسطة الصحة
اإللكرتونية .إن اختيار اخليارات املناسبة سيتطلب مسامهة من قبل صناع القرار واألطراف املعنية ذات الصلة.

نواتج موصى بها

ستحدِّد هذه املرحلة جمموعة من التغيريات يف خطة العمل مت االتفاق عليها ،من شأهنا أن ِّ
متكنها من أن تنفَّذ بالتمويل
حيتمل أن يتوفر.
الذي َ
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األسلوب

ستتطلب هذه اخلطوة مجعاً بني التحليل الداخلي والتشاور مع صناع القرار لالتفاق على كيفية تنقيح خطة العمل
استناداً إىل توافر األموال (اجلدول .)14
الجدول .14أسلوب لتنقيح خطة العمل يراعي توافر التمويل
الخطوة

الوصف

أمثلة عن أسئلة ينبغي أن يُنظر فيها

النواتج

1

التعرف على مختلف
خيارات تنقيح خطة
العمل ،بحيث يمكن
تنفيذها بالتمويل الذي
يحتمل أن يتوفر.
َ

yyكيف ميكن إعادة تسلسل األنشطة لدعم توقيت
ومدة التمويل؟
yyكيف ميكن تنقيح نطاق األنشطة لدعم حجم التمويل
احملتمل ،وتوقيت ومدة ذلك التمويل؟
َ
yyكيف ميكن تنقيح نطاق األنشطة لتلبية شروط
التمويل؟
ِ
yyهل ميكن تنقيح ُم َدد األنشطة لدعم حجم التمويل
احملتمل ،وتوقيت ومدة ذلك التمويل؟
َ
yyما هي األنشطة اليت ميكن النظر يف إلغائها لدعم
احملتمل؟
حجم التمويل َ
yyهل هناك أسلوب خمتلف لتحقيق نواتج نشاط معني،
أو جمموعة أنشطة ،يدعم بشكل أفضل حجم التمويل
احملتمل ،وتوقيت ومدة ذلك التمويل؟.
َ

عدد من اخليارات تصف الكيفية اليت ميكن هبا تعديل خطة العمل
احملتمل للتمويل.
ملراعاة التوافر َ

2

فهم تأثير كل خيار على
تحقيق مرامي وتحديات
النظام الصحي المطلوبة.

yyما هو التأثري على حتقيق التوصيات اإلسرتاتيجية للرؤيا
الوطنية للصحة اإللكرتونية؟
yyما هو التأثري على إنشاء مكونات الصحة اإللكرتونية
املطلوبة؟
yyما هو التأثري على حتقيق الرؤية للصحة اإللكرتونية؟
yyما هو التأثري على التعامل مع مرامي وحتديات النظام
الصحي؟
yyما هو التأثري على مرامي التنمية األوسع؛ الوطنية
واملتعددة القطاعات .

وصف تأثري كل خيار على الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية
وعلى مرامي وحتديات النظام الصحي اليت أُعدت هذه الرؤية
ملعاجلتها.

3

تقييم كل خيار بالتعاون
مع صناع القرار واألطراف
المعنية ذات الصلة
وانتقاء الخيار المفضل
لتنقيح خطة العمل.

yyما هو اخليار الذي يقدم القيمة الكربى فيما يتعلق
بالتعامل مع مرامي وحتديات وأولويات النظام الصحي؟
رجح أن حيقق نواتج ونتائج تعزز
yyما هو اخليار الذي يُ َّ
مزيداً من االستثمار يف بيئة الصحة اإللكرتونية يف
البلد؟
yyما هي النواتج والنتائج اإللزامية ،يف مقابل تلك اليت
ميكن اعتبارها هامة أو مرغوب فيها؟.

حيتمل
اخليار املفضل لتنقيح خطة العمل بالنظر إىل التمويل الذي َ
أن يتوفر ،أو

احملتملة لألنشطة،
سيصف كل خيار ،عادة ،جمموعة من التغيريات َ
احملتمل.
واليت تليب جمتمعة توافر التمويل َ
تقرتح الفقرة  3.8أساليب خمتلفة لتعديل األنشطة ،واليت ميكن
استخدامها إلعداد اخليارات أثناء هذه اخلطوة.

املطالبة بتنقيح واحد أو أكثر من اخليارات ،حبيث ميكن أن
ستكشف هذه اخليارات ،أو
تُ َ
اإلقرار بأنه سيُحتاج إىل متويل إضايف لتحقيق النواتج والنتائج
املطلوبة.

قد يتطلب األمر تطبيق األسلوب املذكور أعاله بطريقة متكررة .من الضروري أن يتم تقييم اخليارات مع صناع القرار
املرجح أن يتطلب ذلك دراسة املفاضالت (أي :الفوائد
الرئيسيني يف جمال الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية ،ألنه من َّ
مقابل التكاليف) .وقد تتم استشارة أطراف معنية أخرى لدعم التعرف على اخليارات ،وتقييم تأثريها على الرؤية
الوطنية للصحة اإللكرتونية وعلى مرامي وحتديات النظام لصحي املرتبطة هبا.
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تنقيح خطة العمل

3.8

الهدف

تنقِّح هذه اخلطوة خطةَ العمل استناداً إىل اخليار املفضل الذي مت اختياره أعاله.

نواتج موصى بها

ستكون نواتج هذه اخلطوة خطةَ العمل املنقَّحة للصحة اإللكرتونية الوطنية اليت ميكن أن تتحقق ،واقعياً ،يف إطار
حيتمل أن يتوفر.
التمويل الذي َ

األسلوب

ينبغي أن يتم تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي يرتكز على حتديث خطة العمل من خالل تغيري أنشطة خمتلفة لتعكس
اخليار املفضل ،مثل:
e
e
e
e
e

eإعادة تسلسل األنشطة
eتنقيح نطاق األنشطة
eإعادة النظر يف ُم َد ِد األنشطة
eإلغاء أنشطة
eتطبيق أساليب خمتلفة لتحقيق نتيجة حمددة من نتائج خطة العمل ،اليت ستشمل تغيرياً يف األنشطة اليت
بداخلها.

4.8

إعادة النظر في الرؤية الوطنية للصحة اإللكترونية لتعكس التغيرات
الناشئة عن توافر التمويل

الهدف

النظر يف الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية اليت مت إعدادها خالل اجلزء  1من الدليل لتعكس التغريات
تعيد هذه اخلطوة َ
الناشئة عن توافر التمويل .يف هذه النقطة يتم اختاذ قرار بشأن األنشطة اليت سوف جترى واليت لن جترى ،يف ضوء
حيتمل أن يتوفر .وهذا سيكون له أثر على الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية ،ويف النهاية على مرامي
التمويل الذي َ
وحتديات النظام الصحي اليت أُعدَّت الرؤية لدعمها.
سيتم إعداد الفهم املطلوب للقيام هبذه اخلطوة من خالل القيام باألنشطة املبينة يف الفقرة  ،2 ،8واليت استكشفت تأثري
كل خيار على الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية وعلى مرامي وحتديات النظام الصحي.

نواتج موصى بها

سيكون ناتج هذه اخلطوة رؤية وطنية حمدَّثة للصحة اإللكرتونية ،تعكس واقع احتمال متويل الصحة اإللكرتونية يف البلد.

األسلوب

ينبغي أن يتم تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي يرِّكز على حتديث الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية ،لتعكس اخليار
املفضل الذي مت اختياره من خالل الفقرة  .2 ،9وينبغي أن تستفيد هذه اخلطوة من املعارف اليت أُعدَّت خالل تقييم
تأثري خطوة اخليارات املبينة يف الفقرة .2 ،8
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الفصل

9

تحديد مراحل العمل
ترِّكز هذه املرحلة على حتديد خمتلف مراحل حتقيق الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية.
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻞ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺨﻄﺔ

الهدف

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ستخدم إليصال حمتوى خطة عمل الصحة اإللكرتونية ،املعقد غالباً،
احل العمل اليت ميكن أن تُ َ
حتدِّد هذه املرحلة مر َ
ِ
استخدام الصحة اإللكرتونية يف كل مرحلة.
بطريقة ميكن استيعاهبا بسهولة .كما ميكن أن حتدِّد أهداف تطوير و

األنشطة
e
e
e

eحتديد مراحل العمل املنطقية.
eحتديد رسائل التواصل مع األطراف املعنية لكل مرحلة.
eتبيني أهداف كل مرحلة.

النواتج

جمموعة من مراحل العمل واألهداف املرتبطة هبا ورسائل التواصل بشأن خطة العمل.
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تحديد مراحل العمل المنطقية

1.9

الهدف

ترِّكز هذه اخلطوة على حتديد املراحل املنطقية لنشاط العمل يف خطة العمل .ومرحلة العمل تبني الرتكيز اإلسرتاتيجي خالل
فرتة حمددة من الزمن (الشكل .)11

الشكل  .11مراحل العمل في خطة عمل الصحة اإللكترونية
اﻷﻃﺮ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺧﻂ اﻟﻌﻤﻞ

1

ﺧﻂ اﻟﻌﻤﻞ

2

ﺧﻂ اﻟﻌﻤﻞ

3

ﺧﻂ اﻟﻌﻤﻞ

4

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

1

اﻟﻘﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

2

اﻟﻘﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

3

اﻟﻘﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

نواتج موصى بها

ستحدِّد هذه اخلطوة ثالث أو أربع مراحل تنفيذ ،مبا يف ذلك الرتكيز اإلسرتاتيجي والفرتة الزمنية لكل مرحلة.

األسلوب

تتطلب هذه اخلطوة حتليالً داخلياً لتحديد ثالث أو أربع مراحل لتنفيذ خطة العمل .وقد أشارت جتارب بعض البلدان
إىل أن صناع القرار واألطراف املعنية وجدوا ذلك أسهل من حيث الفهم واإلدارة والتمويل (اجلدول .)15
الجدول  .15أسلوب لتحديد مراحل العمل
الخطوة

الوصف

أمثلة عن أسئلة ينبغي أن يُنظر فيها

النواتج

1

تقسيم خطة العمل إلى
ثالث أو أربع فترات
زمنية.

yyما هي األطر الزمنية املعقولة لتجزئة خطة العمل إىل ثالث أو أربع مراحل؟ على سبيل املثال:
 مكن تقسيم خطة مدهتا  10سنوات إىل فرتات زمنية ثالث؛ من  3 ،0سنواتومن  6 ،3سنوات ومن  10 ،6سنوات.
 ميكن تقسيم خطة مدهتا  5سنوات إىل ثالث فرتات؛ من  18 ،0شهراً ،ومن 36 ،18شهراً ومن  36شهراً إىل  5سنوات.

