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 الملخص: 

تقنية المعلومات الصحية هي شرط أساسي تنظيمي لتقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة. لتحسين أداء النظام  
مع تسهيل نشأة مشاكل عالجي المنشأ الجديدة. تؤدي العمليات التنظيمية غير المتوافقة إلى نشوء عالجي تكنولوجي أو عواقب غير 

النظام الناتجة عن طريق واجهات تقنية تنظيمية غير متوافقة. هو ابتكار معّطل لمنظمات الخدمات   مقصودة على تكامل  التنظيمية 
 الصحية ولكنه ال يزال مصدر قلق للتطوير التنظيمي.  

  المقدمة:

التكلفة العالية للرعاية  أصبحت الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم أكثر تعقيًدا. يعاني كل اقتصاد عالمي رئيسي تقريًبا من آثار  
الصحية ، والعديد من الحكومات الوطنية واإلقليمية ، إن لم يكن معظمها ، في مرحلة ما من إصالح الرعاية الصحية. ومع ذلك ، فإن  

تواجه معظم  التغييرات المرتبطة بالرعاية الصحية ليست سهلة الفهم. إنها معقدة وسياسية وال يبدو أن هناك أي نهاية تلوح في األفق.  
الجميع  الدول الحديثة تحواًل ديموغرافًيا كبيًرا نحو السكان األكبر سًنا الذين من المتوقع أن يستفيدوا من الرعاية الصحية إلى حد أكبر ؛ و 

 يسعون جاهدين لتحقيق التوازن بين فوائد التكنولوجيا وتكاليف جعل الرعاية الصحية متاحة على نطاق أوسع.

( تقدًما ملحوًظا ITة الصحية ، وخاصة في البلدان المتقدمة ، شهد استخدام أنواع مختلفة من تكنولوجيا المعلومات )في مجال الرعاي  
 منذ بداية التسجيل اإللكتروني للمرضى ، مما أدى إلى تحسينات في قدرات التواصل واالندماج لمجموعة كبيرة ومتنوعة. لتقنيات الكمبيوتر 

أي نطاقه ، ومكانته كسوق  -سلكية. يمكن أن ُيعزى هذا التطور جزئًيا إلى خصائص قطاع الرعاية الصحية واالتصاالت السلكية والال
كبير لشركات الكمبيوتر ، وحاجته إلى مرافق لتخزين المعلومات وإدارتها ، وتحسين جودة الرعاية ، واإلنفاق. السيطرة ، في كل من 

 القطاعين العام والخاص. 

ة الصحية في البلدان المتقدمة موجودة بشكل عام لمدة تزيد عن عقدين على األقل عن نظيرتها في البلدان النامية ، كانت أنظمة الرعاي
وقد تراكمت الخبرة في استخدام هذه التقنيات ، ال سيما في مجال الرعاية الصحية األولية ، والتي قدمت دروًسا ذات صلة فيما يتعلق  

في نظام الرعاية الصحية ككل. حوسبة السجالت الطبية في المستشفيات والعيادات الصحية ؛ استخدام  استخدام تكنولوجيا المعلومات  
 اإلنترنت لالتصال وتبادل المعلومات.

 تطوير البطاقات الممغنطة لتحديد هوية المستخدم؛ أنظمة الجدولة اإللكترونية للمواعيد واالمتحانات ودخول المستشفيات ؛ والبروتوكوالت
سبة للتشخيص ودعم العالج ليست سوى أمثلة قليلة. سهلت تكنولوجيا المعلومات الصحية الوصول إلى األدبيات الصحية ، سواء  المحو 

في المجالت والكتب وقواعد البيانات على اإلنترنت، وغير متصل باإلنترنت إلى األقراص المضغوطة المعلوماتية، التي تدعم المهنيين 
 الممارسين.

