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إقرارات 

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

، الذين ساهموا في محتوى هذه الوثيقة APPIS 2022وقد ُصممت بفضل القيادة الرائدة والدعم الفكري المستمر المقدم من شركاء 

:وهم. اإلرشادية وقاموا بمراجعتها وتقديم آراء قيّمة عليها

رانيا عزمي، رئيسة جمعية فادية لدعم مرضى السرطان؛ 

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

؛ Avegenنايان كالناد، الرئيس التنفيذي لشركة 

؛ DXYستانلي لي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة 

؛ APACMed، رئيسة قسم الصحة الرقمية في شركة سارنوروبرتا

؛ Patvocates، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة جيسلرجان 

، مدافعة عن مرضى سرطان الثدي؛ ريهانيجولي 

؛Juvoxaسينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديلبريت

، ممثل منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، شبكة مناصري مرضى سرطان الدم النخاعي المزمن؛ جويميبهيجة 

سهمي، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي لمؤسسات رعاية المرضى؛  كاوالديب

لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا؛ Novartis، المدير التنفيذي لالتصاالت والمشاركة في شركة كوجوروروث 

؛Novartis، مسؤول االتصاالت اإلقليمية والمشاركة، شركة زودو 

؛Novartisبراون، مسؤول االتصاالت اإلقليمية والمشاركة، شركة إليز

لجنوب شرق آسيا؛ACCESS Health International، المدير اإلقليمي في مؤسسة ميستريسيجال 

لجنوب شرق آسيا؛ACCESS Health International، مستشار أول في مؤسسة بيراباثيناسيريشا

لجنوب شرق آسيا؛ACCESS Health International، مستشار مبتدئ في مؤسسة سودكيأبهيشيك

.وشركاء دوليون آخرون

www.appisinitiative.comالزيارة .APPISلمعرفة المزيد عن 

https://www.appisinitiative.com/
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التنفيذيالملخص 

معلومات أساسية 
، 2022لعام ( APPIS)تُعد هذه الوثيقة اإلرشادية جزًءا من مبادرة التحالف والشراكات لالبتكار والحلول لصالح المرضى 

ة وتهدف إلى تمكين تقريب وجهات النظر بين مجتمعات المرضى وأصحاب المصلحNovartisوالتي تمولها وتنظمها شركة 

وساط األكاديمية، الرئيسيين في النظام البيئي للرعاية الصحية، مثل صانعي السياسات، ودافعي األموال، واألطباء، وأعضاء األ

. والمبتكرين الرقميين، لتحسين النتائج الصحية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا

، إلى جانب محو األمية الصحية وتشكيل 2022االتصاالت والصحة الرقمية كأحد موضوعاتها في عام APPISحددت مبادرة 

في إشراك السياسات الصحية، في ضوء االحتياجات الواقعية للحلول الصحية الرقمية التي تركز على المريض والفجوات

.المرضى والمؤسسات في عمليات التطوير

.APPISلمعرفة المزيد عن www.appisinitiative.comتفضل بزيارة 

الغرض
ددة، لمؤسسات تم تطوير هذه الوثيقة، جنبًا إلى جنب مع بيان المشكلة والتحديات والمبادئ التوجيهية وعناصر اإلجراءات المح

رقمية رعاية المرضى التي ترغب في أن تصبح أكثر مشاركة في تصميم وتطوير واعتماد أدوات االتصاالت والصحة ال

.للمرضى ومقدمي الرعاية

نظرة عامة على المحتوى

ر المحتمل من الوثيقة اإلرشادية أدوات صحة رقمية لتوفر فهم أنواع الحلول المتاحة بشكل أفضل، والتأثيالجزء األوليقدم 

سيساعدهم هذا و. للمشاركة في عملية التطوير، ومستويات دورة حياة المنتج التي يمكن لمؤسسات رعاية المرضى المشاركة فيها

.  الفهم على توسيع نطاق الوصول إلى حلول الرعاية الصحية وتمكين التحسينات من خالل تقديم مدخالتهم وآرائهم

صميم واستخدام من الوثيقة اإلرشادية الفجوات والتحديات المتعلقة بإشراك مؤسسات رعاية المرضى في تالجزء الثانييعرض 

اتهم الرئيسية المرضى وأولوييواجههاوتُستخدم شخصيات المرضى لتقديم العقبات التي . أدوات االتصاالت والصحة الرقمية

وجد فيها كما يؤكد على مجاالت التركيز األربعة التي ت. وتأثير حلول الصحة الرقمية على رحلة الرعاية الصحية للمريض

جمع البيانات، ( 3التثقيف والتواصل، و( 2السياسة والشراكات، و( 1: معظم العوائق أمام المشاركة في حلول الصحة الرقمية