خطة عمل مت تقسيمها إىل
ثالث أو أربع مراحل.

2

تحليل التركيز
اإلستراتيجي ضمن كل
فترة من هذه الفترات
الزمنية.

yyما األنشطة املختلفة يف كل مرحلة من املراحل؟
yyما الذي حتاول هذه األنشطة ،جمتمعةً ،أن حتققه ،فيما يتعلق ببيئة الصحة اإللكرتونية؟
yyما هي األفكار اليت ميكن استخدامها لتوصيل ما ستقدمه هذه املرحلة؟

فهم الرتكيز اإلسرتاتيجي لكل
مرحلة من مراحل العمل.

3

تنقيح الفترات الزمنية
استناداً إلى التركيز
اإلستراتيجي الذي تم
تحديده.

yyهل هناك أنشطة أخرى خارج مرحلة العمل ،يتطابق قصدها أو تركيزها مع الرتكيز
اإلسرتاتيجي ملرحلة العمل تلك؟
yyكيف ميكن أن ينقَّح توقيت مرحلة ما من مراحل العمل ليلتقط هذه األنشطة اإلضافية ،مع
جتنب حصول تداخل يف املراحل؟
yهل هناك متطلبات توقيت خارجية قد تؤثر على توقيت مراحل العمل؛ مثل :املتطلبات
y
السياسية (إعادة االنتخابات) ،ومتطلبات دورة التمويل اخلارجية أو دورة متويل اجلهات املاحنة؟.

وضع الصيغة النهائية جملموعة
مراحل العمل.
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تحديد رسائل التواصل مع األطراف المعنية لكل مرحلة

2.9

الهدف

حتدِّد هذه اخلطوة رسالة التواصل لكل مرحلة من مراحل العمل .هذه الرسائل تبني لصناع القرار ولغريهم من األطراف
كيز اإلسرتاتيجي لكل مرحلة من مراحل العمل ،وينبغي أن تستند إىل مواضيع أو أغراض خمتلف
املعنية اهلامة الرت َ
األنشطة املوجودة ضمن مرحلة تنفيذ ما .وهذا يشمل:
e
e
e

eالنواتج أو التغيريات امللموسة اليت ستقدمها مرحلة العمل.
eالتقدم باجتاه الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية اليت ستحققها مرحلة العمل.
eتطلعات حمدَّدة لصناع القرار واألطراف املعنية بشأن أوجه حمددة يف برنامج الصحة اإللكرتونية للبلد جيب
االنتباه إليها.

نواتج موصى بها

ستُنتج هذه اخلطوة جمموعة من رسائل التواصل مع األطراف املعنية لكل مرحلة من مراحل العمل ،تبني الرتكيز
اإلسرتاتيجي لتلك املرحلة أو القصد منها (اإلطار .)2
اإلطار  .2مثال على رسائل عن مراحل العمل

3

نظراً لطول الوقت الذي ستحتاجه الصحة اإللكرتونية حىت يتم تقدميها ،ولواقع كون مدة الدورات السياسية ثالث إىل أربع سنوات يف بعض
البلدان ،فإن جتزئة الرحلة إىل آفاق ختطيطية مبَُدد  3و 6و 10سنوات ،سيقدم برناجماً قادراً على االستمرار يف الرتكيز ،من خالل توفري لَبِنات قدرة
إضافية وملموسة.
وتركز هذه اآلفاق التخطيطية على تنفيذ ثالث مراحل متدرجة من النضج يف تبادل املعلومات:
yyاالتصال والتواصل ،يتم فيها الرتكيز على إرساء أسس الصحة اإللكرتونية وتوفري االتصاالت األساسية اليت تسمح حبدوث تبادل معلومات
بني مقدمي الرعاية ويف مجيع أقسام القطاع الصحي.
yyالتعـاون ،يتحول فيها الرتكيز من االتصاالت األساسية إىل التعاون ،والتخطيط املشرتك للرعاية ،وتقدمي الرعاية متعددة التخصصات ،من
خالل تبادل معلومات أكثر امتداداً.
yyالـدمـج ،تصبح فيها الصحة اإللكرتونية جزءاً من األعمال املعتادة يف تقدمي الرعاية الصحية .ويف هذه املرحلة ،هناك تركيز على صون وتعزيز
وتطوير مناذج رعاية مستقبلية ،تستند إىل تبادل غين وواسع للمعلومات.
بيئة تبادل مستدامة للمعلومات الصحية ،تدعم االبتكار املستمر
َ

األسلوب

ينبغي تناول هذه اخلطوة كنشاط داخلي ،مع احتمال التشاور مع أطراف معنية خمتارة ،لفحص رسائل التواصل وتنقيحها.

النشاط الداخلي

ينبغي أن يكون الرتكيز ،يف البداية ،على إعداد جمموعة من رسائل التواصل مع األطراف املعنية لكل مرحلة من مراحل
العمل .ويُتوقع أن يكون التحليل واملعارف اليت أُعدَّت خالل الفقرة  1 ،9مدخالً إلعداد هذه الرسائل .وينبغي أن ال
املستهدف.
تكون هذه الرسائل طويلة وال معقدة بشكل مفرط ،بل موجزة ومصممة خصيصاً للجمهور
َ

التشاور مع األطراف المعنية

قد يكون من املهم فحص اجملموعة األولية من الرسائل مع فئة صغرية من فئات األطراف املعنية بشكل غري رمسي؛ مما
ترسل إىل بيئة
قد يساعد يف حتديد املفاهيم أو اللغة أو غري ذلك من اجلوانب اليت حتتاج إىل مزيد من التنقيح قبل أن َ
األطراف املعنية األوسع.
.National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008 3
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3.9

تبيين أهداف كل مرحلة من مراحل العمل

الهدف

توضح هذه اخلطوةُ األهداف من إعداد وتبنيِّ الصحة اإللكرتونية ،واليت ستقدمها كل مرحلة من مراحل العمل؛ حيث
ِّ
يتم توضيح األهداف اليت تتعلق بالتحسينات اليت ستشهدها فئات األطراف املعنية اهلامة ،مثل تلك اليت مت توضيح
الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية هلا يف اجلزء األول من هذا الدليل ،كوهنا تتفاعل مع النظام الصحي.

نواتج موصى بها

توضح ما يتعلق بالتحسينات اليت ستشهدها فئات األطراف
ستُنتِج هذه اخلطوة جمموعة من أهداف تنفيذ كل مرحلةِّ ،
املعنية اهلامة (اإلطار .)3
اإلطار  .3أهداف تنفيذ مرحلة االتصال والتواصل (السنوات )3 ،1

4

المستهلكون
ِ
املعرفات الفريدة للصحة والتبين
yyسيتم البدء بالتمكن من حتديد املستهلكني ،بشكل فريد ،من قبَل القطاع الصحي ،من خالل البدء بتنفيذ ِّ
األويل هلا.
yyمت تنفيذ البوابة الوطنية للصحة االستهالكية ،وبدأ املستهلكون باستخدامها كواحدة من مصادرهم الرئيسية للمعلومات الصحية على
اإلنرتنت ،للمساعدة يف تدبري رعايتهم الصحية.
yyعشرون يف املائة من املستهلكني لديهم وصول إىل شكل حمدود من أشكال السجل الصحي اإللكرتوين ،واثنان إىل مخسة يف املائة من
املستهلكني يبدؤون بالوصول إىل املعلومات الصحية الشخصية من حلول السجل الصحي اإللكرتوين الفردي املتاحة مبدئياً.
مقدمو الرعاية
yyاالتصال واسع النطاق متاح لغالبية مقدمي الرعاية .املنظمات تستثمر يف البنية التحتية اجلديدة.
yyتبين مقدمي الرعاية للصحة اإللكرتونية يف تزايد ،والشرائح الرئيسية من مقدمي الرعاية أصبحت أكثر َح ْوسبةً ( ٪+95من األطباء العامني،
و ٪+60من املتخصصني ،و ٪+95من الصيادلة ،و ٪+95من الباثولوجيني/الشعاعيني).
yyأعداد متزايدة من مقدمي الرعاية يتبنون ويستخدمون أنظمة املعايري املتوافقة للصحة اإللكرتونية ،اليت تدعم التحويل اإللكرتوين للوصفات والطلبات/
النتائج اإللكرتونية لالختبارات ( ٪50من األطباء العامني ،و ٪20من املتخصصني ،و ٪70من الصيادلة ،و ٪70من الباثولوجيني/الشعاعيني).
مديرو الرعاية الصحية
yyمديرو الرعاية الصحية يكتسبون مزيداً من الوعي والفهم لفوائد الصحة اإللكرتونية وإلمكانية حتسني التقارير وجمموعات البيانات البحثية.
yyكميات قليلة من بيانات التقارير احملسنة ،واملتعلقة أساساً بالوصفات الطبية وبطلب االختبارات ،تصبح متاحة ملديري الرعاية الصحية من
أجل التحليل.
املستهدفة ،يستثمرون األموال يف البنية التحتية لتقنية املعلومات ،لتوفري قاعدة
ائح
ر
الش
يف
هم
الذين
لئك
و
أ
سيما
ال
الصحية،
yyمديرو الرعاية
َ
احلوسبة وقدرة األنظمة اليت ستدعم الصحة اإللكرتونية.
الممولون
ِّ
yyالتمويل متاح لتقدمي احلوافز من أجل إعداد حلول يف جمال الصحة اإللكرتونية ،ذات أولوية عالية ومعايري متوافقة.
املمولون يرون ظهور معايري للصحة اإللكرتونية الوطنية حمددة بوضوح ،وميكن أن يعتمدوا على هذه املعايري عند تعزيز حلول قائمة أو تطوير
ِّ yy
حلول جديدة.
املمولني يف عملية االلتزام بربجميات الصحة اإللكرتونية ،ومت االتفاق على جداول زمنية لاللتزام حبلول ذات أولوية عالية.
yyمت إشراك ِّ
األنشطة األساسية
yyمت االتفاق على نظام متناسق للخصوصية ومحاية املعلومات ومت تنفيذه يف مجيع أحناء البالد.
yyكما مت حتديد معايري للوصفات اإللكرتونية ،ولطلبات/نتائج االختبارات ،ولسجالت الصحة اإللكرتونية الفردية ،وخلطط الرعاية ،وللصحة
املمولني.
عن بُعد ،ويتم استخدامها كأساس للحلول من قِبَل ِّ
yyمت إنشاء هيئة وطنية للصحة اإللكرتونية مسؤولة عن إعداد وصيانة إسرتاتيجية وطنية للصحة اإللكرتونية ،وعن توفري مصادر استثمار يف جمال
الصحة اإللكرتونية وإدارة هذا االستثمار ،وعن إدارة حتقيق مكونات البنية التحتية للصحة اإللكرتونية الوطنية ،وعن تشجيع إعداد واستخدام
حلول صحة إلكرتونية ذات أولوية عالية ،وعن اختبار توافق حلول الصحة اإللكرتونية مع املعايري والتشريعات اليت مت حتديدها ،وعن تصميم برامج
تبين وحتفيز وتغيري وتدريب جلهات معنية وطنية واإلشراف على ذلك.
.National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy, 30th September 2008. Adelaide, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008 4
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األسلوب

