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رافق النمو املتزايد للسكان يف العراق -إذ فاق )40( مليون نسمة- عدم تطوير املؤسسات 
ي  وتفشِّ املؤسسات،  التحتية هلذه  البنية  واستمرَّ ضعف  الزايدة،  يناسب هذه  مبا  الطبية  الصحية 
الفساد يف قطاعاهتا، تزامناً مع ظهور أنواع خمتلفة من سالالت األوبئة املعدية، واليت ختطت حدود 

البلدان وفتكت بعديد من األرواح.

وما يزال العراق يتحمَّل اخلسائر اليت نتجت عن هذه األوبئة على مجيع األصعدة؛ بنسبة 
قد تفوق تلك اليت وقعت يف بلدان أخرى ال متتلك املوارد املالية املتوفرة لدى العراق، ومع استمرار 
فقدان الكفاءات الطبية؛ نتيجة اهلجرة، وزايدة الفجوة احلاصلة بي العرض والطلب يف القوة العاملة 
يف اجملال الصحي، ممَّا أدَّى إىل زايدة االعتماد على العمالة األجنبية، أو السفر خارج البالد؛ لتلقِّي 

اخلدمات الصحية.

يعمل النظام الصحي العراقي بصورته احلاضرة بسياسة حماولة العالج بداًل من الوقاية، أي: 
إنَّه ينتظر وقوع املرض، ويبدأ بعالجه من َثَّ عوضاً عن تالفيه عرب تعزيز مبدأ الوقاية، وخري مثال 
على ذلك مشكلة أصحاب األمراض املزمنة، وأمراض القلب، واألوعية الدموية، الذين ال تُرصد 
أمراضهم يف وقٍت مبكر، مبا ميكن عالجها، بداًل من االستمرار ابملسكنات، أو حتوُّهلا إىل مرض 

مزمن ال يبارح جسد املريض، وحيتاج إىل عناية طبية مستمرة.

تواجه  اليت  الكربى  التحدايت  يعّزِز شدة  مستمراً؛  تغيرياً  لتحدث  العوامل  اجتمعت هذه 
النظام الصحي يف العراق، فضاًل عن املشاكل الصحية اليت بدأت تواجه القطاع الطيب يف العراق، 
املصابي أبمراض  نسبة  وارتفاع  املعدية،  -املتمثلة ابألمراض  القدمية  الصحية  على مشاكله  وتزاد 
متثَّلت  أخرى  مشاكل  ظهرت  إذ  وغريها-  السكري،  ومرضى  املناعة،  نقص  وأمراض  السرطان، 
التكلفة جتاه  ارتفاع  للمواطني، وكذا  املقدَّمة  الصحية  للخدمات  العادل  التوزيع اجلغرايف  بضعف 
البشرية يف القطاع الصحي عند  هذه اخلدمات، ومع ختصيص ميزانيات كبرية، وحتشيد الكوادر 
األزمات، إالَّ أنَّه ما زال هنالك ضعف يف تقدمي الرعاية الصحية الشاملة، واليت تكاد أن تكون 

منعدمة يف املناطق النائية.

رقمنة النظام الصحي في العراق

وفاء فوزي حمزة*

* ابحثة.
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عند هذا املوضع، ال بدَّ من االلتفات إىل جتارب الدول املتقدمة، وعملها يف التصدِّي ملثل 
هذه التحدايت، إذ جنحت إىل اخرتاع نظام صحي رقمي ساعد على التخلُّص من عديد من 

املعوِّقات اليت حالت دون تطبيق نظام الرعاية الصحية الشاملة.

الصحة  بشأن  قراراهتا  طريق  عن   )1(2005 عام  يف  العاملية  الصحة  مجعية  حثَّت  فقد 
الصحة  لتطوير خدمات  األمد؛  إسرتاتيجية طويلة  على وضع خطة  األعضاء  الدوَل  اإللكرتونية 
اإللكرتونية وتنفيذها، مبا فيها البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل الصحة، 
قامت  اجملتمع، وقد  املواطني، وفئات  الرمزية إىل مجيع  العادل وابلتكلفة  الشامل  الوصول  لتعزيز 
الدول األعضاء إبنشاء رؤية مشرتكة للصحة اإللكرتونية، تتماشى مع األولوايت واملوارد الصحية 
املتاحة لكل بلد، مع وضع خطة عمل، وإنشاء إطار زمين لرصد تنفيذ النظام الصحي اإللكرتوين 
وتقييمه، وكان عدد الدول األعضاء املشرتكة يف القرار املعنية )120( دولة، مبا يف ذلك البلدان 

املنخفضة ومتوسطة دخل.

