قانون

املعلوماتية الصحية في القانون

احملامي الدكتور بول مرقص *
مع تطوّر التكنولوجيا والتوجه إلى مكننة معظم القطاعات ،كثر
احلديث عن املعلوماتية الصحية أو تكنولوجيا املعلومات الصحية.
فهو العلم التقني اإلجتماعي الذي يستخدم أحدث األساليب التقنية
املعلوماتية املبنية على أسس طبية متطورة لتقدمي املعلومات الصحية
املناسبة .أصبح هذا العلم إختصاصا ً يدرّس في اجلامعات حول العالم.
ويتناول عملية جتميع وتخزين وإسترجاع للبيانات واملعرفة الصحية.
«فتكنولوجيا املعلومات هي خلدمة كل شخص شرط أن ال متس هويته
1
الفردية أو حقوقه أو حياته اخلاصة أو احلريات الفردية أو العامة».
تسهّ ل تكنولوجيا املعلومات حياة الفرد في زمن أصبحت األيام فيه
متسارعة ،فتؤمن خدمات عدة أبرزها :خدمة التراخيص الطبية التي
تساعد باإلستعالم عن تراخيص املرافق الصحية وعن التراخيص
املعطاة لألفراد العاملني فيها وخدمات نظام املعلومات اجلغرافي الذي
يتيح للفرد البحث عن مرفق صحي وفقا ً لالحداثيات اجلغرافية بحسب
اإلسم أو املسافة .باإلضافة الى ذلك ،تؤمن هذه التكنولوجيا خدمة
التنبيه مبواعيد تطعيمات األطفال وخدمة حفظ بيانات الفرد الطبية
وخدمات التوظيف في القطاع الطبي.
غالبا ً ما يكون هناك تعاون يجمع بني وزارة الصحة العامة واخملتصني
في مجال تكنولوجيا املعلومات من أجل حتقيق أهداف مشتركة عبر
وضع إستراتيجية عمل لكل هدف .لتأمني الرعاية الصحية للمرضى،

تقوم وزارة الصحة ببناء خطة رعاية متكاملة وشاملة مع التركيز على
البحوث والتعليم وتقوم بتمويل هذه املشاريع وإقتصاديات الصحة
لإلستخدام األمثل للموارد .كما وتعمل وزارة الصحة على تطوير القوة
2
العاملة ،فتقوم بتعيني موظفني ذوي كفاءة عالية وتطوّر املوارد البشرية.
كجميع البيانات اإللكترونية ،تكون خصوصية الفرد عرضة للخطر
فيمكن أن تتعرض بياناته للسرقة أو أن تنشر للعلن .كما وميكن أن
يطلب الفرد تصحيح بياناته أو حتديثها .لذلك كان من املهم وضع
إطار قانوني لتحديد حقوق الفرد وواجبات الشركات التي تقوم بحفظ
البيانات الصحية العائدة له.

القانون اللبناني
حلظ قانون املعامالت اإللكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي
الصادر حديثا ً حتت الرقم  ٨١بتاريخ  ،٢٠١٨/١٠/١٠املعلوماتية الصحية،
ووضع األطر القانونية لها.3
بحسب املادة  ٩١من قانون املعامالت اإللكترونية« ،مينع جمع البيانات
ذات الطابع الشخصي أو معاجلتها إذا كانت تكشف بصورة مباشرة
أو غير مباشرة عن احلالة الصحية أو الهوية الوراثية أو احلياة اجلنسية
للشخص املعني .وإستثنا ًء على هذا املنع ،هناك أربع حاالت أجازها
القانون:
 -١عندما يكون الشخص املعني قد وضع هذه البيانات في متناول
اجلمهور أو وافق صراح ًة على معاجلتها ،ما لم يوجد أي منع قانوني.
 -٢عندما يكون جتميع البيانات أو معاجلتها ضروريّني لوضع تشخيص أو
تقدمي عالج طبي من قبيل عضو في مهنة صحية.
 -٣عند إثبات حق أو للدفاع عن حق أمام القضاء.
 -٤في حال احلصول على ترخيص مسبق.
كما ونصت املادة  ٩٧من القانون نفسه« ،تخضع للترخيص معاجلة
البيانات الصحية املتعلقة باحلالة الصحية أو الهوية الوراثية أو باحلياة
اجلنسية للفرد مبوجب قرار يصدر عن وزير الصحة ضمن مهلة شهرين
من تاريخ تقدمي الطلب ،وإال فاعتبر مرفوضا ً ضمنا ً عند إنقضاء املهلة،