هذه اخلطوة نشاط داخلي يرِّكز على حتديد أهداف كل مرحلة من مراحل العمل .وهذا سيتطلب حتليالً لألنشطة
املوجودة يف كل مرحلة من مراحل العمل لتحديد:
e
e

eما سيقدمه كل نشاط ،أو جمموعة أنشطة ،عند إمتام مرحلة العمل.
eماهية تأثري النشاط ،أو جمموعة األنشطة ،على فئات األطراف املعنية اهلامة فيما يتعلق بتحسني تفاعلها مع
النظام الصحي.
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الملحق أ

هيكل لخطة عمل الصحة اإللكترونية

ٍ
حمتويات خلطة عمل وطنية يف جمال الصحة اإللكرتونية ،وهو ما ِّ
يشكل الوثيقة
مقرتحاً وقائمةَ
يستعرض هذا امللحق هيكالً َ
اليت ستدعى كل األطراف املعنية واجلهات املهتمة األخرى إىل قراءهتا من أجل فهم خطة العمل اخلاصة بالبلد والبدء
بتطبيقها .وكما ذُكر يف بداية اجلزء  ،2فإن عناصر خطة العمل معقدة حتماً وبالضرورة؛ ومع ذلك ،فإنه من اجملدي بذل
جهود جلعلها متاحة ومفهومة من قِبَل مجهور واسع .وهذا األسلوب لن يفيد مجهور القراء املباشرين فقط ،بل سيفيد أيضاً
وعناصرها الرئيسية وأن يُدافَع عنها ،مبن فيهم عامة الناس.
أولئك الذين من أجلهم ينبغي أن تُبلَّغ اخلطةُ
ُ

وينبغي تعديل الرتتيب احلايل للفقرات وفقاً للجمهور املستهدف؛ فعلى سبيل املثال ،قد جيد بعض اجلماهري أنه من
فهم خطوط عمل الصحة اإللكرتونية ،والنواتج واألنشطة املرتبطة هبا ،قبل تبيني آفاق العمل ،بينما قد جيد
األسهل ُ
آخرون أن اهليكل املقرتح أكثر منطقية .ومع ذلك ،وبغض النظر عن اجلمهور ،فإنه من املستحسن أن يتم تناول كل
فقرة من الفقرات الواردة أدناه وتضمينها يف خطة العمل الوطنية للصحة اإللكرتونية (اإلطار .)4
اإلطار  .4خطة عمل وطنية للصحة اإللكترونية
العنوان
املقدمة
اهلدف
اجلمهور
كيف تُقرأ هذه الوثيقة
امللخص التنفيذي
 .1حملة عامة
 1.1حملة عامة رفيعة املستوى عن خطة العمل
 2.1مراحل العمل
 3.1الرتكيز اإلسرتاتيجي لكل مرحلة
 4.1أهداف كل مرحلة
 .2خطة العمل
( 1 .2فقرة واحدة لكل خط من خطوط عمل الصحة اإللكرتونية)
 1 .1 .2النواتج املتوقعة ،مع ربطها بالتوصيات اإلسرتاتيجية
 2 .1 .2األنشطة الرئيسية (رفيعة املستوى) ،وتبعياهتا وخماطرها
 3 .1 .2القيادة واملساءلة
 2 .2حتقيق خطة العمل
 1 .2 .2املوارد املطلوبة ذات املستوى الرفيع
 2 .2 .2أسلوب تأمني املهارات واخلربات
 3 .2 .2تنفيذ اجلدول الزمين
امللحق أ .قائمة املشاورات مع األطراف املعنية
امللحق ب .املراجع.
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الملحق ب

ملخص المنهجية
يلخص هذا امللحق املنهجية املبيَّنة يف اجلزء  .2والقصد من ذلك مساعدة مستخدمي هذا الدليل يف تنظيم وإدارة
ِّ
إعداد خطة عمل الصحة اإللكرتونية.
الجدول  .16ملخص منهجية إعداد خطة وطنية للصحة اإللكترونية
المرحلة

األنشطة

النواتج

إدارة العملية

yyاحلفاظ على القيادة الصحية ودعم ما مت إعداده يف اجلزء 1
yyمراجعة وتكييف آليات احلوكمة حبسب احلاجة
yyالتأكد من أن املهارات واخلربات املطلوبة موجودة
yyحتديد جدول زمين إلعداد خطة العمل

تقدمي خطة عمل لتحقيق الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية
يف الوقت املناسب.

التشارك مع األطراف
المعنية

yyتوضيح دور احلكومة يف إعداد خطة العمل
yyتعيني األطراف املعنية اليت قد حُيتاج إىل مشاركتها
yyحتديد أدوار األطراف املعنية
yyالتخطيط ألسلوب التشارك مع األطراف املعنية
yyحتديد التوقيت الذي سيتم فيه التشاور مع األطراف املعنية

خطة عمل واقعية للصحة اإللكرتونية ،مقبولة ومدعومة من
قِبَل األطراف املعنية بشكل واسع.

إعداد خطوط عمل
الصحة اإللكترونية

yyحتديد خطوط العمل الرئيسية
yyالربط بني النواتج وبني خطوط العمل
yyحتديد األنشطة املطلوبة لتحقيق نواتج كل خط عمل
yyحتديد أنشطة التغيري والتبن
yyحتديد مواطن االعتماد املتبادل بني األنشطة
yyإعداد خطط تنفيذ فردية لكل خط عمل
yyحتديد املخاطر املرتبطة بإجناز خطط خطوط العمل
yyتنقيح خطوط عمل الصحة اإللكرتونية (اختياري)

خطة إرشادية لكل خط من خطوط عمل الصحة
اإللكرتونية ،تنقل النواتج واألنشطة ومواطن االعتماد
املتبادل والتوقيت واملخاطر.

إعداد خطة عمل
متكاملة

yyصياغة خطة العمل
yyالتحقق من مواءمتها ألولويات النظام الصحي وتطلعات األطراف املعنية
yyحتديد خماطر العمل
yyتنقيح خطة العمل لتحسني مواءمتها لألولويات اإلسرتاتيجية

خطة عمل وطنية للصحة اإللكرتونية ،مت تنقيحها من
أجل حتسني مواءمتها ألولويات النظام الصحي واألطراف
املعنية ،ومن أجل احلد من خماطر العمل أو التخفيف من
حدهتا.

تحديد رفيع المستوى
للموارد المطلوبة

yyحتديد املهارات واخلربات املطلوبة لتحقيق اخلطة
yyحتديد قيود املهارات واخلربات الوطنية
yyحتديد أسلوب تأمني املهارات واخلربات املطلوبة
yyتقدير حجم التمويل املطلوب لتحقيق خطة العمل

yyتقدير املوارد املطلوبة ،والقيود الوطنية للحصول عليها.
yyأسلوب مقرتح لتأمني املهارات واملوارد املطلوبة يأخذ
باحلسبان القيود الوطنية.
yyتقدير حجم التمويل الالزم لتحقيق خطة العمل.

تطبيق قيود التمويل
على تنقيح الخطة

احملتمل للموارد
yyحتديد مدى التوافر َ
yyاالتفاق على خيارات لتنقيح خطة العمل
yyتنقيح خطة العمل
yyإعادة النظر يف الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية لتعكس التغيريات الناشئة عن
توافر التمويل

yyخطة عمل منقَّحة تأخذ يف االعتبار توافر التمويل.
yyاآلثار املوثقة للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية اليت
تنشأ عن اخلطة املنقحة.

تحديد مراحل العمل

yyحتديد مراحل العمل املنطقية
yyحتديد التواصل مع األطراف املعنية لكل مرحلة
yyتبيني أهداف كل مرحلة

yyاملراحل املوصى هبا لتحقيق خطة العمل.
yyاألهداف من حتقيق كل مرحلة.
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الملحق ج

الربط بين خريطة مكونات الصحة اإللكترونية
وبين خطوط العمل
يبني هذا امللحق الكيفية اليت ترتبط هبا خطوط العمل ،اليت مت إدخاهلا يف الفصل  ،5خبريطة مكونات الصحة اإللكرتونية
اليت مت تقدميها يف اجلزء  1من الدليل .وقد قسمت خريطة املكونات على صفحتني من أجل سهولة القراءة (الشكل .)12
الشكل  .12رسم خريطة مكونات الصحة اإللكترونية لخطوط العمل
اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

آﻟﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدة واﳊﻮﻛﻤﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻃﺮاف
اﳌﻌﻨﻴﺔ

اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

اﳍﻴﻜﻞ

إدارة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻹدارة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺼﺤﻲ
اﻹﻟﻜﱰوﱐ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻄﱯ
اﻹﻟﻜﱰوﱐ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻲ

ﳏﻠﻴﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻃﻠﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻹﺣﺎﻻت
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﺠﻞ ﺣﺠﺰ اﳌﻮاﻋﻴﺪ
رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
وإدارﻬﺗﺎ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻔﺮدي
ﲣﺼﺼﻴﺔ
ﻣﻠﺨﺼﺎت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺼﺤﻴﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً
وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ
دﻻﺋﻞ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

إدارة ﺧﻄﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

اﻟﺤﻠﻮل

إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﲣﻄﻴﻂ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻼن
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
وﻃﲏ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ
ﳏﻠﻲ
إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت

ﲣﺼﻴﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
وﺿﻊ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
وﺗﺘﺒﱡﻌﻬﺎ

