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  توحيد المصطلحات: الصحة اإللكترونية
  
  

  تقرير من األمانة
 
  
تخدامها وتقاسمها مـن قبـل المـستهلكين        يعتبر توحيد المعلومات الصحية أمراً ضرورياً إلتاحة اس         -١

مثـل التعـاريف    (ويتعلق التوحيد باستحداث مواصفات مقبولة      . ومقدمي الخدمات وراسمي السياسات وغيرهم    
. تحدد لغة مشتركة كأساس لفهم المعلومات وتبادلها بـين مختلـف األطـراف            ) والمعايير والوحدات والقواعد  

ت بصورة متسقة، في تعزيز دقة المعلومات الصحية وفعاليتها وموثوقيتهـا           وتساهم عملية التوحيد، إذا ما نُفذ     
وعلى سبيل المثال وضع مؤتمر     . وقابليتها للمقارنة على كل من المستوى المحلي واإلقليمي والوطني والدولي         

لمنطبقة التسميات الموحدة ألسباب الوفاة ا" التصنيف الدولي لألمراض باعتباره ١٨٥٣اإلحصائيات الدولي عام    
واستُخدم هذا التصنيف كمعيار لإلبالغ عن الوفيات والمراضة في الدول األعـضاء مـن              . "على جميع البلدان  

  .خالل اإلفادة بمعلومات هامة عن صحة السكان على مدى عقود من الزمان
  
علومـات  حة إلى تعزيز التوحيد في نُظـم الم ووراء التصنيفات المتعلقة بالوفيات والمراضة، حاجة مل     -٢

وأدى التقدم المحرز في مجـالي العلـوم الـصحية وتكنولوجيـا            . الصحية بهدف الجمع بين مختلف العناصر     
المعلومات إلى انفجار المعلومات، مما يستلزم التوحيد من أجل جمع مقادير هائلة من المعلومات فـي مجـال                  

 وتبرز الرعاية الـسريرية كمجـال ذي        .الرعاية الصحية وتخزينها وتوثيقها واسترجاعها ومعالجتها وتحليلها      
والمـصطلحات  . أولوية ألن عملية التوحيد من شأنها أن تعود بالنفع على نُظم تسجيل المرضى والتبليغ عنهم              

الموحدة الخاصة بالطب السريري هي مجموعة من المصطلحات المستعملة في تقييم حالة المرضى وتدبيرهم              
 تمثل بصورة مناسبة المعارف التـي تجـسدها هـذه           عليهااريف متفقاً   العالجي ورعايتهم سريرياً، وتشمل تع    

  .المصطلحات، وترتبط بنظام موحد للترميز والتصنيف
  
وسيؤدي استعمال المصطلحات الموحدة إلى تحسين رعاية المرضى وجعلها أكثر مأمونيـة وزيـادة                -٣

ة يمكن أن تدعم عمليات التبليغ اإلحصائي       وتم مؤخراً اإلقرار بأن المعلومات الموحد     .  الصحية تفعالية الخدما 
كما أنها يمكن أن تعزز األعمال المتعلقة بـصحة   . واتخاذ القرارات وقياس الحصائل واألداء، وتحليل التكاليف      
ولتحقيق ذلك البد مـن تبـين األبعـاد المتعـددة           . السكان، بما في ذلك التصدي للكوارث وترصد األمراض       

  .دها بصورة سليمةللمصطلحات األساسية وتوحي
  
وبالتوازي مع ذلك أدى التقدم المحرز في مجال تطبيقات الصحة اإللكترونية إلـى زيـادة اسـتخدام                   -٤

 ويتطلب تبـادل    .السجالت الصحية اإللكترونية التي تقتضي بدورها وضع مصطلحات موحدة للطب السريري          
مثل المواصفات التقنية لالتصاالت    ( المعلومات   المعلومات بشأن تطبيقات الصحة اإللكترونية معايير لتكنولوجيا      
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مثل المصطلحات التي تكفل فهم المعلومات المتبادلة بـين         (كما تتطلب مضامين    ) بين مختلف النُظم الحاسوبية   
وبصرف النظر عن المعـايير التقنيـة،       ). مختلف المستخدمين بشكل صحيح واستخدامها على نحو يعول عليه        

مضمون الفهم األكثر تقدماً للمفاهيم من الناحية العلمية وأن تتقيد بأفـضل المبـادئ              ينبغي أن تعكس معايير ال    
ويقتضي التوثيق اإللكتروني لسجالت المرضى وتمثيل المعلومات الصحية    . المتاحة فيما يخص تمثيل المعارف    

  .بفي التطبيقات الحاسوبية بنية معطيات موحدة للطب السريري يمكن معالجتها بواسطة الحاسو
  
