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  مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالمية
  التاسعة والخمسون ودورة المجلس التنفيذي الثامنة 

   المائة النظر فيهاعشرة بعد
  
  

  التكنولوجيات الصحية األساسية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
أجهزة فيزيائية أو بيولوجية أو كيميائية، وإجراءات سـريرية،           عبارة عن  هيالتكنولوجيات الصحية     -١

عالية  وتكون   مسندة بالبينات   عندما تكون  وتُعتبر هذه التكنولوجيات أساسية   .  لتحسين الصحة  تستحدثوخدمات  
وال يناقش هذا التقرير األدوية واللقاحـات التـي         . المردودية وتلبي احتياجات الصحة العمومية ذات األولوية      
  .تندرج ضمن فئات فرعية خاصة من هذه التكنولوجيات

والتكنولوجيات الصحية وسائل ال يمكن أن يستغني عنها الممارسون المعنيون بالرعاية الصحية فـي                -٢
أعمالهم المتعلقة بالوقاية من األمراض وتشخيصها ومعالجتها وتأهيل المصابين بها، غيـر أن             إطار نهوضهم ب  

عدم التوفيق في انتقاء المناسب من هذه التكنولوجيات أو إدارتها أو استعمالها قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تقديم    
 المذكورة، والسيما فـي البلـدان        يتوخى من الرعاية   أثرحداث أبلغ   وإل.  غير متناسب  بشكلالرعاية الصحية   

المحدودة الموارد االقتصادية، البد من إعطاء األولوية النتقاء التكنولوجيات الـصحية األساسـية وشـرائها،               
ذات وسوف تعتمد كل من السيطرة الفعالة على المشاكل الصحية الرئيسية وبلوغ المرامي اإلنمائيـة لأللفيـة                 

  .  على النحو الصحيحى إدارة هذه التكنولوجيات واستعمالها علاً كبيراً بالصحة اعتمادالصلة

  القضايا المطروحة

 مجموعة من مجموعات األجهزة الطبية الجنيسة وتُطبق بـضعة آالف           ٨٠٠٠يستخدم يوميا أكثر من       -٣
. تزال التكنولوجيات االبتكارية في طور النشوء      وال ١من اإلجراءات الصحية المسجلة في عموم أرجاء العالم،       

المسؤولين  يجابه   اً طائفة واسعة من المشاكل الصحية تحدي      للتغلب على إتاحة التكنولوجيات الالزمة     تشكلكما  و
                                                            

تُستنبط األرقام التقريبية الدالة على مجموعات األجهزة الجنيسة من مجموعات مصنفات دولية معينة مثل التسميات    ١
ـ                راءات العالمية لألجهزة الطبية والنظام الشامل لتسميات األجهزة الطبية، بينما تُستنبط األرقام التقريبية الدالة على اإلج

 شفرة ويستند إلى التـصنيف      ١٤٠٠ ىالمطبقة في هذا المجال من التصنيف الدولي للتدخالت الصحية، الذي يضم حوال           
 .اً شفرة تقريب٦٠٠٠األسترالي للتدخالت الصحية الذي يتضمن 
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 ألهميتها بالنسبة للـصحة     اً فيما يتعلق بإضفاء األولوية على اإلنفاق على التكنولوجيات األساسية وفق          اإلداريين
 بين احتياجاتها من سوق التكنولوجيا المدفوعة بـشكل         اًومن الضروري أن تقيم جميع البلدان توازن      . العمومية

وثمة حاجة إلى حماية القطـاع      . كبير بالتجهيز واحتياجات النظام الصحي، وذلك باالستناد إلى عبء المرض         
أبعد ما يكون    على حد سواء من اإلنفاق غير الضروري واستغالل الموارد الشحيحة على نحو              والناسالصحي  

  .عن الكمال

 لوحدها بمبلغ يزيـد علـى       اً المرتقب أن تنمو السوق العالمية لألجهزة الطبية، التي تستأثر حالي          ومن  -٤
، وذلـك  ٢٠٠٩ مليون دوالر أمريكي بحلـول عـام       ١٨٦ ٨٠٠ قدره   اًدوالر أمريكي، نمو  مليون   ١٥٠ ٠٠٠