* محا ٍم في اإلستئناف ،دكتور في القانون ،مؤسس مكتب جوستيسيا للمحاماة  ، www.justiciabc.comأستاذ في جامعة القديس يوسف.
ساهمت األستاذة راشيل حداد من جوستيسيا في البحوث اآليلة إلى هذا املقال.
 -1قانون املعامالت االلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم  ٨١صادر في  ١٠تشرين األول  – ٢٠١٨املنشور في اجلريدة الرسمية عدد رقم  ٤٥تاريخ  ١٨تشرين األول
 -٢٠١٨املادة ٢
https:// www.moh.gov.sa / Ministry/ News/ How we developed the e-Health strategy -2
 -3قانون املعامالت اإللكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم  ٨١صادر في  ١٠تشرين األول  – ٢٠١٨املنشور في اجلريدة الرسمية عدد رقم  ٤٥تاريخ  ١٨تشرين األول ٢٠١٨

 | 16العدد  | 48صيف 2019

| الصحة واالنسان

ويبلّغ قرار الترخيص أو رفضه إلى وزارة اإلقتصاد والتجارة وإلى مقدم
الطلب».
أعطى القانون عبر نص املواد  ٩٩و ،١٠٠احلق لصاحب البيانات ذات
الطابع الشخصي أو ألي من ورثته في اإلستعالم من املسؤول عن
معاجلة البيانات ملعرفة ما إذا كانت بياناته اخلاصة موضوع معاجلة أم
ال .وعلى املسؤول أن يسلّمه نسخة مفهومة غير مشفّ رة عن البيانات
املطلوبة أو ألحد من ورثته .كما ويحق لصاحب البيانات أن يطلب،
إضافة إلى ما تقدم ذكره ،تسليمه البيانات التالية :غايات املعاجلة،
فئاتها ،مصدرها ،موضوع املعاجلة وطبيعتها ،وحتديد األشخاص الذين
ترسل اليهم البيانات ذات الطابع الشخصي أو الذين ميكنهم اإلطالع
عليها والغاية من هذا اإلطالع .وميكن للمسؤول عن معاجلة البيانات أن
يستوفي بدال ً ماليا ً لقاء إعطاء نسخة عنها ،على أن ال يتعدى البدل
التعسفي،
ّ
كلفة النسخ .كما وله أن يعترض على الطلبات ذات الطابع
السيما في ما يخص عددها أو طابعها املتكرر أو املنهجي .وعند حصول
أي نزاع يقع عبء إثبات الطابع التعسفي للطلبات السابق ذكرها على
املسؤول عن معاجلتها.
جلهة تصحيح وحتديث البيانات الصحية ،نصت املادة  ١٠١من القانون
السابق ذكره على حق كل من صاحب البيانات أو أحد ورثته طلب
تصحيح وإكمال وحتديث أو محو البيانات غير الصحيحة أو الناقصة
أو امللتبسة أو منتهية الصالحية أو غير املتوافقة مع غايات املعاجلة أو
تلك املمنوع معاجلتها أو جمعها أو نقلها أو استخدامها .وإذا كانت
البيانات موضوع التصحيح قد متّ إرسالها إلى شخص ثالث ،يجب على
املسؤول عن معاجلتها إبالغ هذا األخير بالتعديالت التي أجريت عليها.
عملية تصحيح البيانات مجانية ويجب أن تتم خالل مهلة عشرة أيام
على األكثر من تاريخ إيداع الطلب .أمّ ا إذا أخذ املسؤول عن معاجلة
البيانات علما ً بأحد األسباب التي تلزمه بتعديلها أو الغائها ،وجب عليه
التصحيح تلقائيا ً.
ونصت املواد  ١٠٢و  ١٠٣من القانون نفسه« ،لصاحب البيانات ذات الطابع
ّ
الشخصي أو ألي من ورثته مراجعة احملاكم اخملتصة ،السيما قاضي
االمور املستعجلة وفقا ً لالصول النزاعية لضمان ممارسة حق الوصول
والتصحيح في ما خص البيانات ذات الطابع الشخصي املتعلقة به.
أمّ ا إذا كانت البيانات تتعلّق بأمن الدولة الداخلي او اخلارجي ،فال ميكن
اطالع صاحب هذه البيانات على بياناته موضوع املعاجلة إذا كان ذلك
يعرّض غاياتها أو أمن الدولة الداخلي أو اخلارجي للخطر».
جلهة األحكام اجلزائية ،نصت املواد  ١٠٦حتى ١٠٨من قانون املعامالت
االلكترونية على العقوبات املفروضة عند اإلخالل بإحدى املوجبات التي
نظمها القانون ».يعاقب بالغرامة من مليون ليرة لبنانية الى ثالثني
ّ
مليون ليرة لبنانية وباحلبس من ثالثة اشهر حتى ثالث سنوات او بإحدى
هاتني العقوبتني:
 -١كل من أقدم على معاجلة بيانات ذات طابع شخصي دون تقدمي
تصريح ،أو دون االستحصال على ترخيص مسبق قبل املباشرة بعمله.

