
א     א
  ١٢١/١١م ت  المجلس التنفيذي
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  التكنولوجيات الصحية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  
التقريـر  ،  ٢٠٠٧ينـاير   / ثـاني  إبان دورته العشرين بعد المائة في كانون ال        ،درس المجلس التنفيذي    -١

وكشفت .  بشأن التكنولوجيات الصحية   ٢١ق١٢٠م ت واعتمد القرار    ١التكنولوجيات الصحية األساسية  ب الخاص
 على المجلس لدراسته، ويتعلـق      الذي عرض  القرار   بمشروعالمناقشة عن وجود ثالثة مجاالت اهتمام تتعلق        

فيما يخص االهتمامين اآلخرين المتبقيين بـشأن نطـاق         أما  . من عنوان القرار  " األساسية"أحدها بحذف عبارة    
وتم االتفاق على حذف اإلشارة إلى      .  مواصلة العمل بشأنهما   فسيتعينالتكنولوجيات الصحية وإعداد قائمة بها،      

مجاالت االهتمام، وبأن تعقد المديرة العامة اجتماعاً للخبراء المعنيين من الدول األعضاء بغية البت في هـذه                 
  .المسألة

). ٢٠٠٧مارس  /  آذار ٢٨-٢٦جنيف  (وتم، بناء على ذلك، عقد مشاورة بشأن التكنولوجيات الصحية            -٢
 ممثلوها في المناقشات الدول األعضاء اإلحدى عشرة التي شارك  وحضر تلك المشاورة الخبراء الذين رشحتهم       

والمنظمـات   فيهم ممثلـو الـصناعات        مراقبين، بمن  ١٠التي دارت أثناء دورة المجلس العشرين بعد المائة و        
  .ويقدم هذا التقرير شرحاً لمناقشات الخبراء وتوصياتهم. المعنية والجهات الخارجية الراعية

  نطاق التكنولوجيات الصحية

توصل فريق الخبراء إلى توافق في اآلراء بشأن نطاق التكنولوجيات الصحية واعتمـدوا التعريـف                 -٣
 والمهارات المنظمة في شكل أدوات وأدوية ولقاحات وإجراءات ونظم توضع من            تطبيق المعارف : "التالي لها 

ولكن نطاق مبادرة منظمة الصحة العالمية المقترحة بـشأن         ".  وتحسين نوعية الحياة    ما أجل حّل مشكلة صحية   
  .رى حالياً في برامج أخالمدرجةالتكنولوجيات الصحية سيكون أقل اتساعاً ولن يشمل األدوية واللقاحات 

  فيما يخص التكنولوجيات الصحية" األساسية"مفهوم عبارة 

يمكن فهمه فيما يتـصل باألدويـة، وذلـك مـن           " األساسية"ثمة إدراك قائم في الوقت الراهن لعبارة          -٤
األدويـة  "و. التعريف الذي يرد في القائمة النموذجية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لألدوية األساسـية             

 ."وذلك على سبيل األولويـة    الرعاية الصحية   السكان في مجال    حتياجات  ا تلك األدوية التي تلبي      األساسية هي 
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 في القائمة، والتي يجري انتقاؤها بالمراعاة       المفردةوقد تم التمييز بين هذا التعريف وبين معايير إدراج األدوية           
وهـذا التعريـف    . ا، ومردوديتها المقارنة   ومأمونيته نجاعتها المتاحة بشأن    والبيناتالالزمة لتفشي األمراض    

ينطوي بوضوح على حصائل الصحة العمومية بشكل عام عوضاً عن عالقة األدوية بعالج المرضى بـشكل                
  .منفرد

كانـت  " األساسية"فيما يخص التكنولوجيات األساسية، فإن اآلراء التي أبداها الخبراء بشأن عبارة            أما    -٥
التكنولوجيـات  "وقد رأى بعض أعضاء الفريق عدم وجود ضرورة لتعريف          . اورةأكثر استقطاباً إبان تلك المش    

، معتبرين أن استعمال هذه العبارة يمكن أن يثير توقعات واهتمامات معينـة لـدى الـدول                 "الصحية األساسية 
 يمكن  وأوضحوا بأن أي تعريف من هذا القبيل      . األعضاء، وأنه ينطوي على مفهوم االلتزام القانوني أو الكفاية        

 وأن  يؤدي إلى وضع الجهة المعنية لقيود تحد من حركتها في هـذا الـصدد،              دعماً   يقدمأن يجعل من أي دعم      
 يوحي بفكرة مفادها أن التكنولوجيا تعتبر       قديعوق أي روح لالبتكار عوضاً عن رعايتها؛ وذلك فضالً عن أنه            
  .ولوية لنظم الصحة العموميةأساسية على مستوى الفرد عوضاً عن تلبيتها لالحتياجات ذات األ