قامت مجعية الصحة العاملية عام 2013 بتوحيد معايري الصحة اإللكرتونية وقابلية التطبيق، 
وكذا النظر يف وضع سياسات وآليات تشريعية مرتبطة إبسرتاتيجية وطنية شاملة للصحة اإللكرتونية، 
استناداً إىل هذه القرارات، وإدراكاً للحاجة إىل تعزيز تنفيذ آليات الصحة الرقمية؛ أُِقرَّْت بعد ذلك 
اجتاحت  اليت  الرقمية  الثورة  من  انطالقاً  الرقمية 2020-2025،  للصحة  العاملية  اإلسرتاتيجية 
العامل يف عصران هذا، ومع إقبال احلكومات على مشاريع التحوُّل الرقمي يف األصعدة كافَّة، وأيضاً 
التنمية  للواثئق املوقعة مع األمم املتحدة -فيما خيص العراق-، واخلاصة بتحقيق أهداف  تطبيقاً 
هذه  لتحقيق  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تسخري  ضرورة  برزت   ،2030 لعام  املستدامة 
جملتمع  اآلراء  يف  متزايد  توافق  هنالك  إنَّ  إذ  الصحية،  ابلرعاية  املتعلقة  تلك  األهداف خصوصاً 
الصحة العاملي على أنَّ االستخدام اإلسرتاتيجي واملبتكر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتطورة 
يف القطاع الصحي؛ سيكون عاماًل أساسياً حنو ضمان استفادة مليار شخص من التغطية الصحية 

الشاملة، وسيتمتعون حبماية ورعاية صحية أفضل مستقباًل. 

1.مجعية الصحة العاملية هي أعلى جهاز الختاذ القرار يف منظمة الصحة العاملية، وجتتمع مرة كل عام حبضور وفود مجيع الدول 
األعضاء.
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جذور جتربة نظام الصحة اإللكرتونية يف العامل

 منذ أوائل سبعينيات القرن املاضي، قدَّمت منظمة الصحة العاملية مصطلح التطبيب عن 
واالتصاالت«؛  املعلومات  تكنولوجيا  ابستخدام  الصحية  الرعاية  »تقدمي خدمات  أنَّه  على  بعد 
األطراف  بي  واملعلومات  البياانت  تبادل  مسألة  الصحية  الرعاية  الوقت انقش جمتمع  مرور  ومع 
املستهلكة للرعاية الصحية، إذ توصَّلوا إىل أنَّه ال ينبغي أن يقتصر استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت على األجهزة الطبية احلديثة املستخدمة يف الكشف املبكِّر عن األمراض، أو األجهزة 
األمامية  املتقدمة يف اخلطوط  والتطبيقات  املعلومات  تكنولوجيا  ُتْسَتخدم  أن  العالجية، بل جيب 
من الرعاية الصحية املقدَّمة للفرد، لذ قرَّرِت املفوضية األوروبية إدخال مصطلح الصحة اإللكرتونية 
ضمن قاموس نظام الرعاية الصحية الشاملة؛ لتشمل الوقاية والتشخيص والعالج واملراقبة واإلدارة، 
ولتحقيق درجة عالية من كفاءة وجودة الرعاية الصحية املطلوبة، دخلت تكنولوجيا املعلومات يف 

أربعة جماالت خمتلفة يف الطب والرعاية الصحية وهذه اجملاالت هي:

احلوسبة وحتليل البياانت: ففي عام 1960 أنشأ )جيمس شانون( -مدير املعهد الوطين . 	
الطب  الكمبيوتر يف  أجهزة  إمكانيات  استشاريًة الستكشاف  جلنًة  املتحدة-  ابلوالايت  للصحة 
احليوي، بعد ذلك، أصبح معمل معاجلة البياانت يف معهد أحباث الدماغ يف كلية الطب جبامعة 
كاليفورنيا أول خمترب إلكرتوين متكامل، يتمثَّل يف تطوير تكنولوجيا مؤمتتة ألحباث اجلهاز العصيب، ث 
املعهد يف عام 1967 بتطوير نظام خمترب سريري قائم على اإلنرتنت، جلمع النتائج املختربية وحتليلها 
املختربات  برامج  أحد  العمل ويف وقت الحق  أصبح هذا  املختربات،  وتقنية  اآلليي  احملللي  من 

السريرية األوىل املتاحة جتارايً، واملنتشرة على نطاق واسع.

هنالك جمال آخر كان له أتثري كبري يف الرعاية الصحية؛ وهو رقمنة املعلومات الطبية، ففي 
عام 1963 طوَّرِت املكتبة الوطنية للطب نظام حتليل واسرتجاع املؤلفات الطبية وهو أول نظام 
يوفِّر الوصول اإللكرتوين والنسخ هلذه املؤلفات واليت تطورت وأصبحت قاعدة بياانت حتتوي على 
أساسياً  احلياة، وأصبح مكوانً  احليوي وعلوم  الطب  استشهاد، وملخص ألدبيات  مليون   )32(
يف  الطيب  املعىن  فهم  على  احلاسوب  برامج  قدرة  حتسي  منه  الغرض  الطبية كان  املعلوماتية  يف 

االستفسارات اليت تدخل له، السرتداد املعلومات ذات الصلة ودجمها.