إلنفاق علـى األجهـزة     ويسهم ا .  في المستقبل المنظور   اً سنوي ٪٥ و ٪٤بزيادة متوقعة ثابتة النسبة تتراوح بين       
 في بلدان كثيـرة وهـي       تنم عن وجود أزمة   الطبية في ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية التي وصلت إلى نسب           

الرعاية الـصحية وشـركات التـأمين       خدمات  طراد للتمحيص الدقيق من جانب الحكومات ومقدمي        اتخضع ب 
 بسبب تخطيهـا    كثيراً ما تفشل  لحد منها على األقل،     الجهود المبذولة الحتواء هذه التكاليف، أو       او. والمستهلكين
  . الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي اإلجمالي باستمرار

 ما تُبدد الموارد على االستثمار في مجال التكنولوجيات الصحية التي ال تلبي االحتياجـات ذات         اًوغالب  -٥
ة والخدمات القائمة، أو يترتب على إبقائها قيد العمـل          األولوية أو تتسم بتعقيدات بالغة، أو ال تالئم البنية التحتي         

ويمكن أن تؤدي عملية إهدار الموارد هذه إلى تقويض الخدمات الصحية برمتها مـن خـالل                . تكاليف باهظة 
 الموارد باستخدام التكنولوجيات    هدروقد يتواصل   .  األساسية األخرى  النُظماستنزاف األموال الالزمة لمدخالت     

رشيد أو غير صحيح، أو نقص عدد الموظفين، أو عدم كفاية التدريب، أو االفتقار إلى الـسلع                 على نحو غير    
وينبغي التسليم بأن إدارة التكنولوجيات الصحية جزء ال يتجـزأ          . االستهالكية أو قطع الغيار أو خطط الصيانة      

  .من سياسات الصحة العمومية

  التحديات 

الموضوع إلى المعطيات الخاصـة بالوبائيـات وتوزيـع الـسكان           البد أن تستند التقديرات المتعلقة ب       -٦
 التكنولوجيات الصحية ومعدالت استخدامها في مرافق الرعاية الصحية وقدرات          توافروالمؤشرات الدالة على    

 التخصـصات   بين شتى وسوف يساعد التعاون    .  لشراء هذه التكنولوجيات وتشغيلها    المتاحةالموظفين والموارد   
 عن االحتياجات الوطنية من التكنولوجيات الصحية ومدى مالءمتها لتلبيـة           بالبينات مسندةومات  في إعداد معل  
 الموارد المتوفرة، فإن    قلة إلى   اًونظر.  ومردودية مختلف خيارات الشراء المتوفرة بشأنها      المحددةاالحتياجات  

كنولوجيات صحية علـى أسـاس عـبء         البلدان من انتقاء ت    سيمكّنإعطاء األولوية لتلبية االحتياجات هو أمر       
لدور الشامل الـذي تؤديـه      ا االعتراف ب  اًومن الضروري أيض  .  ومستوى الخدمة التي يمكن تقديمها     ةضاالمر

التكنولوجيات الصحية األساسية والتخطيط بشأن استخدامها في إطار اتباع نهج معين على نطـاق القطاعـات                
، ينبغي أن تشكل المرافق الرئيسية للرعايـة الـصحية          )١٩٧٨( آتا   - مع روح نص إعالن ألما     اًوتمشي. كافة

  .والمستشفيات في مستوى اإلحالة األولى قاعدة مشتركة لتطبيق التكنولوجيات الصحية األساسية

 الطبيـين   والعـاملين وينطوي استخدام التكنولوجيات الصحية على بعض المخاطر المحدقة بالمرضى            -٧
على أهمية تحسين سـالمة المرضـى       ،  ١٨-٥٥ج ص ع  لصحة في قرارها    شددت جمعية ا  قد  و. الناسوعامة  

وجودة الرعاية المقدمة لهم عن طريق تعزيز النظم المبنية على العلوم والمستخدمة فـي تقيـيم ورصـد أداء                   
 ،وال تؤدي جودة تصنيع األجهزة الطبية واتباع ممارسـات تنظيميـة بـشأنها   . المعدات والتكنولوجيات الطبية  