.وتستمر الوثيقة في تحديد نقاط المشاركة الرئيسية لمؤسسات رعاية المرضى. إظهار القيمة والتأثير( 4و

لى االختبار من الوثيقة اإلرشادية الطريق إلشراك المرضى في دورة حياة منتج الصحة الرقمية من التصور إالجزء الثالثيمهد 

ق من كما يوفر هذا الجزء إطار عمل لمعالجة العوائ. كما يوفر مبادئ توجيهية لتصميم حل يركز على المريض. واالعتماد

.  خالل الحلول في أربعة مجاالت تركيز محددة

تحديد أصحاب المصلحة ( 1: من وثيقة التوجيه طريقة للمضي قدًما من خالل وضع ثالثة عناصر إجراءاتالجزء األخير يقترح 

يقدم هذا الجزء من . توحيد البيانات مع سجالت المرضى( 3االستفادة من منصات الشبكات والتعلم المتبادل، و( 2وإشراكهم، و

يضع عناصر الوثيقة أيًضا إرشادات لمؤسسات رعاية المرضى للمساهمة في تصميم وتطوير األدوات الرقمية بشكل بنّاء، و

.اإلجراءات إلشراك المرضى على نطاق واسع وبشكل منظم

http://www.appisinitiative.com/
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هي منصة تتيح تقريب وجهات النظر بين مجتمعات المرضى وأصحاب المصلحة (APPIS)التحالف والشراكات لالبتكار والحلول لصالح المرضى 

دافعي األموال يتمثل الغرض من هذه المنصة في تعزيز المواءمة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك صانعي السياسات و. الرئيسيين

رضى في ج أفضل للمواألطباء وأعضاء األوساط األكاديمية والمبتكرين الرقميين، بشأن التحديات الرئيسية وتحديد أولويات اإلجراءات نحو تحقيق نتائ

. آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا

حية أن حلول الصحة الرقمية غالبًا ما تفشل في تحقيق التأثير المرجو ألن المرضى ومقدمي الخدمات الصAPPIS 2022أدرك أعضاء مجلس 

جوة إلى ضعف تؤدي هذه الف. يتصورون وجود تباين بين الفوائد الموعود بها لألدوات الرقمية والنتائج الصحية للمرضى ومقدمي الخدمات الصحية

ة حيث يسمعون من باإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما يشعر مقدمو الرعاية الصحية بخيبة األمل بسبب حلول الصحة الرقمي. استيعاب الحل وسوء االستخدام

الت وقد أدى هذا إلى اعتماد االتصاالت والصحة الرقمية كأحد مجا. مرضاهم أن األداة ال تلبي احتياجاتهم، وال يمكنهم رؤية فائدة األداة ألنفسهم

.APPIS 2022التركيز الرئيسية في 

محدودة على الرغم من أن الكثيرين يقدرون أدوات الصحة الرقمية ويستخدمونها، إال أن مشاركة المرضى: استخدام المريض ألدوات الصحة الرقمية

.  في تصميمها وتحديثها

.  الرقميةيُعد إشراك المرضى أمًرا حيويًا لتعزيز قدرة المريض على المشاركة الكاملة في رعايته الصحية، بما في ذلك استخدام أدوات الصحة

:باستخدام هذه الوثيقة اإلرشادية، سيتمكن المرضى ومجموعات المناصرة وأصحاب المصلحة اآلخرين من

oفهم حلول الصحة الرقمية المختلفة مع التقنيات المطلوبة وتأثيرها على الصحة؛

oتحديد نقاط المعاناة الخاصة بهم؛

oفهم الشركاء في المنظومة والجهات التي يجب عليهم التحدث إليها؛

oة الرقمية في استخدام هذه الوثيقة كنقطة انطالق للعمل مع أصحاب المصلحة على خطط مخصصة لتحسين مشاركة المرضى في عملية تطوير الصح

.بلدانهم ومناطقهم

%90%50%30-27استخدام المريض

الملخص

مشاركة المرضى وتصميم الصحة الرقمية: المصدر

من االحتفاظ بالمستخدم

يوًما90لمدة 

من التطبيقات شهدت أقل من 

عملية تنزيل500
من المرضى مهتمون بحل قائم على 

التكنولوجيا للصحة

تطوير أداة الصحة الرقمية

مقدمي ادية للمرضى وعدم فهم المطورين للعالقات االعتمادية المتبادلة التي تجمع بين التكنولوجيا والسمات البشرية والبيئة االجتماعية واالقتص

