
هذه النشرة هي جزء من مبادرة التحالف والشراكات لالبتكار والحلول لصالح المرضى (APPIS) لعام 2022.
 

تهدف مبادرة التحالف والشراكات لالبتكار والحلول لصالح المرضى (APPIS)، التي تمولها وتنظمها شركة Novartis، إلى السماح بتقريب
وجهات النظر بين مجتمعات المرضى وأصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام البيئي للرعاية الصحية، مثل صانعي السياسات، ودافعي األموال،

واألطباء، وأعضاء األوساط األكاديمية، والمبتكرين الرقميين، لتحسين النتائج الصحية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا.
 

وقد تم تحديد الصحة الرقمية والتواصل كأحد الموضوعات، في ضوء االحتياجات الواقعية لحلول الصحة الرقمية التي تركز على 
المريض والفجوات في إشراك المرضى والمؤسسات في عمليات التطوير.

 
والنشرة مخصصة كي يستخدمها قادة وممثلي مؤسسات رعاية المرضى ليكونوا أكثر مشاركة في تصميم أدوات الصحة الرقمية 

والتواصل وتطويرها واعتمادها.
 

تفضل بزيارة www.appisinitiative.com لمعرفة المزيد عن APPIS وتنزيل النسخة الكاملة من التقرير اإلرشادي حول الصحة 
الرقمية والتواصل.

 

نحو حلول صحة رقمية تعاونية تركز على المريض
نشرة لمؤسسات رعاية المرضى

 

إبداء التعاطف الحقيقي أثناء تنظيم األنشطة االفتراضية
أو الشخصية للمرضى، مثل التحقق من الحالة الذهنية

قبل بدء وتطوير المهارات في استخدام المنصات
االفتراضية.

تذكُّر الهدف األساسي لألداة وقياس التأثير اإليجابي
لألداة على المريض والرحلة والخبرة والنتائج الصحية.

ثالثة مبادئ لبناء أدوات رقمية تركز على المريض

االنخراط مع المرضى واألطباء على المستوى ذي
الصلة الخاص بعملية تصميم األدوات الرقمية.

 

دمج التواصل الهادف والتعاون مع كل صاحب
مصلحة. يمكن أن يشمل هذا أبحاث الدوريات التي

يراجعها النظراء، أو المشاركة في المؤتمرات، أو
التواصل مع المرضى.
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تطوير مهارات المستخدم وقدراته، وتمكين
المرضى، وبناء الثقة من خالل استخدام

األدوات الرقمية وتحسين نتائج محو أمية
الصحة الرقمية.

دمج العناصر االجتماعية والسياق المحلي
لتجربة المستخدم، وتوسيع قنوات التوصيل،

وتضمين ميزات الدعم عبر هذه القنوات.
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المشاركة
 والتواصل

الخبرة
 والتعلم

السياسة 
والشراكات

التثقيف 
والتواصل

جمع البيانات

إظهار القيمة 
واألثر

التحديات

عدم مشاركة المرضى في
صياغة السياسات والمبادئ

التوجيهية
 

االفتقار إلى قنوات 
تواصل فعالة

 
 

عدم التطابق بين المرضى
واألطباء في استخدام

الصحة الرقمية واعتمادها
 

عدم وجود عمليات 
لجمع البيانات والمدخالت

من المرضى
 

عدم وجود أصوات 
تمثيلية للمرضى (على 

سبيل المثال، أولئك الذين
ليس لديهم إنترنت)

عدم وجود مؤشرات
وأطر عمل إلدراج

المرضى لقياس األثر

الحلولمجاالت التركيز

تنظيم إشراك المرضى

مجموعات الدعم لتوسيع
الشبكة وزيادة األثر

منصات للتواصل والتعلم المتبادل

تفاعل أصحاب المصلحة للتعاون
ومشاركة الرحالت واألفكار

إنشاء قاعدة بيانات 
وسجالت للمرضى

سد الفجوات في جمع
 البيانات وتحليلها

إنشاء قنوات للتعقيبات (على سبيل
المثال، دردشة بين المريض واألطباء)

