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  ١٢٢/١٣م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٨ يناير/ الثاني كانون ١٠   بعد المائة والعشرونالثانيةالدورة 

  EB122/13   من جدول األعمال المؤقت ١٠-٤البند 
  
  
  
  

  التكنولوجيات الصحية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
، ٢٠٠٧مـايو   / في أيار  ةالمنعقدين بعد المائة    أحاط المجلس التنفيذي علماً، في دورته الحادية والعشر         -١

 حول مجالين من مجاالت االهتمام التي لم يبت فيها أثناء المناقشة التي دارت في دورته                ١بتقرير قدمته األمانة  
وطلب أعضاء المجلس المزيد من المعلومات المحددة حول . ٢٠٠٧يناير / العشرين بعد المائة في كانون الثاني

 بشأن التكنولوجيـات    ٢٩-٦٠ع ص ججراءات التي طلب إلى المديرة العامة اتخاذها في القرار          خطط تنفيذ اإل  
  .الصحية

  
تشير إلى تطبيق المعرفة والمهارات المنظمة في " التكنولوجيات الصحية"وقد جاء في القرار أن عبارة   -٢

. ما، وتحسين نوعية الحياة   شكل أجهزة وأدوية ولقاحات وإجراءات ونُظم تستحدث من أجل حل مشكلة صحية             
وحيث إن األدوية واللقاحات تغطيها بالفعل برامج أخرى فإن هذا التقرير يركز، خصيـصاً، علـى األجهـزة                  

  .الطبية
  
وستواصل األمانة ما تقوم به من عمل مع الدول األعضاء من أجل وضع المقاييس والمعايير والدالئل                  -٣

اص باألجهزة الطبية ووضـع مـسرد بالتعريفـات الموحـدة المتعلقـة      اإلرشادية بما فيها نظام التسميات الخ 
 تكون مهمتهـا    آليةولبلوغ هذه الغاية ستقترح األمانة إنشاء       ). خاصة األجهزة الطبية  (بالتكنولوجيات الصحية   

 التأسيس على ما تقوم به مجموعات الخبراء االستشاريين الحالية المعنية بطب نقل الدم واإلجراءات الجراحية              
وسيتم اإلبقاء على الشبكات والشراكات القائمة في مجاالت تقنية محددة، بما فـي             . السريرية، وزرع األعضاء  

ذلك التعاون العالمي من أجل مأمونية الدم، والشبكة العالمية لمأمونية عملية الحقن، والمبادرة العالمية من أجل                
بكات وشراكات أخرى يتم إنشاؤها مع مختلف المعاهد        وهناك ش . الرعاية الطارئة والرعاية الجراحية األساسية    

 بشنغهاي في الصين، مركـزاً       تم تعيين جامعة فودان    ٢٠٠٧أكتوبر  / وفي تشرين األول  . في الدول األعضاء  
  .متعاوناً مع منظمة الصحة العالمية لتقييم التكنولوجيات الصحية وإدارتها

  
ل األعضاء في تقدير احتياجاتها في مجال التكنولوجيات       وسيتم تصميم آليات وأدوات تحليلية لدعم الدو        -٤

وستساعد تلك األدوات في تحديد الشروط األساسية لقيام . الصحية وضمان توافر تلك التكنولوجيات واستخدامها
وإقامة نُظم للجرد واإلدارة من أجـل حـصر التكنولوجيـات           ) البنى التحتية والموارد واإلدارة الرشيدة    (النُظم  
ة المتاحة والتعرف على االحتياجات المتعلقة بالتكنولوجيات الصحية على مختلـف مـستويات الـنُظم               الصحي

الصحية واستقصاء توافر األجهزة الطبية ووضع الخطط فيما يخص االستعاضـة عنهـا أو إصـالحها عنـد           

                                                           
 ).النص اإلنكليزي (٥، المحضر الموجز للجلسة األولى، الفرع ١/سجالت/ ١٢١/٢٠٠٧ت م الوثيقة    ١
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المعلومات الـصحية   وستستخدم تلك األدوات أيضاً في توفير الدعم الالزم لتعزيز إدارة تكنولوجيا            . الضرورة
وذلك عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التطبيقات السريرية والسيما في مجال الرعاية              

  .الصحية األولية
  
وستقدم األمانة الدعم للدول األعضاء من أجل تحسين السياسات والبـرامج الوطنيـة فيمـا يخـص                   -٥

وقد يؤدي إنتاج بعض األجهزة     . د المتعلقة بالتكنولوجيات الصحية   االضطالع بأنشطة التخطيط والتنفيذ والرص    
الطبية ووسائل التشخيص محلياً إلى خفض التكاليف وزيادة التوافر والديمومة إال أن الحاجة ماسة إلى وجـود                 

قويـة  وسيتم توفير التوجيهات والدعم في المجاالت التقنيـة لت        . نُظم متينة لضمان الجودة والمأمونية والفعالية     
السلطات التنظيمية الوطنية والمختبرات المرجعية الوطنية والترصد في المرحلة التالية للتـسويق وللمـساعدة              