الخدمات

الجزء األول

مقدمة

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4674428/
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مجاالت التأثير الصحي حلول الصحة الرقمية

oإدارة األمراض المزمنة

oمشاركة المعلومات الصحية

oالرعاية طويلة األجل

oالصحة النفسية واالجتماعية

oالصحة الوقائية

oاألدوات التي تساعد في اإلدارة الذاتية

o السجالت الطبية التي تُشرك الممارس الطبي

والمريض

oالسيطرة على اآلثار الجانبية واآلثار العكسية

o إنتان /المتعلقة بالعدوى)الوقاية من بعض المضاعفات

(الدم، على سبيل المثال

لتي تأثير حلول الصحة الرقمية ا

ين تركز على المريض في تحس

مختلف المجاالت الصحية

التقنيات التأسيسية

oاإلنترنت

oالبيانات

السجالت الصحية اإللكترونية•

السجالت الصحية الشخصية•

oاألجهزة الذكية

oالمراقبة عن بُعد

oالروبوتات

التقنيات التفاعلية

oالصحة عن بُعد

o بوابات الصحة عبر اإلنترنت والمواقع

اإللكترونية المجتمعية

oروبوتات الدردشة لمشاركة المرضى

oمنصات الشبكات االجتماعية

omHealth

o والواقع االفتراضيللوعبةحلول صحية

تقنيات الرعاية الذاتية

oالمواقع اإللكترونية المعلوماتية

oاألجهزة الصحية القابلة لالرتداء

oتطبيقات دعم األدوية

oبرامج التثقيف الصحي عبر اإلنترنت

ية، الرعاية الذاتتهدف حلول الصحة الرقمية التي تركز على المريض إلى تحسين النتائج الصحية من خالل تزويد المرضى بالقدرة على المشاركة في

لمنصات تعمل هذه الحلول من خالل العديد من التقنيات وا. والوصول إلى المعلومات، وطلب الدعم من النظراء بلمسة هاتف ذكي أو جهاز قابل لالرتداء

.التي واآلالتأسيسية مثل اإلنترنت والهواتف الذكية واألجهزة القابلة لالرتداء مثل الساعات الذكية واألساور الصحية ووسائل التواصل االجتماع

الرقمية حلول الصحة 

انب وهذا إلى ج. على أن الهدف من أداة الصحة الرقمية التي تركز على المريض يجب أن يكون وضع المريض في مركز رعايتهاAPPISيتفق شركاء 

:فيما يلي بعض الجوانب التي يجب مراعاتها عند تطوير أداة صحة رقمية. ضمان أن األداة لن تزيد من عبء العمل على الفرق السريرية

فهم اآلليات االجتماعية وأهمية التكنولوجيا1.

تحديد اإلمكانات الفعلية لحلول الصحة الرقمية لتحسين الرعاية الصحية2.

توضيح تقديم خدمات الرعاية الصحية أثناء عملية التصميم والتطوير3.

إشراك جميع أصحاب المصلحة المتأثرين بحل الصحة الرقمية في العملية 4.

تحديد وتوضيح وسائل التمويل والدفع لخدمات الرعاية الصحية5.

ظيم البنية الثقافية وتنتسليط الضوء على العالقات االعتمادية المتبادلة التي تجمع بين التكنولوجيا واألشخاص ومقدمي الخدمات والبيئة االجتماعية و6.

التحتية للرعاية الصحية 

تحديد كيفية دمج األداة في مسار الرعاية7.

تركز على المريضتطوير أداة صحة رقمية 
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يراجعها ويتم التطوير المهني للمحتوى واألدوات من خالل المعرفة القائمة على األدلة التي. ، التعاطف الرقمي احترافي ومستمر ومدروسDXYفي "

ممارسات وهناك تركيز على تضمين. ويُستخدم نموذج متكامل لمعاملة األشخاص ككل من خالل تقديم المحتوى والتشاور بطريقة مستمرة. النظراء

."كلمة للمرضى من أجل جعل تجربة المريض أكثر تعاطًفا500إلى 300مدروسة في عالج الطبيب من خالل تدريبه على تقديم إجابات مفصلة في 

APPIS 2022، المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة، DXYستانلي لي، 

، أصبح من الواضح أن استخدام األدوات الرقمية جزء ال يتجزأ من التنمية المستدامة 19-مع ظهور الوضع الطبيعي الجديد الناجم عن جائحة كوفيد

ة للنُهج الحالية وقد ارتبطت الفروع المادي. لمؤسسات رعاية المرضى، سواًء كان ذلك للتمويل أو التعاون أو التواصل أو حتى جمع البيانات وتحليلها

وتسمح هذه التقنيات إلى رقي المبادرات الصحية من خالل . وما إلى ذلكTeamsوGoogle MeetوZoomالمعنية بالصحة، بتقنيات جديدة مثل 

العالم، وتوسيع كان من الممكن أن تكون األدوات الرقمية، وقد كانت، مفيدة في تقليل عبء أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء. تحسين الوصول إليها

