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التطبيقات الديناميكية للتكنولوجيا مستمرة
في تغيير صناعة الرعاية الصحية

رولى راشد
الشك ان غزو التكنولوجيا وااللكترونيات للقطاعات احدث نقلة نوعية،
وفي معظم االحيان ثورة حقيقية قلبت الكثير من املرتكزات وعدّ لت
في الوسائل املعتمدة ،وبالتالي في النتائج .وحصة القطاع الصحي
منها كبيرة وموّزعة .بالنسبة ملنظمة الصحة العاملية «الصحة
االلكترونية» هي «االستخدام اآلمن ،واألوفــر كلفة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ودورها في دعم الصحة واجملاالت املتصلة بها ،مبا
في ذلك خدمات الرعاية الصحية ،والرصد الصحي ،واألدبيات الصحية،
والتثقيف واملعارف والبحوث الصحية».
وهناك تعريف آخر للصحة االلكترونية هو التكنولوجيا الصحية
وتطبيق املعرفة واملهارات املنظمة في شكل أجهزة وأدوية ولقاحات
وإجراءات وأنظمة مت تطويرها حلل مشكلة صحية وحتسني نوعية احلياة.
مع استمرار التقدم ،مت االعتراف بالتكنولوجيا الصحية كوسيلة
تستقطب املستثمرين والشركات الناشئة التي تعمل على تسريع
معدل التقدم في هذا اجملال.

بالتأكيد ان الهدف هو توسيع النطاق اجلغرافي ل:
 جتاوز املسافة بني املريض والطبيب باستبدال الزيارة املكتبية التقليدية.وذلك يتضمن ما يطلق عليه تقليديا ً اسم التطبيب البُعادي (مثل
املؤمترات عن طريق الفيديو مع املرضى في املناطق القروية؛ وخطوط
املساعدة؛ والتراسل الفوري مع ممارس صحي من أجل النصح الطبي).
 تيسير اتصاالت املريض :الغاية منها تسهيل االتصال بني العاملنيالصحيني/البرامج الصحية واملرضى خارج أوقات الزيارات املكتبية
النظامية .وتتضمن الفئات الفرعية التالية:
• التثقيف الصحي الشامل
• تعزيز مطاوعة املريض
• إتاحة خدمات الرعاية في حاالت الطوارئ
• حماية خصوصية املريض
 حتسني التشخيص واملعاجلة :الهدف هو السماح للعاملني الصحينيبتحسني األداء السريري في أثناء التدريب أو في امليدان من خالل
املساعدة املباشرة مع اتخاذ القرار السريري ووضع التشخيص.
 حتسني إدارة املعطيات :وذلك لتحسني جمع املعطيات ،وتنظيمهاأو حتليلها .وذلك من شأنه أن يسرّع ويعزز نقل املعطيات وميكّ ن من
جمع املعطيات عن بُعد( .مثالً استخدام املساعد الرقمي الشخصي
جلمع املعلومات املتعلقة بأمراض محددة أو بصحة األطفال في مناطق
معينة ،بشكل إلكتروني؛ وأنظمة السجالت اإللكترونية) .وتتضمن
جمع املعطيات وتنظيمها /حتليلها.
 تبسيط املعامالت املالية :الغاية تعجيلها من خالل تسهيل دفعاملريض لتكاليف الرعاية وتسهيل تلقي الطبيب للدفعات (مثالً:
مدفوعات أقساط التأمني احملمولة والقسائم عبر الهاتف).
 التخفيف من الغش وسوء االستخدام :مثالً النصوص ورموز PINلكشف األدوية املزيفة ،واستخدام املعطيات البيولوجية للتثبت
من كون عامل الصحة قد قام فعليا ً بزيارة املريض .وتتضمن الفئات
الفرعية التالية :التحقق من املنتَج الطبي ،من هوية املريض ،من
املعامالت املالية وتتبع املوارد البشرية/العمليات وغير ذلك ...ويتضمن
فئات أقل تواترا ً مثل التغلب على العوائق اللغوية أو االستفادة من
جاذبية التكنولوجيا الستقطاب املزيد من املرضى واملزيد من االهتمام.