تنفيذ تعقيبات التواصل ثنائي االتجاه

جمع البيانات وتحليلها باستخدام
سجالت المرضى

المرحلة
الثالثة: اعتماد

األدوات
الرقمية

المرحلة الثانية:االختبار
ن

والتحسي

دورة المنتج

المرحلة
األولى: التصور

والتصميم

إطار العمل
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التفاعل 
والتقييم
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العصف الذهني واإلبداع المشترك

التحديد والتصميم واالختبار

الحفاظ على صوت وأولويات موحدة مع الجميع.
تطوير حالة قوية أمام المطورين، وصناديق الحماية الرقمية،

والهيئات التنظيمية لألدوات الرقمية.
استخدام منصات الشبكات للمشاركة في إنشاء حلول ومبادئ

توجيهية لالستخدام ومناقشات التعقيبات الدورية.
تنظيم مناقشات المائدة المستديرة مع أصحاب المصلحة.

استضافة جلسات تعليمية قائمة على موضوع مشترك مع مطوري الصحة
الرقمية، والمستشفيات، والشركات العاملة في صناعة األدوية والمرضى 
نشر وتوزيع ورقة بيضاء تتضمن أدوار ومسؤوليات مؤسسات رعاية

المرضى فيما يتعلق بالصحة الرقمية.

مراقبة األعضاء وتحديدهم
ابحث عن من هو البطل، ومن هو المؤثر، ومن يمكنه

إحداث تأثير ومن هو مشارك بالفعل أو مرتبط
بالمساهمة في عملية تطوير الصحة الرقمية؟

 

1

تحديد األولويات واألبحاث والقائمة المختصرة
ارسم خططا ألصحاب المصلحة للمساعدة في 

تحديد األشخاص األكثر تأثيرا واهتماما
باالستماع إلى المؤسسات والتفاعل معها.

اطلب المدخالت من مصادر مثل األبحاث،
والوثائق اإلعالمية، والمؤتمرات، واألوراق

البيضاء، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمنصات
عبر اإلنترنت.

 

2

فّكر في وجهات نظر أصحاب المصلحة لديك بشأن
العوامل التي يمكن أن تؤثر على سلوك األدوات

الرقمية واستخدامها.
أشِرك أصحاب المصلحة في مرحلة تصميم أدوات
الصحة الرقمية. أشِرك األطباء لتفسير المعلومات

المتوقعة للمرضى. 

التواصل والفهم
ادرس مطوري الصحة الرقمية وصناعة الصحة

الرقمية، ويشمل هذا القيم واألهداف والخبرات
واالحتياجات وفهم "األشخاص" خارج المجال.
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تحديد دور ومسؤوليات كل من أصحاب المصلحة
المحددين.

إنشاء قنوات رسمية، ومنظمة، ومستدامة للتواصل
مع أصحاب المصلحة.

إنشاء عملية إلشراك أصحاب المصلحة في تصميم
األدوات الرقمية.

5

على سبيل المثال، يمكن إشراك المرضى واألطباء لتصميم أدوات تقلل من
ألم المريض وتعالج اآلثار الجانبية بشكل استباقي. سيساعد إشراك األطباء
على تفسير المعلومات المتعلقة باآلثار الجانبية على األداة الرقمية قبل أن

يبلغ المرضى عنها.
 