.نطاق الوصول إلى حلول الرعاية الصحية، وتمكين التحسينات في التركيز على المرضى

تمكين المريضتعاون المريض
ى الرعاية التي تركز عل

المريض

أصحاب المصلحة 

مؤسسات رعاية المرضى

المرضى ومقدمو الرعاية 

شبكات المرضى عبر اإلنترنت

منتديات المعرفة

األثر الناجم عن استخدام أدوات الصحة الرقمية التي تركز على

المريض فيما يتعلق بتجربة المريض

لق األثر الناجم عن تصميم أداة رقمية تركز على المريض فيما يتع

باستخدامها واعتمادها 

يدعم صنع القرار

العالج الذاتي واالمتثال 

المراقبة الذاتية وااللتزام 

تثقيف المريض

يشجع نتائج صحية أفضل

صياغة خطط التصميم

دعم االعتماد واالستخدام

التحقق من األداة الرقمية

تقييم المستخدم

تنفيذ أدوات رقمية

نحو رعاية تركز على المريضتمكين المرضى في تطوير األدوات الرقمية 

مشاركة المريض إشراك المريض

ة، األطباء السريريون، ومهن الرعاية الصحي

ومطورو األدوات الرقمية، والباحثون
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بعض التحديات الحرجة التي تتطلب اتخاذ إجراء فوري من جانب جميع أصحاب APPIS 2022حددت المناقشات التي ُعقدت في ورش العمل وقمة 

وير حلول وهناك نقص في الممارسة القوية والمنظمة إلشراك أصوات المرضى في تط. المصلحة المعنيين لتسهيل مشاركة المرضى بشكل أفضل

. الصحة الرقمية

ى حد من سوء يتمثل التحدي األكبر في تطوير تطبيق يركز على المريض في إشراك جميع أصحاب المصلحة وفهم بعضهم البعض بوضوح مع أدن"

."أصحاب المصلحةيواجههاالتواصل، خاصةً فيما يتعلق بالجدوى والقيود والصعوبات التي 

APPIS 2022خبير الصحة الرقمية لدى منظمة الصحة العالمية، . آدم تشي، جامعة سنغافورة الوطنية

o حدد المشاركون فيAPPISحديات في الذين يعملون على جميع مستويات األنظمة البيئية الخاصة بالصحة والتكنولوجيا الرقمية، الفجوات والت

.إشراك المرضى ومؤسسات رعاية المرضى في تطوير حلول الصحة الرقمية

oة الصحيةبناًء على هذه المناقشات، يحدد هذا القسم العوائق الناشئة عن وجهات نظر المريض والمبتكر الرقمي وصانع السياسات ومقدم الرعاي.

oر التوضيحيالسياسة والشراكة، والتثقيف والتواصل، وجمع البيانات، والقيمة واألث: والفجوات مصنفة بشكل أكبر في أربعة مجاالت تركيز.

oية م صورة لكيفتُظهر الفجوات المعروضة في هذا القسم العقبات التي يواجهها المرضى، وأولوياتهم الرئيسية ورغباتهم في أداة صحة رقمية، وترس

ة ويواجهون تأثير األداة على الرعاية الصحية للمرضى من خالل أربع رحالت مرضى ألفراد يأتون من مناطق جغرافية وظروف ديموغرافية مختلف

.مشكالت متنوعة

الملخص

الجزء الثاني

الفجوات والتحديات إلشراك منظور المريض وخبرته في حلول الصحة

الرقمية
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المرضى ومقدمو الرعاية في التعامل مع أصحاب المصلحة في مجال الصحة الرقمية ومعيواجههاتوضح رحالت المرضى التالية العوائق التي 

.  نيمكن لمؤسسات رعاية المرضى أن تلعب دوًرا مهًما في سد الفجوات بين المرضى ومطوري الصحة الرقمية واألطباء المتخصصي. أطبائهم

كما . داميمكن لمؤسسات رعاية المرضى دعم المرضى ومقدمي الرعاية لهم من خالل توجيههم إلى أدوات االتصاالت والصحة الرقمية المناسبة لالستخ

ل بين يمكنهم تقديم اآلراء ونقل احتياجات المرضى وتوقعاتهم إلى مطوري الصحة الرقمية من أجل تصميم الحلول ذات الصلة وسد فجوة التواص

.  المرضى واألطباء

مرضى أال وهي مؤسسات رعاية ال: من الضروري دمج األطراف الثالثة. ال يمكن دمج احتياجات المرضى وتوقعاتهم من األداة الرقمية، بشكل منفصل

لمرضى المختلفة فيما يلي بعض األشخاص أدناه الذين يرشدونك إلى تجارب ا. ومطوري الصحة الرقمية ومقدمي الخدمات، لتعزيز التواصل بينهم جميعًا

.  في رحلة رعايتهميواجهونهاوالعوائق المختلفة التي 

م والتنفيذعدم مشاركة المرضى في صياغة السياسات والمبادئ التوجيهية للشراكات والتطوير والتنظيالسياسة والشراكات