رغم انتشار التكنولوجيا في معظم البلدان املتقدمة مع ما حتققه ،ال
ُّظم الصحية في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطته تواجه
تزال الن ُ
حتديات كبيرة امام توفير رعاية عالية اجلودة بأسعار معقولة ومُتاحة
صنّاع السياسة ومُنفذو البرامج بالبحث
عامليا ً .واستجاب ًة لذلك ،يقوم ُ
عن آليات مبتكرة للتخلص من العوائق اجلغرافية واملالية أمام الصحة.
ونتج عن ذلك تزايد االهتمام بإمكانات الرعاية الصحية اإللكترونية
(أي استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في الصحة) والصحة
اجلوّالة (أي استخدام تكنولوجيا اجلوّال في الصحة ،وهو فر ٌع من الرعاية  5طرق تقنية تدخل صناعة الرعاية الصحية
الصحية اإللكترونية) في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطته.
سواء كان ذلك لتبادل املعلومات بني املرضى واألطباء أو املساعدة في
ما هي الغايات الرئيسة من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عملية جراحية عالية اخلطورة ،فمن الواضح أن التطبيقات الديناميكية
للتكنولوجيا مستمرة في تغيير صناعة الرعاية الصحية.
في البرامج الصحية؟
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خمس طرق تؤثر فيها التكنولوجيا على القطاع ،بدءا ً من الذكاء
االصطناعي إلى الطب النانوي:
الذكاء االصطناعي
سيكون للذكاء االصطناعي تأثيرا كبيرا على العديد من الصناعات،
والرعاية الصحية ليست استثناء.
يطبق جزء كبير من املديرين التنفيذيني للرعاية الصحية الذكاء
االصطناعي في عملياتهم ،مع بيانات تلحظ اخلطط لزيادة امليزانيات
في السنوات املقبلة.
نظرًا ألن التكنولوجيا أصبحت أكثر تطورا ً وانتشارا على نطاق واسع،
فمن املتوقع أن يساعد الذكاء االصطناعي في تشخيص السكتات
الدماغية وأمراض العيون وأمراض القلب وسرطان اجللد واحلاالت األخرى.
الرعاية الصحية االفتراضية
أيضا باسم الرعاية
تُعرف الرعاية الصحية االفتراضية ،واملعروفة ً
الصحية عن بُعد أو التطبيب عن بُعد ،باستخدام تقنية مثل مؤمترات
أيضا
الفيديو أو تطبيقات األجهزة احملمولة .وأصبح العديد من املرضى ً
مطمئنني الستخدام تقنية ميكن استخدامها ملراقبة أي تغييرات في
صحتهم ومشاركة تلك البيانات مع أطبائهم.
تعتبر الراحة وسهولة االستخدام وأوقات السفر إلى أقرب طبيب
لهم األسباب الرئيسية الختيار املرضى للعناية االفتراضية .من جهة
اخرى ،ينتاب الكثيرون القلق بشأن جودة الرعاية ،أو يخشون من فقدان
االرتباط الشخصي مع الطبيب.
إذا اختار جميع املرضى الرعاية الصحية االفتراضية على زيارات وجها ً
لوجه ،فقد يوّفر ذلك النظام الصحي وفق دراسة اميركية اجريت 7
مليارات دوالر سنوي ًا  -في حني أن توفير الوقت سيوّفر ما يعادل 37000
طبيب.

 ميكن استخدام  VRلتدريب اجلراحني في بيئة محاكاة واقعيةومنخفضة اخملاطر.
الصحة البدنية والعقلية
 يوفر الواقع االفتراضي إمكانات عالجية لأللم احلاد واضطرابات القلق.وبالتالي ،تعتبر  VRأداة فعالة من حيث التكلفة وفعالة لكل من
التدريس والعالج .ومن املتوقع أن ينمو سوق خدمات الرعاية الصحية
 VRمن  8.9مليون دوالر في عام  2017إلى  285مليون دوالر في عام .2022