إشراك أصحاب المصلحة

تحديد أصحاب المصلحة
 

تحديد أصحاب
المصلحة وإشراكهم

في ست خطوات سهلة
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ما مدى تأثير أصحاب المصلحة في المساهمة
في تصميم حلول الصحة الرقمية وتطويرها؟ 

ما مدى تأثير أصحاب المصلحة في       
 عملية التعامل مع المرضى ومؤسسات    

 رعاية المرضى؟ 
ما هي بعض المؤسسات وأصحاب المصلحة

(بما في ذلك مقدمي الرعاية الصحية) الذين
يدعمون تصميم حلول الصحة الرقمية التي

تركز على المريض؟ 
ما األولويات المهمة ألصحاب المصلحة؟

كيف يمكن أن يساهم صاحب المصلحة في
عملية إشراك مؤسسات رعاية المرضى في

عملية تشكيل السياسة الصحية؟
ما هي القيم والعوامل المهمة           

 ألصحاب المصلحة؟
كيف يمكن ألصحاب المصلحة إعاقة عملية

إشراك مؤسسات رعاية المرضى في تصميم
حلول الصحة الرقمية؟

ما هي استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة؟

قالب إشراك أصحاب المصلحة وتحديدهم

أسئلة للمساعدة عند استخدام القالب

يشمل أصحاب المصلحة المحتملون، على سبيل المثال ال الحصر،

مؤسسات الرعاية الصحية
المؤسسات البحثية

واألكاديمية
مطورو الصحة الرقمية 

ممثلو الحكومة
خبراء الصناعة

المنظمات غير الربحية
والمنظمات غير الحكومية

االتحادات والجمعيات
والممثلون من مجموعات

مثل:
األطباء والممرضات

المرضى والمناصرون

األخصائيون وأصحاب المصلحة
الداعمون مثل:

صحفيون من وسائل
اإلعالم المطبوعة والرقمية

خبراء تواصل
خبراء في مجال       

 مرض معين
خبراء صحة عامة
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استراتيجية إشراك
 أصحاب المصلحة

كيف يمكن ألصحاب
المصلحة إعاقة

عملية المشاركة في
التصميم والتطوير

واالعتماد؟

كيف يمكن
ألصحاب
المصلحة

المساهمة في
عملية المشاركة

في التصميم
والتطوير

واالعتماد؟

ما المهم
ألصحاب

المصلحة؟

ما مدى تأثير
أصحاب المصلحة

على عملية
المشاركة في
تصميم حلول

الصحة الرقمية
وتطويرها

واعتمادها؟

ما مدى تأثير
أصحاب المصلحة
في المساهمة في

تصميم حلول
الصحة الرقمية

وتطويرها
واعتمادها؟

اسم صاحب
المصلحة

مناقشات المائدة المستديرة الدخول في إضراب

الموافقة على
قيام أعضاء

االتحاد بتنفيذ
إصالحات

جديدة

دعم المتابعة
وبروتوكول

العالج للمرضى
متوسط مرتفع

(أمثلة) اتحاد
المشتغلين
بالتمريض

اجتماعات المعلومات
والمالحظات كل 6 أشهر،

ومنتديات التواصل، والندوات
عبر اإلنترنت، ومناقشات 

 التعلم المتبادل، واجتماعات
دعم السياسات

تقديم شكاوى بشأن
جودة الخدمة بعد

التقارير

التواصل مع
أصحاب

المصلحة
اآلخرين للتعبير

عن دعمهم
لإلصالحات

تعظيم جودة
الرعاية

للمرضى
مرتفع مرتفع مجموعة

X المرضى

عينة لقالب نشرة الصحة الرقمية واالتصاالت - تحديد أصحاب المصلحة وإشراكهم

انقر هنا لتنزيل قالب
تحديد أصحاب

المصلحة وإشراكهم

راجع لقطة قالب أصحاب المصلحة على اليسار.
انقر فوق المربع الوردي أدناه للوصول إلى عينة القالب

المملوءة بالكامل وقالب فارغ الستخدامك.قم بتنزيل
المستند أو قم بأخذ نسخة مطبوعة الستخدامه مرة أخرى.

خطوات استخدام القالب:
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1) جمع المعلومات
تحديد وإدراج منتديات ومنصات التواصل

لمجال مرض معين
عادًة ما يتم تنظيمها من قبل مجموعات

المرضى ومؤسسات الرعاية الصحية وغير
الربحية واألوساط األكاديمية.