. يحدد الجدول أدناه المجاالت الرئيسية حيث توجد عوائق إلشراك المرضى في الصحة الرقمية

التثقيف والتواصل 

ي منظومة االفتقار إلى وجود قنوات تواصل فعالة بين المرضى والمطورين وأصحاب المصلحة اآلخرين ف

الصحة الرقمية

ا يمكن من حيث م( على سبيل المثال، أطباء األورام)عدم التوافق بين المرضى واألطباء المتخصصين 

.  توقعه أو معالجته أو إدارته أو االستفادة منه في االستخدام النهائي للصحة الرقمية

جمع البيانات

ير حلول االفتقار إلى وجود عمليات وآليات لضمان الجمع السلس للبيانات والمدخالت من المرضى لتطو

مؤثرة

ن الوصول إلى على سبيل المثال، أولئك الذين ال يستطيعو-االفتقار إلى وجود أصوات تمثيلية للمرضى 

.اإلنترنت والهواتف الذكية أو األجهزة الذكية

ان القيمة واألثر التوضيحي
ثر االفتقار إلى مؤشرات ومعلمات وأطر عمل إلشراك المرضى ومؤسسات رعاية المرضى من أجل قياس أ

أدوات الصحة الرقمية
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ومات ذات عاًما من كيب تاون، ومريضة مصابة بالسرطان تم تشخيص حالتها مؤخًرا، تحديات بسبب نقص المعل42تواجه كايا، وهي أم عاملة تبلغ من العمر 

شأن المكان الذي ، فإنها تفتقر إلى الدعم والتوجيه ب"ليست بارعة في التكنولوجيا"ونظًرا ألنها تصف نفسها بأنها . الصلة المتاحة من خالل مصادر موثوقة

معات قائمة على إنها ال تشعر باألمان أو الراحة عند مشاركة بياناتها، وتتمنى أن تكون هناك مجت. يمكنها فيه البحث عن المعلومات المناسبة التي يسهل فهمها

.  الويب توفر التدريب على استخدام سجالت المرضى

كايا من كيب تاون-1رحلة المريض 

كيف يمكن لمؤسسات رعاية المرضى مساعدة كايا في مواجهة تحدياتها؟

تركيز المحددة تواجه كايا تحديات في مجالين من مجاالت ال. يجب على أصحاب المصلحة المتعددين في نظام الصحة الرقمية معالجة التحديات التي تواجهها كايا

اء عملية تخطيط لمساعدة كايا على التغلب على هذه التحديات، قد تقوم مؤسسات رعاية المرضى بإجر. التثقيف والتواصل وجمع البيانات-في القسم السابق 

تثقيفهم اليوإشراك ألصحاب المصلحة يمكن أن تساعد مؤسسات رعاية المرضى على تحديد مطوري الحلول الرقمية ومقدمي الرعاية الصحية ذوي الصلة، وبالت

.  وإبالغهم

من أجل تحسين . ةسيشمل إشراك مختلف أصحاب المصلحة لتصميم الحلول الرقمية واعتمادها اإلنشاء المشترك لمنتجات المعرفة ونشرها وإرشادات الحلول الرقمي

في ىرضمشاركة أصحاب المصلحة، سيكون من المهم وجود نظام آراء لتصميم واعتماد الحلول الرقمية التي تركز على المريض والحفاظ على مشاركة الم

المناصرة وأخيًرا، يمكن تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من خالل اإلجراءات التي تضمن خصوصية البيانات وحمايتها، مثل مجتمعات.  العملية من البداية

1نصر اإلجراء لمعرفة المزيد حول كيف يمكن أن يكون تعيين أصحاب المصلحة وإشراكهم مفيًدا، يُرجى الرجوع إلى ع. ومجتمعات التدريب القائمة على الويب