 نشأة الذكاء االصطناعي يف الطب والرعاية الصحية: أنشأت املعاهد الوطنية للصحة 	. 
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أساليب حسابية، مبا يف ذلك  الطبية ابستخدام  البحوث  لدعم  خمترب جامعة )ستانفورد روجترز( 
الذكاء االصطناعي يف الطب؛ إذ كانت الفكرة منه االستفادة من قدرات احلوسبة جلهاز احلاسوب 
احلديث آنذاك؛ لدعم البحوث الطبية يف اجلامعات واملعاهد، وظهرت أربعة أنظمة خمتلفة للذكاء 

االصطناعي يف السبعينيات، وهي:

•  :INTERNIST1هو نظام التشخيص التعريفي يف الطب الباطين، حيتوي النظام 	
التشخيص،  ومراقبات  السريرية  النتائج  بي  والتشخيصية  املسبِّبة  للعالقات  معرفية  قاعدة  على 

واستخدَم خوارزميات قوية للوصول إىل التشخيص األقرب للحالة.

• MYCIN: هو نظام خاص للمساعدة يف تشخيص حاالت عالج األمراض املعدية، 	
إذ اْعرُتِف به أبنَّه نظام عايل الدقة يف التشخيص، وفعالية العالج من قبل اخلرباء القائمي على هذه 

األنظمة ابالستناد على جتارب سريرية عديدة.

• تقييم املرضى 	 أداة تشخيصية ُتستخدم يف  PIP: هو نظام برانمج املرض احلايل، وهو 
)بياانت  أربعة مكوانت رئيسة، هي:  النظام على  الرئوية، وحيتوي هذا  الوذمة  يعانون من  الذين 
املريض، واملستودع املعريف للمرضى، وتقاطع بياانت املريض مع مستودع املعرفة، وبرانمج املشرف 

لتصفية البياانت(، والعمل على مدخالت املريض.

• وهو 	 احلاسوب،  علوم  جماالت  من  جمالي  من  أفكار  مجع  نظام  هو   :CASNET
التعرُّف على األمناط اإلحصائية )شبكات االستدالل، والتسجيل االحتمايل للفرضيات(، والذكاء 
االصطناعي )اهليكل املفاهيمي( لتمثيل عمليات املرض، ومنوذج املرض منفصل عن إسرتاتيجيات 

صنع القرار.

التصوير الطيب والروبواتت واألجهزة القابلة لالرتداء: أخَذ )فيلهلم كونراد رونتجن( أول . 	
أشعة سينية عام 1895، وُعوجِلت بعد ذلك أول صورة مقطعية حموسبة يف سبعينيات القرن املاضي، 
الحقاً ويف أوائل التسعينات اْسُتْخِدم الذكاء االصطناعي يف التصوير الطيب، ومن َثَّ اْخرُتِعت أنظمة 

مبساعدة الرؤية احلاسوبية؛ لتحديد صورة القلب والكشف عن مرض الشراين التاجي.

أمَّا فيما خيص الروبواتت فقد شهد عام 1988 أول روبوت يف غرفة العمليات، إذ قام 
مراكز  يف  اخلرباء  عمل  ذلك  بعد  ث  احملوسب،  املقطعي  التصوير  يف  الدماغ  من  خزعة  بسحب 
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الواقع االفرتاضي، والروبواتت اجلراحية.  الوجود عن بعد ابستخدام  البحوث على تطوير جراحة 
وطوَّر يف عام 1994 أول روبوت ُووِفَق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية لالستخدام 
السريري يف جراحة البطن، وهو نظام التنظري الداخلي اآليل لتحديد املواقع، وشهد عام 2001 
با  قام  إذ  بعد،  عن  جراحية كاملة  عملية  أول  واليت كانت  التارخيية   )Lindbergh( عملية 
نيويورك ملريض موجود يف فرنسا ابستخدام روبوت، ومع جناح  )جاك ماريسكو( وفريق طيب يف 
العرض التوضيحي؛ إال أنَّ اجلراحة عن بعد مل تصبح شائعة؛ بسبب مشاكل يف شبكة االتصاالت، 
فقد  التحدي،  5G(( ملواجهة هذا  )18( عاماً، وتقنيات جديدة مثل:  األمر  استغرق  وبذلك 
 )5G( تقنية العامل ابستخدام  بعد يف  أول عملية جراحية عن   2019 الصي يف عام  أكملِت 
للدماغ. واألجهزة القابلة لالرتداء هي أجهزة طبية مصغرة تُرَتدى عادًة على اجلسم ملراقبة املعايري 
ت تقنيات مثل: )أنرتنت األشياء، وأجهزة االستشعار،  الصحية للشخص الذي يرتديها، ولقد غريَّ

والشبكات الالسلكية( عاملَ األجهزة القابلة لالرتداء تغيرياً ملحوظاً.