 -٢كل من أقدم على جمع أو معاجلة بيانات ذات طابع شخصي دون
التقيّد بالقواعد املقررة.
 -٣كل من أقدم ،ولو باالهمال ،على إفشاء معلومات ذات طابع شخصي
موضوع معاجلة ألشخاص غير مخوّلني االطالع عليها.
كما ويعاقب بالغرامة من مليون ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليون
ليرة لبنانية كل مسؤول عن معاجلة بيانات ذات طابع شخصي رفض
االجابة في مهلة عشرة أيام عمل ،أو أجاب بصورة غير صحيحة أو
ناقصة على طلب الشخص املعني باملعاجلة أو وكيله في شأن حق
االطالع أو التصحيح.
في حال تكرار أي فعل من األفعال السابق ذكرها ،تُشدّ د العقوبات
والغرامات من الثلث الى النصف».

على الصعيد الدولي املقارن
الواليات املتحدة األميركية رائدة في مجال تكنولوجيا املعلومات
الصحية حيث مت تشريع قوانني وإتفاقيات خاصة هدفها حماية
خصوصية الفرد وحماية بياناته الصحية عند حفظها أو نقلها من
النظام اإللكتروني لسجالت الرعاية الصحية.
نظم قانون اخلصوصية لسنة  )Privacy Act of 1974( ١٩٧٤املعلومات
ّ
التي يتم جمعها من قبل احلكومة أو أي من الوكاالت التابعة لها ،ومنح
احلق للشخص املعني باإلطالع على ماهية املعلومات التي مت جمعها
عنه.
واعتمدت الواليات املتحدة مبدأ السرية في حاالت اإلدمان على اخملدرات
والكحول ،فتبقى هوية الفرد والتشخيص الطبي حلالته والعالج
املعطى له سرية .فبذلك تؤكد على خصوصية الفرد واعتبرت أن عدم
أهليته ليس سببا ً لنشر أو توزيع بياناته.
باإلضافة إلى ما تقدم ،في سنة  ١٩٦٥مت إنشاء جلنة مشتركة إلعتماد
منظمات الرعاية الصحية (The Joint Commission on Accreditation
 )of Healthcare Organizationsهدفها تقييم هذه املراكز في جميع
أنحاء الواليات املتحدة.
كما مت تشريع قانون املعلومات الصحية من أجل الصحة اإلقتصادية
والسريرية في سنة ٢٠٠٩
Health Information Technology for Economic and Clinical
 Health Actوقانون قابلية التأمني الصحي واملساءلة في سنة ١٩٩٦
.)The Health Insurance) Portability and Accountability Act
لم تكن اخلطوات السابقة كافية ،فقامت الواليات املتحدة بتشريع
قانون الرعاية امليسورة ( )Affordable Care Actفي سنة  ،٢٠١٠والهدف
منه تخفيض كلفة اخلدمات الصحية وتأمينها لألشخاص غير
املضمونني ببرنامج الرعاية .والالفت في هذا القانون هو البند ١٥٥٧
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الذي حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو نوع إستنادا ً إلى ما تقدم ،من الثابت أن املعلوماتية الصحية خطوة ثابتة
4
نحو التقدم في اجملال الصحي وحتقيق التنمية املستدامة من خالل
اجلنس أو السن أو اإلعاقة في برامج وأنشطة صحیة معینة.
أخيرا ً وليس آخرا ً ،وقّع الرئيس األميركي السابق «باراك اوباما» في سنة مزاياها العديدة .فتحفظ الوقت وتؤمن الرفاهية للمواطن بسهولة
 ،”Cures Act“ ٢٠١٦والهدف من هذا القانون هو تعزيز وحتسني قانون اإلجراءات وسرعة إجنازها عبر تسخير أدوات التكنولوجيا في العمل،
5
باإلضافة إلى عدم وجوب حضوره شخصيا ً من أجل احلصول على
الرعاية الصحية اإللكترونية وإضفاء الطابع الشخصي عليه.
اخلدمات التي ال تستوجب حضوره الشخصي .يؤدي ذلك إلى تقليل
على الصعيد العربي
الضغوط على وزارة الصحة ممّا يساهم في حتسني هذا القطاع.
بدأت اململكة العربية السعودية تنفيذ رؤيتها للصحة اإللكترونية منذ
سنة  ،٢٠١١من خالل وضع إستراتيجية عمل تنقسم على مرحلتني متتد
كل منها على خمس سنوات .ووضعت اململكة مبادئ وقواعد مدروسة
وثابتة بنت على أساسها خطة عملها ،أبرزها :التوافق مع خطة عمل
وزارة الصحة ،العمل على تطوير اإلمكانيات والقدرات العملية ،إدارة
6
التغيرات والتقليل من اخملاطر التي ممكن أن تطال املستخدم.
كذلك االمارات العربية املتحدة ،الكويت ،والبحرين.