.في الجزء الرابع

ها تم تشخيص إصابت. عاًما من كيب تاون42أم عاملة تبلغ من العمر كايا

أو مؤخًرا بسرطان الثدي، وال تعرف سوى القليل جًدا عن ذلك المرض

ها وهي تشعر باالنفصال عن مقدمي الرعاية الصحية المتابعين ل. تقدمه

ة شخصي"توصف أيًضا بأنها . غير متأكدة وقلقة بشأن خطة عالجها

ترتاح وتتعلم أفضل من خالل سماع قصص اآلخرين " اجتماعية

.  وتجاربهم

HR+ /HER-2المرحلة الثانية من سرطان الثدي : التشخيص

زوج وابنتان مراهقتان: األسرة

شخيص؛ لم يتم تعريفها على أي مجموعات دعم عند الت: الترابط المجتمعي

اتف تتفاعل مع األمهات الصديقات من خالل تطبيقات الدردشة عبر اله

المحمول ووجًها لوجه

عي؛ ال توجد حسابات على وسائل التواصل االجتما: محو األمية الرقمية

شعر بأنها ولكنها ت" ليست على دراية بالتكنولوجيا"وتصف نفسها بأنها 

ة الرقمية قادرة بما يكفي على التعلم؛ وعلى استعداد الستخدام أدوات الصح

إذا كانت ستساعدها على التواصل أكثر مع مقدمي الخدمات الذين 

.يتابعونها

العثور على معلومات

إلى على رعايتها، فإنها تحتاجكايالكي تسيطر 

.البحث عن معلومات من مصادر تثق بها

مستعدة لتنزيل تطبيق يأخذ مدخالت كايا

ارد المستخدمين النشطة إلنشاء قاعدة بيانات لمو

ن السرطان ومجموعات الدعم والفعاليات مع تعيي

.محدد لمصدر المعلومات

المشاركة المبكرة

الت تحتوي أدوات الصحة الرقمية الحالية على مدخ

هم قليلة جًدا للمرضى الذين تم تشخيص أمراض

.حديثًا

شارك ترغب كايا في المشاركة في التقييم لكي ت

.رقميةاحتياجاتها وتبني قدراتها في مجال الصحة ال

ضعف محو األمية الرقمية

ض ال يعرف الكثير من السكان ذوي الدخل المنخف

والتعليم المنخفض سوى القليل جًدا عن أدوات

.الصحة الرقمية وفوائدها

لنطاق توصي كايا باستخدام قنوات توصيل واسعة ا

للتواصل وتضمين ميزات الدعم والعناصر 

.االجتماعية لتجربة المستخدم

الوصول إلى مناطق األمراض

سوا المرضى الذين انقطع اتصالهم في وقت التشخيص لي

جتماعي تفضل كايا استخدام وسائل التواصل اال. بالقليلين

.حيث يمكنها التفاعل مع مجموعات

الجتماعي يمكن للمبتكرين الترويج لقنوات وسائل التواصل ا

وتطويرها من خالل تحديد أصحاب المصلحة المتعددين 

وتحليلهم

ضمان الخصوصية

قة يحتاج المرضى إلى الشعور باألمان والث

.في أدوات الصحة الرقمية الخاصة بهم

ة كايا متحمسة للدفاع عن تشريعات حماي

ى البيانات وتقديم المجتمعات القائمة عل

دام الويب التي توفر التدريب على استخ

.سجالت المرضى
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عاًما وترعى عمتها التي تعاني من السرطان، من العثور على الدعم داخل المجتمع المحلي أو من32لم تتمكن نجوك، وهي مقدمة رعاية تبلغ من العمر 

تطلع نجوك ت. ويعيقها نقص منصات التواصل عن طلب التوجيه والدعم أثناء رعايتها ألحد أفراد األسرة. مقدمي الرعاية اآلخرين إلى مرضى السرطان

في والمشاركة إلى المشاركة في قنوات تشكيل السياسات للحلول الرقمية حيث يمكنها تقديم مدخالت لمطوري الصحة الرقمية من خالل منظور تنظيمي

ن آراءها لم يتم بعد تقديم اآلراء مباشرةً إلى المطورين، تجد نجوك أ. منصات التواصل لمشاركة البيانات وإحداث تأثير على استخدام الحلول الرقمية

.وقد يرجع ذلك إلى قناة اآلراء غير المنظمة والمباشرة التي تستخدمها نجوك. دمجها

نجوك من هانوي-2رحلة المريض 

؟كيف يمكن لمؤسسات رعاية المرضى مساعدة نجوك في مواجهة تحدياتها

.  السياسة والشراكات وجمع البيانات-تواجه نجوك تحديات في مجالين من مجاالت التركيز المحددة في القسم السابق 

إلشراك متبادل لمساعدة نجوك في مواجهة العوائق التي تواجهها، يمكن لمؤسسات رعاية المرضى بناء أو استخدام منتديات الشبكات الحالية والتعلم ال

ثر تنظيًما، السياسات الذين سيساعدون في تقديم آراء رسمية وأكمطوري الحلول الرقمية ذات الصلة والمرضى ومقدمي الرعاية الصحية وصانعي

دة، يُرجى لمعرفة المزيد حول كيف يمكن أن تكون منتديات الشبكات ومنصات التعلم المتبادل مفي. لمواءمة المدخالت من جميع أصحاب المصلحة

