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  توحيد المصطلحات: الصحة اإللكترونية
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
لمائة التوجهات المستقبلية لـدور المنظمـة فـي    الثامنة عشرة بعد ا ناقش المجلس التنفيذي في دورته     -١

لمنظمة المستقلة المقترح إنشاؤها لوضع     با مصطلحات سريرية موحدة، فيما يتعلق على وجه الخصوص          وضع
 ،األمـريكيين  الباثولوجيـا   أخـصائيي  هيئـة  وعلى مدى السنوات األربعين الماضية وضعت        ١.المصطلحات

 مـصطلحات  ٢ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية،  لم في اConnecting for Healthومؤسسة 
لوضـع   إنشاء منظمة مستقلة     اقتُرحهذه المصطلحات الموحدة    تعتمد   البلدان التي    إلىالنسبة  بو. سريرية شاملة 

وتشاركت ثماني دول أعـضاء فـي       . من المنافع العمومية الدولية   كمنفعة   هذه المصطلحات السريرية،     وصون
، ككيان ال يستهدف الـربح      ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١نظمة دولية لوضع المقاييس، ستبدأ العمل في        إنشاء م 

  ٣.الدانمركومقره في 
  
 أن منظمة الصحة العالمية ينبغي أن تشارك في مجال توحيد المصطلحات            ، بوجه عام  ،ورأى المجلس   -٢

برة في النظم الصحية الدولية ونظم المعلومـات  ومن شأن ما تتمتع به منظمة الصحة العالمية من خ         . السريرية
 الذي يمكـن بـدوره أن      المشروع، وسجلها السابق في إعداد التصنيفات الدولية، أن يسهل هذا            الدولية الصحية

 مشاركة وستكفل. يحسن نظم المعلومات الصحية اإللكترونية وأنشطتها، مثل الترصد العالمي وسالمة المرضى     
 على المصطلحات الموحدة لجميع الدول األعضاء، ولكـن         في إتاحة االطالع   المساواة   منظمة الصحة العالمية  

  . في هذا المضمار وتيرة التقدم الذي تحرزه المبادرات الدولية في إبطاء ذلكيتسببأن  ينبغي ال
  
تأييد من أجـل مواصـلة      بال منهما   اثنانوحظي  . واستعرض المجلس عدة خيارات لمشاركة المنظمة       -٣

  :التقنية والمالية بآثارهماش الخاص النقا
  

مثل المنظمة الدوليـة لتوحيـد المقـاييس        (بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالمقاييس         )أ(
 العالمية بدور نشط في وضـع        الصحة  منظمة تضطلع) وغيرهماواللجنة األوروبية لتوحيد المقاييس،     

على أي مصطلح صحي دولـي، مثـل الـشمول          مقاييس المعلومات الصحية وقواعدها، التي تنطبق       
ممـا   والتبادلية وتحسين الجودة المستمر،      والمنفعة والموثوقية والصالحية   والتعددية اللغوية    والمالءمة

   قطاع الصحة في وضع مصطلحات موحدة؛يحسن مساهمة

                                                            
  . المحضر الموجز للجلسة الخامسة،١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦ت م - إ د ت مانظر الوثيقة     ١
٢    Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms (SNOMED-CT, registered trade mark).  
 ليتوانيا، نيوزيلندا، السويد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الواليات           الدانمرك، كندا،   ، أستراليا    ٣

 .المتحدة األمريكية
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  بسبل منها علـى سـبيل      منظمة وضع المقاييس  يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تتعاون مع          )ب(
 البلدان النامية التي يتعذر عليهـا االنـضمام إليهـا           المثال تمثيل مصالح الدول األعضاء، وخصوصاً     

 إعداد خريطة الربط بين عناصر     إلىبنفسها، أو المشاركة في مجلس المواءمة وقيادة األنشطة الرامية          
  .منظمة الصحة العالميةتصنيفات والتسميات المصنفة منهجياً 

  
.  بحث حالة مختلف التطورات في مجال المصطلحات ونشرها في الـدول األعـضاء              األمانة وبدأت  -٤