أدوات ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
وﺿﻊ اﳌﻌﱠﺮﻓﺎت ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ
ﺻﺤﺔ
ﻣﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ
اﳌﺮاﺳﻠﺔ اﻵﻣﻨﺔ
ﱢ
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺣﻮﺳﺒﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت

ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺔ

إدارة اﳌﺪاواة

ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإدارة
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات

دﻋﻢ اﲣﺎذ ﻗﺮار
اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

إدارة اﻷﻣﺮاض

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
دﻋﻢ ﻗﺮار ﻃﻠﺐ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ وﲢﻠﻴﻠُﻬﺎ آﻧﻴﺎً
دﻋﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺮﻳﺮي اﻟﺘﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
)اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ(
اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

اﻟﺪﻻﺋﻞ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﻘﺪﱢﻣﻮﻫﺎ

اﻷﺳﺲ
ﳏﻠﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻧﻈﻢ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
إدارة اﳌﻤﺎرﺳﺔ
اﻷﻓﺮاد وﻣﻘﺪﱢﻣﻮ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﳍﻢ

رﺑﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﱄ اﻟﺴﺮﻋﺔ
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ

رﻳﻔﻲ

اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻠﺨﺼﺎت
اﻹﺣﺎﻻت
اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻧﺎﺋﻲ

ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﺮاﺳﻠﺔ

اﻷﺳﺲ

اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎرات
وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ُ

ﻣﻌﺎﻳﲑ أﻣﺎن اﳌﺮاﺳﻠﺔ

ﻣﺘﻨﻘﻞ

ﺧﻄﻂ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
اﻵﻧﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﱪﳎﻴﺎت
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الشكل  .12رسم خريطة مكونات الصحة اإللكترونية لخطوط العمل

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻻﻟﺘﺰام

اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﳌﻌﺎرف اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺎرف
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ِ
ﻣﻌﺎرف
ﻣﺼﺎدر
ُ
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻬﺎرات اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﻛﻔﺎءاﻬﺗﺎ

رﺻﺪ اﳊﻮادث
اﻟﻀﺎﺋﺮة

ﲢﺴﲔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

اﳌﻌﱢﺮﻓﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺤﻠﻮل

ﲝﻮث دﻋﻢ اﻟﻘﺮارات
اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ
ﺗﺼﻤﻴﻢ وﲢﺴﲔ
اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺗﺎﺣﺔ
واﳌﻮاﻓﻘﺔ

اﻻﻋﺘﻤﺎد

ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
واﻹﻓﺼﺎح

اﻟﻜﻮادر ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ

ﲝﻮث اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
واﻻﺣﺘﻔﺎظ

ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ
رﺻﺪ اﻻﻟﺘﺰام

اﻟﱰﺻﺪ وﲢﺪﻳﺪ
اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ
إدارة إﺟﺮاءات
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻷﺳﺲ

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺸﻜﺎوى

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﺪﻻﺋﻞ
ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻧﻈﻢ إدارة اﳌﺮﺿﻰ

ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺴﺠﻼت
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ

اﻷﺳﺲ

ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻹدارة اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻬﺎرات اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﻛﻔﺎءاﻬﺗﺎ

اﻟﱰﺧﻴﺺ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

اﻟﺤﻠﻮل

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻄﺎع
ﻏﲑ اﻟﺼﺤﻲ
اﻻﻟﺘﺰام

اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺣﺠﺰ اﳌﻮاﻋﻴﺪ

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ

اﻷﺳﺲ

اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻟﺼﻮر ووﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم اﻷﺧﺮى

اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد

اﻟﺤﻠﻮل

امللحق ج :الربط بني خريطة مكونات الصحة اإللكرتونية وبني خطوط العمل »

الصفحه 54

اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻜﻮادر ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
واﻟﺘﺒﻨﻲ
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الملحق د

أمثلة عن أنشطة الصحة اإللكترونية

احملتملة اليت قد تندرج ضمن كل خط من خطوط عمل الصحة
بقدِّم هذا امللحق معلومات إضافية حول األنشطة َ
ٍ
ألنشطة جيب على البلدان أن ختتار منها،
اإللكرتونية األربعة الشائعة .وليس املقصود أن تكون هذه قائمةً شاملةً
لكنها ملساعدة القراء على فهم مستوى األنشطة وأمناطها املناسبة اليت ينبغي أن حياولوا حتديدها وتبيينها .وسوف
يكون الدافع وراء األنشطة اليت سيحتاج بلد ما أن ينتهجها رؤيتُهم للصحة اإللكرتونية وأسلوبهُ م يف العمل.

أنشطة الحوكمة

املكونات اليت توفر التنسيق والوضوح واإلشراف على تنفيذ الصحة اإللكرتونية .وهذه
ترِّكز هذه األنشطة على تلك ِّ
هي املكونات اليت ستتوىل إدارة حتقيق خطة العمل ،وتحَْكم التطوير األوسع نطاقاً لبيئة الصحة اإللكرتونية .وغالباً ما
ِ
ِ
ِ
نامج وطين للصحة اإللكرتونية
وشفافية
مساءلة
تركز هذه األنشطة على إنشاء بُىن وآليات حوكمة من أجل
وقيادة بر ٍ
(الشكل .)17
الجدول  .17أمثلة عن أنشطة الحوكمة (ليست مستكملة)
مثال األنشطة

الوصف

تصميم وإنشاء مجلس إدارة
وطني للصحة اإللكترونية

يرِّكز على تصميم وإنشاء جلنة أو جملس يتمتع باملسؤولية عن وضع جممل توجهات وأولويات الصحة اإللكرتونية الوطنية ،وعن مراجعة
إسرتاتيجيات الصحة اإللكرتونية وقرارات التمويل واملصادقة عليها ،وعن رصد تقدم إسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية الوطنية وتقييم
النتائج .وسيكون ملثل هذا اجمللس ،عادة ،رئاسة مستقلة ،وسيضم خليطاً من األطراف املعنية بالصحة اإللكرتونية؛ مبا فيها احلكومة
ومقدمو الرعاية الصحية ومنظمو ومديرو الرعاية الصحية وممثلو املواطنني.

تصميم وإنشاء وظائف تنظيمية
في مجال الصحة اإللكترونية

موجهة حنو تنفيذ وتطبيق األطر التنظيمية الوطنية للصحة اإللكرتونية؛ فعلى سبيل املثال ،تكون
ترِّكز على تصميم وإنشاء وظيفة َّ
هذه الوظيفة مسؤولة عن تنفيذ وتطبيق أطر محاية بيانات املعلومات الصحية .إن إعداد هذه الوظيفة سيحتاج إىل تناول العالقات
والتفاعالت مع اهليئات والوظائف التنظيمية القائمة.

تصميم وإنشاء كيان وطني
للصحة اإللكترونية لتوجيه وإدارة
االستثمارات الوطنية في مجال
الصحة اإللكترونية

تشري اخلربة العاملية إىل أن وجود كيان وطين يرِّكز على تنسيق ومراقبة إسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية الوطنية واالستثمار فيها وتنفيذها
يلعب دوراً هاماً يف تطوير بيئة وطنية للصحة اإللكرتونية .كما أن هذه الكيانات قد تقوم بإعداد املعايري وااللتزام باحللول أو تلعب دوراً
رئيسياً يف ذلك.

إضفاء الطابع الرسمي على
تفاعالت الحوكمة مع غيرها
من هيئات الحوكمة الوطنية
والمناطقية والمحلية

سيكون هناك حاجة إىل تواجد وظائف خمصصة يف جمال حوكمة الصحة اإللكرتونية ،مثل :كيان وطين للصحة اإللكرتونية ،مع
وظائف احلوكمة احلالية اليت تعمل على املستوى الوطين واملناطقي واحمللي .وبذلك يكون هناك حاجة إىل تعر ٍ
يف بالعالقات مع وظائف
احلوكمة هذه وإضفاء الطابع الرمسي عليها ،وإىل حتديد واضح للكيفية اليت ستتفاعل هبا مع الصحة اإللكرتونية فيما يتعلق باإلسرتاتيجية
واالستثمار والتنسيق.
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أنشطة األسس

ترِّكز هذه األنشطة ،عادة ،على تقدمي مكونات الصحة اإللكرتونية الالزمة لدعم التبادل اإللكرتوين اآلمن للمعلومات
الصحية عرب احلدود اجلغرافية وحدود القطاع الصحي ،أو لتحسني فرص احلصول على خدمات رعاية صحية من
خالل القنوات اإللكرتونية؛ فهذه األنشطة تُعِ ُّد العمود الفقري لبيئة وطنية للصحة اإللكرتونية.
عادة ما تكون هذه األنشطة ذات أمهية وطنية ،وسيكون من ِ
اخلطر جداً أو املعقد أن تقدَّم بنجاح ،ما مل تكن عن
منسق على الصعيد الوطين .كما أن إعداد هذه األنشطة ملرة واحدة فقط على املستوى الوطين
طريق اتباع هنج قوي َّ
قد يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة (أكثر مردوداً) من تكرار اجلهد واإلنفاق يف خمتلف املناطق وخمتلف القطاعات
اخلاصة (اجلدول .)18
الجدول  .18أمثلة عن أنشطة األسس (ليست مستكملة)
مثال األنشطة

الوصف

الكشف عن المتطلبات رفيعة المستوى وتصميم
األسس لخدمات الصحة اإللكترونية

معرفات الصحة الوطنية ،التوثيق الوطين ،سجالت الصحة
إن تنفيذ أسس خدمات الصحة اإللكرتونية (مثلِّ :
اإللكرتونية ،إخل ).يبدأ بفهم متطلبات اخلدمة رفيعة املستوى وحتديد تصميم رفيع املستوى للكيفية اليت ستقدَّم هبا
اخلدمة للبلد.

تقييم قدرة وكفاءة المنظمات أو الوكاالت
الحكومية القائمة على بناء وتنفيذ وتشغيل أسس
خدمة الصحة اإللكترونية

بعض البلدان قد يكون لديها مسبقاً منظمات ووكاالت حكومية ذات خربة يف إعداد وتشغيل خدمات صحة
إلكرتونية وطنية أو ما شابه ذلك ،فيجب حتديد ذلك وتقييمه كجزء من أجزاء حتديد األسلوب األكثر مالءمة
املفصل ألسس خدمة الصحة اإللكرتونية وبنائها وتشغيلها.
لتحديد مصادر التصميم َّ

مفصل وبناء
اختيار شركاء العمل إلنجاز تصميم َّ
أسس خدمة الصحة اإللكترونية

املفصل والعمل ألسس خدمة الصحة
هذا ينطوي على حتديد وتقييم واختيار شريك أو شركاء تنفيذ لتويل التصميم َّ
اإللكرتونية اليت تلتزم باملتطلبات رفيعة املستوى وبالتصميم.