.في الجزء الرابع2الرجوع إلى عنصر اإلجراء 

عاًما، ترعى عمتها التي تم 32مقدمة رعاية تبلغ من العمر نجوك 

.  نواتتشخيص إصابتها بنوع نادر ولكنه خطير من السرطان منذ ثالث س

تخدمت العديد وتلعب نجوك دوًرا رئيسيًا في تنسيق الرعاية لعمتها، وقد اس

وهي متصلة بمجموعة . من أدوات الصحة الرقمية خالل هذه الرحلة

ن مناصرة مرضى تركز على السرطان؛ لكن على الرغم من أنها تشعر أ

رين لديها آراء مهمة، إال أنها ال تشعر بوجود إمكانية الوصول إلى المبتك

.ألدواتالرقميين من أجل رفع صوت المرضى فيما يتعلق بتصميم هذه ا

نمقدم رعاية ألحد أفراد األسرة مصاب بنوع نادر من السرطا: التشخيص

غير متزوجة؛ تعيش مع العائلة الكبيرة: األسرة

ة من متصلة جيًدا وعلى الرغم من أنها ال تزال متشكك: الترابط المجتمعي

ات جميع خياراتها للمشاركة، إال أنها ترغب في إشراك كيانات خارج مجموع

المناصرة التقليدية بطريقة متسقة ومنظمة

مرتفع: محو األمية الرقمية

توسيع الشبكات

تدرك إلى أي مدى يمكن أن . نجوك متصلة

ي تتصل أكثر من أجل رفع صوت المرضى ف

اج لقد حددت الفجوات، وتحت. مجتمعها المحلي

.  اآلن إلى التحدث مع األشخاص المناسبين

ى يمكن توصيل نجوك بمجموعات مرضى أخر

.باستخدام المنصات واألدوات الرقمية

إشراك أصحاب المصلحة

نعي ينبغي أن تحاول نجوك االنخراط مباشرة مع صا

كة السياسات وأصحاب المصلحة المعنيين والمشار

.  ع األخرىفي تقييمات التكنولوجيا الصحية والمشاري

ويمكن لنجوك، بدعم من المطورين، أن تنظم 

نظر في التواصل بين المريض والطبيب السريري لل

.احتياجات أصحاب المصلحة من األداة

تواصل متسق

مزيد بمجرد أن تتصل نجوك، فإنها تريد جلب ال

راية من المرضى إلى الشبكة، حتى يكونوا على د

يمكن أن تعمل نجوك مع المطورين . أيًضا

لتصميم وإشراك المرضى ومجموعات مناصرة

المرضى في منصة محايدة عبر اإلنترنت 

.للحصول على آراء حول تطوير األدوات

تسليط الضوء على المناصرين

ة ال ترغب نجوك دائًما في العمل كجزء من مجموع

حل مناصرة ألنها تشعر بأن آراءها فعالة في كل مرا

الل يمكن لنجوك توسيع فائدة المنصة من خ. العالج

.مشاركة خبرة المناصرين مثلها مع المرضى

آراء مؤثرة

عندما أرسلت نجوك آراء حول أداة صحة 

رقمية في عام تشخيص مرض عمتها، وجدت

.  ق بعدأنه بعد ثالث سنوات، لم يتغير التطبي

إلى جانب المنصة وداعمي المرضى، سيكون

ثير من المفيد تقديم دليل منظم لمقاييس تأ

.المرضى
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قلق بشأن خصوصية كما أنه. يجد أحمد صعوبة في تحديد القنوات الصحيحة للتثقيف والتواصل لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام حلول الصحة الرقمية

لرقمية لول الصحة ابياناته الصحية ويريد مشاركة أفكاره حول تحسين استخدام التطبيق، وخصوصية البيانات وأمنها، وكيف يمكن لمدخالته ترقية أحد ح

ت هناك حاجة ليس. مع زيادة البيانات من األدوات الرقمية، من المهم ضمان استخدام البيانات مع ضمان سرية المريض وخصوصيته. لتحسين االستخدام

ل طرف حدود فقط للتأكيد على صوت المريض في تطوير المواد الرقمية ولكن أيًضا للسماح للمريض باالستماع إلى مخاوف المطور حتى يفهم ك

.ورغبات الطرف اآلخر

أحمد من أنقرة-3رحلة المريض 

كيف يمكن لمؤسسات رعاية المرضى مساعدة أحمد في مواجهة تحدياته؟

.  التثقيف والتواصل وجمع البيانات-يواجه أحمد تحديات في مجالين من مجاالت التركيز المحددة في القسم السابق 

ت المرض لمجاالتهملمساعدة أحمد في مواجهة العوائق التي يواجهها، يمكن لمؤسسات رعاية المرضى أن تساعد في تحديد مطوري الحلول الرقمية ذات الصلة وأدوا

ستخدم قد ت. هاتاجالمحددة، وشبكات مقدمي الخدمات، ومجموعات الدعم المحلية المتاحة للمرضى لتوجيههم للحصول على مزيد من المعلومات الموجهة التي قد يح

