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  أدوات وخدمات مقترحة: الصحة اإللكترونية
  
  

  تقرير من األمانة
  

  
، بما قـد يـنجم عـن         بعد أن أحاطت علماً    ٢٨-٥٨ج ص ع    جمعية الصحة العالمية، في القرار     حثت  -١

 ذات الـصلة  خدمات الرعاية الـصحية واألنـشطة       على   المعلومات واالتصاالت من أثر      منجزات تكنولوجيا 
  مـن شـأن     وسلّمت بأن  .بالصحة، الدول األعضاء على التخطيط إلقامة خدمات الصحة اإللكترونية المناسبة         

أنشطة المنظمة  تقوم عليه   منظمة الصحة العالمية أن تشكل أساساً        التي وضعتها    ةاستراتيجية الصحة اإللكتروني  
 في دورته السابعة عشرة     ،المتعلقة بالصحة اإللكترونية، وطلبت إلى المدير العام أن يقدم إلى المجلس التنفيذي           

،  اسـتخدامها  ءلـدول األعـضا   يمكـن ل   قائمة بأنشطة مقترحة تهدف إلى استنباط أدوات وخدمات          ،بعد المائة 
لع طوتلخص الفقرات التالية العمل المـض     . على الميزانية من آثار   ألنشطة المقترحة   ل  لما باإلضافة إلى ملخص  

، وتورد أنشطة مقترحة استناداً إلـى احتياجـات    برمتهابه في مجال الصحة اإللكترونية على مستوى المنظمة         
  . التي تم تحديدها من منتجات وخدماتالبلدان

  
  منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة اإللكترونيةأنشطة 

  
  المستوى العالمي

  
حصول :  فئتين عريضتين هما   ضمنتقع األنشطة المتعلقة بالصحة اإللكترونية على المستوى العالمي           -٢

 المعلومات  الية الجودة؛ واستخدام تكنولوجيا    على معلومات صحية موثوقة وع     ، عامةً ،مهنيي الصحة والجمهور  
لتنمية الموارد البشرية   تصاالت لتعزيز مختلف جوانب النُظم الصحية القطرية، مثل نظام التعلم اإللكتروني            واال

 .ودعم إيتاء خدمات الرعاية
  
 الـشبكة الـصحية الدوليـة       المنبثقة عـن  مبادرة  ال"أطلقت منظمة الصحة العالمية     ،  ٢٠٠٢في عام   و  -٣

ار شراكة مع عدد من دور النشر الكبـرى المتخصـصة فـي        في إط  (HINARI)"  البحوث لالستفادة من نتائج  
وهـي تتـيح للمؤسـسات      . الشؤون الطبية البيولوجية والمؤسسات الجامعية ومؤسسات منظومة األمم المتحدة        

 زهيـدة كلفـة   تتستهدف الربح في البلدان النامية إمكانية النفاذ بصورة مجانية أو ب           المحلية والمؤسسات التي ال   
 مجلة كبرى تعنى بالعلوم الطبية البيولوجية والعلوم االجتماعية المتصلة بهـا،            ٢٩٠٠رنت إلى   عبر شبكة اإلنت  

وتشارك فـي الـشبكة     . وهي تضم واحدة من أكبر مجموعات المؤلفات الطبية البيولوجية والصحية في العالم           
  . مقال١ ٧٠٠ ٠٠٠، بتحميل أكثر من ٢٠٠٤ بلدان؛ وقام مستخدموها، خالل عام ١٠٤ مؤسسة في ١٤٠٠
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فـي كـانون    " األكاديمية الـصحية  " عامةً، أطلقت منظمة الصحة العالمية       ،ولتلبية احتياجات الجمهور    -٤
ود الجمهور بالمعارف الصحية مـن       تحسين الصحة يز    إزاء  االبتكاري األسلوبوهذا  . ٢٠٠٣ديسمبر  / األول

ي ذ القرارات الصائبة التي تمكّنهم مـن تـوقّ        م اإللكتروني الذي يرمي إلى مساعدة الناس على اتخا        خالل التعلّ 
وتستند المبادرة إلى موارد المعلومات والخبرة المتوفرة للمنظمـة         . نمط حياة أوفر صحة   األمراض ومن اتباع    

  .في العالم بأسره المعلومات الصحية استفادتها منفي مجال الصحة وإلى 
  
ص كل منها بلغة معينة، وذلـك لـدعم إنـشاء           وقد استحدثت شبكات إقليمية للصحة اإللكترونية يخت        -٥