تلخص في عنوانها الوضع الحالي، أي "وليمة وصفية   1997و    1980لحوسبة في الرعاية الصحية األساسية بين عامي  حول عملية ا 
المنهجية في   للسكان، والقيود  الحالة الصحية  المعلومات على  تأثير تكنولوجيا  إلى نقص حول  المؤلفون  تقييمية". أشار  لكن مجاعة 

 تصميم الدراسات المنشورة حتى اآلن.
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هو الحال في البلدان النامية األخرى ، أدت أوجه القصور الهيكلية بسبب الوضع االقتصادي الحالي إلى عجز كبير في السياسات  كما
بما في ذلك تلك المتعلقة بالرعاية الصحية العامة. إن التغيرات في المالمح الديموغرافية والوبائية وفي التحضر ومستوى   -االجتماعية  

حاجة إلى نماذج جديدة للرعاية الصحية. تعزو هذه النماذج مستوى متزايًدا من األهمية إلى األساسي الرعاية الصحية  التصنيع خلقت ال
 التي يعتبر تعزيزها أساسيًا لتحسين تغطية الرعاية الصحية. 

 اإلطار المفاهيمي

". في سياق اعتماد تكنولوجيا المعلومات EDPحل نمو  واحدة من أولى المحاوالت لتوصيف تكنولوجيا المعلومات قام بها نوالن بنموذج "مرا
من قبل المنظمات ، يتم استخدام مفهوم التطور في تحديد وتخطيط المراحل المختلفة لنمو األنظمة. كان أحد أهداف نوالن هو شرح 

النموذج ، وبينما يتعلق األمر بتطور   العالقة بين المرحلة والمرحلة السابقة أو التالية. في حين تم الطعن في الصالحية التجريبية لهذا
أنظمة المعلومات التنظيمية ، تم تقديم مفهوم أساسي فيما يتعلق بتوصيف نظم المعلومات ، أي مفهوم "نضج نظم المعلومات" للمنظمة. 

النضج على أنه المرحلة  في نموذج نوالن ، يرتبط مفهوم نضج نظم المعلومات ارتباًطا وثيًقا بتطور نظم المعلومات ، حيث يتم تعريف  
النهائية لنمو الحوسبة في المؤسسات. يشير نضج نظم المعلومات بالتالي إلى حالة يتم فيها تطوير موارد المعلومات بشكل كامل وتكامل 

 األنظمة القائمة على الكمبيوتر بشكل كامل.

 تكنولوجيا المعلومات الصحية في الدول النامية

المتعلقة بسرية المعلومات واحترام الخصوصية ، والحاجة إلى التدريب المستمر ودعم الموارد البشرية ،    كما تم التركيز على الجوانب
الورقية   للسجالت  تدريجي  استبدال  إلى  الحاجة  على  المؤلفين  معظم  اتفق  المدخلة.  للبيانات  والتدوين  التلقائي  التوحيد  إلى  واالفتقار 

 جة إلى واجهات سهلة االستخدام ، ولبرامج التدريب على األقل. بالسجالت اإللكترونية ، وكذلك على الحا

 تقييم العمليات واإلجراءات البرامجية وأنظمة اإلدارة

العمليات والبرامج ) المتعلقة بإحالة المريض و PPAEMكانت المجموعة األولى من أنظمة تقييم وإدارة  ( التي تم تحديدها هي تلك 
دة المريض إلى طبيبه بعد استشارة متخصصة( على حد سواء بين المستويات المختلفة الرعاية )على  "أنشطة اإلحالة المضادة" )أي عو 

سبيل المثال إلى المتخصصين أو المستشفيات( ، وعلى سبيل المثال ، لإلرجاع اإللكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية. مزاياها الرئيسية 
 رد المتاحة. هي الموثوقية والسرعة واالستغالل األمثل للموا

المجموعة الثانية من التطبيقات كانت تلك المصممة لرصد المرضى المرتبطين ببرامج صحية محددة ، مثل التحصين في عيادات األم 
والطفل ، والرعاية السابقة للوالدة وبرامج السكري. تم إجراء هذا الرصد بشكل أساسي عن طريق "اإلشعارات" التي تم إنشاؤها عندما 

لمرضى عن المواعيد المحددة ، وإصدار تذكيرات ما قبل الموعد. تضمنت المزايا التي تم اإلبالغ عنها تقليل أخطاء التسجيل ،  يتغيب ا
 وتحديد الغائبين ، وتكامل أنشطة الوقاية والمكافحة ، والكشف عن عوامل الخطر والمضاعفات.