بسبب . 	 شائعاً؛   2020-2021 عام  يف  بعد  عن  التطبيب  أصبح  بعد:  عن  الطب 
األمريكية  األهلية  احلرب  إىل  إرجاع وصوهلا  ذلك ميكن  ومع  فرضها وابء )كوروان(،  اليت  القيود 
قبل )150( عاماً، حينما استخدم املسؤول الطيب التلغراف وطلب اإلمدادات الطبية، وبعد ذلك 
أبعوام اْسُتْخِدمِت اهلواتف يف التشخيص عن بعد، ويف عام 1960 أُْنِشئ رابط تلفزيوين مغلق 
الدائرة لالستشارات النفسية يف الوالايت املتحدة، وكان أول استخدام للفيديو يف االستشارات عن 

بعد، وطبِّقت بعد ذلك االستشارات عن بعد حلاالت الطوارئ واألوبئة.

 تطبيقات النظام الصحي الرقمي

ا تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  عرفت منظمة الصحة العاملية الصحة الرقمية أبنَّ
يف الصحة والرعاية الصحية؛ إلنتاج معلومات وبياانت موثوقة عن احلالة الصحية للفرد وإاتحتها، 
واملساعدة يف التشخيص الدقيق، والتقليل من األخطاء الطبية املتكررة ذات الكلفة العالية املصاحبة 
هلذه األخطاء ابلصورة اليت تضمن الوصول العادل للرعاية الصحية لشرائح اجملتمع كافَّة على حدٍّ 

سواء، وحيتوي هذا النظام على تطبيقات كثرية، وفئات عديدة، منها:

االستشعار عن بعد، واألجهزة القابلة لالرتداء.. 1

التطبيب عن بعد والبياانت الصحية.. 2
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حتليل البياانت والذكاء االصطناعي والنمذجة التنبؤية.. 3

أدوات تعديل الرعاية الصحية املقدمة.. 4

وسائل التواصل االجتماعي الطبية، والبواابت الطبية الرقمية للمريض.. 5

منصات السجالت الصحية الرقمية.. 6

السجالت الطبية اإللكرتونية املعتمدة من قبل املؤسسات الصحية الرمسية.. 7

اهلدف من تطبيق نظام الصحة الرقمية:

زايدة كفاءة النظام الصحي وفعاليته.. 1

ختفيض التكاليف العائدة لبعض برامج الرعاية الصحية.. 2

توفري الرعاية املستدامة للفرد، إذ تكون متوفرة وسهلة الوصول.. 3

تقليل األخطاء الطبية بتوفري البياانت الطبية املطلوبة.. 4

مشول اجلميع برعاية صحية شاملة وعادلة.. 5

الطلب؛ . 6 عند  االختصاص  لذوي  املتاح  اإللكرتوين  الصحية ابلسجل  الطبية  البياانت  توحيد 
لسهولة التشخيص والعالج.

خفض التكاليف اخلاصة بتطبيق معامالت النظام الصحي التقليدي.. 7

تطبيقاته . 8 الرقمي جبميع  الصحة  نظام  وعدُّ  والصحية،  الطبية  اجملاالت  الشركات يف  استثمار 
كخط أمامي عند الطوارئ، والكوارث، واألوبئة، واألمراض املعدية.
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ملاذا حتتاج كل دولة إىل إسرتاتيجية صحية رقمية؟

منظمة . 1 لتوقعات  فَوْفقاً  مستدامة،  الصحية غري  الرعاية  أنظمة  إنَّ  وقبل كل شيء،  أواًل 
التعاون االقتصادي والتنمية يف أورواب، من املقرَّر أن يرتفع اإلنفاق العام على الصحة والرعاية طويلة 
األجل يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حوايل )6٪( من الناتج احمللي اإلمجايل اليوم 
إىل ما يقرب من )9٪( من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 2030، ما يصل إىل )14٪( حبلول عام 
2060. وجدت املنظمة أيضاً أنَّ أسباب ارتفاع التكاليف العامة انبعة من االحتياجات املتزايدة 
لشيخوخة السكان، وزايدة نسبة األمراض املزمنة يف اجملتمعات، وارتفاع الدخل الذي يؤدي إىل 

توقعات أعلى، وإدخال تقنيات جديدة.

يبلغ النقص القائم على االحتياجات يف العاملي يف جمال الرعاية الصحية على مستوى . 2
العامل حوايل )17.4( مليون، وَوْفقاً ملعهد الطب املستقبلي يف أحدث ورقته، أنَّ هذا هو إمجايل 
عدد سكان تشيلي تقريباً، ومضاعف عدد سكان النمسا، وزايدة على ذلك، تشري اإلسرتاتيجية 
العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن املوارد البشرية الصحية إىل أنَّ النقص يف القوى العاملة ميكن أن 

يصل إىل )9.9( مليون طبيب وممرض وقابلة على مستوى العامل حبلول عام 2030.