الطباعة ثالثية األبعاد
النانوي
طويل منذ ظهورها ،خصوصا ً في
ً
قطعت الطباعة ثالثية األبعاد شوطً ا
الطب النانوي مجال يتطور بسرعة وهو يتحكم في الذرات واجلزيئات استخداماتها في صناعة الرعاية الصحية .تقدم هذه التقنية مناذج
الفردية في «النانومترية» البالغة دقيقة من  1إلى  100نانومتر.
أولية أسرع ،مما يخلق كل شيء بدءًا من األطراف االصطناعية اخملصصة
اخملتلفة
يستخدم الطب النانوي بشكل رئيسي في تشخيص األمراض
إلى «احلبوب املتعددة» بتكلفة بسيطة.
يفضل اللجوء اليه في أنظمة
ّ
وعالجها والوقاية منها بشكل فعال.
املعقدة
األمراض
مكافحة
نحو
االستهداف الدقيقة ،مما ميهد الطريق
يتمثل اجلانب القابل للتخصص في الطباعة ثالثية األبعاد في إحداث
مثل السرطان.
ثورة في عمليات زراعة األعضاء وإصالح األنسجة ،كما أنها قادرة على
قد يصل حجم سوق الطب النانوي العاملي إلى أكثر من  350مليار دوالر إنتاج بشرة طبيعية لضحايا احلروق.
بحلول عام .2025
اجلراحة مبساعدة الروبوت
الواقع االفتراضي
وأخيرا ً وليس آخرا ً ،جتتاح اجلراحة اآللية املستشفيات .يسمح لألطباء
رغم ارتباطه عادة بالترفيه ،إال أن الواقع االفتراضي يثير موجات في بإجراء جراحات دقيقة ومعقدة قد تكون مستحيلة.
أيضا .ميكن أن تستفيد التجربة متعددة احلواس التي
الرعاية الصحية ً
سواء:
حد
على
واملرضى
األطباء
توفرها  VRمن
عادة ما يتحكم اجلراحون في جهاز بكاميرا وذراع ميكانيكية ،مما
 في تدريب العاملني في مجال الرعاية الصحيةيوفر لهم رؤية فائقة الدقة للموقع اجلراحي .وفقًا «ملايو كلينك» ،فإن
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أدى االفتقار إلى سياسات احلوسبة ،والسياسات الوطنية للمعلومات،
وثقافة املعلومات ،واملوظفني املؤهلني ،إلى انخفاض مستوى تكيّف
املعلومات في قطاع الرعاية الصحية وفقًا ملا متليه الظروف.

االعتماد على الروبوت:
 يعزز الدقة واملرونة والتحكم يخفف املضاعفات كااللتهابات يخفف الندباتوفي غضون ذلك ،ال يخلو التبّني التكنولوجي في اجملال الطبي من ترميز نظم املعلومات الصحية
التحديات.
تنبع احلاجة إلى معايير ورموز لنظم املعلومات الصحية من واقع
تنوع معلومات الرعاية الصحية وتعدد نظمها ،وكذلك إلى تواصل
اقتصاديا
وتكامل تلك املعلومات بني مختلف تلك النظم .لذلك فقد تخصصت
اما أهم املزايا التي ميكن للمنظمات الصحية حتقيقها نتيجة مؤسسات عديدة في بناء وتطوير تلك املعايير والرموز ،ومنها على
سبيل املثال و ()American National Standard Institute - ANSI
استخدامها لنظم املعلومات الصحية فهي:
املعهد القومي األمريكي للمعايير.
• حتسني الكفاءة التنظيمية عن طريق زيادة اإلنتاجية للكادر الطبي
واإلداري.
( Health Mertics Networkشبكة القياسات الصحية التابعة ملنظمة
• حتديث اخلبرات والقدرات املهنية في دقة تشخيص املرض
الصحة العاملية ( )Healthcare Informationومجلس معايير تقنية
• حتسني جودة الرعاية الصحية
معلومات الرعاية الصحية ( )HMNومعهد سجالت املرضى القائمة
• تخفيض النفقات في القطاع الصحي
( )Technology Standards Panel - HITSPعلى احلاسوب وغيرها من
املؤسسات ،والتي تقوم جميعها بتطوير املعايير من مفردات ومسميات
معوقات تطبيق نظام املعلومات الصحي احملوسب
وتصنيفات.
في الشرق املتوسط

رغم أن نظام املعلومات الصحي احملوّسب من املكونات الرئيسية لنظام تكامل نظم املعلومات الصحية
الصحة الوطني ،فإن هذا اجملال لم يعطي األهمية الكافية من قبل
القائمني على النظام الصحي.