المختارة من سجالت المرضى اإللكترونية، مما يسمح بتحديد عوامل مجموعة ثالثة من المنشورات كانت معنية واستخراج المعلومات  
الخطر ومجموعات المرضى المعرضين للخطر والحصول على مؤشرات جودة الرعاية ومقارنتها بين الوحدات الصحية المختلفة. اتفق 
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وتسمح للمديرين بمراقبة االمتثال للسلوك   المؤلفون على أن مثل هذه األنظمة يمكن أن تساعد في تقييم المراضة وأنماط وصف األدوية ،
 والمعايير منظم بين مستويات مختلفة من الرعاية ، وتحسين الوقاية والكشف المبكر عن عوامل الخطر.

 أحد القيود هو نقص الدراسات التي تقيم تأثير استخدام هذه األنظمة على جودة الرعاية. عيب آخر هو االفتقار إلى التوحيد القياسي بين
ل األنظمة المختلفة مما يقلل من فائدة المؤشرات التي يتم إنشاؤها تلقائًيا. عندما يكون إدخال البيانات بأثر رجعي ، فهناك ميل إلى نق

أوجه القصور في التسجيل اليدوي إلى السجل المحوسب. غالًبا ما يكون من الضروري تطوير أدوات إضافية للنظام ، مثل ، على سبيل  
 دوين أسباب التعيينات. المثال ، ت

 أنظمة دعم القرار لألمراض السريرية

تشمل هذه الفئة من المنتجات بشكل أساسي تلك التي تعمل كبروتوكوالت محوسبة إلدارة المريض، سواء للتشخيص أو العالج، بما في  
قائمة على القواعد، األنظمة المعرفية والمحاكاة، أو  ذلك الوصفات الطبية اإللكترونية وطلبات االختبارات المعملية. قد تكون هذه أنظمة 

 أنظمة القرار الشجري التي يمكن أن تشمل مشاركة المريض النشطة. 

مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم واعتالل القلب في الربو العام واالكتئاب هي من بين أكثر األمثلة التي يتم االستشهاد بها ألنظمة دعم  
السريري ) الصحية (. مثCDSالقرار  الرعاية  الرئيسية الستخدام  األسباب  الوقاية، تشكل  برامج  إلى جانب  الصحية،  المشاكل  ل هذه 

األولية، مما يجعل اعتماد بروتوكوالت موحدة يمكن تحسينها بدعم من تكنولوجيا المعلومات. تم اإلبالغ عن تجارب إيجابية ناتجة عن  
الطبيب بالخطط العالجية الموحدة، وخفض التكاليف، وتسهيل توحيد وتنظيم طلبات الرعاية  تنفيذ هذه األنظمة، بما في ذلك زيادة التزام 

الصحية الثانوية والثالثية والفحوصات، وبالتالي تقليل التباين بين الخدمات. من وجهة نظر إدارية ، من الممكن الحصول على قدر أكبر 
 من االلتزام بالسياسات العامة.

كر عن األمراض إلى أن يكون لها قيمة تشخيصية أكبر وبالتالي تساهم في تعزيز اإلنصاف وتقليل المضاعفات تميل برامج الكشف المب
 والتكاليف المتعلقة بالعالجات األكثر تعقيًدا.

الرعاية الصحية، كما هو الحال مع التقنيات األخرى التي تمت مراجعتها، كانت القيود مرتبطة بمعدالت االلتصاق المنخفضة بين مهنيي  
 والتنوع الكبير لألنظمة المتاحة التي أعاقت تقييم صحتها وإمكانية تكرار نتائجها، وصعوبات التقييس والتكامل مع التطبيقات األخرى. 