تتفوق التكنولوجيا على أنظمة الرعاية الصحية وأنظمة الرتخيص، ومن املتوقَّع أن يتجاوز . 3
سوق تقنيات الصحة الرقمية، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات الصحية واألجهزة القابلة لالرتداء 
وأجهزة االستشعار الصحية، وأي حلول هتدف إىل رقمنة الرعاية الصحية )379 مليار( دوالر 
أمريكي حبلول عام 2024، فَوْفقاً لتقرير حبثي صادر عنGlobal Market Insights ُنشر 
 )Rock Healthيف أبريل 2018. يتدفق االستثمار يف القطاع تدفُّقاُ مل يسبق له مثيل، ذكرت
( أنَّه يف ناية الربع الثالث منه، كان 2018 ابلفعل أكثر األعوام متوياًل على اإلطالق للشركات 

الناشئة يف جمال الصحة الرقمية)2(. 

ومن َثَّ حتتاج كل حكومة وطنية إىل إسرتاتيجية صحية رقمية؛ لتكون قادرة على توجيه قوة 
التقنيات الصحية ملعاجلة أزمة املوارد البشرية، وكذلك جلعل أنظمة الرعاية الصحية مستدامة.

2.الفقرات السابقة مأخوذة من بياانت مجعية الصحة العاملية.
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السبب يف تطبيق نظام الصحة الرقمي

 نظراً للتغريات املستمرة اليت تطرأ على نظام الرعاية الصحية عاماً بعد عام، وكثرة مستخدمي 
احلاضر  والوضع  التغيريات  هذه  بي  املواءمة  الصعب  من  أصبح  ومقدميها؛  الصحية  اخلدمات 
التقليدية القدمية للنظام الصحي، فعلى سبيل املثال ال ميكن للمخططات الورقية إبقاء  ابلطرائق 
األطباء على اطالع اتم، بل ومتابعة حالة املرضى، وصعوبة مشاركة هذه املخططات واملعلومات 
الطبية ألكثر من شخص يف آن واحد للحصول على تشخيص أكثر دقة، ممَّا يقود إىل أثر سليب على 
إدارة املعلومات يف جمال الرعاية الصحية، ومن َثَّ ستقلُّ جودة الرعاية الصحية املقدَّمة للمواطني 
وإنتاجيتها، لذا جيب أن تكون هناك سجالت متاحة بصورة إلكرتونية للمختصي يف آن واحد، 
مبا يف ذلك مجيع البياانت اخلاصة ابلفرد من خمطوطات وحتاليل طبية، مبا سيعّزِز اجلودة وسالمة 
املرضى، وسيكون املريض حمط االنتباه والرتكيز يف عملية إدارة نظام الرعاية الصحية، والتقليل من 
كثرة االنشغال ابألمور اإلدارية الرتيبة، وضعف التعاون بي القطاعات احلكومية والقطاع اخلاص 
الصحي، والتخلُّص من مشكالت التفسريات اخلاطئة لألوامر املكتوبة خبط اليد للطبيب، واآلاثر 
املرتتبة عليه من صفقات رحبية بي بعض األطباء، ومزودي اخلدمات الطبية واألدوية والصيدليات.

وكذلك زايدة التواصل بي املريض ومقدمي الرعاية الصحية لالستفسار عن وضعهم الصحي، 
وترشيد الفرد ابالجتاه الصحيح؛ العتماده معلومات طبية من ذوي االختصاص، والتقليل من حالة 
التشخيص الذايت من قبل األفراد ألنفسهم، إذ أصبح الفرد يتصفَّح مواقع طبية مليئة ابملعلومات 
الطبية، واليت قد تكون مغلوطة يف بعض األحيان، ممَّا أدَّى إىل إشاعة الفوضى، والتشخيص الذايت 
من دون الرجوع إىل ذوي االختصاص من مقدمي الرعاية الصحية، وسيكون النظام الصحي مفيداً 
للذين يعانون من األمراض املزمنة، وأمراض السرطان، وأمراض اجلهاز املناعي، إذ وفَّر منتجو الرعاية 
السيطرة على وضعهم  اليت تساعد يف  التطبيقات واألدوات  من  الرقمية ومقدموها كثرياً  الصحية 
األدوية  من  السنوية  احلصة  ذلك  يشمل  مبا  هلم  املقدمة  الصحية  الرعاية  موارد  وإدارة  الصحي، 

املخصصة هلم والفحوصات الدورية؛ ممَّا سريفع جودة الرعاية الصحية وإنتاجها.

ومع قيام احلكومة العراقية بتخصيص ميزانيات مالية مكلفة لدعم النظام الصحي، واحلرص 
الطبية والصحية، فإنَّ هذه  القطاعات  لالنضمام إىل صفوف  البشرية سنوايً  الكوادر  على تعيي 
ا مستمرة ابستنزاف  اإلسرتاتيجيات مل تقدِّم احللول املطلوبة للنهوض ابلواقع الصحي احلايل، بل إنَّ
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القوى البشرية أثناء مكافحتهم األمراض بطرائق تقليدية، وكذا استنزاف أموال الدولة اليت إذا ما 
وضعت يف املكان الصحيح با كاستثمارها يف األنظمة وتبينِّ األنظمة الصحية اإللكرتونية ستعود 

بفوائد عديدة على احلكومة واجملتمع يف السنوات املقبلة.