. شبكة عربية في إقليم شرق المتوسط، وأخرى أسبانية في إقليم األمـريكتين           : وتشغيل تجمعات معارف إقليمية   
لدول األعضاء الناطقة بالبرتغالية في منظمة خدمة ل (ePORT)كما أنشئت شبكة أقاليمية خاصة باللغة البرتغالية 

 المعلومات ذات الصلة بالـصحة المتاحـة        االستفادة من لى تحسين    إ (ePORT)هدف شبكة   وت. الصحة العالمية 
باللغة البرتغالية، مستندة في ذلك إلى عمل مركز أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعنـي بمعلومـات                 

  .، والسيما المكتبة الصحية االفتراضية التابعة له(BIREME)العلوم الصحية 
  
 المعلومات واالتصاالت تطبيقات مفيدة في إيتاء خدمات الرعاية الصحية، بما فـي ذلـك               لوجياولتكنو  -٦

وسيتم العمل على وضع مجموعات من المتطلبات األساسية بشأن الخـدمات، تـشمل             . على المستوى األولي  
واسـتحداث أدوات   السياسات العامة، والجودة والمأمونية، والنفاذ واالستعمال، كما سيتم وضع مبادئ توجيهية            

  .دعماً لتوفير خدمات صحية أكثر فعالية
  

  المستوى اإلقليمي
  
 بالمسائل المتعلقة بالصحة اإللكترونية وعيَّن المكتـب مركـز          المكتب اإلقليمي ألفريقيا  ازداد اشتغال     -٧

 وعي  د أخذ وق. اتصال إقليمياً للصحة اإللكترونية لضمان تنمية وتنسيق المبادرات ذات الصلة على نحو شامل            
 البلـدان فـي الدراسـة       تلـك شارك أكثر من ثلثـي      و؛   في الزيادة  واهتمام بلدان اإلقليم بالصحة اإللكترونية    

ويجري وضع اللمسات األخيرة    . ٢٠٠٥االستقصائية الشاملة المتعلقة بالصحة اإللكترونية التي أجريت في عام          
  إلجراء دراسات جدوى في عدد من البلـدان        طووضع الخط   في مجال الصحة اإللكترونية    "دليل تفصيلي "على  

، من  "لجنة أفريقيا اإللكترونية  " مثل   ،ويزمع المكتب اإلقليمي العمل مع مؤسسات معنية أخرى       . في هذا الصدد  
 في عملية تطوير الصحة اإللكترونية واالستفادة مـن         أشواط بعيدة أجل إيجاد أوجه تآزر تمكّن اإلقليم من قطع         

  . المستوى العالميأفضل الممارسات على
  
 الخاصـة   المكتب اإلقليمي لألمـريكتين   والصحة اإللكترونية عنصر أساسي من عناصر استراتيجية          -٨

، بإطالق وتشجيع الكثير مـن المبـادرات        ١٩٩١وقد قام المكتب اإلقليمي، منذ عام       . بإدارة وتقاسم المعارف  
 ولجنة البلدان األمريكية لالتصاالت     بنك الدولي ع ال  بالتعاون م   وذلك والمنشورات المتصلة بالصحة اإللكترونية،   

  .السلكية والالسلكية، ومعهد الربط الشبكي في األمريكتين، وبعض الوكاالت الوطنية
  
 األساسـية وقد استثمرت معظم الدول األعضاء الواقعة في اإلقليم موارد تكنولوجيا المعلومات والبنية               -٩

ه الدول قادرة، بما يتوفر لديها من مهنيي الـصحة ومؤسـسات التعلـيم              لالتصاالت السلكية والالسلكية، وهذ   
انتهـاج أسـاليب    وقد شرعت أيضاً في     . واإلدارة، على االستفادة من الفرص التي توجدها الصحة اإللكترونية        

  ١. الخدمات تلك كوسيلة لزيادة حصول السكان علىتوفير الخدمات الصحية عن بعد
                                                      

ت اإللكترونية لدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال" توفير الخدمات الصحية عن بعد"المقصود من أسلوب    ١
خدمات الرعاية الصحية السريرية والتثقيف المقدم للمرضى ومهنيي الصحة فيما يتعلق بالصحة وإدارة شؤون الـصحة                