 التعـاون علـى     إلى عدداً من الخبراء الدوليين ومراكز البحوث األكاديمية          المنظمة  ذلك دعت  إلىوباإلضافة  
 للمصطلحات الصحية في إطار شبكة تتقاسم المعارف السـتحداث          دوليةوخطة عمل   دولي  وضع برنامج عمل    

تساعد الشبكة المنظمة على إنشاء بنية تحتية تدعم وضع المصطلحات          سو.  دولية تقييسية دولية ومقاييس  وات  أد
وسيشمل عملها تعزيز توافق اآلراء بشأن عرض المعارف الصحية وأدوات تطوير           . الصحية وتطبيقها وتبادلها  

المـصطلحات والتـصنيفات،     بـين    والـصلة ، وبشأن توحيدها القياسي،     بلغات متعددة وتوزيع المصطلحات   
، في مهام تقنية    أيضاًستسدي  النصح    و.  التجريبية االستخدام اختبارات   إلىوإجراءات ضمان الجودة، باالستناد     

  .المصطلحات الالزمة لنظم المعلومات الصحيةمن متطلبات العملية، مثل تحديد 
  
ن للمنظمة الناشئة لوضع المقاييس     وقد تمخضت المناقشات التي دارت بين األمانة واألعضاء المؤسسي          -٥

عضو له حقوق ومـسؤوليات     ك أن منظمة الصحة العالمية ال ينبغي أن تشارك في مجلس اإلدارة             استنتاجعن  
 الـدعوة   توجيه، مع ذلك، أن من المقبول والمستصوب        ورئي. مماثلة لحقوق ومسؤوليات األعضاء المؤسسين    

منظمة وكان مفهوماً أن    . ت اإلدارية المعنية بمناقشة بنود محددة      منظمة الصحة العالمية لحضور االجتماعا     إلى
 المشاركة في المناقشات وتقديم اإلسهامات التقنيـة        ستتمكن من  بصفة مراقب ومن ثم      الصحة العالمية ستشارك  

  . تشارك في اتخاذ القراراتلنلكنها 
  
إعـداد   في مجلس المواءمـة       مشاركة منظمة الصحة العالمية    تشمليمكن أن   ) ب( الخياروفي إطار     -٦

 الوظائف والعجز والصحة،    لتأدية التصنيفات الدولية لألمراض، والتصنيف الدولي       خريطة الربط بين عناصر   
 الدولية، مثل تصنيف التدخالت الخاصـة بـاألورام والتـصنيفات الخاصـة             حلقات سلسلة التصنيفات  وسائر  

 تـشمل أيـضاً    كما أنها يمكن أن      ؛ الدوائية، من أجل ربط المصطلحات السريرية بالتصنيفات       الفوائدبدراسات  
استخدام التسميات المصنفة منهجياً لدى إعداد الطبعة الحادية عشرة من التصنيف الدولي لألمراض، بغية ربط               

 على   خرائط الربط  احوينبغي أن تت  .  في المستقبل  إعداد خرائط الربط  المصطلحات والتصنيفات وتيسير جهود     
نطاق واسع من أجل تعزيز التبادلية داخل نظم المعلومات الصحية، بمجرد أن توافق منظمة الصحة العالميـة                 

  .منظمة وضع المقاييس على خريطة مضبوطة الجودة و
  
ستكون للخبرة التي تتمتع بها منظمة الصحة العالميـة فـي العـرض المتعـدد اللغـات لمختلـف                   و  -٧

وتوجـد  .  مصطلح سريري موحدفائدتها في إعداد االستخدامات المتعددة اللغات ألي  والتصنيفات  المصطلحات  
نكليزية ولغات أخرى، بما فيها الفرنسية واأللمانية واألسبانية؛ ولدى األمانة عدد           إلالتسميات المصنفة منهجياً با   

 من العناصـر المبكـرة      يعتبر أن   نويمك. الترجمات األخرى الجارية  ستخدم في   من أدوات الترجمة يمكن أن تُ     
 خبرة المنظمة وأدواتهـا فـي       التي يمكن بها االستفادة من     إجراء دراسة جدوى بشأن السبل       لمشاركة المنظمة 