العثور على منصات مشاركة المرضى من خالل
مراكز المعرفة اإلقليمية والعالمية الحالية

فيما يلي بعض األمثلة: منظمة الصحة العالمية،
والتحالف الدولي لمؤسسات رعاية المرضى،

والفعاليات الخاصة بكل بلد

ما هي مجموعات المرضى النشطة ومؤسسات الرعاية
الصحية في منطقتك الجغرافية؟ 

ما هي بعض الفعاليات والمبادرات ذات الصلة
والمقبلة على موقعهم اإللكتروني أو وسائل    

 التواصل االجتماعي؟
ما الذي يحاول أصحاب المصلحة هؤالء تحقيقه؟
وهل ستستفيد أو ستكون قادرا على المساعدة؟

أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:

من هم األبطال واألعضاء المهتمون في شبكاتك
الذين يرغبون في استخدام هذه المنصات

لمعرفة المزيد؟
هل يمكن لهؤالء األعضاء مساعدة اآلخرين على

تعلم هذه المنصات واستخدامها بأنفسهم؟
أي من الموارد المذكورة أعاله تمتلكها شبكتك أو

مؤسستك بالفعل؟
من هم األعضاء الذين يتمتعون بالخبرة الالزمة

لتوحيد الموارد إذا لم تكن متاحة؟

أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:

البقاء على اطالع على الفعاليات التي
ينظمها خبراء ومطورو الصحة الرقمية.

تحديد األبطال في منظومة الصحة الرقمية. 
التعرف على مجاالت المرض المحددة أو

مجاالت الرعاية الصحية التي يعملون عليها.
التعرف على أهداف وغايات منتديات

التواصل المدرجة ومنصات التعلم  
 المتبادل والخبراء.

2) تحديد الموارد
استكشف الموارد المطلوبة الستخدام منتديات   

 ومنصات الشبكات.
يمكن أن تشمل هذه الموارد على سبيل المثال ال الحصر:

أبطال المرضى
الخبراء المتخصصون

ُكّتاب المحتوى
التمويل

منتجات المعرفة مثل األدوات، والمبادئ التوجيهية،
واألدلة، والمنشورات، والنشرات اإلخبارية، ومنتديات

المناقشة، وغيرها.

ثالث خطوات للمشاركة والتعاون والمناصرة
 

استخدام منصات ومنتديات الشبكات
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اقتراح المنصات والمنتديات المحددة
لتنظيم منتديات النقاش متعددة األطراف
التي تغطي الموضوعات المرادة والمعنية
بالحلول الصحية الرقمية التي تركز على

المريض
تعزيز تصميم واعتماد أدوات وحلول

الصحة الرقمية كجدول أعمال ذي أولوية
على المنصات والمنتديات

تخصيص مراكز المعرفة اإلقليمية لتشمل
المجاالت التي تغطي موضوعات خاصة

بالمرض لتصميم الحلول الصحية الرقمية،
مثل األمراض غير المعدية وسرطان

الثدي واللوكيميا وما إلى ذلك.

3) التدريب، وبناء القدرات، والمناصرة 
فهم احتياجات التدريب وتحديد المجاالت التي

تهم المرضى والمطورين لتشجيع تصميم الحلول
الرقمية التي تركز على المريض

وضع قائمة مختصرة بمجاالت الموضوعات التي
تهم األطباء والمطورين والخبراء بشأن الرعاية

التي تركز على المريض
البحث عن فعاليات التدريب وبناء القدرات

والمناصرة التي تنظمها شبكات ومنتديات محددة
في المجاالت المدرجة في القائمة المختصرة

المشاركة في استضافة ورش عمل لبناء القدرات
وندوات افتراضية عبر اإلنترنت في منتديات

الشبكات ومراكز المعرفة اإلقليمية مع أصحاب
المصلحة الرئيسيين

دعم إنشاء عملية إلشراك المرضى في:
عملية صياغة السياسات للصحة الرقمية

وضع القوانين والحقوق المتعلقة  
 بحماية البيانات وخصوصية البيانات

الطبية والصحية
عمليات اتخاذ القرار العتماد أدوات

الصحة الرقمية وحلول االتصاالت.

