
  
  
  
  
  
  
  

  ٨ق١٣٢ت  م    بعد المائة الثالثونو  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨

  EB132.R8    من جدول األعمال ٥-١٠البند 
  
  
  

  التوحيد القياسي والتشغيل البيني
  في مجال الصحة اإللكترونية

  
  

  المجلس التنفيذي، 
  

نطاقــــات المواقــــع الصــــحية علــــى شــــبكة بعــــد النظــــر فــــي التقريــــر الخــــاص بالصــــحة اإللكترونيــــة وأســــماء 
  ١اإلنترنت،

  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي

  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون، 

  بشأن الصحة اإللكترونية؛ ٢٨-٥٨ج ص عإذ تذّكر بالقرار 

  هداف اإلنمائية لأللفية؛وٕاذ تقر بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدرجت ضمن األ

بشـأن الصـحة اإللكترونيـة  AFR/RC60/5وٕاذ تعترف بأن اللجنة اإلقليمية ألفريقيا اعتمدت القـرار 
الخمســين لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة اعتمــد و فــي اإلقلــيم األفريقــي وأن المجلــس التــوجيهي الحــادي 

  ٢ستراتيجية وخطة العمل المتعلقتين به؛بشأن الصحة اإللكترونية ووافق على اال CD51.R5القرار 

وٕاذ تقر بأن نقل البيانات الشخصية أو السكانية نقًال آمنًا وفعاًال وفـي الوقـت المناسـب عبـر نظـم 
  التكنولوجيا ذات الصلة. و المعلومات ينطوي على االلتزام بمعايير البيانات الصحية 

ــا المعلومــات واالتصــاالت اســتخدامًا مناســبًا مــن الضــروري م بــأن لّ وٕاذ تســ مــن اســتخدام تكنولوجي
 مســتوى إشــراك المرضــى فــي رعايــة أنفســهم، حســب االقتضــاء، وتقــديم خــدمات أجــل تحســين الرعايــة ورفــع

  دعم التمويل المستدام لنظم الرعاية الصحية وتعزيز اإلتاحة الشاملة؛صحية جيدة ومن أجل 
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فــي تبــادل البيانــات داخــل نظــم المعلومــات وفيمــا بينهــا  واعترافــًا منهــا بــأن االفتقــار إلــى السالســة
يـــؤدي إلـــى عرقلـــة أنشـــطة تقـــديم الرعايـــة وفـــرط عقـــد نظـــم المعلومـــات الصـــحية، وأن تحســـين هـــذا التبـــادل 

  ضروري لتحقيق كامل إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز النظام الصحي؛

تمّكن العاملين الصحيين من الحصول على معلومـات  الموحدةوٕاذ تسلم بأن البيانات اإللكترونية 
في مركز تقديم خدمات الرعاية، وتمّكن الصيدليات من تلقي  عن المرضى أشمل وأدق في نسق إلكتروني

والتشـخيص مـن  ألشـعةامراكـز  والمختبرات من نقل نتائج الفحوص إلكترونيًا، وتمّكـن الوصفات إلكترونيًا،
والباحثين من إجراء تجارب سريرية وتحليـل البيانـات بمزيـد مـن  مية عالية الجودة،صور رق الحصول على

ســلطات الصــحة العموميــة مــن تلقــي تقــارير إلكترونيــة عــن األحــداث الحيويــة فــي  الســرعة والدقــة، وتمّكــن
 نتــدابير فــي مجــال الصــحة العموميــة اســتنادًا إلــى تحليــل البيانــات الصــحية، وتمّكــ الوقــت المناســب واتخــاذ

  األفراد من الحصول على المعلومات الطبية الخاصة بهم التي تدعم تمكين المريض؛

ــا  ــًا بالزيــادة المّطــردة فــي اســتخدام تكنولوجي وٕاقــرارًا منهــا بــأن تقــدم الرعايــة الصــحية الطبيــة، مقترن
إلـى  أوجـد حاجـة من المجاالت ذات الصلة ومنها البيئـة، المعلومات واالتصاالت في قطاع الصحة وغيره

جمـــع المزيـــد مـــن البيانـــات عـــن المرضـــى ومحـــيطهم وتخزينهـــا ومعالجتهـــا فـــي عـــدة نظـــم حاســـوبية ونظـــم 
  اتصاالت؛

أمـــور وٕاذ تعتـــرف بـــأن جمـــع البيانـــات الصـــحية الشخصـــية وتخزينهـــا ومعالجتهـــا ونقلهـــا إلكترونيـــًا 
  االلتزام بأعلى معايير حماية البيانات؛ تتطلب