 منظمات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات الصحية

ياكلها وعملياتها وأنماط. وتعد متعددة األوجه وُتظهر التنظيم  منظمات الرعاية الصحية هي أنظمة تكيفية معقدة. يتم تعريفها من خالل ه
الذاتي حيث يتفاعل وكالء متنوعون تلقائًيا في العالقات غير الخطية. في مجال الرعاية الصحية، يعمل الوكالء، مثل األطباء والممرضات 

داخل وحدات التمريض، وعلى المستوى التنظيمي. يعمل   والصيادلة، كمعالجين للمعلومات ويتطورون مع بيئتهم محلًيا، على سبيل المثال
هؤالء الوكالء أثناء استخدام مجموعة متنوعة من األساليب لمعالجة المعلومات وحل المشكالت النظامية داخل وعبر الطبقات التنظيمية. 

قات التوليدية" التي تغير سياق كل وكيل. على  نظًرا للطبيعة غير المتوقعة للتفاعالت البشرية، تساهم هذه اإلجراءات المترابطة في "العال
هذا النحو، حتى التعديالت التي تبدو طفيفة أو صغيرة على أي عملية على أي مستوى تنظيمي يمكن أن تحفز نتائج غير متوقعة 

 للنظام، سواء كانت مفيدة أو ضارة.
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ء على تحفيز الخصائص الناشئة التي تنتشر بمرور الوقت نشأ الوكالء في النظام الدقيق السريري، مثل قسم الصيدلة، ويعمل الوكال
وفي جميع أنحاء المنظمة. نظًرا لجهود التحسين، وتعديل تفاعالت الوكيل، فإن النتيجة التنظيمية تتضمن عمليات إعادة تنظيم العمليات 

باستمرار على مستوى   تعمل  الراجعة  التغذية  آليات  النظام متكيف ألن  النظام.  التوازن  وتعديالت  للحفاظ على  ، في محاولة  الوكيل 
  الديناميكي. يتحقق االستتباب عندما يساهم الوكالء الفرديون في تغذية مرتدة نقدية للنظام من خالل القرارات واإلجراءات وأحياًنا عدم 

الظهور الذي تمت مناقشته في  التصرف. في نهاية المطاف ، تعمل آلية التغذية المرتدة هذه على تنمية التكيف فيها بما يتوافق مع  
التصوير الرقمي، من خالل عمل وكالئه ، يتم تعديله وإدارته باستمرار على المستوى الجزئي من أجل الحفاظ على استقرار النظام على  

ي حيث يتم  الرغم من التغييرات على المستوى الكلي التي أدخلها القادة. لذلك ، تم تصميم النظام بشكل جماعي على المستوى الجزئ
 تحفيز الوكالء الفرديين لالستجابة للقرارات التي يتخذها القادة. 

 الخصائص التنظيمية الناشئة

HIT   عبارة عن ملصق لوصف مجموعة متنوعة من التطبيقات الحاسوبية واإللكترونية مثل أنظمة األدوية ذات الرمز الشريطي والسجالت
إلى خصائص تقديم الرعاية الطارئة   HITلمحوسب وأنظمة دعم القرار. تؤدي مشاريع اعتماد  الصحية اإللكترونية وإدخال أوامر المزود ا 

، والتي تتعلق على وجه التحديد بتعديالت العملية لظروف العمل الجديدة. ُيستمد الظهور من التفاعالت المتغيرة بين األطباء واألقسام 
ني جديد في النظام. تحت تأثير التكنولوجيا الجديدة ، يصبح النظام ديناميكًيا  السريرية ومكونات النظام حيث يتم إدخال كل ابتكار تق

 وعلنًيا ، وفي بعض األحيان مستجيًبا للتخريب. 

تعد التكنولوجيا بخفض التكاليف وتحسين الجودة من خالل تبسيط العمليات وتسهيل االتصال وتقليل الخطأ البشري وتنظيم البيانات 
اتير والسداد. ومع ذلك ، فإن هذه الوعود لم تتحقق بالكامل بعد. يتمثل أحد الشواغل البارزة في التعقيد اإلضافي   وتخزينها ورقمنة الفو 

، مع القدرة إما على تقليل أحداث األدوية الضارة وما يرتبط بها من عواقب سلبية أو زيادة تدهور  CPOEعن التقنيات الجديدة ، مثل 
 أداء النظام. 