 .العمومية والصحة العامة عبر مسافات شاسعة
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 المكتبـة   محتويـات اسـتمرار نـشر  : مراحل مختلفة من التصميم أو التنفيذومن البرامج التي بلغت      -١٠
الصحية االفتراضية كمبادرة رئيسية للصحة اإللكترونية تتيح النفاذ بشكل رقمي إلـى المعلومـات المتعلقـة                

لـدان فـي   بالصحة العمومية؛ وتقييم المبادرات الخاصة بالتعلم اإللكتروني؛ وتقديم الدعم التقني للتعاون بين الب    
 والتعليم عن بعد والسجالت الصحية اإللكترونية؛ والتعاون مع مكتب األمم     توفير خدمات الصحة البعادية   مجال  

المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ووكالة الفضاء األوروبية بشأن تجمعات المـشتغلين فـي مجـال الـصحة                 
  .اإللكترونية في األمريكتين

  
، بوجه خاص، على تطبيقات الصحة اإللكترونية في مجال       شرق آسيا  المكتب اإلقليمي لجنوب  ويركز    -١١

يمكـن  ألعضاء في إنشاء تطبيقات مأمونـة       لمرضى، وعلى تقديم الدعم إلى الدول ا      والتدبير العالجي ل  الوقاية  
ُبـدأ  وقد  . من خالل اعتماد مجموعات من المتطلبات األساسية بشأن خدمات توفير الرعاية          وذلك  الركون إليها   

يجـري التخطـيط   في حين  في ثالثة بلدان، رائدة في مجال توفير الخدمات الصحية عن بعد مشاريع   تنفيذ في
  .لمشروعين في بلدين آخرين

  
خطوات من أجل تهيئة بيئة تمكَّن من استخدام تكنولوجيـا          دد من الدول األعضاء في اإلقليم        ع واتخذ  -١٢

 سن التشريعات، وصوغ الـسياسات،      منهان خالل تدابير    واالتصاالت في القطاع الصحي، وذلك م     المعلومات  
 نُظم الـصحة    لصيانةوتدريب أخصائيي الصحة، وإنشاء أقسام لتكنولوجيا المعلومات في المستشفيات الرئيسية           

 بلدان مراكز وطنية للصحة     ةوأنشأت ثالث . اإللكترونية، واألخذ بالتطبيب عن بعد، واعتماد الشراء اإللكتروني       
  .ةاإللكتروني

  
 الصحة اإللكترونية،   بانتهاج أسلوب بلدان  النهجاً ابتكارياً لدعم عمل     المكتب اإلقليمي ألوروبا    واستنبط    -١٣

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أثر بالنسبة لتطـوير الـنُظم           بالنظر إلى ما قد ينجم عن أوجه التقدم         
عمومية، والبحوث واألنشطة المتصلة بالصحة لصالح      الرعاية الصحية، والصحة ال   الصحية، بما في ذلك إيتاء      

 ١٨ والهـدف  ٢٨-٥٨ج ص عقـرار جمعيـة الـصحة العالميـة     ولدعم البلدان المنخفضة والمرتفعة الدخل؛  
 إتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، والسـيما        أال وهو  : اإلنمائية لأللفية  المرامي من   ٨ المرمىالمنضوي تحت   

ستخدام الصحة اإللكترونية االستخدام    اليقدم الدعم إلى الدول األعضاء      كما  . التصاالتتكنولوجيا المعلومات وا  
إصالح النُظم الصحية،   الرامية إلى    استراتيجياتها الطويلة األجل     إطارالمناسب كأداة لتعزيز النُظم الصحية في       

  .والتقييسيةالقضايا القانونية واألخالقية بما في ذلك 
  
 الصحة العالمية، بالتعاون مع الدول األعضاء، شراكات قوية مع االتحـاد الـدولي              وقد أقامت منظمة    -١٤

ـ . لالتصاالت والمفوضية األوروبية ووكالة الفضاء األوروبية في مجال الصحة اإللكترونية          تم، فـي إطـار     ف
لكترونية تطبيقات الصحة اإل  لتبادلية  ، وضع استراتيجية    "لتطبيب عن بعد  ائتالف ا  " تحت شعار  مجهود مشترك، 

 علـى   المضطلع بها  كما يقوم المكتب اإلقليمي بتنسيق الدراسة االستقصائية األولى          ١.في مختلف بلدان أوروبا   
النطاق األوروبي بشأن الصحة اإللكترونية مع المرصد العالمي للصحة اإللكترونية بغية جمع وتحليل ونـشر               