 وجود تحديد واضح ال لبس فيه لتلـك التكنولوجيـات           أن من المفيد  ومقابل ذلك، رأى خبراء آخرون        -٦
 التـزم مع ذلـك،    و. الصحية التي ال يمكن للنظم الصحية أداء وظائفها وال إيتاء رعاية صحية فعالة من دونها              

، حيث أقروا بأن عناصر تلك المجموعة التكنولوجيات تعيين الحد األدنى لمجموعة في الحذرأنصار هذا الرأي  
 وذلك وفقاً الحتياجات الصحة العمومية فيه ووفقاً لطائفة من العوامل األخرى            حكماً، باختالف البلدان،  تتباين،  

  .كالبنى التحتية الصحية والقوى العاملة والموارد والمناخ والثقافة

 ال يرغبـون فـي      يمكن تفسيرها بطرق شتى، وبأنهم    عبارة  " األساسية"اء على أن عبارة     واتفق الخبر   -٧
  .ربط مبادرة التكنولوجيات الصحية األوسع نطاقاً بمناقشة ذلك التعريف

  القيمة واالستخدامات المحتملة لقائمة التكنولوجيات الصحية ذات األولوية العليا

 بالتكنولوجيات الصحية ذات األولوية العليا لن يكـون أمـراً           مفردةاتفق الخبراء على أن وضع قائمة         -٨
مناسباً، ولكنهم اقترحوا أن تقوم األمانة بتوجيه الدول األعضاء، عندما تطلب إليها ذلك، فيما يخص مجموعـة                 

وينبغي أن تكـون هـذه   .  من التكنولوجيات الصحية الالزمة للنظم الصحية وإليتاء رعاية صحية فعالة أساسية
  . خاصة بكل بلداألساسيةموعة المج

  :لذا فقد أوصى أعضاء فريق الخبراء األمانة أن تقوم بما يلي  -٩

إدراج المعلومات في شكل قاعدة معطيات أو في وسيلة مماثلة مـن أجـل تيـسير إتاحـة                    )أ(
مجموعات مترابطة من المعطيات عن األدوات واإلجراءات والخدمات الطبيـة والمـوارد البـشرية              

وستتيح مجموعات المعطيـات هـذه توجيـه البلـدان أو           . التكنولوجيا، وعن سائر التفاعالت   وإدارة  
التـي  مجموعات البلدان بشأن التكنولوجيات الصحية التي ال غنى عنها في تدبير األمراض والحاالت              

في  وحاالت العجز، وذلك على شتى مستويات نظم إيتاء الرعاية الصحية            يتركز عليها االهتمام األولي   
وينبغي أن تشفع مجموعات المعطيات هذه بمعلومات إضافية كافية لتمكـين الـدول             . مختلف البيئات 

 وستشمل تلك المعلومات مـثالً      الظروف التي تسودها؛  األعضاء من تحديد ما هو ممكن ومناسب في         
من تكاليف   التحتية وقوى العمل واإلجراءات واألدوات المرجعية وما يتصل بذلك           البنى من   المتطلبات

  ؛ عند االقتضاء،المفردةحذف تكاليف التكنولوجيات والتنفيذ، 
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تصميم منهجية، بما فيها األدوات التحليلية، إلتاحة الدعم للدول األعضاء في تقييم احتياجاتها               )ب(
وينبغي لهذه المنهجية أن تـشمل تحلـيالً        . الخاصة واختيار التكنولوجيات الصحية وشرائها وإدارتها     

وتحليالً للنظام  ) البنى التحتية والموارد وتصريف الشؤون    ( األساسية للنظم الصحية الوطنية      باتللمتطل
وينبغي للتحليل أن يستند إلى توصيات المشاورة غير الرسمية التي انعقدت في مطلـع              . الصحي نفسه 

سـتها  وينبغي عرض المنهجية المقترحة الناتجة على خبراء الدول األعضاء لغرض درا          . ٢٠٠٧عام  
  في مشاورة تجرى في المستقبل؛

 الطلب، لغرض جمع المعلومات الالزمـة وتحليلهـا         عندتقديم الدعم التقني للدول األعضاء،        )ج(
. بغية تحديد أنواع التكنولوجيات المناسبة لمستوى ما من الرعاية والبيئة والتدخل الصحي المقـصود             

  . تطبيقاً عالمياًولن تطبق هذه المعلومات الخاصة بالبلدان بالضرورة

. وأشار أعضاء فريق الخبراء إلى أن تنفيذ األمانة لهذه التوصيات يقتضي التزاماً من الدول األعضاء                -١٠
 جهة تكـون مـسؤولة عـن االتـصال فيمـا يتعلـق      وكنقطة انطالق، ينبغي أن تقوم كل دولة عضو بتعيين        

  .بالتكنولوجيات الصحية
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