نشر وتشغيل أسس خدمة الصحة اإللكترونية

مبجرد إعداد أسس خدمة الصحة اإللكرتونية جيب نشرها وتشغيلها بشكل فعال حبيث تدعم البيئة الوطنية للصحة
اإللكرتونية.

تحديد عملية إعداد معايير الصحة اإللكترونية

إن املعايري الوطنية للصحة اإللكرتونية ضرورية لضمان إمكانية تبادل املعلومات الصحية عرب احلدود اجلغرافية وحدود
القطاع الصحي .وهذا يتطلب عملية واضحة إلعداد ومراجعة وإقرار ونشر املعايري الوطنية للصحة اإللكرتونية ،واليت
يدعمها القطاع الصحي وصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية.

مراجعة المعايير الوطنية والدولية الموجودة بالفعل

لتجنب إضاعة الوقت بال طائل ،قد ترغب بعض البلدان بإجراء استعراض للمعايري الوطنية والدولية املوجودة بالفعل
يف جمال الصحة اإللكرتونية ويف اجملال غري الصحي لتحديد ما ميكن إعادة استخدامه لتقدمي معايري وطنية للصحة
اإللكرتونية .وهذا قد حيدد املعايري اليت ميكن إعادة استخدامها ،واملعايري اليت حتتاج إىل تنميط ،والثغرات اليت حتتاج
إىل معاجلة من قِبَل عملية إعداد املعايري.

إعداد وإقرار معايير المراسلة اآلمنة

إن ضمان بقاء املعلومات الصحية ،اليت يتم تبادهلا من خالل البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية ،خاصةً وسريةً،
وضما َن إمكانية املصادقة عليها ،وضما َن توصيلها إىل املستلم املقصود ،يتطلب مراسلة آمنة بني منظمات ومقدمي
الرعاية الصحية .ولدعم ذلك على نطاق وطين ،ال بد من معايري ميكن بناءً عليها أن تضاف املراسلة اآلمنة إىل نظم
املعلومات الصحية ،وأن تَدعم هذه املعايري ظهور مقدمي خدمات املراسلة اآلمنة.

إعداد وإقرار معايير ذات أولوية عالية للمعلومات
الصحية

رجح أن حتدَّد على أن
اعتماداً على مرامي وحتديات النظام الصحي ،فإن عدداً من تدفقات املعلومات الصحية يُ َّ
ملخصات أحداث الرعاية ،والصحةُ عن بعد ،والسجالت الصحية
هلا األولوية يف التقدمي .ومن األمثلة على ذلك
ُ
اإللكرتونية ،ونتائج االختبارات التشخيصية وهلم جراً .وإن التمكني من تبادل هذه املعلومات عرب حدود القطاع
الصحي وعرب احلدود اجلغرافية يتطلب إعداد معايري مناسبة للمعلومات حتدد الرسالة.

إعداد وإقرار مصطلحات معيارية

إن ضمان توصيل املعلومات الصحية وتفس ِريها بطريقة متناسقة ودقيقة يتطلب لغة معيارية لوصف الصحة واملعلومات
السريرية؛ مثل األعراض والتشخيصات واملعاجلات .وهذا يتطلب إعداد مصطلحات معيارية.

االتفاق على إطار تنظيمي لحماية المعلومات
الصحية ،متناسق على الصعيد الوطني ،وتَبنِّيه

إن ضمان خصوصية وسرية تبادل املعلومات يتطلب إطاراً تنظيمياً متناسقاً على الصعيد الوطين حلماية املعلومات
الصحية .وهذا غالباً ما يكون شرطاً عندما ختتلف أو تتصارع تشريعات وأطر محاية البيانات على املستوى الوطين
واملناطقي؛ ألن إعداد وتبين مثل هذا اإلطار يضمن أن تتم ،باستمرار ،مقاربةُ وإدارةُ ِ
محاية البيانات وخصوصيتِها
والوصول إليها واملوافقة عليها ،على املستوى الوطين واملناطقي.
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مثال األنشطة

الوصف

إنشاء آليات لتحسين البنية التحتية للحوسبة
داخل منظمات ومقدمي الرعاية الصحية

للح ْوسبة املوجودة يف أجزاء خمتلفة من
قد يكون أحد العوائق أمام تبين الصحة اإللكرتونية رداءة نوعية البنية التحتية َ
القطاع الصحي .والبنية التحتية ميكن أن تشمل أجهزة الكمبيوتر ،واالتصال بالشبكة ،ونظم املعلومات الصحية .وقد
تصمم وتنشئ آليات لتشجيع منظمات ومقدمي الرعاية الصحية على االستثمار يف
تكون هناك حاجة للقيام بأنشطة ِّ
جمال البنية التحتية للحوسبة لديهم وحتسينها .وهبذه الطريقة يقدِّمون األساس الالزم جلمع وتسجيل وتبادل املعلومات
الصحية اإللكرتونية.

تحديد الحد األدنى المطلوب من البنية التحتية
للح ْوسبة لدى منظمات ومقدمي الرعاية الصحية
َ

للح ْوسبة لديه حتتاج إىل فهم واضح للمستويات املناسبة لتلك
إن مساعدة القطاع الصحي على حتسني البنية التحتية َ
البنية التحتية اليت جيب أن توضع موضع العمل وأن تُصان وحتدَّث بشكل مستمر.

ربط اعتماد منظمات ومقدمي الرعاية الصحية
للح ْوسبة
بالحد األدنى المطلوب من البنية التحتية َ

احملتملة إلدخال حتسينات على البنية التحتية حلَ ْوسبة منظمات ومقدمي الرعاية الصحية هو ربط
أحد األساليب َ
ذلك بشروط اعتمادها .وعلى الرغم من أن ذلك ،عادةً ،طموح طويل األجل ،إال أن هذا النشاط ميكن استخدامه
للح ْوسبة.
لتشجيع االستثمار األويل يف البنية التحتية َ

تحديد مقدمي الرعاية والمجتمعات ذات األولوية
العالية التي تحتاج إلى توصيل بيانات 'يالئم
الغرض'

إن توصيل البيانات أساس رئيسي لتبادل املعلومات اإللكرتونية بني مقدمي الرعاية ،ولتقدمي خدمات الرعاية الصحية
من خالل القنوات اإللكرتونية (مثل :الصحة عن بُعد) .وهذا النشاط حيتاج إىل حتديد شرائح مقدمي الرعاية الصحية
واجملتمعات ذات األولوية اليت تتطلب االستثمار يف جمال توصيل بيانات 'يالئم الغرض'.

ِ
تصميم وخطة عمل لتوصيل البيانات
إعداد
ُ

إن االستثمار يف جمال البنية التحتية لتوصيل البيانات يتطلب تصميماً رفيع املستوى للكيفية اليت ميكن أن يتحقق
هبا توصيل البيانات إىل مقدمي الرعاية واجملتمعات ذات األولوية ،وللكيفية اليت سيتم هبا توسيع نطاق ذلك ليشمل
القطاع الصحي األوسع وعامة السكان.

اختيار شريك (شركاء) العمل إلعداد البنية التحتية
لتوصيل البيانات

ستحتاج البلدان ،على األرجح ،إىل اختيار مقدِّمني ومشغِّلني للبنية التحتية لتوصيل البيانات ،للمساعدة يف إعداد
البنية التحتية املطلوبة لتوصيل البيانات.

نشر البنية التحتية ذات األولوية العالية لتوصيل
البيانات

ستعمل البلدان مع املقدِّمني واملشغِّلني املختارين على نشر البنية التحتية لتوصيل البيانات ،واليت ِّ
متكن أجزاء القطاع
الصحي وأجزاء السكان ذات األولوية العالية من التفاعل مع البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية واالستفادة منها.

أنشطة الحلول

ترِّكز هذه األنشطة على تشجيع إعداد واستخدام خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية ذات األولوية العالية لتحسني
كفاءة وفعالية إدارة الرعاية الصحية وتقدميها .وغالباً ما يرِّكز ذلك على ضمان أن األفراد ومقدمي الرعاية الصحية
واملنظمني يستطيعون الوصول إىل اخلدمات والتطبيقات اليت تسمح هلم بالوصول إىل املعلومات الصحية ومشاهدهتا
واستخدامها وتبادهلا .وهذه اخلدمات والتطبيقات ستستخدم ،غالباً ،مكونات الصحة اإللكرتونية اليت مت إنشاؤها من
خالل األنشطة اليت قُدِّمت عرب خط عمل األسس (اجلدول .)19
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الجدول  .19أمثلة عن أنشطة إيجاد الحلول (ليست مستكملة)
مثال األنشطة

الوصف

إنشاء صندوق وطني لالستثمار
في مجال إيجاد حلول
للصحة اإللكترونية

تصميم وإنشاء برنامج لتمويل االستثمار من أجل تشجيع إعداد وتنفيذ حلول الصحة اإللكرتونية ذات األولوية العالية ،يدعم املعايري
الوطنية ،وميكن زيادته وتسخريه ،بشكل فعال ،يف مجيع أقسام القطاع الصحي يف البلد.

إعداد قواعد ومعايير لالستثمار

إعداد القواعد واملعايري املطلوبة لتوجيه ختصيص أموال االستثمار ،وإنشاء إدارة وإجراءات وآليات مراقبة ووظائف مناسبة
لصندوق االستثمار.

تعزيز إعداد حلول للصحة
اإللكترونية ذات أولوية عالية

التعامل مع صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية ومع القطاع الصحي األوسع لبناء وعي وفهم ألموال االستثمار املتوفرة
وتشجيع إعداد حلول للصحة اإللكرتونية ذات أولوية عالية.

تصميم وإنشاء وظيفة وطنية
لاللتزام بالحلول

تصميم وإنشاء وظيفة التزام وطنية مسؤولة عن اختبار خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية والتصديق على التزامها باملعايري الوطنية
الصحة اإللكرتونية .وجيب أن يكون هلذه الوظيفة سلطة ومتويل وبنية حتتية وموارد كافية إلجراء اختبار وتصديق َّفعالَني خلدمات
وتطبيقات الصحة اإللكرتونية الوطنية.