  اً مسؤوالً من أجل تحسين النُظم الصحية في الـدول          ل استخدام الصحة اإللكترونية استخدام    المعارف التي تسه
  . دولة٥٢ والبالغ عددها  اإلقليم األوروبيالتي يضمهااألعضاء 

  
  

                                                      
١   Towards Interoperable eHealth for Europe: Telemedicine Alliance strategy. Noordwijk, ESA, WHO, ITU, 

2005.                                                                                                                                           
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 بعدد من المبادرات لدعم الصحة اإللكترونية، بما فـي ذلـك            المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط   وأخذ    -١٥
والعـاملين فـي     في مجال رسم السياسات؛ وتعليم وتدريب مهنيي الرعاية الصحية           أصحاب القرار العمل مع   

 أساسية في مجال تكنولوجيا    الصحة اإللكترونية والجمهور؛ والتخطيط والرصد والتقييم؛ واستحداث بنية          مجال
  .المعلومات واالتصاالت

  
 النـشر اإللكترونـي والمكتبـة       ويتم تأمين النفاذ بشكل حر إلى موارد المعلومات الصحية من خالل            -١٦

 المنبثقة عن الشبكة الـصحية      لمبادرةلويشمل الدعم المقدم    . االفتراضية للعلوم الصحية التابعة للمكتب اإلقليمي     
 النفاذ عن طريق اإلنترنت إلى المؤسسات، والتدريب، وترجمة         (HINARI) الدولية لالستفادة من نتائج البحوث    

. عن طريـق اإلنترنـت      داراً تتيح اآلن النفاذ مجاناً إلى مجالتها       ٣٥النشر، ومنها   وتوفير النُهج لدور    المواد،  
  . مدرسة في بلدين من بلدان اإلقليم٤٠ في ، بشكل تجريبي،وتدار األكاديمية الصحية

  
يقدم المكتب اإلقليمي خدمات المشورة والخدمات االستشارية دعماً لتطبيقات من قبيل التطبيـب             كما  و  -١٧

وأجريت في سبعة بلدان دراسة استقصائية عن استخدام األطباء         . واستخدام نُظم المعلومات الجغرافية   عن بعد   
  .لإلنترنت وللبريد اإللكتروني

  
شـبكة الـتعلم    " غرب المحيط الهـادئ   إقليم   في مجال الصحة اإللكترونية في       ومن األنشطة الرئيسية    -١٨

 وهدفها هو تحسين نوعية ومستويات     . ٢٠٠١ ُأطلقت في عام     ، التي " المحيط الهادئ   منطقة  في الصحي المستمر
ممارسات مهنيي الصحة في البلدان الجزرية بالمحيط الهادئ من خالل التدريب والتعليم المـستمر باسـتخدام                

 ١٠وتوجد حتى اآلن مراكز تعلـم تعمـل فـي         . دون قيود وال تخضع إال لتقدير المستفيدين منها       طرائق تعلم   
 عن طريق مراكز التعلم، دورات ريادية حول مجموعة متنوعة من المواضيع، تم فيها تدريب               ،ونُظمت. بلدان
  . من مهنيي الصحة٣٠٠نحو 

  
وباإلضافة إلى ذلك، يقدم المكتب اإلقليمي الدعم التقني في مجال السجالت الطبية اإللكترونية ونُظـم                 -١٩

  . البلدان النامية في اإلقليم، إلى عدد مناللزومالمعلومات الخاصة بالمستشفيات، حسب 
  

  األنشطة المقترحة
  
معنية بالشؤون القانونية واألخالقيـات فـي مجـال الـصحة           منظمة الصحة العالمية ال   إنشاء لجنة     -٢٠

 الطبية والسجالت   المعطيات لتبادل   حاسم األهمية  أمراً   الخصوصية يعتبر احترام حقوق اإلنسان و     .اإللكترونية
خدمات الـصحة اإللكترونيـة بيئـة        ازدياد اللجوء إلى     يتطلبو. اخل البلدان وفيما بينها   الصحية اإللكترونية د  

وسيتم، من خالل إنشاء لجنة للشؤون . سالمتها، وطابعها السري، والمعطياتقانونية وأخالقية تكفل خصوصية  
بـشأن إصـدار    لية  بتوجيهات عم لدول األعضاء   تزويد ا القانونية واألخالقيات في مجال الصحة اإللكترونية،       