فضاًل تنفيذ الواثئق املوقَّعة من قبل احلكومة العراقية مع منظمة الصحة العاملية يف ما خيص 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وخصوصاً تلك املتعلقة ابلصحة، ممَّا يعين أنَّه ال بدَّ من الشروع 
التزامات  وتنفيذ  األهداف،  هذه  حتقيق  من  للتمكُّن  العراق،  يف  الرقمية  الصحة  نظام  تبينِّ  يف 
العراق جتاه املنظمات الدولية، فال ضرَي من استباق األحداث، وإعداد إسرتاتيجيات وخطط تـُْعىَن 
بتنفيذ الصحة الرقمية قبل أن يُطالب العراق با من قبل املنظمات الدولية مستقباًل، سيكون من 
اجليد -تزامناً مع الوقت الذي تقوم فيه احلكومة بوضع حجر األساس لعملية التحول الرقمي يف 
اجملاالت كافَّة- امتالك العراق إلسرتاتيجية تـُْعىن ابلصحة الرقمية، تتوافق مع البىن التحتية لكلٍّ من 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنظام الصحي احلايل يف املؤسسات الصحية، وضرورة جعل 

هذه اإلسرتاتيجية قابلة للتحقُّق على أرض الواقع.

املعوقات اليت حتول دون تطبيق نظام الرعاية الصحية اإللكرتونية يف العراق:

معوقات اقتصادية تعىن بقضااي التمويل وإدارة املشاريع.. 1

معوقات تقنية، كاالفتقار إىل املعرفة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتطبيقات احلديثة . 2
فيما خيص الصحة يف جمال الرعاية الصحية الالزمة لتنفيذ املهام املطلوبة.

 معوقات تنظيمية، تتمثَّل يف صعوبة نشر الثقافة الرقمية، واملخاوف املتعلقة ابخلصوصية، وعدم . 3
وجود معايري وتشريعات تطبق فيما خيص األمن السيرباين.

 معوقات شخصية، تتمثَّل بردة فعل جمموعة من األفراد واملؤسسات املتضررة من تنفيذ نظام . 4
الرعاية الرقمي الذي سيقلل مواردها املالية.
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تقنيات الصحة الرقمية الرئيسة املمكن تطبيقها يف النظام الصحي العراقي: 

السجل الطيب اإللكرتوين: سجل إلكرتوين ملعلومات الرعاية الصحية، خيزن معلومات املريض . 1
املنتج يف  العمل  للبياانت داخل املؤسسة الصحية، مبا يساعد على ربط  التشغيل  قابلية  مع 
اإلدارات الطبية والتقنية املختلفة ببعض، ممَّا يضمن تفاعاًل أكثر، وانسجاماً أكثر بي أقسام 

املؤسسات الصحية لتقدمي خدمات ممتازة.

يتكون السجل الطيب متوسط املستوى ممَّا يلي:

• نظام إدارة املرض الذي يستخدم لتحديد املواعيد ومتابعة املرضى أثناء دخوهلم املؤسسة 	
الصحية.

• نظام إدارة الصيدلة الذي يساعد يف إدارة األدوية تلقائياً، وإخبار األطباء ابملضاعفات 	
يف  اليدوية  املهام  من  ستـَُؤمتت كثري  إذ  املوصوفة،  األدوية  بعض  من  احملتملة  السلبية  الكيميائية 

الصيدلية.

• نظام معلومات خمتربي، يدير نتائج التحاليل املختربية وخيزنا تلقائياً يف السجل الصحي 	
اإللكرتوين.

• نظام معلومات األشعة، خيزن النتائج يف السجل الصحي.	

• املقدمة 	 الطبية  اخلدمات  التكلفة  وحساب  الفواتري  يصدر  الذي  والتأمي  الفوترة  نظام 
املريض.

• نظام جدولة املوظفي.	

الطبيب وتعليماته لعالج . 1 الطبيب احملوسب: هي عملية إدخال إلكرتوين ألوامر  إدخال أمر 
املرضى، تُرَسل هذه الطلبات عرب السجل الطيب من قبل الطاقم الطيب )املمرضات، أو املعاجلون، 
أو األطباء اآلخرون(، أو إىل أقسام )الصيدلية، واملخترب، واألشعة( املسؤولة عن تنفيذ هذا 
التكنولوجيا؛ لتحسي عملية سري  اليت تدمج  السريرية  للعمليات  الطلب وتوثيقه، وهو نظام 
اخلدمات الطبية املقدمة، وعن طريق هذا النظام يُبلَّغ عن عمليات خاطئة أو عمليات تكرير 

األدوية والبياانت املطلوبة.
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أنظمة . 2 طريق  عن  بعد  عن  الصحية  الرعاية  بتوفري  تسمح  تقنية  هي  بعد:  عن  التطبيب   
التوجيه اآليل  إعادة  بعد  العالج والفحص عن  يتضمن  إذ  املتقدمة،  اإللكرتونية  االتصاالت 

لنتائج الفحوصات من مواقع أخرى لتتم عملية تقدمي الرعاية الصحية للمريض.