  .مقاييس الجودةالمساعدة على ترجمة 
  
تشارك في أنشطة البحث والتطوير المتعلقـة بالمـصطلحات   أيضاً أن   العالميةويمكن لمنظمة الصحة   -٨

مكن تعزيز الفوائد الصحية العمومية المحتملـة مـن   وي. المبذولة في هذا الصددحدة، دعماً للجهود الدولية    المو
خالل الجمع بين المعطيات الواردة من مختلف السجالت الصحية اإللكترونية ألغراض التحليل على مـستوى               

 السجالت الصحية   بنظملبينات الخاصة   وعلى سبيل المثال يتم حالياً تجميع ا      . المرفق أو على المستوى السكاني    
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 الخاصـة   الرئيـسية مدى استطاعة هذه النظم توفير المعطيات األساسية للمؤشرات         اإللكترونية من أجل تقييم     
 التحتيـة   فـي بنيتهـا   وتستهدف هذه المعارف مساعدة وزارات الصحة على دمج هذه النظم           . بالنظم الصحية 

  .الخاصة بالمعلومات الصحية
  
 ذلك يمكن أن تعزز منظمة الصحة العالمية توحيد مصطلحات الرعاية الصحية، مـع              إلىضافة  وباإل  -٩

 المبـادئ   إلـى ، وذلك باالستناد    أنظمة المنظمة بشأن التسميات   تدعيم األدوات التقنية والجهود التنظيمية، مثل       
  :التالية

  
 للترجمة   مالئمة عداد آليات بغية إرساء إطار دولي ومتعدد اللغات بحق يلزم إ        : التعددية اللغوية   •

   وللعرض اللغويالمفاهيمالقائمة على 
  

المقـاييس  يلزم استخدام أدوات تكنولوجيـة مناسـبة إلعـداد          :  التكنولوجية المشتركة  المقاييس  •
   بطريقة منهجية ومتواءمةوصونها وتحديثها

  
 إعـداد  ظم أن تـسهل      من شأن هذه الن    :النظم القائمة على اإلنترنت إلعداد المعطيات وتوزيعها        •

   واستعراضها وتقاسمها دون قيودالمعلومات
  

 وصـونها سيتم دعم األنشطة المستمرة لوضع المصطلحات السريرية        : تحسين الجودة المستمر    •
   التجريبيةاالستخداموتحديثها ومراجعتها بإطار لضبط الجودة يقوم على اختبارات 

  
 لدى المشاركة في    ،من الضروري اتخاذ خطوات   : زن المنصف والمتوا  بالتعميمالتدابير الخاصة     •

 والعادلة، وخصوصاً فـي  المثلى من أجل ضمان تقاسم الفوائد بالطريقة   ،أنشطة البحث والتعميم  
  .البلدان النامية

  
   : األنشطة التالية كأولويات لعمل األمانة في مجال توحيد المصطلحاتحددتوقد   -١٠
  

على الصعيدين  ء في وضع وتطبيق وإدارة المصطلحات الموحدة         الدول األعضا  إلىتقديم الدعم     •
) ٢٠٠٥( الصحية الدولية لمنظمة الـصحة العالميـة         لوائح ال الوطني والدولي والتي تتوافق مع    

 التصنيفات الدولية للمنظمة، من     وسلسلة،   بشأن التسميات   المنظمة أنظمةووسائر آليات التبليغ،    
  ألعضاء ومع منظمة الصحة العالمية امات بين الدولبادل الفعال للمعلو التتسهيلأجل 

  
   للمصطلحات الموحدةالمتعدد اللغاتتيسير تطوير العرض   •

  
إعـداد   على أنـشطة     مع التركيز  وضع المقاييس،    لمنظمةالمشاركة في مجلس المواءمة التابع        •

  .المية التسميات المصنفة منهجياً وتصنيفات منظمة الصحة العخرائط الربط بين عناصر
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 اإلحاطة علماً بالتقرير وتقديم إرشادات بشأن األولويات المقترحة لعمـل           إلىالمجلس التنفيذي مدعو      -١١

   .األمانة
  
  

=     =     =  


