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  حول اجتماع تقني

 أنظمة المعلومات الصحية: تحديث المعلومات حول إعداد قائمة بالمؤشرات األساسية
  أهداف االجتماع

 حَرز يف إعداد قائمة أساسية باملؤشرات بغرضحول التقدُّم الـمُ لمعلومات ليهدف هذا االجتماع إىل تقدمي حتديث 
  د الوضع الصحي وُحمِددات الصحة وعوامل اخلطر واستجابة األنظمة الصحية يف اإلقليم.صْ رَ 

  بُّ تركيز االجتماع على ما يلي:وسوف يْنصَ 
 األساس املنطقي إلعداد قائمة أساسية باملؤشرات ضمن املبادرة الرامية إىل تقوية أنظمة املعلومات الصحية •
 ا، وربط هذه القائمة بُأطُر العمل الدولية األخرىتصنيف القائمة إىل فئات واستخدامه •
 يات والثغرات يف مصادر البيانات، وحتليلها ونشرهاالتحدّ  •
 احلاجة إىل إعداد مراصد صحية وطنية •

  مناقشةمعلومات أساسية ونقاط ال

الصحة العمومية،  دُّ املعلومات والبيِّنات الصحية املوثوقة واملناسبة التوقيت من األمور األساسية لوضع خططتـُعَ 
واختاذ القرارات، واإلدارة الصحية، وختصيص املوارد، فضًال عن أمهيتها ألغراض الرصد والتقييم. ورصد تقدُّم النظام 
الصحي وأدائه جزء ال يتجزأ من اجلهود اليت يبذهلا كل بلد لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يتطلب نظامًا ذا 

حية. ويُقدِّم هذا النظام املعلومات من القطاع الصحي وغريه من القطاعات األخرى املعنية، أداء جيد للمعلومات الص
. ويف الوضع املثايل، ينبغي أن 1وُحيوِّل البيانات إىل أداة قوية إلعداد السياسات واختاذ القرارات ذات الصلة بالصحة

ن حصول مستخدمي  املعلومات نيني مبا يضمَ يقوم النظام بتجميع املعلومات من خمتلف القطاعات والشركاء املع
  .2الصحية على بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة ولالستخدام ومفهومة

                                                 
جامعة   –معلومات أنظمة املعلومات الصحية  مركز –وإطار عمل شبكة القياسات الصحية  –، "تعريف نظام املعلومات الصحية شبكة القياسات الصحية 1

  . http://www.uq.edu.au/definition-of-health-information-systems، 2013شباط/فرباير  13كوينزالند، اسرتاليا، مت االطالع يف 
، 2013شباط/فرباير  13منظمة الصحة العاملية، "مسودة دليل حول رصد تقوية الُنُظم الصحية"، مت االطالع يف  2

http://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/EN_PDF_Toolkit_HSS_InformationSystems.pdf  
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وجيري العمل اآلن على إعداد جمموعة من املؤشرات األساسية واالختيارية بالتعاون الوثيق مع البلدان، ويأيت هذا 
للمعلومات الصحية وحتقيق املواءمة بني أُطُر عمل الرصد والتقييم العمل ضمن اجلهود اإلقليمية لتقوية األنظمة الوطنية 

هذه املؤشرات،  مالءمةاإلقليمية منها والعاملية. واسرتشدت عملية اختيار املؤشرات باعتبارات السالمة العلمية، ومدى 
مؤشرات األساسية خطوط ونفعها يف اختاذ القرارات، ومدى استجابتها للتغيري، وتوافر البيانات. وينبغي أن يكون لل

ىل معايري تتعلق مبستوى إأساس واضحة وأهداف جلية قابلة للقياس ووثيقة الصلة. وينبغي أن يستند وضع األهداف 
  فئات على النحو التايل: 3املأمولني. وتنقسم املؤشرات األساسية إىل  إمكانية التطبيقو التطلع 

ض املسؤولة عن طيف واسع من ؤشرات أشكال التعرُّ ن هذه املوتتضمَّ الُمحِددات والمخاطر الصحية.  .1
حِددات االجتماعية اهلامة للصحة وعوامل اخلطر الرئيسية.

ُ
 النتائج على املستوى اجملتمعي، مثل امل

 احلاالت املرضية املختارة والوفيات النامجة عن أسباب معينة. ،وتتناول هذه املؤشرات النتائج الصحية. .2

وتُركِّز هذه املؤشرات على اإلسهامات املالية واالسرتاتيجية للرعاية ومكافحة  استجابة النظام الصحي. .3
األمراض والوقاية منها ومعاجلتها والتأهيل مبا يف ذلك البنية األساسية واملوارد البشرية. كما ُتسجِّل هذه 

ا وسال  متها.املؤشرات إسهامات الربامج اليت تُبنيِّ تفصيًال توافر اخلدمات الصحية وجود

ولوضع قائمة إقليمية أساسية باملؤشرات مع مؤشرات خاصة بكل بلد على حدة ُتسلِّط الضوء على أوجه اجلور يف 
ا ونشرها على  جمال الصحة، تدعو احلاجة إىل مهارات حتليل قوية يف جتميع البيانات وتصنيفها وحتليلها وتقييم جود

، فإن تطو  ير منتدى لنشر البيانات سوف ينجح يف توفري املعلومات الالزمة نطاق واسع بغرض استخدامها. ومن مثَّ
للمستخدمني، وهو ما ُيشجِّع بدوره البلدان على توفري معلومات موثوقة ويف الوقت املناسب. ويتطلب ذلك قاعدة 

ثة ويَ  املستويني الوطين تتضمن املعلومات الصحية واملرتبطة بالصحة اخلاصة بالبلد على  ؛سهل الوصول إليهابيانات ُحمدَّ
  ودون الوطين.

وقد نوقشت قائمة املؤشرات للمرة األوىل يف اجتماع اللجنة التقنية االستشارية التابعة للمدير اإلقليمي يف 
. 2013تقوية أنظمة املعلومات الصحية يف أيار/مايو ل لألطراف املعنيَّة، مث يف االجتماع اإلقليمي 2013نيسان/أبريل 

ت املؤشرات األساسية مبا يضمن اتساقها مع الربامج وأولويات عَ املشار إليه، روجِ  راف املعنيَّةاألطوعقب اجتماع 
  البلدان ملزيد من اإلسهام والتعقيب. لىعهذه القائمة  توزيعالبلدان. وبعدها مت 

  النتائج المتوقَّعة

ا اخلطوات التالية يف تنفيذ هذ ه املبادرة، وسوف يناقش ُسُبل دعم سوف يُقدِّم هذا االجتماع إسهامات تسرتشد 
ا ونشرها بغرض االستخدام األفضل للبيانات الوطنية. وسوف  البلدان يف حتسني جتميع البيانات وحتليلها وتقييم جود

القائمة الكاملة لكٍل من املؤشرات األساسية واالختيارية وحتليل االجتاهات للبيانات احلالية وخمططات اخلرائط  توزيعيتم 
تفاعلية، كما ميكن احلصول على مجيع ما سبق عن طريق املوقع اإللكرتوين للمرصد الصحي للمكتب اإلقليمي: ال

http://rho.emro.who.int/rhodata وسوف يُعَرض ويُناَقش السجل اخلاص بالبيانات الوصفية للمؤشرات مبا يضمن .
يف كل مؤشر من هذه املؤشرات، وتوافر مصادر البيانات، وأسلوب القياس أو التقدير، وتواتر اإلبالغ، اتساق تعر 

  والقيود، والقصور يف البيانات، ومبا يكفل سد الثغرات اهلامة يف البيانات.