متكاملة . 3 دائرة  على  حتتوي  بطاقة  هي  املوحدة:  البطاقة  أو  للفرد  التعريفية  الرقمية  البطاقة   
لتخزين البياانت واسرتجاعها ونقلها، وكذلك اخلدمات الصحية املقدمة للفرد إىل جانب سائر 
خصائص البطاقة التعريفية، أي: سيحصل كل فرد على رقم طيب خاص به يضمن له اخلدمات 

الصحية كافة.
مناذج من التطبيقات الدولية لنظام الرعاية الصحية اإللكرتوين)3(

أسرتاليا: . 	

شهدت أسرتاليا -على مدى العقدين املاضيي- تقدمي خدمات وتقنيات صحية رقمية تغريِّ 
التغيريات ابلرتكيز على السالمة  اْسُتْسِهَلت هذه  الطريقة اليت تُقدَّم با الرعاية الصحية وجتربتها، 
السريرية وحتسي اجلودة واخلصوصية والسرية، وتقدمي كفاءات كبرية للنظام الصحي، وفوائد سريرية، 
وأهم التطبيقات الصحية الرقمية املتبعة هي: )الوصفات الطبية اإللكرتونية، والرعاية الصحية عن 
صحي  لنظام  ومقرتحات  وعيوب  مزااي  عن  دورية  إلكرتونية  واستباانت  الطيب،  والسجل  بعد، 
رقمي متطور(، ويف عام 2003 أُنشئ اجمللس االستشاري لوزراء الصحة األسرتاليي لتقدمي خطة 
عمل وطنية. واقرتحوا تشكيل هيئة مشرتكة فيدرالية على مستوى الوالية واإلقليم؛ لتطوير اللبنات 

األساسية املشرتكة لنظام الصحة اإللكرتونية الوطين.

أُْنِشئِت اهليئة الوطنية لالنتقال إىل الصحة اإللكرتونية )NEHTA( يف يوليو 2005 
لتسريع اعتماد نظام املعلومات الصحية اإللكرتونية يف مجيع أحناء أسرتاليا. لتحقيق قطاع صحي 
مرتابط، وضعتNEHTA( ( املواصفات واملعايري والبنية التحتية »اختيار لغة مشرتكة لالتصاالت 
الصحية«، وإنشاء أرقام تعريف فريدة للرعاية الصحية جلميع األفراد ومقدمي اخلدمات واملنظمات. 

للتحكم  اخلاضع  اإللكرتوين  الصحي  السجل   )NEHTA( أطلقت  يوليو2012  يف 
الشخصي )PCEHR(، إلشراك املرضى ومقدمي الرعاية بصورة كاملة يف رحلة الصحة الرقمية، 

3.اإلسرتاتيجيات األربع هلذه الدول منقولة من مواقع رمسية وصحف نشرت هذه اإلسرتاتيجيات.
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ويف عام 2019، عملت احلكومة األسرتالية على توسيع سجلي الصحي ليشمل مجيع األسرتاليي 
)ما مل خيتاروا عدم امتالكه(، ونتيجة لذلك من املتوقع أن يصل تطبيق السجل الطيب إىل الكتلة 

احلرجة، وأن يصبح جزءاً ال يتجزأ من سري العمل السريري العادي بصورة تدرجيية. 

الدمنارك. 	

لديها واحد من أكثر أنظمة الصحة الرقمية تقدُّماً إىل جانب إسرتاتيجية صحية رقمية وطنية 
مفصلة وموجزة لألعوام األربعة القادمة، تؤكِّد الوثيقة أمهية تعاون كل جهة فاعلة يف جمال الرعاية 
بناء شبكة  التكنولوجيا بدف واضح:  األسهل واألسرع، واستخدام  الطريقة  الصحية عن طريق 

متكاملة تركز على املرضى والنظر إىل الشخص ككل، وليس فقط على الفرد.

تبنت الدمنارك نظاماً رقمياً قوايً مع تعزيز سالمة بياانت املرضى، فضاًل عن إطار للتنسيق 
يف  للمريض  الطبية  السجالت  عرض  السريريي  لألطباء  وميكن  الفاعلة،  واجلهات  املنصات  بي 
خمتلف املناطق يف السجل الصحي الوطين، ويتيح سجل األدوية املشرتك إلخصائي الرعاية الصحية 
الوصول إىل نظرة عامة كاملة وحديثة عن األدوية املوصوفة للمريض عرب النظام الصحي أبكمله. 
ميكِّن النظام الرقمي اهلائل األطباَء الدمناركيي واملرافق الصحية ودور رعاية املسني واملرافق األخرى 
من التعاون بصورة أفضل، وتقليل عدم املساواة، مع مزيٍد من الرتكيز على الوقاية، وتوضح الوثيقة 
أمهية قيام املرضى بدور نشط يف رعايتهم: لفهم بياانهتم وحالتهم الطبية بصورة أفضل، فضاًل عن 

املشاركة بصورة استباقية يف عالجهم، وهذا يعين أيضاً حتواًل حنو الوقاية.