  . من خالل إعداد مشاريع ُأطر يمكن تكييفها مع الظروف الخاصة بكل بلد وذلكالقوانين واللوائح،
  
 تقوم شبكة المركزية من المراكز الوطنية التي تنسقها منظمـة           .المرصد العالمي للصحة اإللكترونية     -٢١

، بصورة منتظمة، بإجراء تحلـيالت      "لكترونيةالمرصد العالمي للصحة اإل    "ويطلق عليها اسم  الصحة العالمية،   
والهدف من ذلك هو تحسين قاعدة البينات . وتقديم تقارير بشأن استخدام الصحة اإللكترونية في الدول األعضاء     

من أجل توجيه السياسات والممارسات من خالل تحليل المؤشرات القطرية، واإلبالغ عن أفضل الممارسـات               
وسيقوم المرصد بإعـداد    . في النظم الصحية الوطنية، وتقييم األثر، وصوغ المعايير       لدمج الصحة اإللكترونية    

.  صوغ وتنفيذ سياسة واستراتيجية خاصة بالصحة اإللكترونيـة         دعم أطر ومبادئ توجيهية وأدوات تُستخدم في     
 تبادليـة تحـسين   جمع ومقارنة المعلومات المتوفرة بشأن المعايير التقنية بحيث يتسنى استخدامها ل          سيتولى  كما  

  . اإللكترونية وجودتها وسالمتها وأدائهانُظم الصحة
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 يتوقـف تقـديم خـدمات       .إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة اإللكترونية           -٢٢
، بما  فيها الجهـات العاملـة فـي          القراراتخاذ  المؤثرة في   الصحة اإللكترونية على تعاون الكثير من الجهات        

  خـدمات  الشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تصون حقوق الناس، وأن تـوفر           على  و. الخاصالقطاع  
وستوضع مبادئ وأطر إلدارة الـشراكات الخاصـة        . رعاية عالية الجودة ومأمونة، وأن تكون مفيدة للطرفين       

 اإللكترونية على بالصحة اإللكترونية من شأنها أن تسهل التعاون على المستوى الوطني وتبادل خدمات الصحة           
لـصحة العموميـة، وأن     خدمة ل المستوى الدولي، وأن تعزز البحث والتطوير في ميدان تكنولوجيا المعلومات           

  .تشجع على التبرع بالمعدات والبرامج الحاسوبية
  
 تعـاني بلـدان     .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دعم الموارد البشرية ألجل الـصحة            -٢٣

وإن وجود اختالل فـي مجموعـة المهـارات         . السيما البلدان النامية، حاالت نقص في القوى العاملة       كثيرة، و 
الالزمة لتوفير خدمات صحية عالية الجودة في بعض البلدان يجعل من الضروري إعادة تدريب مهنيي الصحة            

مهني التطوير  ال، حاجة إلى    في جميع الحاالت  هناك،  و. إليجاد كفاءات أكثر اتساقاً مع االحتياجات واألولويات      
 المعلومات واالتصاالت أن تحـسِّن      ويمكن لتكنولوجيا . العقولمستمر وإلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون هجرة        ال

بصورة جوهرية األسلوب الذي يتم به تدريب مهنيي الرعاية الصحية من خالل بـرامج الـتعلم اإللكترونـي                  
صحية، وبخاصة في المناطق التي ال يتوفر فيها عدد كبير من القوى             الخدمات ال  من فعالية الموجهة، وأن تزيد    

وسيوضع إطار لتعليم مهنيي الصحة وتدريبهم، وخاصة  لتيسير تطويرهم المهني المـستمر             . الصحيةالعاملة  
  من الطرق التـي تـستخدم تكنولوجيـا         والتعلم اإللكتروني وغيرها   دون قيود من خالل التعلم عن ُبعد والتعلم       

، وبلغات محلية حيثما أمكـن      األصليومن شأن توفير تدريب من هذا القبيل في البلد          . لومات واالتصاالت المع
 عندما يسافر العاملون الصحيون إلى الخارج       يستفحل، وهو خطر    العقولأن يساعد على الحد من خطر هجرة        

 المعلومات واالتـصاالت فـي   اي التدريب على تكنولوج  سيتم دمج وفي الوقت نفسه،    . لتلقي المزيد من التدريب   
  . التقنية لمهنيي الصحةةالتعليم الصحي بغية تعزيز الكفاءبرامج 