باالضافة الى ذلك ،تكنولوجيا املعلومات مهمة في عصرنا هذا ،فمع
ضغوطات احلياة الكثيرة قد ينسى األهل مواعيد تطعيمات أوالدهم
الضرورية ،التي إذا مت إغفالها قد تعرّض سالمتهم وصحتهم للخطر.
فاليوم وبفضل هذا البرنامج ،تصل رسالة نصية عبر الهاتف مبثابة
تذكير مبواعيد التطعيمات .بذلك ،ال يوجد أي مبرر لعدم القيام
باملراجعات الطبية ،التي وعلى األمد الطويل ،تؤدي إلى زيادة منو اجملتمع
وتقلل من نسبة احلاالت املرضيّة خاص ًة عند األطفال.

https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/3590- Patient Protection and Affordable Care Act -4
https://www.usfhealthonline.com/resources/healthcare/important-laws-and-regulations-in-health informatics -5
https:// moh.gov.sa/ ministry/ electronic services and sustainable development -6

نقابات

شرف ابو شرف نقيباً الطباء لبنان في بيروت
فاز الدكتور شرف بو شرف مبنصب نقيب
الطباء لبنان في بيروت بالتزكية.
وفاز بعضوية اجمللس كل من االطباء :وسيم
بيطار ،برنار جرباقة ،يوسف حداد ،تغريد حاج
علي ،دريد عويدات ،اسامة شمص وكريكور
اجيديان.
وبعد اعــان النتائج ،اعتبر بو شرف أن
«االنتخابات هي صورة مشرقة ،وأعطت

نتيجة مشرقة للنقابة» ،شاكرا «كل من عاوننا وأمد يدي للجميع لنتمكن
من اكمال املسيرة التي بدأناها» ،الفتا إلى أن «النقابة بحاجة إلينا جميعا
لنتمكن من النهوض من املشاكل التي تعاني منها» ،ومشددا على انه «إذا
لم نكن يدا واحدة ونعمل معا حتت سقف القانون ال ميكننا ان نصل الى اي
مكان» ،مؤكدا «وجود حلول لكل املشاكل».
وإذ أمل في أن «تكون االنتخابات باتت وراءنا ،وأن نتطلع إلى األمام للنهوض
بالنقابة مبا يليق بها وبالطبيب وبلبنان» .شكر بو شرف للطبيبني ابو
مرعي وزغبي انسحابهما ملصلحته.

سليم أبي صالح نقيبا الطباء لبنان في طرابلس
فاز الدكتور سليم أبي صالح مبنصب نقيب أطباء لبنان -طرابلس ،بعد
إعالن نتائج عملية اإلقتراع التي جرت في مقر النقابة إلنتخاب نقيب جديد.
وأعلن النقيب السابق الدكتور عمر عياش فوز  4اعضاء جدد في مجلس
النقابة وفق ما يلي :يحي صالح ،عمر شهال ،محمود علم الدين ،وناصر
األسعد.
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ووصف عياش عملية اإلنتخاب بـالعرس الدميقراطي الذي شارك فيه
األطباء وسط اجواء تؤكد الثقة بالعمل النقابي واإلجتماعي  ،شاكرا
لرئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور جمال عبدو متثيله لوزير
الصحة الدكتور جميل جبق في اليوم اإلنتخابي في طرابلس.
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