تركيا:. 	

وقَّعت على مذكرة تفاهم بي وزارة الصحة الرتكية وشركة )HIMSS( الربيطانية، إذ بدأت 
من عام 2019 وستستمر حىت عام 2024. حتدِّد مذكرة التفاهم التزاماً خلمس سنوات لتوظيف 
سبعة مناذج نُظم )HIMSS Analytics( عرب شبكة تركيا الواسعة من املستشفيات العامة 
EM- )وأنظمة الرعاية الصحية، أحدها منوذج اعتماد السجالت الطبية اإللكرتونية املعروف بـ 
)EMR( يف  اإللكرتونية  الطبية  السجالت  اعتماد وظائف  يقيس مستوى  الذي   ،)RAM

املستشفيات واستخدامها.
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كرَّرت وزارة الصحة أيضاً التزامها حبدث )HIMSS Eurasia( السنوي الذي جيمع 
وزارات الصحة والنظم الصحية من مجيع أحناء آسيا الوسطى -ووافقت على أن تكون راعياً للمجتمع 
الرتكي )HIMSS(  الذي يُنشأ حالياً بتمثيل يف اجمللس االستشاري اجملتمعي -HIMSS- يف 
مذكرة تفاهم، وقعت يف 14 فرباير يف هذا احلدث، وكانت تركيا قد سبقت توقيع املذكرة اباللتزام 
ابلنظام الرقمي الصحي املذكور، إذ حقق أكثر من )150( من املستشفيات الرتكية املستوى )6( 
مدينة  العام يف  الدولة، مستشفى صور  أحد مستشفيات  اعتماد  مع   ،)2017( عام واحد  يف 
إزمري، يف املرحلة )7(، ليصبح املستشفى الرابع فقط يف أورواب الذي حيقِّق هذا التكرمي، وكانت هذه 
التطورات جزء من اخلطط اإلسرتاتيجية لوزارة الصحة الرتكية 2017-2013 لزايدة جودة تقدمي 

اخلدمات وفعاليتها عن طريق املعلومات والتكنولوجيا.

اإلمارات العربية املتحدة: . 	

الصحية  الرعاية  خدمات  أبنظمة  لالرتقاء  عديدة؛  مبادرات  إبطالق  اإلمارات   قامت 
وجودهتا)4(، مثل:

نظام )وريد( إلدارة املعلومات الصحية: وهو نظام إلكرتوين متكامل إلدارة املعلومات الصحية . 1
جبميع املستشفيات واملراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية اجملتمع.

الصيدلية الروبوتية الذكية يف الفجرية: حتتوي الصيدلية على )4( روبواتت، وتصل سرعة صرف . 2
الدواء إىل )12-8( اثنية.

إنشاء مركز ذكي يف مستشفى راشد يعمل على مدار الساعة، وبتطبيق إلكرتوين، إذ يساعد . 3
املريض على التواصل مع الطبيب ابلصوت والصورة(، فضاًل عن خدمات الطبيب الذي يكون 

عن بعد يف دولة اإلمارات.

النظام الذكي لسجل املنتجات الطبية املسجلة وزارة الصحة ووقاية اجملتمع.. 4

4.The UAE Digital Transformation Report 2020  

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://www.mohap.gov.ae/ar/MediaCenter/News/Pages/1892.aspx
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://www.youtube.com/watch?v%3Dg11rbDbqsT8
https://u-ae.translate.goog/ar-ae/information-and-services/health-and-fitness/telemedicine?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://u-ae.translate.goog/ar-ae/information-and-services/health-and-fitness/telemedicine?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://mohap.gov.ae/ar/services/registered-medical-product-directory
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

التوصيات:

ال بدَّ من وضع إسرتاتيجية وطنية يف العراق للصحة الرقمية من قبل اجلهات ذات العالقة، . 1
تضمن التعاون بي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنظام الصحي احلايل.

تفعيل قواني وتشريعات وضوابط ومعايري األمن السيرباين، واجلرائم اإللكرتونية.. 2

تفعيل نظام السجل الطيب اإللكرتوين املوحد، واستثمار تكنولوجيا املعلومات، وجعلها إلكرتونية . 3
متاحة بي املؤسسات الصحية عند الطلب من ذوي االختصاص.

االستفادة من خربات الدول يف هذا اجملال، وإشراك املنظمات الدولية لإلشراف والتدريب عند . 4
تنفيذ النظام الصحي الرقمي.

نشر الثقافة الرقمية بي املؤسسات الطبية الصحية فيما خيص النظام الرقمي الصحي متمثل . 5
بدورات تدريبية وورش وندوات.