ما هي نقاط الدخول المتاحة لمؤسستك
أو لمجموعة المرضى للمشاركة بناء على

هذا المشهد العام؟ 
هل تمتلك مؤسستك موارد أو خبرات

كافية لجمع المزيد من الموارد؟
كيف يمكنك تحديد أدوار ومسؤوليات

أصحاب المصلحة المعنيين والمحتملين؟
ما هي بعض منصات/منتديات االتصاالت

الرقمية التي يجب المشاركة فيها؟
هل يمكنك إنشاء أخرى جديدة؟ ما  
 هي الموارد والشراكات المطلوبة     

 التي تحتاجها؟

أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:

ثالث خطوات للمشاركة والتعاون والمناصرة
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نشرة الصحة الرقمية واالتصاالت
قائمة المراجعة - استخدام منصات ومنتديات الشبكات

انقر هنا لتنزيل قائمة المرجعة
للمشاركة مع أصحاب المصلحة

واستخدام الشبكات

جمع المعلومات

مالحظات قائمة المراجعة

دعم القيادة.
استخدام قالب تحديد أصحاب المصلحة لتحديد مؤسسات رعاية المرضى في نفس مجال المرض وأصحاب المصلحة

اآلخرين ذوي الصلة الذين يلزمك البحث عنهم لضمان دعم القيادة

المرضى ومقدمو الرعاية الذين يعانون من عوائق في التواصل
المرضى ومقدمو الرعاية الذين يحتاجون إلى تدريب على استخدام األدوات الرقمية

المرضى ومقدمو الرعاية الذين ال يمكنهم الوصول إلى هاتف ذكي ولكن يمكنهم استخدام الرسائل النصية.

تحديد مجال مرض معين وتحديد موقع الفئات السكانية المعرضة للخطر ووضع تعريفات واضحة للنطاق الكامل
لالحتياجات الوظيفية للفئات السكانية مع االستخدام الرقمي

بناء فريق القيادة

مالحظات قائمة المراجعة

التخطيط لالجتماع األول مع أصحاب المصلحة المحددين. (سيكون الغرض من هذا االجتماع هو مشاركة الفجوات مع
إشراك المرضى في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الصحية. وسيعمل االجتماع أيضا على تبادل األفكار بشأن

نهج المشاركة في منتديات الشبكات المدرجة في القائمة المختصرة ومنصات التعلم المشتركة، ومناقشة قنوات توصيل
الرسائل إلى أصحاب المصلحة المحددين بشكل منتظم.

إنشاء قنوات االتصال

قائمة المراجعة 

منتديات المناقشة
المناصرة

تحديد كيفية مشاركة المعلومات حول االحتياجات والغرض من إشراك المرضى في تطوير حلول الصحة الرقمية
واستخدامها

المشاركة المستدامة

مالحظات قائمة المراجعة

تحديث القائمة الرئيسية ألعضاء الشبكة وتحديثهم على فترات منتظمة

تحديد الفجوات في عدد المرضى الممثلين أو الذين تم التواصل معهم وإشراك شركاء جدد سنويا.

·ارجع إلى لقطة قائمة المراجعة في األعلى.
·انقر فوق المربع األزرق الموجود على اليسار

للوصول إلى قائمة المراجعة الكاملة.
قم بتنزيل المستند أو قم بأخذ نسخة مطبوعة

الستخدامه مرة أخرى.