وستركز إحدى المبادرات الجديدة على تسهيل      .  داخل الشركات المنتجة    الجودة -إدارة  على تقييم وتعزيز نُظم     
ترصد وإبالغ وتحري األحداث الـضائرة وللوصـول        وتعزيز النُظم العالمية واإلقليمية والوطنية في مجاالت        

 فيها بعض وسائل التشخيص والدم ومشتقاته والخاليا والنسج واألعـضاء           بمابعملية تعقب المنتجات الصحية     
  .المعدة للزرع إلى مستواها األمثل

  
وستتعاون األمانة مع سائر هيئات منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات األكاديميـة               -٦

والهيئات المهنية في هذا المجال وستؤكد، بالخصوص، على دعم الدول األعضاء في تحديد أولوياتهـا فيمـا                 
بية ذات األولوية الذي بدأ تنفيذه في       ويهدف مشروع األجهزة الط   .  التكنولوجيات الصحية واقتنائها   بانتقاءيتعلق  
 إلى التعرف على األجهزة الطبية المستخدمة في مجاالت الوقايـة والتـشخيص والعـالج               ٢٠٠٧مايو  / أيار

والمساعدة والتي ال تتوافر في األسواق في الوقت الحاضر والتي يعد تطويرها أمراً ذا أولوية بسبب القـضايا                  
وقد تـم   . اجم عن العجز أو القضايا االجتماعية االقتصادية ذات الداللة الطبية         المرافقة لألمراض أو للعبء الن    

الشروع في تحليل شامل للثغرات الموجودة في األسواق وذلك باستخدام طرائق متينة مـن الناحيـة العلميـة                  
تهذيب وسيتم  . وبإدراج المالحظات التي أبداها مختلف أصحاب المصلحة حول االحتياجات التي جرى تحديدها           

هذا األسلوب وإقراره من خالل عملية تشاور تقني رسمية وسيتم تطبيقه، في مرحلة الحقة، على األمـراض                 
قييماً للعقبات التـي قـد      وسيتضمن المشروع ت  . وعلى حاالت العجز الفادحة العبء أو على عوامل اختطارها        

لسياسات الوطنية وسيشكل القاعـدة     وسيدعم ذلك المشروع وضع ا    . تعترض االبتكار في مجال األجهزة الطبية     
  .التي سيقوم عليها برنامج عمل البحث والتطوير

  
وستنشئ األمانة مجموعات متشابكة من المعطيات حول األجهزة الطبيـة واإلجـراءات والخـدمات                -٧

ـ         . والموارد البشرية وإدارة التكنولوجيا وحول تفاعالتها      ة ومن المنوي استخدام تلك المعطيـات لتكـون بمثاب
توجيهات إلرشاد البلدان أو مجموعات البلدان بشأن التكنولوجيات الصحية التي البد منها للتـدبير العالجـي                
لألمراض واالعتالالت وحاالت العجز ذات األولوية على مختلف مستويات نُظم إيتاء الرعاية الصحية وفـي               

ل األعضاء من تحديد مـا هـو مجـد          وسترفق المعطيات بمعلومات تكميلية كافية لتمكين الدو      . شتى الظروف 
وستتضمن تلك المعلومات المتطلبات من البنـى التحتيـة والقـوى العاملـة،             . ومالئم للظروف التي تسودها   

واإلجراءات واألدوات المرجعية والتكاليف التشغيلية المرتبطة بتلك األمور وكذلك تكاليف وقف تشغيل آحـاد              
  .التكنولوجيات

  
زيد من الدعم من أجل تحديد األولويات فيما يتعلق بالتكنولوجيات الطبية واقتنائها            وسيجري توفير الم    -٨

وذلك عن طريق إنشاء موقع للمقاصة على موقع المنظمة على اإلنترنت حيث سيوفر ذلك المتوقع إرشـادات                 
ـ         ى التحتيـة  حول األجهزة الطبية المالئمة لالستخدام على مختلف مستويات الرعاية، وفي شتى الظروف والبن

وستستكمل تلك المعلومات بقاعدة بيانات الهدف منها دعم الدول األعـضاء           . والتدخالت الطبية المزمع تنفيذها   
في انتقاء التكنولوجيات الصحية األساسية ذات األهمية الخاصة في مكافحة أمراض واعتالالت محددة وذلـك               
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ت عبء المرض والسكان وحالـة الـنُظم الـصحية          استناداً إلى المعطيات وإلى االتجاهات السائدة في مجاال       
  .والموارد المالية

  
وسيتم إدراج األدوات التي سيجري تطويرها في الدالئل اإلرشادية وفي كراريس التدريب والحلقـات                -٩

 األمانة من دعم الدول األعضاء ذات نُظم الرعاية  الصحية الضعيفة في التعـرف علـى                 سيمكّن مماالعملية  
ات الصحية المالئمة ووضعها موضع التنفيذ، وخاصة منها األجهزة الطبية التي ستسهل الحـصول              التكنولوجي

  .على الخدمات ذات الجودة في إطار الرعاية الصحية األولية
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  .المجلس مدعو إلى أن يحيط علماً بهذا التقرير  -١٠
  
  
  

=     =     =  