اإلعداد لعملية االلتزام

تصميم وتنفيذ إجر ٍ
اءات مناسبة الختبار االلتزام باحللولٍ ،
وبنية حتتية تقنية داعمة.

تنفيذ عملية التصديق

تنفيذ تصديق مستمر على خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية باعتبارها تربز من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية
والقطاع الصحي األوسع.

إعداد ونشر معايير
التصديق وااللتزام

وموردي الرعاية الصحية يف حتديد ما هو مطلوب للمصادقة على حلوهلم يف جمال الصحة
إعداد ونشر معايري توجه منظمات ِّ
اإللكرتونية وجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية األخرى باعتبارها متوافقة مع املعايري الوطنية للصحة اإللكرتونية.

إعداد متطلبات وتصاميم رفيعة
المستوى للخدمات والتطبيقات
الوطنية للصحة اإللكترونية
ذات األولوية

رمبا تكون الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية قد حدَّدت عدداً من خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية ذات األولوية اليت ينبغي
استحداثها ونشرها على نطاق وطين .هذا النشاط حيدِّد متطلبات وتصاميم رفيعة املستوى هلذه اخلدمات والتطبيقات ذات األولوية.
ومن األمثلة على ذلك النُظُ ُم الوطنية للسجالت الصحية اإللكرتونية ،وتبادل املعلومات الصحية ،وبوابات املعلومات الصحية،
واخلدمات الوطنية يف جمال الوصفات الطبية ،وجمموعات بيانات املعلومات الصحية.

اختيار شريك تنفيذ إلنجاز تصاميم
تفصيلية وبناء خدمات أو تطبيقات
وطنية للصحة اإللكترونية

هذا ينطوي على حتديد وتقييم واختيار شريك أو شركاء تنفيذ إلجراء التصميم والعمل التفصيليني خلدمات أو تطبيقات الصحة
اإللكرتونية الوطنية اليت تلتزم باملتطلبات والتصاميم رفيعة املستوى.

نشر وتشغيل الخدمات
أو التطبيقات الوطنية
للصحة اإللكترونية

مبجرد إعداد اخلدمات والتطبيقات الوطنية للصحة اإللكرتونية جيب نشرها وتشغيلها بشكل موثوق ،حبيث ميكن الوصول إليها
ِ
املستخدمني املقصودين (مثل :األفراد ،منظمات ومقدمي الرعاية الصحية ،منظمي ومديري الرعاية الصحية).
واستخدامها من قبل

أنشطة التغيير والتبني

ترِّكز هذه األنشطة على حتفيز وإعداد ودعم القطاع الصحي يف تبين واستخدام الصحة اإللكرتونية بوصفها جزءاً
أساسياً من اخلدمات والنظم الصحية .ومن اجلوانب اهلامة يف ذلك متكني املشاركني يف نظام الرعاية الصحية من تبين
خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية ،وتغيري ممارسات عملهم حبيث تكون قادرة على استخدامها بشكل فعال
(اجلدول .)20
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الجدول  .20أمثلة عن أنشطة التغيير والتبني (ليست مستكملة)
مثال األنشطة

الوصف

تحديد وتقييم أهداف التغيير والتبني
ذات األولوية العالية

حتديد املستهلكني ومقدمي الرعاية وشرائح األطراف املعنية املنظِّمة للرعاية الصحية ذوي األولوية الذين ينبغي أن يُستهدفوا من أجل
تبين الصحة اإللكرتونية ،وتقييم استعدادهم لتبين حلول حمددة يف جمال الصحة اإللكرتونية ،وحتديد الفرص املتاحة لبناء قوة دفع.

إعداد حمالت توعية حول الصحة
اإللكترونية

إعداد محالت توعية تستخدم آليات ومنتديات تواصل مناسبة لتعزيز الوعي حول الصحة اإللكرتونية ،وحول خدمات وتطبيقات
حمدَّدة للصحة اإللكرتونية ،وحول الفوائد املرتتبة على ذلك.

البدء بتنفيذ حمالت التوعية حول
الصحة اإللكترونية

البدء بتنفيذ محالت توعية عن أهداف التغيري والتبين ذات األولوية العالية ،وتوسيع نطاقها إىل القطاع الصحي األوسع وعامة الشعب
يف الوقت املناسب.

إنشاء إطار لقياس فعالية أنشطة
المشاركة والتوعية

حتديد معايري وأهداف واضحة للتوعية والتقدم يف جمال الصحة اإللكرتونية ،وقياس الوعي الفعلي والربامج املقابلة لذلك بشكل
دوري ،لتقييم فعالية أنشطة التغيري والتبين يف جمال الصحة اإللكرتونية عرب املستهلكني ومقدمي الرعاية ومنظمي ومديري
الرعاية الصحية.

إنشاء مستودع معارف وطني في
مجال الصحة اإللكترونية

إنشاء مستودع معارف وطين على شبكة اإلنرتنت ،يلتقط جناحات مشاريع الصحة اإللكرتونية ويتيح تبادل األشياء املتعلَّمة يف مجيع
أقسام القطاع الصحي الوطين.

إعداد نظام حوافز مالية

تصميم برنامج حوافز مالية للتشجيع على تبين واستخدام خدمات وتطبيقات الصحة اإللكرتونية ذات األولوية العالية .وهذا حيتاج
إىل إدراج شروط التمويل ،ومعايري االستحقاق ،وإجراءات التطبيق واملوافقة ،وإدارة التمويل ،واألدوار واملسؤوليات املرتبطة هبا.

إعداد برنامج اتصاالت حول
الحوافز المالية

إعداد إسرتاتيجية االتصال ومواد الدعاية للحوافز ووضع اآلليات الالزمة لدعم ذلك ،مبا يف ذلك الدالئل اإلرشادية للتمويل،
واملعلومات ،ومناذج الطلبات.

البدء بتنفيذ برنامج االتصاالت حول
الحوافز المالية

البدء بتنفيذ برنامج االتصاالت ألهداف التغيري والتبين ذات األولوية العالية ،ويف الوقت نفسه توسيع نطاق ذلك إىل القطاع
الصحي األوسع.

رصد تبني حلول الصحة اإللكترونية

املستهدفة مع مرور الوقت وتقليص حجم احلوافز املالية وغريها من
رصد تبين حلول الصحة اإللكرتونية ذات األولوية يف الشرائح
َ
أنشطة التغيري والتبين ،باعتبار أنه قد مت الوصول إىل نقطة الالعودة.

تحديد معايير الممارسة المهنية

مشرتكة بني القطاعات لتوجيه إعداد معيار املمارسة املهنية ملقدمي الرعاية الصحية ،والذي ينبغي أن حيدِّد
العمل مع أطراف معنية َ
تطلعات والتزامات هؤالء املقدِّمني جبمع وختزين وتبادل معلومات إلكرتونية ذات جودة عالية يف جمال الرعاية الصحية يف الوقت
املناسب وبطريقة مناسبة وآمنة.

تحديد متطلبات اعتماد جديدة

حتديد وتعريف التغيريات يف برامج االعتماد املهنية القائمة ملنظمات الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية الصحية الفردية حبيث تشمل
الصحة اإللكرتونية.

االتفاق على متطلبات االعتماد
الجديدة وتنفي ُذها

التنسيق مع اهليئات املهنية املناسبة وجمموعات العمل لالتفاق على تغيريات يف متطلبات االعتماد وتطبيق هذه التغيريات يف أحناء
شرائح القطاع الصحي ذات األولوية العالية ،ويف القطاع الصحي األوسع يف الوقت املناسب.

تحديد إطار معياري للكفاءات في
الصحة اإللكترونية

إعداد إطار معياري لكفاءات الصحة اإللكرتونية للعاملني يف جمال الصحة واملمارسني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الصحية .هذا اإلطار سيقدم فهماً ملعارف ومهارات ومسات الصحة اإللكرتونية املطلوبة هلذه اجملموعات املهنية املختلفة.

تحديد التغييرات في التعليم
والدورات التدريبية

حتديد التغيريات املطلوبة يف التعليم والدورات التدريبية القائمة لضمان تطوير قدرات القوى العاملة يف جمال الصحة اإللكرتونية.

تنفيذ التغييرات في التعليم
والدورات التدريبية

العمل مع املؤسسات التعليمية (مثل :اجلامعات ومؤسسات التدريب املهين واهليئات املهنية) إلدراج الصحة اإللكرتونية يف
مناهجها الدراسية.

إقامة دورات ومؤهالت تخصصية في
مجال الصحة اإللكترونية

ٍ
معرتف هبا على الصعيد الوطين (مثل املعلوماتية الصحية) وتنفيذ
حتديد وإنشاء مؤهالت تعليم عال يف جمال الصحة اإللكرتونية َ
مصممة الكتشاف وتشجيع انتشار مهارات وخربات الصحة اإللكرتونية.
رمسي
برامج تدريب/تعليم ذات طابع
َّ

تصميم المرجعيات من األطراف
المعنية المسته َدفة ومجموعات
العمل

تشري اخلربة العاملية إىل أن عدم قيام املشاركني يف جمال الرعاية الصحية مبشاركة ذات مغزى هو ،يف الغالب ،عائق هام أمام تطوير
املستهدفة ،اليت لديها مرٍام وأغراض
بيئة وطنية للصحة اإللكرتونية .هذا النشاط يصمم جمموعة من املنتديات ملشاركة األطراف املعنية
َ
ونواتج واضحة.