صــية أو الســكانية إلكترونيــًا باســتخدام نظــم المعلومــات الصــحية وٕاذ تســلم بــأن نقــل البيانــات الشخ
البيانــات الصــحية  بالمعــايير فــي مجــالالتــي تقــوم علــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت تتطلــب االلتــزام 

الالزمـــة التخـــاذ القـــرارات  والـــدقيق للبيانــات والتكنولوجيــا مـــن أجـــل تحقيــق التبـــادل اآلمـــن والحســن التوقيـــت
  الصحية؛

ٕاذ تشــــدد علــــى أن التقيــــيم العلمــــي ألثــــر نظــــم المعلومــــات الصــــحية التــــي تقــــوم علــــى تكنولوجيــــا و 
هـــــذه المعلومـــــات واالتصـــــاالت فـــــي حصـــــائل الرعايـــــة الصـــــحية ضـــــروري لتبريـــــر االســـــتثمار القـــــوي فـــــي 

  ألغراض الصحة؛ التكنولوجيات

ونيـة وتنفيـذها على ضرورة وضع استراتيجيات وطنية في مجـال الصـحة اإللكتر  وٕاذ تسلط الضوء
  علمي بانتظام؛ تقييم إلتاحة السياق الالزم لتنفيذ معايير البيانات الصحية ولكي تتمكن البلدان من إجراء

ضـــمان إدارة البيانـــات الصـــحية علـــى اإلنترنـــت ضـــروري نظـــرًا لطبيعتهـــا الحساســـة،  وٕاذ تقـــر بـــأن
  ،الثقة في أدوات الصحة اإللكترونية والخدمات الصحية ككل ولتعزيز

  ١ الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحث  -١

النظــر، حســب االقتضــاء، فــي خيــارات التعــاون مــع أصــحاب المصــلحة المعنيــين، بمــن   )١(
والمؤسسـات األكاديميـة المعنيـة لرسـم ومقـدمي خـدمات الرعايـة فيهم السلطات الوطنية، والوزارات 

  الوطني ودون الوطني؛ المستويينخارطة طريق لتنفيذ معايير البيانات الصحية على 
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وضع سياسات وآليـات تشـريعية تـرتبط باسـتراتيجية وطنيـة  النظر، حسب االقتضاء، في  )٢(
االمتثــال، فــي اعتمــاد معــايير البيانــات الصــحية، مــن جانــب شــاملة للصــحة اإللكترونيــة لضــمان 

لضــمان ســرية ، وكــذلك ومجتمــع الجهــات المانحــة القطــاعين العــام والخــاص، حســب االقتضــاء،
  البيانات السريرية الشخصية؛

  
  حدود الموارد المتاحة: المدير العام القيام بما يلي، في تطلب من  -٢

فــي إدراج تطبيــق معــايير البيانــات  تقــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء، حســب االقتضــاء،  )١(
ة مـــن خـــالل الصــحية والتشـــغيل البينـــي فـــي اســتراتيجياتها الوطنيـــة فـــي مجـــال الصــحة اإللكترونيـــ

اتباع نهج يشمل عدة أصحاب مصلحة وعدة قطاعات، بما في ذلك السلطات الوطنية والـوزارات 
  والمؤسسات األكاديمية المعنية؛واألطراف المعنية من القطاع الخاص 

تعزيزهـا لتنفيـذ معـايير البيانـات  تقديم الدعم إلى الدول األعضـاء، حسـب االقتضـاء، فـي  )٢(
   في جميع مبادرات الصحة اإللكترونية؛الصحية تنفيذًا كامالً 

تقــديم اإلرشــاد والــدعم التقنــي، حســب االقتضــاء، لتيســير إجــراء تقيــيم متســق لتكنولوجيــا   )٣(
المعلومــات واالتصــاالت فــي التــدخالت الصــحية وتكــرار هــذا التقيــيم، بمــا فــي ذلــك إنشــاء قاعــدة 

  بيانات لمؤشرات اآلثار والحصائل القابلة للقياس؛

الصـــحة  بشـــأن لالســـتفادة بالكامـــل مـــن شـــبكة المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة تـــرويجال  )٤(
مـــن أجـــل دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي أنشـــطة البحـــث والمعلوماتيـــة الطبيـــة والصـــحة اإللكترونيـــة 

  والتطوير واالبتكار ذات الصلة في هذه المجاالت؛

الدوليـة المعنيـة، بمواءمـة معـايير  القيام، من خالل التعاون مع وكاالت التوحيد القياسـي  )٥(
  الصحة اإللكترونية؛

االنتظام في تقديم التقارير إلى جمعية الصحة العالمية من خالل المجلس التنفيذي عـن   )٦(
  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

  
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨، ةعشر  الرابعةالجلسة   

  
=     =     =  