والبد من تضافر الجهـود     . ولقد تم وضع عدد من المصطلحات والتسميات الخاصة بتبادل المعلومات           -٥

من أجل وضع معايير مقبولة دولياً بهدف استعراض المواد وتوفير مصطلحات موحدة يرجع إليهـا لوضـع                 
ولية تكون بمثابة ملكية    والبد من حفظ هذه المصطلحات المرجعية الموحدة في قاعدة معطيات د          . معيار موحد 

عامة ودولية، مع حفظ حقوق المؤلف المشروعة للمساهمين، مع القيام في الوقت نفسه بضمان المستوى األمثل        
  .الستخدامها وإتاحتها بيسر للدول األعضاء كافة

  
  اإلجراءات االستطالعية المتخذة

  
ات الدولية لمنظمة الصحة العالمية في شرعت األمانة وشبكة المراكز المتعاونة بشأن مجموعة التصنيف       -٦

إجراء مناقشات استطالعية مع واضعي المصطلحات ومع الباحثين من الدوائر األكاديمية ودوائـر الـصناعة               
والبد من الربط بين المـصطلحات      . هذه النواتج والمعنيين باستحداث األدوات واألساليب المستخدمة في تقييم        

.  مجال الصحة والتي تعدها منظمة الصحة العالمية وتصونها على مر السنين           الموحدة والتصنيفات الدولية في   
وتساعد المصطلحات على توسيع نطاق المفاهيم الرئيسية ضمن التصنيفات، وذلك من خالل استخدام تعبيرات              

فعلى سبيل المثال، تمثَّل عالمات أي اعتالل أو أعراضه بمصطلحات سريرية فـي حـين أن                . أكثر وضوحاً 
  .صنيفات تورد قوائم باألمراضالت
  
وأبرمت منظمة الصحة العالمية، في إطار إجراءات دعم محددة من االتحاد األوروبي، اتفاق شـراكة                 -٧

مع عدد من مؤسسات البحوث بهدف توجيه البحوث صوب إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة األجل فـي مجـال                  
 تضمن تبادل المعلومات بين مختلف النُظم على نحو         تيويقصد بالتشغيل المشترك اآلليات ال    . التشغيل المشترك 

وبصرف النظر عن المعايير التقنية، من المتوقع أن تلعب المصطلحات الموحـدة القائمـة علـى                . ال لبس فيه  
دوراً أساسياً لضمان الحفاظ على المعنى نفسه عند        ) أي مصطلحات قائمة على علم الكائنات     (مجموعة مفاهيم   
من دون هذا التوحيد قد تحدث أخطاء عند تبادل المراسالت، مما يمكن أن يهدد فعالية نُظم                و. تبادل المعلومات 

  .الرعاية الصحية ورعاية المواطنين
  
وُأعدت قائمة بالمصطلحات الدولية المصنفة تصنيفاً منهجياً في مجال الطب السريري تتضمن نحـو                -٨

ح واضعو التسميات بصورة مشتركة إنـشاء        ولقد اقتر  ١. مصطلح من مصطلحات الطب السريري     ٤٠٠ ٠٠٠
منظمة مستقلة متخصصة في التوحيد القياسي بهدف وضع وصون هذه المصطلحات الخاصة بالطب السريري              

  ٢.كملكية عامة ودولية
  

                                                      
١    Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms (SNOMED-CT registered trade mark). 
 في المملكة Connecting for Healthلوجيا األمريكيين في الواليات المتحدة األمريكية ومؤسسة هيئة أخصائيي الباثو   ٢

  .المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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واستُثمرت موارد كبيرة في جمع هذه المصطلحات وغيرها من المصطلحات األخرى الراهنة التـي                -٩
ويعتبر تحويل المساهمات الوطنية إلى ملكية عامـة ودوليـة          .  التطوير والصيانة  مازالت تحتاج إلى مزيد من    

ومنـذ  . مهمة ضخمة تقع على عاتق المجتمع الدولي، وينبغي االستفادة على أفضل وجه من الحلول القائمـة               
عـن   لى االنضمام إلى هذه المبادرة أعرب عدد من الدول األعضاء التي دعيت إ   ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون األول 

أنها ترى أن منظمة الصحة العالمية يمكن أن تشارك مشاركة مباشرة في هذا المـشروع ألن وضـع قواعـد             
وعالوة علـى ذلـك فـإن       . ومعايير عالمية لنُظم المعلومات الصحية يندرج في والية منظمة الصحة العالمية          

ووضع التصنيفات الدولية من شأنها     الخبرة الدولية للمنظمة في مجال النُظم الصحية ونُظم المعلومات الصحية           
  .أن تيسر إنجاز هذا المشروع وإعداد مصطلحات مرجعية بمختلف اللغات