خطوات استخدام قائمة المراجعة:
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حدد نطاق سجالت المرضى الحالية وافهمها في مجال
مرض معين 

حدد الروابط بين مطوري حلول الصحة الرقمية وسجالت
المرضى، إن وجدت

ابحث عن فرص لدمج المطورين مع السجالت الحالية،
إذا لم يكن قد تم هذا بالفعل

1) تمرين تحديد المشهد العام

هل يجمع السجل الحالي بيانات المريض الصحيحة التي تتماشى مع متطلبات
األدوات الرقمية؟

هل تساعد البيانات في تقييم تجربة المريض فيما يتعلق بعالجه ونتيجته ورحلته؟

أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:

2) التخطيط

حلل ووضح الغرض من السجل.
حدد ما إذا كان السجل وسيلة مناسبة لتحقيق الغرض.

حدد األذونات ووفر وصول المستخدم المطلوب
والمتفق عليه للمرضى ومقدمي الرعاية واألطباء

إلدخال البيانات واستخدامها في السجل.

استخدم دليً موجودا أو شارك في إنشاء دليل منظم
حول فجوات بيانات المريض وعملياتها.

حدد أصحاب المصلحة وحدد أحكام إدارة وصول
المستخدمين لمختلف أصحاب المصلحة.

اجمع مصادر البيانات وحدد المبادئ التوجيهية
الستخدام البيانات للتحليل

لماذا تريد تطوير سجل مرضى؟
ما المشكلة في مؤسستك التي يحلها سجل المرضى؟ 

ما هي األنواع المختلفة للوصول إلى البيانات التي طلبها أصحاب المصلحة (مطورو
الصحة الرقمية واألطباء والمرضى)؟

ًهل يمتلك أصحاب المصلحة في شبكاتك أو من خالل منتديات ومنصات الشبكات دلي
موجودا حول الفجوات الشائعة في البيانات في بيانات المرضى وعمليات سدها؟
ما هي المجموعات الواسعة التي يتم فيها فصل الوصول إلى البيانات التي يطلبها

مختلف أصحاب المصلحة؟ (على سبيل المثال، عرض البيانات فقط؛ وإدخال البيانات
وعرضها؛ وإدخال البيانات وعرضها وتحريرها؛ وتنظيم البيانات وتحليلها، وما إلى ذلك)

ما هي األمور المسموح بها والمحظورة عند استخدام هذه السجالت لجميع     
 أصحاب المصلحة؟

أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:
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بناء فريق

3) توفير الموارد والتنظيم

مجاالت عناصر البيانات: الشخصية،
والتعرض، والنتائج 

مصادر البيانات: معرف المريض، معايير
اختيار المريض، العالجات واالختبارات، عوامل
الخلط، استخدام التكلفة/الموارد، بيانات
المرض أو الحالة، بيانات العالج أو التداوي،
البيانات المعملية، بيانات مقدم الرعاية

الصحية، بيانات التأمين

خبراء السجل
الموظفون القانونيون

ضمان الجودة
قائد الدراسة

التسويق
االتصاالت

إدارة المشروع
ممثلو المرضى

إدارة قاعدة البيانات
مدير السجل

وضع أسس الحوكمة واإلشراف
المجلس االستشاري 

اللجنة التنفيذية أو لجنة التوجيه واإلدارة
اللجنة العلمية

لجنة/مسؤول االتصال
لجنة الوصول إلى البيانات واستخدامها ونشرها

مجلس المراجعة المؤسسي إلجراء الدراسات
بصورة أخالقية

تحديد مجموعة البيانات، والمصادر، ونتائج المرضى،
والمجموعة المستهدفة.