ائها في مرحلة ما قبل التسويق وترصدها في المرحلة التي تليه واتخاذ تدابير رامية إلى الحـد مـن                   وتقدير أد 
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 في مكافحـة    اً وكفاءتها فحسب، بل تسهم أيض     ومأمونيتها إلى ضمان جودة أداء هذه األجهزة        ،إساءة استخدامها 
تعملة نفس شروط المعدات الجديـدة      وينبغي أن تستوفي المعدات المتبرع بها أو المس       . تصنيع األجهزة المزيفة  

  .التي يحصل عليها بواسطة عمليات الشراء العادية

ويجب أن يبقى ضمان تحقيق االستدامة في تقديم الخدمات واالستمرار في إتاحة سبل الوصول إلـى                  -٨
ـ     اً مهم اًالتكنولوجيات الصحية القائمة اعتبار    شأن اسـتخدام  ، وهو أمر بحاجة إلى إيجاد آليات سليمة للتخطيط ب

 ،اً أيـض  ،وعالوة على ذلك، هناك حاجة    . التكنولوجيات المذكورة وتقدير أدائها وسبل الحصول عليها وإدارتها       
 كبيرة على الصحة العمومية ويمكن أن       اً التكنولوجيات التي قد تخلف آثار     تعيينإلى تمكين النظام الصحي من      

  .تحل محل التكنولوجيات القائمة بسرعة

  اليةالخطوات الت

ثمة حاجة إلى وضع سياسات وطنية تشمل جميع جوانب التكنولوجيات الصحية، بيد أنها لـن تكلـل                   -٩
وينبغي أن تستند السلطات التنظيمية إلى التشريعات التي تحـدد نطـاق            . بالنجاح ما لم تدعمها آليات تنظيمية     

 جميـع األجهـزة الطبيـة،       استيفاء والبد أن تشترط القواعد التنظيمية ضرورة     . صالحياتها وجوانب مساءلتها  
، المقاييس والمعايير الدولية من أجل جني فوائد الصحة العمومية دون إلحاق            اًالمنتجة محلي أو  المستوردة منها   

وإضافة إلى ذلك، ينبغـي أن تـشارك        . الضرر بالمرضى أو العاملين في ميدان الرعاية الصحية أو بالمجتمع         
  .الضائرةالمية والمحلية من أجل ضمان التعامل بفعالية مع األحداث البلدان في شبكات المراقبة الع

وينبغي تشخيص االحتياجات الوطنية من التكنولوجيات الصحية على أسـاس فعاليـة التكنولوجيـات                -١٠
بغية وجودتها ومأمونيتها ومردوديتها وإتاحتها وسبل الحصول عليها من أجل تحقيق الحد األمثل في استخدامها               

 هذه التقـديرات  مراعاةومن الضروري .  جوانب مأمونية وموثوقية الخدمات المقدمة في النظم الصحية        ترسيخ
  . المتعلقة باالحتياجات المقاييس والمعايير والدالئل اإلرشادية والقوائم الخاصة بالتكنولوجيات الصحية األساسية

 اتباع طرائق ابتكاريـة     اً رشيد اًويستدعي السعي الحثيث إلى استخدام التكنولوجيات الصحية استخدام         -١١
ومتكاملة وفعالة في تحديد مدى مالءمة التكنولوجيات ألي مستوى من مستويات نظم تقديم الرعاية الـصحية،                

صحية الجديدة والقائمة علـى حـد       كما يتطلب هذا السعي ترسيخ النظم الالزمة لتقييم وإدارة التكنولوجيات ال          
  .سواء

بداء تعاون وثيق وإقامة شراكات رصينة بين       نحو فعال إ   استخدام التكنولوجيات الصحية على      ويقتضي  -١٢
. الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وقطاع الصناعة ورابطات المرضى والمنظمات المهنية والعلمية والتقنية           

 لتحديـد زيز وتوسيع المؤسسات القادرة على العمل بفعالية مع المستخدمين          وينبغي إعطاء األولوية لجوانب تع    
االحتياجات وإجراء بحوث طبية بيولوجية في هذا المجال من أجل تحسين التكنولوجيات القائمة أو اسـتحداث                