 كنولوجي علم العلوم الت

التوجيه القديم ، هو المعيار الذهبي لكل متخصص في الرعاية الصحية. لقد دعم هذا التوجيه لعدة قرون االعتقاد بأن ضرر المريض 
الناجم عن أخصائي الرعاية الصحية ، سواء كان فعاًل متعمًدا أو خطأ يمكن منعه أو عرضًيا ، يعد جريمة يعاقب عليها القانون ؛ يظل 

المقصودة  هذا صحيحً  الناتجة( ويصف غير  النشأة  المعالج وتعني  المعالج" )يعني  الرعاية الصحية الحديثة. تعني حرفًيا "جلبه  ا في 
للرعاية على المستوى السريري. لكن القادة والمهنيين غير اإلكلينيكيين مسؤولون أيًضا عن الحوادث العالجية المنشأ ، بشكل مباشر 

 عن عدم كفاية إدارة النظام التنظيمي والعمليات. وغير مباشر ، والتي تنتج 

ن العالجي بدون إشارة محددة إلى نموذج أو   غالًبا ما تتحدث المنشورات المتعلقة بإدارة الرعاية الصحية واإلكلينيكية عن مصطلح التكوُّ
إيليتش كتاًبا طبًيا لوصف مسببات الضرر الذي يلحق   إطار مفاهيمي أو أساس فلسفي. في سبعينيات القرن الماضي ، نشر إيفان 

بالمريض نتيجة سوء تصميم عمليات تقديم الرعاية الصحية. شرح المخاطر المتعلقة بالتفاعالت المعقدة والديناميكية الموجودة عادة في  
التكنولوجي الكبير في الصحة األنظمة. تشكل المعالجة العالجية الثقافية واالجتماعية والسريرية األساس األساسي لعمله. نظًرا للتقدم  

الناشئة المرتبطة بالتبني. يتم   -مجال الصحة   التكنولوجي لمعالجة األخطاء  التوليد العالجي  اقترح نوًعا رابًعا عالجي المنشأ يسمى 
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نظام الناتجة  تعريف األخطاء الناشئة المسماة التولد العالجي التكنولوجي على أنها العواقب غير المقصودة على تكامل النظام ونتائج ال
 الناتجة عن واجهات تنظيمية تقنية غير متناسقة.

ن العالجي لتكنولوجيا المعلومات الصحية   نموذج التكوُّ

اإلطار المفاهيمي مع إضافة العالج العالجي التكنولوجي ، يشرح دور السمات التنظيمية المعاصرة في انتشار األحداث السلبية. تم  
جي المنشأ في على الرغم من أننا نقدم النموذج بأكمله ، إال أن هذا البحث معني بشكل أساسي بالدائرة توضيح االهتمامات األربعة عال

المحددة في التكنولوجيا. يتم تحديد النقطة التي يكون فيها النظام مرًنا للخطأ ، أو أقل ضرر ملحوظ ، من خالل بداًل من ذلك ، يتم 
عالجي ، أو حيث يتم مالحظة الضرر المتكرر. بينما يوضح البيئة األكثر أماًنا ، في الواقع يتم  توضيح النظام الذي يميل إلى التوليد ال

. إلى  HITتمثيل غالبية المنظمات ألن القادة يتغاضون عن التعقيد التنظيمي عند معالجة المشكالت األساسية على ما يبدو مع حلول  
للشفاء المختلفة  المجاالت  فيه  تتداخل  الذي ال  نتائج   الحد  أجل تحسين  النظام. من  لفشل  ، هناك فرصة متزايدة  أوتتقاطع  العالجي 

المرضى ، يجب أن تصبح األنظمة الصحية أكثر مرونة في مواجهة األخطاء. من أجل إحراز تقدم في أنظمة تقديم الخدمات الصحية 
التنظيمي يع للتطوير  التركيز اإلضافي على  المبتكرة ، فإن  التقنيات  المخاطر شرًطا أساسًيا ألنشطة  باستخدام  د سالًفا أساسًيا وتقييم 

 التخطيط والتنفيذ.