4) اإلطالق

قائمة مراجعة الخطط

النطاق وخطة إدارة الجودة
خطة االتصال

خطة المشتريات

الجدول الزمني وخطة
إدارة الجدول الزمني

خطة إدارة التكاليف
خطة إدارة المخاطر
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الدليل المرجعي لنشرة الصحة الرقمية واالتصاالت - إنشاء سجل
للمرضى إلشراك المرضى بناء على األدلة

 

انقر هنا لتنزيل الدليل
المرجعي إلنشاء سجل

المرضى الخاص بك

مالحظات أمثلة/ سياق الغرض/المبدأ المجاالت

  

تحسين التشخيص (فحص فعالية
الفرز) والعالج والوقاية (تحديد
المرضى للتجارب السريرية، 

دليل حقيقي على العالج) 
وسالمة المرضى (مراقبة أمان

اللقاحات واألجهزة).

ستوجه هذه المعلومات اختيار عناصر
البيانات التي ستسعى إلى جمعها. تحديد أهداف السجل وغاياته

  

قد يحتاج المرضى الذين   
 يعانون من أمراض مزمنة معينة

إلى تقييم سنوي، مما يوفر 
فرصة لتسجيل المتغيرات على

فترات سنوية.

يجب أن يقتصر اختيار بيانات السجل على
البيانات المسجلة بشكل روتيني والقابلة
للنسخ والموضوعية. حدد النتائج الصحية
المحددة التي يتم قياسها بشكل منهجي

والتي يتم توحيدها على فترات زمنية
محددة مسبًقا.

يجب أن تصف بيانات السجل حالة
المريض واألمراض المشتركة الرئيسية

بشكل كاٍف، باستخدام مقاييس 
النتائج السريرية التي يسجلها أخصائيو

الرعاية الصحية.

تعريف مجموعة بيانات السجل

راجع لقطة الدليل المرجعي على اليسار.
انقر فوق المربع األصفر أدناه للوصول إلى الدليل

المرجعي الكامل.
قم بتنزيل المستند أو قم بأخذ نسخة مطبوعة

الستخدامه مرة أخرى.

خطوات استخدام القالب:
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رانيا عزمي، رئيسة جمعية فادية البقاء واالزدهار تدعم
مرضى السرطان؛

آدم تشي، رئيس مركز القيادة الصحية الذكية، جامعة
سنغافورة الوطنية؛

نايان كالناد، الرئيس التنفيذي لشركة Avegen؛ 
ستانلي لي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة DXY؛ 

روبرتا سارنو، رئيسة قسم الصحة الرقمية في شركة
APACMed؛ 

جان جيسلر، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة
Patvocates؛ 

جولي ريهاني، مدافعة عن مرضى سرطان الثدي؛ 
ديلبريت سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة

Juvoxa؛
بهيجة جويمي، ممثل منطقة الشرق األوسط وأفريقيا،

شبكة مناصري مرضى سرطان الدم النخاعي المزمن؛  
كاوالديب سهمي، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي

لمؤسسات رعاية المرضى؛ 
روث كوجورو، المدير التنفيذي لالتصاالت والمشاركة في
شركة Novartis لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق

األوسط وأفريقيا؛  
دو زو، مسؤول االتصاالت اإلقليمية والمشاركة، شركة

Novartis؛
إليز براون، مسؤول االتصاالت اإلقليمية والمشاركة، شركة

Novartis؛
ACCESS Health ،سيجال ميستري، المدير اإلقليمي

International Southeast Asia؛
ACCESS سيريشا بيراباثينا، مستشار أول في مؤسسة

Health International Southeast Asia؛
ACCESS Health ،أبهيشيك سودكي، مستشار مبتدئ

International Southeast Asia؛ وشركاء دوليين آخرين

هذه الوثيقة اإلرشادية هي نتيجة مبادرة التحالف والشراكات
لالبتكار والحلول لصالح المرضى (APPIS) لعام 2022.

 
وقد صممت بفضل القيادة الرائدة والدعم الفكري المستمر

المقدم من شركاء APPIS 2022، الذين ساهموا في محتوى
هذه الوثيقة اإلرشادية وقاموا بمراجعتها وتقديم تعقيبات

قيمة عليها. وهم:
 

إقرارات

APPIS منظم وممول من
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