للتواصل عبر   اً رئيسي اً اإلقليمية والوطنية دور   االمتيازوتؤدي مراكز   . أخرى جديدة لتلبية االحتياجات المذكورة    
  .الشبكات فيما يخص نقل التكنولوجيا فيما بين البلدان

وسوف يتعين االستعانة بمؤشرات خاصة لرصد الجوانب المتعلقة بالطلب على التكنولوجيات الصحية              -١٣
 إعداد ما يكفي من القدرات لتدريب عـاملين         اًفرها واستخدامها واآلثار المترتبة عليها، وسيكون لزام      اومدى تو 

ين في هذا الميدان وتوفير الموارد الالزمـة لتـشغيل التكنولوجيـات الـصحية وصـيانتها         صحيين متخص ص
  .اًواستحداث تكنولوجيات جديدة الحق
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  دور منظمة الصحة العالمية

دعم الدول األعضاء والجهات    عن طريق وضع الدالئل واستحداث األدوات الالزمة        سيتسنى للمنظمة    -١٤
 الخبرة التي حصلت عليهـا      وضع ويمكن   . فيما يخص االحتياجات وتوزيع الموارد     وياتهاأولالمانحة في تحديد    

تـضم  فـي وضـع قائمـة مماثلـة          التطبيـق موضع  المنظمة من إعداد القائمة النموذجية لألدوية األساسية        
 التـي    الدراسـات  المتعارف عليها ومعطيات من قبيـل     لتكنولوجيات الصحية األساسية باالستناد إلى المفاهيم       ا

ويمكن االستفادة من هذه القائمة في      . البياناتأجرتها المنظمة للعبء العالمي للمرض وأنظمة الترميز وقواعد         
توجيه الدول األعضاء لدى اختيارها للتكنولوجيات الالزمة لها في الوقاية من األمراض والحاالت المرضـية               

يص تلك األمراض والحاالت ومعالجتهـا وتأهيـل         األعباء، وفي تشخ   بأفدحالتي تثقل كاهل الصحة العمومية      
 دعماً واالحتفاظ بهاالتكنولوجيات الصحية األساسية التي تضم قائمة الوسيستلزم وضع . المرضى المصابين بها

تقنياً متواصالً من قبل الخبراء في مجموعة واسعة من التخصصات السريرية ومـن مجـال التكنولوجيـات                 
  .الصحية

 والجديدة عامالً شديد األهمية     الراسخةمات المسندة بالبينات التي تخضع لها التكنولوجيات        وتعتبر التقيي   -١٥
لتكنولوجيات الصحية األساسية على نحو مناسب وتحقيق االستفادة المثلى منها، ومـن            امن أجل ضمان شراء     

تلك التي قد    غير الفعالة أو      انتشار التكنولوجيات غير المالئمة وتجنب استخدام التكنولوجيات       الحيلولة دون أجل  
 تتبـادل  وينبغي للمنظمة أن تتيقظ إزاء اإلنجازات التكنولوجية في تعزيز الصحة العمومية وأن              .تسبب الضرر 

 والتي تتيحها أوجه التقدم     غير المسبوقة المعلومات بشأنها مع أصحاب المصلحة، وذلك باالستفادة من الفرص          
  .ات واالتصال تكنولوجيات المعلومالتوصل إلىفي 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  : القرار التاليمشروعالمجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في  -١٦

  المجلس التنفيذي،

  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتكنولوجيات الصحية األساسية،

  ٢: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي

  المية الستون،جمعية الصحة الع

  بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالتكنولوجيات الصحية األساسية؛

 أو  فيزيائيـة (وسـائل   عبارة عن   وإذ تدرك أن التكنولوجيات الصحية األساسية هي        
، أو إجراءات أو خدمات تم وضعها من أجل حل المشكالت الـصحية،             )بيولوجية أو كيميائية  

                                                            
 .١٢٠/١٣م تالوثيقة    ١
 ١٢٠/١٣م تالوثيقـة  بة إلـى األمانـة انظـر    لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنس   ٢

 .١ إضافة
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 مسندة بالبينـات وذات مردوديـة وقـادرة علـى تلبيـة             وتعتبر وسائل أساسية إذا ما كانت     
  االحتياجات األولوية للصحة العمومية؛