يدعم العمل األكاديمي السابق مبادئ النموذج األساسي. على سبيل المثال ، عند تقييم مدى تعقيد المؤسسات الصحية ، يجادل بأن  
سباب الرئيسية لفشل التكنولوجيا. عالوة على ذلك ، قم بتضمين إهمال عالقات النظام األساسية والمتغيرات المترابطة المرتبطة بها هي األ

تعقيد المنظمات الصحية مثل السمات الثقافية واألنظمة االجتماعية واالبتكار التكنولوجي وإدارة الموارد البشرية كمكونات أساسية يجب 
التقني لوصف واجهات المستخدم البشري والسمات التنظيمية مراعاتها عند السعي لتنظيم عمليات موثوقة للغاية. تقديم النموذج االجتماعي  

 المرتبطة بها والتي تؤدي إلى نتائج متوقعة وغير متوقعة عندما تتبنى أنظمة الرعاية الصحية الناضجة تقنيات جديدة. 

حسين السالمة والجودة ؛ ومع ذلك ، كما سنشرح في األقسام القادمة ، غالًبا ما يفكر القادة في تغييرات النظام أو االبتكارات الجديدة لت 
نشأ نادًرا ما يفكرون في األنماط العالجية األربعة التي تؤثر على الثقافة التنظيمية األكبر. إن تحقيق النقطة النظرية للتجنب عالجي الم

ة إلعادة هندسة النظام ، كتغيير تنظيمي عامل وطريق  CPOE، كما هو محدد بواسطة ممكن عندما يركز القادة على التقنيات ، مثل  
 للمساعدة في منع أخطاء الدواء. CPOEبداًل من مجرد تركيب منتج تكنولوجي لحل مشاكل معينة ، مثل 

 انتشار االبتكار والتكامل التكنولوجي

بينما يصف   الناضجة.  األنظمة  لتحسين  اعتماد كحل  يعتزمون  الذين  للقادة  المساعدة  الرقمي  التصوير  تقدمها  التي  إطار عمل  تقدم 
التصوير الرقمي المعدالت المختلفة العتماد االبتكار ، فهناك اعتبارات موازية مهمة لتحديد "مالءمة االبتكار" في إستراتيجية مساعدة  

واالجتماعية  الدولة. يجب تقييم قرارات تنفيذ من قبل القادة مع مراعاة العوامل البيئية في نفس الوقت ، مثل تلك المتعلقة بالمجاالت الثقافية  
والسريرية والتكنولوجية المحددة في الخصائص ذات الصلة لالبتكار، والميزة النسبية ، والتعقيد ، وإمكانية المالحظة ، واالبتكار ، و 

 اعتماد موصوفة أدناه. 
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 الميزة النسبية

جيا أفضل من المعيار النسبي من منظور المستخدم ،  أواًل ، يجب أن يقرر القادة ما إذا كانت الميزة النسبية والتأثير الذي توفره التكنولو 
(. هذا التقييم هو التوافق ، أو الدرجة التي يتوافق بها االبتكار التكنولوجي مع المعرفة التجريبية TMTوليس منظور فريق اإلدارة العليا )

لفوائد المحددة لتقليل أخطاء النظام وتحسين احتواء  ألعضاء المنظمة الجماعية. مع التكنولوجيا في الرعاية الصحية، غالًبا ما ال ُتفهم ا
التكلفة. على سبيل المثال( اإلبالغ عن االضطرابات التي أحدثتها االبتكارات التكنولوجية في المستشفيات، مثل االتصاالت والممارسات 

دة الحصيفين النظر في احتماالت االضطراب السريرية ، قد تلقي بظاللها على الفوائد المحتملة للنظام. على هذا النحو، يجب على القا
 في وقت مبكر من عملية التخطيط.