  
ضـت عـدة    وفيما يتعلق بمشاركة منظمة الصحة العالمية في إعداد المصطلحات الموحدة دولياً، عر             -١٠

  . خيارات مختلفة وهي كاآلتي
  
 على الرغم من إمكانية وضـع       .حات الدولية الخاصة بها   تتولى منظمة الصحة العالمية وضع المصطل       -١١

 فإن ذلك سيتطلب الكثير من الموارد والوقت، وينطوي على          مصطلحات عالمية متعددة اللغات للرعاية الصحية     
  .مزاحمة المبادرات الحالية

  
نظمة ستواصل الم . ال تشارك منظمة الصحة العالمية في الجهود الخاصة بمصطلحات الطب السريري            -١٢

وفي هذه الحالة يمكن أن     . إعداد التصنيفات دون االعتراف بالمصطلحات كمجال من مجاالت التكامل والتعاون         
ولكن قد تترتب علـى     . تستثمر مواردها في مجاالت أخرى وتحتفظ بحيادها إزاء وضع أية مصطلحات جديدة           

  ). التصنيفات والمصطلحاتمثل عدم االتساق الضروري بين(ذلك مجموعة من العقابيل في المستقبل 
  
قد تلعب منظمة الصحة العالمية،     . تشارك منظمة الصحة العالمية في تنظيم معايير المعلومات الصحية          -١٣

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واللجنة األوروبية للتوحيـد        (بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالمعايير       
 وضع معايير وقواعد للمعلومات الصحية يمكن تطبيقها علـى أي مـصطلح             دوراً نشطاً في  ) القياسي وغيرها 

صحي دولي، مثل الشمولية والمالءمة والتعددية اللغوية والمنفعة والموثوقية والصالحية والتشغيل المـشترك،             
وقد تكون الموارد المتاحة حالياً غيـر كافيـة         . مما يعزز مساهمة قطاع الصحة في وضع مصطلحات موحدة        

  .از هذه المهمةإلنج
  
تتعاون منظمة الصحة العالمية بمختلف الطرق على إنشاء منظمة مستقلة متخصـصة فـي التوحيـد                  -١٤

 ويمكن أن تشارك منظمة الصحة العالمية في مجلس إدارة المنظمة الجديدة وفي هيكلهـا اإلقليمـي،                 .القياسي
ويمكـن  . يتعذر عليها االنضمام إليهـا بنفـسها      لتمثل بذلك مصالح كل الدول األعضاء أو البلدان النامية التي           

لمنظمة الصحة العالمية كذلك المشاركة في مجلس المواءمة وقيادة األنشطة الرامية إلى تحديد أوجه التشابه بين 
وهكذا ستقوم منظمة الصحة العالمية بـالتعريف بـشواغل         . التسميات المصنفة منهجياً وبين تصنيفات المنظمة     

ساهم في وضع مصطلحات عالمية متعددة اللغات وموحدة قياسياً في مجال الرعاية الصحية             الدول األعضاء وت  
رد كبيرة فضالً عن موافقة المجلـس التنفيـذي أيـضاً وفقـاً             بيد أن ذلك قد يتطلب موا     . تتواءم مع تصنيفاتها  

  . من الدستور٤٠ للمادة
  
وتمتلك بالتالي حقـوق    . ية المصنفة منهجياً  تصبح منظمة الصحة العالمية مالكة للتسميات الطبية الدول         -١٥

وقد تصبح التسميات معياراً دولياً، األمر الذي قد يطرح مـسائل عـدة تتعلـق    . الملكية الفكرية لهذه التسميات 
بالترخيص والترجمة وآليات الصيانة التي يمكن من خاللها للدول األعضاء أن تؤثر على التطورات المستقبلية               

لى الرغم من أن هذا اإلجراء قد ينجح فيما يتعلق بالعمل الرامي إلى وضـع مـصطلحات                وع. في هذا المجال  
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عالمية متعددة اللغات للرعاية الصحية فإنه سيتطلب موارد كبيرة وسيثير مسائل قانونيـة معقـدة قـد توجـد                   
  .صعوبات أمام المنظمات الحكومية الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية

  
وسوف تبحث األمانة في    . عتبار كذلك مجموعة أخرى متنوعة من الخيارات الجديدة       وقد تؤخذ في اال     -١٦

ضوء آراء المجلس التنفيذي إمكانية صياغة اقتراحات أكثر تفصيالً بشأن دور منظمة الصحة العالمية في هذا                
  .المجال

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
 بهذا التقرير وتقديم اإلرشادات بشأن التوجهات المـستقبلية         المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً       -١٧

  .لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بوضع مصطلحات موحدة للطب السريري
  
  
  

=     =     =  