 القائمين على إيتاء الرعاية الصحية بأدوات       تزودوإذ تقر بأن التكنولوجيات الصحية      
ال غنى عنها للوقاية الفعالة والناجعة، وللتشخيص والمعالجـة والتأهيـل وبلـوغ المرامـي               

المتفق عليها دولياً، بما فيها المرامي المذكورة فـي إعـالن            الصلة بالصحة و   ذاتاإلنمائية  
  األلفية؛

وإدراكاً منها بأن التكنولوجيات الصحية تمثل تحديات اقتصادية وتقنية أمـام الـنظم             
الصحية في الكثير من الدول األعضاء، وإذ يساورها القلق بشأن هدر الموارد النـاجم عـن                

الفائقة األولوية  ة التي ال تلبي االحتياجات      يناسبة في التكنولوجيات الصح   االستثمارات غير الم  
لبنى األساسية القائمة، أو التي ال تستخدم على نحو رشيد ا أو التكنولوجيات التي ال تتوافق مع    

  أو صحيح، أو التي ال تعمل على وجه فعال؛

التكـاليف الناشـئة،     المانحة لمواجهة    والجهات باحتياجات الدول األعضاء     تقروإذ  
وذلك بتحديد أولويات انتقاء وشراء التكنولوجيات الصحية على أساس األثر الذي تحدثه فـي              
عبء المرض، ومن أجل ضمان االستثمار الفعال للموارد مـن خـالل التخطـيط والتقيـيم              

  صحيح،الوجه الوالشراء واإلدارة على 

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١

مات والتحقق منها وتحديثها وتبادلها فيما يخص التكنولوجيـات         جمع المعلو   )١(
لتكنولوجيـات الـصحية    تضم ا  بالبيناتالصحية التي ستسهم في إعداد قائمة مسندة        

  األساسية كوسيلة لتيسير تحديد األولويات الخاصة باالحتياجات وتوزيع للموارد؛

نظم الالزمة لتقيـيم    صوغ االستراتيجيات والخطط الوطنية من أجل إقامة ال         )٢(
  التكنولوجيات الصحية وشرائها وإدارتها؛

وضع الدالئل الوطنية بشأن الممارسات الصناعية والتنظيمية الجيدة، وإنشاء   )٣(
نظم الترصد والتدابير األخرى الالزمة لضمان جودة ومأمونيـة وكفـاءة الوسـائل             

  وسائل المزيفة منها؛ الطبية التي يتم شراؤها أو منحها، ولإلسهام في مكافحة ال

 التكنولوجيـات الـصحية،     في مجال تأسيس مراكز امتياز إقليمية ووطنية        )٤(
والتعاون وبناء الشراكات مع القائمين على إيتاء الرعايـة الـصحية والـصناعات             

  ورابطات المرضى والمهنيين، ومع المنظمات العلمية والتقنية؛

  : المدير العام ما يليتطلب من  -٢

 بالتكنولوجيات الصحية لغرض المـساعدة علـى        تُعنىس لجنة خبراء    تأسي  )١(
  وضع وإدامة قائمة منظمة الصحة العالمية للتكنولوجيات الصحية األساسية؛
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قامة اآلليات الالزمة لتقييم االحتياجات الوطنية مـن        إل الدول األعضاء    دعم  )٢(
  التكنولوجيات الصحية األساسية ولضمان توافرها واستعمالها؛

إتاحة التوجيه والدعم التقنيين للدول األعضاء في تنفيذ سياسـاتها الوطنيـة         )٣(
  بشأن التكنولوجيات الصحية األساسية؛

غـرض إسـداء    بتعيين مراكز امتياز للعمل كمراكز متعاونة مع المنظمـة            )٤(
  المشورة بشأن القواعد والمعايير والدالئل الخاصة بالتكنولوجيات الصحية األساسية؛

 األمم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة        سائر مؤسسات منظومة  التعاون مع     )٥(
والمؤسسات األكاديمية والهيئات المهنية من أجل دعم الدول األعضاء فـي تحديـد             

  أولوياتها من التكنولوجيات الصحية األساسية واختيارها واستعمالها؛

  .مية الثانية والستينتقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العال  )٦(
  
  
  

=     =     =  