 أنواع أنظمة معلومات الرعاية الصحية اإلقليمية 

ت هناك أربعة أنواع مختلفة من أنظمة المعلومات الصحية اإلقليمية: نظام معلومات الرعاية الصحية اإلقليمي، والمنظمة اإلقليمية لمعلوما
 الصحية، وأنظمة معلومات الرعاية الصحية اإلقليمية الخاصة باألمراض وأنظمة معلومات الرعاية الصحية اإلقليمية الشاملة.الرعاية 

كانت أنظمة معلومات الرعاية الصحية اإلقليمية مختلفة جًدا في الحجم وفي مرحلة التطوير، ولم يكن هناك اسم موحد للنظام. كانت 
حية اإلقليمية األولى في جميع أنحاء العالم عبارة عن نظام به خدمات صحة إلكترونية متكاملة لمرافق إحدى شبكات المعلومات الص

الرعاية الصحية عن ُبعد في ثالثة مراكز رعاية صحية أولية ومكتبها المجتمعي ومركز تنسيق الطوارئ قبل دخول المستشفى. كان هناك 
ات، وشبكة إقليمية بين المستشفيات والممارسين العامين ، وأنظمة معلومات المستشفيات نظام مستشفيات متكامل شامل في جميع المستشفي

المحوسبة في أربعة مستشفيات، وهي خدمة لتمكين جميع المراكز الصحية من منطقة للوصول إلى معلومات تشخيص الرعاية الثانوية 
 ل ما مجموعه أربعة مستشفيات.فيما يتعلق بجميع المرضى ، ونظام بيانات إقليمي قبل الوالدة يشم

على مستوى المحلي، هناك أمثلة على مشاريع تطوير التكامل اإلقليمي لسجالت المرضى اإللكترونية ذات األحجام المختلفة وفئات 
حات المرضى وحالة التطوير وخطة نظام المعلومات اإلقليمية مع التكامل عبر المنطقة الصحية ، وربط جميع أجنحة المستشفى وجرا 

االجتماعية   المعلومات  أنظمة  اإلقليمية واثنين من  الصحية  الرعاية  أنظمة معلومات  المناطق واعتماد  العامين وممرضات  الممارسين 
والصحية اإلقليمية لتحسين توصيل المعلومات وإمكانية الوصول إليها في سياق تنظيمي الرعاية االجتماعية والصحية في مرحلة التصميم 

ة التجريبية للنظام. كان هناك أيًضا إصالح لتعزيز تكامل أنظمة تقديم الخدمات الصحية في ثالث مناطق ذات فترات أو في المرحل
المعلومات  مختلفة من األقلمة ، واالختالف في حجم السكان واالستعداد للمشاركة. كما تم اإلبالغ عن حاالت فشل في مشروعات 

 اإلقليمية.

 ومات واسترجاعها أخطاء في عملية إدخال المعل

 على نحو متزايد ، يعد إدخال المعلومات واستعادتها من وإلى نظم المعلومات الحاسوبية نشاًطا أساسًيا في أعمال الرعاية الصحية. نظًرا 
لخصائص هذا العمل، يجب أن تفي تطبيقات نظم المعلومات الحاسوبية بمتطلبات محددة. كثير من هؤالء معروفون؛ يجب أن تتمتع 

طبيقات نظم المعلومات الحاسوبية بأوقات استجابة سريعة، وأوقات تعطل ال تذكر، ويمكن الوصول إليها بسهولة ، ولها واجهات يسهل ت
فهمها والتنقل فيها. أيًضا، يجب تصميم البرامج واألجهزة لتناسب بيئة ممارسة العمل على النحو األمثل: متنقل عند الضرورة، قوي،  
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هندسًيا. على الرغم من أن هذه المتطلبات معروفة ومقبولة على نطاق واسع، إال أنه ال يتم الوفاء بها في كثير    صغير ولكنه مناسب
من األحيان. ال تزال العديد من واجهات النظام غير عملية إلى حد أن استخدام األنظمة يستغرق وقًتا طوياًل مكلًفا من جانب المحترفين 