مشتركين من
تحديد ممثلين َ
قطاعات متعددة

حتديد املشاركني حىت يشاركوا يف منتديات مشاركة األطراف املعنية املستهدفة ،لضمان متثيل واسع ومناسب على نطاق مقدِّمي
املوردين والصناعة واملستهلكني واجملتمع وجمموعات األطراف املعنية األخرى ذات الصلة.
الرعاية الصحية واملهنيني واحلكومات و ِّ

التشارك والتشاور مع المرجعيات من
األطراف المعنية ومجموعات العمل

إشراك األطراف املعنية املرجعية وجمموعات العمل ،بانتظام ،يف مجيع شؤون تطوير بيئة الصحة اإللكرتونية يف البلد .وينبغي
إشراك هذه اجملموعات يف استكشاف قضايا حمددة وخماطر تتعلق بتطوير بيئة الصحة اإللكرتونية يف البلد ،وحتديد حلول مقبولة
هلذه األمور.
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الملحق هـ

أمثلة عن المخاطر في أنشطة الصحة اإللكترونية

احملتملة اليت قد ترتافق مع األنشطة املوجودة يف خطة العمل .وليس
يقدِّم هذا امللحق معلومات إضافية بشأن املخاطر َ
القصد من هذه القائمة أن تكون قائمة مستكملة للمخاطر ،لكنها وسيلة ملساعدة ال ُقَّراء على فهم جماالت املخاطر
ستكشف.
الشائعة اليت ينبغي أن تُ َ

مخاطر القيادة والحوكمة

يشمل هذا اجملال تلك املخاطر اليت قد يكون هلا تأثري على إمكانية تقدمي قيادة وحوكمة فعالتني خلطة عمل الصحة
اإللكرتونية (اجلدول .)21

الجدول  .21أمثلة عن مخاطر القيادة والحوكمة (ليست مستكملة)
الوصف

نمط الخطر

عدم وجود قائد (قادة) موثوق به ورفيع تتطلب الصحة اإللكرتونية ،كأية مبادرِة تغي ٍري واسعة النطاق ،قيادةً رفيعة املستوى من شأهنا أن تقدم رؤية والتزاماً مستمرين وعلى
المستوى لدفع عملية التغيير في مجال مستوى ٍ
عال يف مجيع نواحي الربنامج.
الصحة اإللكترونية
عدم كفاية آليات الحوكمة واإلشراف

إن عدم كفاية آليات اإلشراف قد يعيق اختاذ القرارات ،مما يتسبب يف تأخري العمل وارتفاع التكاليف.

تضارب جداول أعمال

إن صناع القرار ،الذين هم من مستويات خمتلفة يف احلكومة أو املناطق أو أجزاء القطاع الصحي ،قد يكون لديهم برامج متضاربة،
وعندها لن يكونوا قادرين على التوصل إىل اتفاق بشأن أسلوب العمل أو األنشطة أو غري ذلك من جوانب خطة العمل.

مقاومة للتغيير آلليات الحوكمة
الموجودة بالفعل

قد تقاوم بعض األطراف املعنية إجراء تغيريات على آليات احلوكمة القائمة ،واملطلوبة لدعم إجناز خطة العمل ،مما سيؤخر احلوكمة
واإلشراف الفعالَني على األنشطة.

مشاركة األطراف المعنية ومخاطر الترويج لعقد الصفقات

يشمل هذا اجملال تلك املخاطر اليت قد يكون هلا تأثري على إمكانية التواصل مع األطراف املعنية بشكل فعال والفوز بدعمها
كجزء من تقدمي خطة عمل من أجل الصحة اإللكرتونية (اجلدول .)22

الجدول  .22أمثلة عن مشاركة األطراف المعنية ومخاطر الصفقة (ليست مستكملة)
نمط الخطر

الوصف

عدم كفاية التعامل مع
األطراف السريرية المعنية

لقد فشل العديد من برامج ومشاريع الصحة اإللكرتونية نتيجة لعدم ضمان تعامل املمثلني السريريني ومشاركتهم بشكل ٍ
كاف يف تصميم
وإجناز التحول إىل الصحة اإللكرتونية؛ ألن ذلك قد يؤدي إىل تغيريات تقنية وإجرائية ال عالقة هلا باألطباء السريريني وال تضيف قيمة إىل
ممارستهم.

التجزؤ في القطاع الصحي

إن جتزؤ النظام الصحي قد يزيد من التعقيد ومن اجلهود املرتبطة بتحقيق مشاركة فعالة من قِبَل األطراف املعنية.

األطراف المعنية غير
المنظمة

قد تكون بعض األطراف املعنية اهلامة غري منظمة بطريقة تسمح هلا باملشاركة بسهولة ،مع أن مشاركتها أمر بالغ األمهية.

المقاومة للصحة
اإللكترونية

قد تقاوم بعض أجزاء القطاع الصحي فكرة الصحة اإللكرتونية ،ال سيما تلك املنظمات وأولئك املقدِّمون واألفراد الذين مل يفهموا ما هي
الصحة اإللكرتونية ،وكيف ميكن تطبيقها ملواجهة التحديات احلالية ،وما هي الفوائد اليت ميكن أن تقدمها.

عدم القدرة على تلبية
التطلعات

قد ال تليب األنشطة املوجودة يف خطة العمل تطلعات خمتلف األطراف املعنية السياسية والصحية وغريها ،حىت ولو كان الربنامج يقدِّم ما يتوافق
مع األهداف واجملال.
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مخاطر الموارد والتمويل

يشمل هذا اجملال تلك املخاطر املرتبطة باملوارد والتمويل املطلوبَني إلجناز األنشطة املوجودة يف خطة عمل الصحة
اإللكرتونية (اجلدول .)23
الجدول  .23أمثلة عن مخاطر الموارد والتمويل (ليست مستكملة)
نمط الخطر

الوصف

ندرة المهارات والخبرات

إن العمل الناجح ألنشطة الصحة اإللكرتونية يعتمد على مهارات وخربات ليست متاحة أو هي صعبة املنال.

التنافس على الموارد

إن الربامج أو املشاريع ،الوطنية أو الدولية ،قد تولِّد تنافساً على موارد حمددة ستكون مطلوبة أيضاً لتنفيذ أنشطة يف جمال الصحة
اإللكرتونية.

عدم كفاية القدرات المهتمة بالموارد

إن العمل الناجح ألنشطة موجودة يف خطة العمل يتطلب عدداً من موارد املهارات أكرب مما هو متوفر لبلد ما.

التوزع الجغرافي غير المتوازن
للموارد

قد ال تكون املوارد متواجدة جغرافياً يف مكان االحتياج إليها.

ندرة التمويل

قد ال يكون هناك قدرة على تأمني متويل ٍ
كاف خالل الفرتة الزمنية املطلوبة إلجراء االستثمار الالزم يف جمال الصحة اإللكرتونية ،مما
يعين أن الرؤية ال ميكن تتحقق.

مخاطر أسلوب العمل

املخاطر املرتبطة بأسلوب العمل الذي مت اختياره لتحقيق واحدة أو أكثر من التوصيات اإلسرتاتيجية.
يشمل هذا اجملال
َ
يتميز أسلوب العمل مبجموعة من األنشطة املرتابطة اليت تسعى جمتمعةً إىل حتقيق نواتج تدعم توصية إسرتاتيجية ما .إن
حتديد هذا األمناط من املخاطر قد يتطلب حتليالً أوسع عرب جمموعة من األنشطة (اجلدول .)24
الجدول  .24أمثلة عن مخاطر أسلوب العمل (ليست مستكملة)
نمط الخطر

الوصف

بؤرة تركيز العمل واسعة جداً

قد حتاول بعض األنشطة أن تركز على نطاق واسع جداً ،بدالً من أن تستهدف احتياجات وشرائح حمددة ذات أولوية عالية.

قدرة القطاع على قبول التغيير

قد تكون بعض األنشطة عدوانية جداً يف الدفع حنو نواتج منموذج ،وال تراعي قدرة القطاع على قبول األنشطة ودعمها ،وال
مستوى التغيري املطلوب الذي يرتبط هبا.

الـتأخر أو البطء في العمل

قد ال يقدم أسلوب العمل فوائد ملموسة باكراً مبا يكفي أو سريعاً مبا يكفي لتلبية تطلعات األطراف املعنية؛ مما قد يكون له تأثري على
التصورات حول قدرة احلكومة والشركاء اآلخرين على تنفيذ الربنامج ،وعلى تأخري حتقيق الفوائد ،وعلى تربير استمرار االستثمار يف جمال
احللول املخصصة للصحة اإللكرتونية.

مخاطر االعتماد المتبادل الخارجية المنشأ

يشمل هذا اجملال املخاطر النامجة عن االعتماد على عناصر ليست حتت سيطرة خطة العمل (اجلدول .)25

الجدول  .25أمثلة عن مخاطر التبعية الخارجية (ليست مستكملة)
نمط الخطر

الوصف

عدم توفر البنى التحتية المطلوبة

خطة العمل تعتمد على تقدمي تقنيات أو أعمال أو بىن حتتية أخرى ،لكن ذلك لن يكون متوفراً عند احلاجة إليه.

عدم توفر المعايير المطلوبة

خطة العمل تعتمد على تقدمي معايري بيانات أو معايري تقنية أو غري ذلك من املعايري ،لكن ذلك لن يكون متوفراً عند احلاجة إليه.

عدم القدرة على إعادة
االستخدام أو على المشاركة

خطة العمل تعتمد على أنظمة أو بىن حتتية خارجية قد يثبت أهنا غرب صاحلة إلعادة االستخدام أو للتبادل.

عدم توفر تغييرات منتجات
الموردين
وحلول ِّ

موردين قد غريوا منتجاهتم وحلوهلم لدعم البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية ،لكنها لن تكون متوفرة يف السوق
خطة العمل تعتمد على ِّ
عند احلاجة إليها.
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الملحق و

الشراكات بين القطاعين العام والخاص
ما هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

تشري النظرة التقليدية إىل اعتبار الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص من أجل تصميم وختطيط ومتويل وإنشاء
و /أو تشغيل املشاريع ضمن صالحيات القطاع العام.

لماذا تُستخ َدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص

قد تنجذب احلكومات إىل ترتيب الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ألسباب متنوعة؛ وهي تشمل عادة:
e
e
e
e
e

eاحلصول على قيمة أكرب من املال مقارنةً مع القطاع العام
eتقاسم اخلطر مع أطراف القطاع اخلاص أو حتويله عليها
eحتفيز أطراف القطاع اخلاص لتقوم بأداء جيد
eجذب االهتمام السياسي
eالقيود على امليزانية.

