
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٩-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.29     من جدول األعمال١٩-١٢البند 
  
  
  

  ١التكنولوجيات الصحية
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،

  ٢بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالتكنولوجيات الصحية؛

ن على إيتاء الرعاية الصحية بأدوات ال غنـى عنهـا           تزود القائمي التكنولوجيات الصحية   وإذ تقر بأن    
للوقاية الفعالة والناجعة، وللتشخيص والمعالجة والتأهيل وبلوغ المرامي اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق             

  عليها دولياً، بما فيها المرامي المذكورة في إعالن األلفية؛

هزة الطبية تمثل تحديات اقتصادية وتقنية أمـام        وخاصة األج التكنولوجيات الصحية   وإدراكاً منها ألن    
النظم الصحية في الكثير من الدول األعضاء، وإذ يساورها القلق بشأن هدر الموارد الناجم عن االسـتثمارات                 

 األجهزة الطبية التي ال تلبي االحتياجات الفائقة األولويـة أو           التكنولوجيات الصحية وخاصة  غير المناسبة في    
تتوافق مع البنى األساسية القائمة، أو التي ال تستخدم على نحو رشيد أو صحيح، أو التي                 التي ال التكنولوجيات  

  ال تعمل على وجه فعال؛

   الدول األعضاء والجهات المانحة لمواجهة التكاليف الناشئة، وذلك بتحديـد أولويـات             بحاجةوإذ تقر 
ة على أساس األثر الذي تحدثه في عبء المرض،         األجهزة الطبي التكنولوجيات الصحية وخاصة    انتقاء وشراء   

  ومن أجل ضمان االستثمار الفعال للموارد من خالل التخطيط والتقييم والشراء واإلدارة على الوجه الصحيح،

وخاصـة األجهـزة    التكنولوجيات الـصحية    وإذ تالحظ الحاجة إلى توسيع نطاق الخبرات في مجال          
  الطبية؛

  

  

                                                           
ى تطبيق المعرفة والمهارات المنظمة في شكل أجهزة وأدويـة ولقاحـات            التكنولوجيات الصحية إل  "يشير مصطلح      ١

 ".وإجراءات ونُظم تستحدث من أجل حل مشكلة صحية ما، وتحسين نوعية الحياة
 .٦٠/٢٦الوثيقة ج   ٢
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  : ما يلي الدول األعضاء علىتحث  -١

التكنولوجيات الصحية وخاصـة    جمع المعلومات والتحقق منها وتحديثها وتبادلها فيما يخص           )١(
األجهزة الطبية كوسيلة لتيسير أنشطتها في مجالي تحديد األولويات الخاصة باالحتياجـات وتوزيـع              

  للموارد؛

جل إقامـة الـنظم   العمل، حسب االقتضاء، على صوغ االستراتيجيات والخطط الوطنية من أ          )٢(
وخاصة األجهزة الطبية وتخطيطها وشرائها وإدارتها بالتعـاون        التكنولوجيات الصحية   الالزمة لتقييم   

  مع العاملين في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية والهندسة الطبية البيولوجية؛

ة، وإنشاء نظم   وضع الدالئل الوطنية أو اإلقليمية بشأن الممارسات الصناعية والتنظيمية الجيد           )٣(
الترصد والتدابير األخرى الالزمة لضمان جودة ومأمونية وفعالية األجهزة الطبية، والمساهمة، عنـد             

  االقتضاء، في عملية التنسيق الدولية؛ 

 الصحية، والتعـاون وبنـاء      بإنشاء مؤسسات إقليمية ووطنية للتكنولوجيا    القيام، عند اللزوم،      )٤(
يتاء الرعاية الصحية والصناعات ورابطات المرضى والمهنيـين، ومـع      الشراكات مع القائمين على إ    
  المنظمات العلمية والتقنية؛

جمع المعلومات التي تربط بين األجهزة الطبية التي تتناول الحاالت الصحية العموميـة فـي          )٥(
ع والبيئات، وبين البنية التحتية واإلجراءات والوسائل المرجعية        مختلف مستويات الرعاية وشتى المواق    

  الالزمة؛

  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٢

العمل مع الدول األعضاء المهتمة والمراكز المتعاونة مع المنظمة، وبطريقة شفافة ومـسندة               )١(
وحداً للتعـاريف فيمـا يتعلـق    بالبينات، على وضع دالئل وأدوات تشمل القواعد والمعايير ومسرداً م        

   بالتكنولوجيات الصحية وخاصة األجهزة الطبية؛

دعم الدول األعضاء، عند اللزوم، إلقامة اآلليات الالزمة لتقييم االحتياجـات الوطنيـة مـن                 )٢(
  األجهزة الطبية ولضمان توافرها واستعمالها؛التكنولوجيات الصحية وخاصة 

لدول األعضاء في تحليل احتياجاتها من التكنولوجيا الـصحية   استحداث وسائل منهجية لدعم ا      )٣(
  والشروط التي يلزم توافرها في النظام الصحي؛

العمل، عند اللزوم، على إتاحة اإلرشاد والدعم التقنيين للدول األعضاء في تنفيـذ سياسـات                 )٤(
ات األولوية، وفقاً   وخاصة األجهزة الطبية، والسيما ما يخص األمراض ذ       التكنولوجيات الصحية   بشأن  

  لمختلف مستويات الرعاية في البلدان النامية؛

العمل مع سائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات األكاديميـة              )٥(
 وخاصـة   التكنولوجيات الـصحية  والهيئات المهنية على دعم الدول األعضاء في تحديد أولوياتها من           

  ها واستعمالها؛األجهزة الطبية واختيار
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إنشاء قاعدة بيانات للتكنولوجيات الصحية مسندة بالبينات على شبكة اإلنترنت، يتم تحـديثها               )٦(
بانتظام وتكون بمثابة مركز لتبادل المعلومات من شأنه تقديم اإلرشاد الالزم حول األجهـزة الطبيـة                

االحتياجـات  ولمقصود، بما يتناسب    المناسبة لمستويات الرعاية، والموقع، والبيئة، والتدخل الصحي ا       
  الخاصة لكل بلد أو إقليم؛

تقديم الدعم للدول األعضاء ذات نُظم الرعاية الصحية السريعة التأثر، من أجل تحديد وتوفير                )٧(
التكنولوجيا الصحية المالئمة وخاصة األجهزة الطبية، التي تسهل الحصول على خـدمات الرعايـة              

  دة؛الصحية األولية عالية الجو

 جمعية الصحة العالميـة الثانيـة        المجلس التنفيذي وإلى   تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى        )٨(
  . عن طريق المجلس التنفيذيوالستين

  
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة   
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج  
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