ة المستخدمة في ممارسات العمل الطبي اليوم على واجهات قديمة ، بدون نوافذ ، وال توجد وسائل المشغولين. تحتوي بعض األنظم 
مساعدة بديهية للتنقل الرسومي ، وخطوط ال نهاية لها من نص متطابق المظهر. في مثل هذه الحاالت ، حتى عندما تكون المعلومات 

( نظم المعلومات الحاسوبية التي لها واجهات بين 1ش مشكلتين بالتفصيل: )موجودة ، قد يكون من الصعب للغاية العثور عليها. نناق
( نظم المعلومات الحاسوبية التي تسبب الحمل المعرفي  2اإلنسان والحاسوب غير مناسبة لسياق االستخدام المتقطع للغاية هذا ، و )
 استرجاعها. الزائد عن طريق التأكيد المفرط على إدخال المعلومات المنظمة والكاملة أو

 أمثلة أخرى على ابتكارات الرعاية الصحية

. حل السجالت الصحية الشخصية اإللكترونية لتمكين المستهلكين من تسجيل وتبادل معلومات الرعاية الصحية بشكل انتقائي عن  1
 أنفسهم وأحبائهم بطريقة آمنة.

ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين من الوصول بأمان إلى معلومات الرعاية . حل السجل الصحي السريري اإللكتروني لتمكين األطباء 2
 الصحية المجمعة من أي عدد من المصادر الموثوقة المتعلقة بمريض فردي بطريقة منظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة. 

ا عبر حلول السجالت الصحية الشخصية  . منصة معلوماتية للرعاية الصحية لتمكين تخزين جميع بيانات الرعاية الصحية والوصول إليه3
 اإللكترونية و السجل الصحي السريري اإللكتروني. تعتمد المنصة على تقنيات ونماذج بيانات متوافقة مع معايير الصناعة. 

لتكنولوجيا . استخدام الروبوتات في العالج التأهيلي لمصابي السكتة الدماغية. الروبوتات التي يصنعها فريق في معهد ماساتشوستس ل4
 قادرة على المساعدة في تقديم العالج مع وعد بتقليل ضعف الكوع والكتف لدى ضحايا السكتة الدماغية. 

. إشارات تليفزيونية عالية الدقة يستخدمها الجراحون في الكاميرات )المعروفة باسم مناظير الفيديو( للتنقل عبر أجسام المرضى للبحث 5
 ظير القولون أو المساعدة في إزالة المرارة المريضة. عن أورام المعدة أو إجراء تن

. يسمح نظام دافنشي الجراحي لألطباء بأداء إجراءات طفيفة التوغل األكثر شيوًعا في عالج أمراض المسالك البولية وأمراض النساء. 6
عن صور مكبرة ثالثية األبعاد. تسمح يجلس الطبيب في وحدة التحكم ، ويمكنه رؤية المنطقة الجراحية من خالل كاميرا صغيرة تكشف 

 أدوات التحكم في وحدة التحكم للطبيب بتحريك "األيدي" الروبوتية بدقة ، والقضاء على الرعاش الطبيعي لأليدي البشرية.  

 الخاتمة 

غير كافية إلطالق تعتبر األنظمة القابلة للتشغيل المتبادل بشكل كامل والتي تركز على المريض وسهلة االستخدام ضرورية ولكنها  
إمكانات تكنولوجيا المعلومات الصحية. في النهاية ، هناك الكثير الذي يمكن للحكومة والبائعين القيام به. يجب على مقدمي الخدمات 

ت الصحية.  القيام بدورهم من خالل إعادة هندسة عمليات الرعاية الحالية لالستفادة الكاملة من الكفاءات التي توفرها تكنولوجيا المعلوما
من غير المحتمل أن يحدث هذا التجديد في تقديم الرعاية الصحية قبل إعادة تنظيم نماذج الدفع لصالح القيمة على الحجم. لم تتحقق 

 بعد التوقعات المتفائلة لهيلستاد وزمالئه  للفوائد المحتملة لتكنولوجيا المعلومات الصحية. 
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