  
  إن انتشار تكنولوجيا   .المجال الصحي  المعلومات واالتصاالت للتعليم والترويج في       استخدام تكنولوجيا   -٢٤
للوصول إلى الجمهـور فـي      ، يتيح فرصة    المحمولةلمعلومات واالتصاالت، بما في ذلك اإلنترنت والهواتف        ا

،  وتعزيز الـصحة    الصحي في مجالي التثقيف   تلك التكنولوجيا ويمكن استخدام   . البيت والمدرسة ومكان العمل   
وستُطلق مبادرات تعزز معـايير الجـودة الخاصـة         . ورصد الحاالت المزمنة، وتقديم المعلومات عند الطلب      

  .سب جماهير مختلفةبالمحتوى الصحي وتشجع على تطوير المحتوى بشكل ينا
  
 إن الصحة اإللكترونية يمكن أن تسهم في تحسين .الصحة اإللكترونية ألجل خدمات الرعاية الـصحية     -٢٥

أساسيات الـصحة   "وستقوم األمانة بإعداد وترويج     .  وفرص الحصول عليها   ومأمونيتهانوعية الرعاية الصحية    
دام الصحة اإللكترونية استخداماً مسؤوالً ضمن الـنظم        ، وهي مجموعة من المتطلبات الدنيا الستخ      "اإللكترونية

 واإلداريالصحية، بما في ذلك الموارد التقنية والبشرية والمالية الالزمة على كل مـن المـستوى التـشغيلي                  
وسيتم تحديد أو تطوير حلول نموذجية للصحة اإللكترونية يمكن، مع إجراء التعديل            . والسياسي للنظام الصحي  

  . تُعتمد في مراكز وشبكات االمتياز الوطنية الخاصة بالصحة اإللكترونيةالمناسب، أن
  
  . على الميزانية من آثارألنشطة المقترحةلما ل، ملخص ويرد في ملحق هذه الوثيقة  -٢٦
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بهذا التقرير  -٢٧
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  الملحق
  

  اآلثار على الميزانية:  وخدمات الصحة اإللكترونية المقترحةأدوات
  

المستوى   اإلطار الزمني  الناتج  النشاط
 التنظيمي

الميزانية المقدرة 
الدوالرات بماليين (

  )األمريكية

  المعنيــةلجنــةال
الشؤون القانونية  ب

  واألخالقيات

  مبادئ توجيهية أخالقية وقانونية  
التقنـي  شبكة خبراء لتقديم الدعم       

  إلى الدول األعضاء

  ٠,٥  عالمي  ٢٠٠٧-٢٠٠٦

المرصد العـالمي   
 للصحة اإللكترونية

تقريــر ســنوي عــن الــصحة   
  اإللكترونية

مبادئ توجيهية وتقـارير بـشأن        
  مواضيع محددة

تقارير بشأن أفضل الممارسـات       
  والمعايير 

مبادئ توجيهية وأطـر لـسياسة        
 واستراتيجية الصحة اإللكترونية

  عالمي؛   ٢٠٠٥ في بدأ
  إقليمي

١,٥  

الشراكات بـين   
القطاعين العـام   

  والخاص

 لشراكات بين القطـاعين     مناهج  
العام والخاص في مجال الصحة     

  اإللكترونية
مبادئ إلدارة شراكات الـصحة       

 اإللكترونية

  ٠,٥  عالمي  ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 استخدام تكنولوجيا 
ــات  المعلومـــ
واالتصاالت فـي   
ــوارد   ــم الم دع

ــشرية أل ــل الب ج
  الصحة

إطار للتعليم والتدريب، بما فـي        
ذلــك الكفــاءة فــي تكنولوجيــا 

  المعلومات واالتصاالت
  مبادرات متعددة اللغات  

  عالمي؛   ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  إقليمي

٠,٧٥  

والتـرويج   التعليم
 في المجال الصحي

  تقديم الدعم إلى الدول األعضاء  
 معايير جودة للمحتوى الصحي  

  عالمي؛   ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  ليميإق

٠,٥  

الصحة اإللكترونية  
فــي الرعايــة  

  الصحية

  "أساسيات الصحة اإللكترونية"  
عـرض فـي    تحلول نموذجيـة      

 مراكز االمتياز الوطنية

  عالمي؛   ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  إقليمي

١,٥  

  
  

=     =     =  