وفي دراسة أجرتها منظمة الصحة العاملية للكشف عن املعوقات
التي حتول دون تطبيق نظم املعلومات الصحية احملوسبة في إقليم
الشرق األوسط ،تبني أن أهم املعوقات تكمن في:
 االفتقار إلى الرؤية املستقبلية البعيدة املدى :معظم قادة الرعايةالصحية من املهنيني الصحيني يعرفون عن الرعاية الصحية أكثر
بكثير مما يعرفون عن نظم املعلومات الصحية .وقد أدى ذلك إلى غياب
التخطيط الشمولي والطويل األمد لنظم املعلومات الصحية.
 عدم القدرة على حتمل التكاليف :قد تركت األوضاع االقتصاديةوالقيود املالية املفروضة على قطاع الرعاية الصحية كثيرًا من وحدات
الرعاية الصحية ومؤسسات التعليم الطبي دون متويل مناسب لتلبية
االحتياجات الصحية األساسية ،ناهيك عن متويل تكاليف احلوسبة.
وقد أصبح االعتماد على املوارد اخلارجية أو التمويل من املانحني هو
القاعدة االستثناء في إدخال نظم املعلومات الصحية.
 قلة اخلبرة في مجال نظم املعلومات الصحية :نظرًا ألن بلدان إقليمالشرق األوسط تفتقر إلى اخلبرة في هذا اجملال مع نقص الوعي بقيمته،
فسوف تستمر معاناة مؤسسات الرعاية الصحية .ويجب أن تواكب
تكنولوجيا املعلومات الصحية التعليم الطبي ،إذ إن املمارسة الطبية
سوف تعتمد في القريب العاجل اعتمادًا كامال على التكنولوجيا.
 ضعف البنية التحتية للمعلومات :إذ يفتقر كثير من بلدان اإلقليم إلىاملعلومات األساسية ،وإلى البنية األساسية لتكنولوجيا االتصال .وقد
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يعني تكامل نظم املعلومات الصحية ليس فقط ربط مختلف
األقسام والهياكل اإلدارية والتخصصات الطبية داخل املستشفى
الواحد ،ولكن كذلك ربط العديد من املستشفيات واملراكز الصحية
متعددة املستويات في شبكة معلومات صحية واحدة ،مما يساهم
في تدفق املعلومات وتوفر مختلف الهياكل اإلدارية والطبية والفنية.
وتوفرها بشكل دقيق وشامل هذه املعلومات سوف يساهم بدوره في
عمليات التنسيق والتكامل والتخطيط واملتابعة والتقومي والبحوث
والدراسات والتعليم الطبي املستمر حلسابات الصحة الوطنية
وحسابات التكاليف وأيضا إل تخاذ القرارات واإلجــراءات الالزمة
ملكافحة األمراض والوقاية منها.

فوائد نظم املعلومات الصحية
يسمح النظام الصحي املتكامل للمخططني الصحيني مبراقبه األداء
املالي للمستشفيات بشكل حقيقي وحساب أي مغاالة في التكاليف
بناء علي النظم القياسية املعيارية في وضع تكاليف العالج والدواء
التي تلتزم بها املنشات العالجية في العديد من دول العالم املتقدم.
في العدد  48من الصحة واالنسان «الصحة االلكترونية» هي
موضوع العدد الذي نعلم انه سيبقى ملفاً مفتوحاً خاضعاً
للتطورات واملستجدات في علم التكنولوجيا التي نأمل دوماً
توظيفها في خدمة االنسان.
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