ما هي األنماط الشائعة لترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

تستلزم الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص تقاسم املسؤولية بني احلكومة والقطاع اخلاص .وهناك أشكال خمتلفة
ميكن من خالهلا حتقيق ذلك ،تقوم على سلسلة متصلة من تركيبات خمتلفة من الرتتيبات العامة واخلاصة.
وفيما يلي سرد ألمثلة شائعة عن ترتيبات الشراكة العامة ،اخلاصة.6 ،5
e

e

e

e

e

eعقد تشغيل وصيانة :تنطوي هذه املشاريع على تشغيل القطاع اخلاص ملرفق ميلكه للقطاع العام مبوجب عقد
مع احلكومة.
eإيجار وتطوير وتشغيل :ينطوي هذا النوع من املشاريع على إعطاء مؤسسة من القطاع اخلاص عقد إجيار
طويل األجل لتشغيل وتوسيع البنية التحتية القائمة .وتوافق املؤسسة من القطاع اخلاص على االستثمار يف جمال
حتسني البنية التحتية ،وميكنها اسرتداد االستثمار باإلضافة إىل عائد معقول على مدى فرتة عقد اإلجيار.
eبناء وتشغيل وصيانة :ينطوي هذا الرتتيب على قيام مؤسسة من القطاع اخلاص ببناء البنية التحتية وامتالكِها
وصيانتِها .واحلكومة تستأجر هذه البنية التحتية وتديرها باستخدام موظفي القطاع العام.
eبناء وتملك وتشغيل ونقل :تنطوي هذه املشاريع على قيام مؤسسة من القطاع اخلاص بتمويل البنية التحتية
وبنائها وامتالكها وتشغيلها لفرتة حمددة .وعند انتهاء املدة احملددة ،يتم إرجاع البنية التحتية إىل احلكومة.
eبناء وتملك وتشغيل :تعمل هذه املشاريع على حنو مماثل ملشاريع البناء والتملك والتشغيل والنقل ،إال أن
القطاع اخلاص ميتلك البنية التحتية إىل األبد .وقد ختضع املؤسسة من القطاع اخلاص إىل قيود تنظيمية بشأن
يزود املؤسسة من
التشغيل ،ويف بعض احلاالت ،بشأن التسعري .إن احلق طويل األجل يف تشغيل البنية التحتية ِّ
القطاع اخلاص حبافز مايل كبري على استثمار رأس املال يف املنشأة.

.Tasmanian Department of Treasury and Finance. Guiding principles for private sector participation in public infrastructure provision. Hobart, 2000 5
.Government of Karnataka. Infrastructure Development Department. PPP models in practice. Bangalore, 2012 (http://idd.kar.nic.in/ppp-models.html, accessed 17 May 2012) 6
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e

e

eبناء وتأجير ونقل :مبوجب هذا الرتتيب يُؤ َذن لصاحب االمتياز بتمويل البنية التحتية وبنائها ،وعند استكماهلا
يسلمها إىل الوكالة احلكومية أو إىل الوحدة احلكومية احمللية املعنية على ترتيب عقد إجيار لفرتة حمددة .بعد
ذلك ،تنتقل ملكية البنية التحتية ،تلقائياً ،إىل الوكالة احلكومية أو إىل الوحدة احلكومية احمللية املعنية.
eبناء وتشغيل وتقاسم ونقل :مبوجب هذا الرتتيب يُؤ َذن لصاحب االمتياز بتمويل البنية التحتية وبنائها
وتشغيلها وصيانتها وتقاسم جزء من إيراداهتا ونقلها يف هناية الفرتة .ويُسمح للجهة صاحبة االقرتاح باسرتداد
كامل تكاليف استثمارها وتشغيلها وصيانتها ،باإلضافة إىل عائد معقول بشأهنا ،عن طريق مجع الضرائب
والرسوم واإلجيارات والتكاليف األخرى من مستخدمي البنية التحتية.

االعتبارات المتعلقة بترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إن الشراكات العامة ،اخلاصة هي آليات معقدة حتتاج إىل مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كانت هي اخليار املفضل لتقدمي
البنية التحتية العامة .وإن النظر الشامل ألي شراكة عامة ،خاصة ،بغض النظر عن القطاع أو البيئة ،ينبغي أن يكون يف
الكيفية اليت سيقدِّم هبا ترتيب الشراكة بني القطاعني العام واخلاص قيمةً تقابل املال.
احملتمل لرتتيبات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من
وفيما يلي سرد لبعض االعتبارات األخرى املتعلقة باالستخدام َ
أجل تقدمي برامج واسعة النطاق يف جمال الصحة اإللكرتونية.
e eمن املعروف أن برامج التكنولوجيا إذا نظر إليها على أهنا شراكة بني القطاعني العام واخلاص تشكل حتدياً،
ويرجع ذلك ،جزئياً ،إىل قصر حياة موجودات التكنولوجيا مقارنة مع البنية التحتية؛ مما قد يؤثر على هيكل
التمويل وشروطه.
مستمد من إمكانية
e eإن الكثري من القيمة يف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال التكنولوجيا َ
حتويلها إىل القطاع اخلاص؛ على سبيل املثال ،من حيث التقدمي (اإلعداد والعمل) إضافة إىل الدعم والصيانة
املستمرين.
َّ
e eإن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص تستخدم بنية قانونية ومتويلية معقدة ،ميكن أن تكون مكلفة ويستغرق
إنشاؤها وقتاً أطول من آليات أخرى؛ مما يعين أن املشروع جيب يكون كبرياً مبا فيه الكفاية لتربير هذا
االستثمار.
e eجيب أن يكون هناك عمق وقدرة كافيني يف السوق احمللية ،خصوصاً من حيث قدرة أسواق رأس املال على
تقدمي التمويل الالزم للشراكة بني القطاعني العام واخلاص .كما جيب أن يكون هناك عمق وتطور كافيني يف
املوردة للتكنولوجيا ،لتكون على استعداد للدخول يف ما هو معامالت معقدة قائمة على املخاطر.
السوق ِّ
e eكما هو احلال مع كل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص  ،جيب وضع نظام أداء شفاف وقوي وآلية دفع.
e eإن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص تتطلب سلطة قضائية ضريبية مواتية ،خصوصاً فيما يتعلق مبعاجلة
اخنفاض القيمة ،حيث أن ذلك ميكن أن يكون حافزاً هاماً.
e eليس هناك منوذج للشراكة بني القطاعني العام واخلاص ذو “مقاس واحد يناسب اجلميع”؛ فاملتطلبات قصريةُ
ومتوسطةُ وطويلةُ األجل للمشاريع حتتاج إىل النظر يف كل منها على حدة عند حتديد منوذج الشراكة األنسب
بني القطاعني العام واخلاص.
من املهم أن ندرك أن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص هي منوذج متويل مستقل ،ينبغي أن ال يتم اخللط بينه وبني
احلاجة إىل احلصول على مشاركة القطاع اخلاص يف تطوير الصحة اإللكرتونية؛ فقد يتم ،على سبيل املثال ،إشراك
القطاع اخلاص من خالل شىت أشكال االستعانة مبصادر خارجية.
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الملحق ز

تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل
الجزء

المصطلح

التعريف

الجزء :1

املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية

املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية للقطاع الصحي و/أو غريها من مرامي التنمية الوطنية اليت ميكن
دعم بطريقة أفضل عن طريق الصحة اإللكرتونية .ومع أنه قد يكون هناك العديد من املرامي
أن تُ َ
والتحديات املختلفة للقطاع الصحي ،فإن بعضها فقط ميكن أن تُدعم مباشرة عن طريق الصحة
اإللكرتونية.

نتائج الصحة اإللكرتونية

ما سيتحقق أو يتغري من خالل استخدام الصحة اإللكرتونية ،والكيفية اليت سيتغري هبا النظام الصحي
واخلدمات الصحية عن طريق:

إعداد رؤية وطنية للصحة
اإللكترونية

yyحتسني تدفقات املعلومات ضمن القطاع الصحي.
yyحتسني الوصول اإللكرتوين إىل اخلدمات واملعلومات الصحية.
رؤية الصحة اإللكرتونية

بيان رفيع املستوى يصف الفوائد والنتائج اإلسرتاتيجية للبلد عموماً أو للنظام الصحي والصحة
السكانية من خالل التغيريات اإلسرتاتيجية للنظام الصحي واخلدمات الصحية اليت يتم إدخاهلا بواسطة
الصحة اإللكرتونية (نتائج الصحة اإللكرتونية).

بيئة الصحة اإللكرتونية

مكونات متثل عناصر التمكني والتأسيس للصحة اإللكرتونية إضافة
تتكون بيئة الصحة اإللكرتونية من ِّ
إىل قدرات تقنية تشكل جمتمعةً 'نظاماً بيئياً' للصحة اإللكرتونية يف بلد ما.

مكونات الصحة اإللكرتونية
ِّ

لَبِنات البناء لبيئة وطنية للصحة اإللكرتونية من شأهنا أن تسمح بتحقيق نتائج الصحة اإللكرتونية .وهي
تبينِّ ما جيب إدخاله أو تعزيزه لتحقيق الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية من حيث:

التوصيات اإلسرتاتيجية

التوصيات اإلسرتاتيجية تصف األعمال رفيعة املستوى املطلوبة لتقدمي البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية؛
األعمال الكيفيةَ اليت سيتم هبا تقدمي مكونات جديدة للصحة اإللكرتونية ،أو الكيفية
فقد تصف هذه
ُ
اليت سيتم هبا إعادة توظيف مكونات الصحة اإللكرتونية القائمة أو توسيع نطاقها.

الجزء :2

خطوط العمل

إعداد خطة عمل للصحة
اإللكترونية

جماالت واسعة لتجميع األنشطة الوطنية املتشاهبة يف الرتكيز والقصد ،واملطلوبة لتقدمي رؤية بلد ما
للصحة اإللكرتونية.

نواتج الصحة اإللكرتونية

اإلجنازات أو النتائج أو التغيريات احملددة املطلوبة لتنفيذ توصية إسرتاتيجية ما.

األنشطة

جمموعة األنشطة اليت جيب القيام هبا لتقدمي ناتج معينَّ .

الجزء :3

مؤشرات النواتج

املؤشرات اليت تقدم رؤى عن تبين الصحة اإللكرتونية واألخذ هبا ضمن القطاع الصحي للبلد.

الدالئل اإلرشادية لرصد
وتقييم وطني للصحة
اإللكترونية

مؤشرات النتائج

املؤشرات اليت تقدم رؤى عن النتائج امللموسة اليت تتعلق باألطراف املعنية ،واليت تنشأ عن تبين الصحة
اإللكرتونية واستخدامها.

yyالقيادة واحلوكمة
yyاإلسرتاتيجية واالستثمار
yyاخلدمات والتطبيقات
yyالبنية التحتية
yyاملعايري والتوافقية
yyالتشريع والسياسات وااللتزام
yyالقوى العاملة
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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.
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