رق مؤسسات رعاية المرضى قنوات مختلفة من أجل مشاركة المعلومات حول أدوات الصحة الرقمية ذات الصلة للمرضى في مجاالت مرض محددة وضمان ط

يض؛ مرالللتواصل مع المرضى في مجموعات مهمشة يصعب الوصول إليها؛ وبناء وتمكين نظام آراء من المرضى إلى مطوري الحلول الرقمية من بداية رحلة

.  رضىللموتمكين الحوار، وتبادل األفكار، وتجارب المرضى، ورحالتهم عبر منصات التواصل عبر اإلنترنت، ومناقشات جماعية مركزة، واستطالعات رأي 

2و1جراءات اإللمعرفة المزيد حول كيفية تحديد أصحاب المصلحة وإشراكهم واستخدام منتديات التواصل ومنصات التعلم المتبادل، يُرجى الرجوع إلى عنصري

.في الجزء الرابع

عاًما من أنقرة يعيش مع زوجته 63عامل يومي يبلغ من العمر أحمد 

هو في العام الماضي، عانى أحمد من نوبة قلبية و. وابنه وحماته المسنة

دوث نوبة اآلن يتناول األدوية وقد أجرى تغييرات في أسلوب حياته لمنع ح

ء يستخدم جهاز مراقبة عن بُعد للقلب لتجنب السفر إلجرا. أخرى

 يتمكن ويشعر أحمد باإلحباط عندما ال. آراء من طبيبويتلقيالفحوصات 

.من مناقشة عالجه ومشكالته الوجدانية

مرض قلبي وعائي؛ خفقان قلب مصحوب بأعراض: التشخيص

زوجة وابن وحماة مسنة: األسرة

تحسين جودة قلق بشأن استخدام تعقيباته ليتم دمجها في: الترابط المجتمعي

.الجهاز من أجل استخدام المجتمع لذلك الجهاز

منخفض: محو األمية الرقمية

القيمة للمريض

يحتاج أحمد إلى المعلومات الصحيحة،

. ة لهفي الوقت المناسب، وبطريقة مناسب

ير يحتاج أحمد إلى أداة رقمية يمكنها توف

.  معلومات عن مجموعات الدعم المحلية

يجب أن تتضمن األدوات العنوان 

ومعلومات االتصال الخاصة 

.بالمجموعات

دخل منخفض ومحو أمية منخفض

ى بعد توفر هذه األدوات، يحتاج المرضى مثل أحمد إل

لنظر أدوات الصحة الرقمية لتلبية احتياجاتهم بغض ا

راتيجيات يوصى باستخدام االست. عن التركيبة السكانية

مع القائمة على األدلة، بما في ذلك تحسين المشاركة

.المرضى بشكل مباشر، لمطوري الصحة الرقمية

قناة االتصال

جاه يوضح أحمد عدم وجود قناة اتصال ثنائية االت

ن سيكون م. بين طبيبه ومطوري األجهزة وبينه

ع المفيد إنشاء منصة لمشاركة رحالت المرضى م

جميع أصحاب المصلحة من أجل االستجابة 

.ومشاركة األفكار

تحسين جمع البيانات

أن يمكن أن يشعر المرضى مثل أحمد بالقلق بش

م ونماذج العالقة بين البيانات التي تُسجلها أجهزته

حديد ويمكن للمطورين تطوير أداة لت. التعقيبات

تدفقها الفجوات في عمليات رصد بيانات المرضى و

وتحليلها من أجل حلول صحة رقمية تركز على

.المريض

دمج التعقيبات

اط يقوم أحمد بملء االستبيان المقدم له بنش

ومع ذلك، فهو غير متأكد مما إذا كان . ودقة

طة يُستخدم إلجراء تغييرات على الجهاز أو خ

لتوفير المعلومات . الرعاية الخاصة به

يجب الصحيحة واستخدامها لتحسين العمليات،

.تضمين المرضى في تحليل البيانات
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المعلومات يمكن أن يؤدي الوصول السهل إلى. تعتمد مي بشكل أعمى على اإلنترنت وتجد صعوبة في العثور على معلومات متحقق منها عن أعراضها

م تكن غير تعتقد مي أنه يمكنها البحث من خالل هاتفها المحمول عن أي شيء وجمع معلومات غير دقيقة، إن ل. غير المتحقق منها إلى تضليل المرضى

وتخلق هذه المعلومات محادثات ُمرهقة وسوء تواصل مع طبيبها الذي يحاول تصحيح تشخيصاتها الخاطئة. ذات صلة بالمرة

مي من تايبيه-4رحلة المريض 

كيف يمكن لمؤسسات رعاية المرضى مساعدة مي في مواجهة تحدياتها؟

ي عوبة فأدى تقدم الوسائط الرقمية إلى زيادة سريعة في المعلومات الصحية الكاذبة أو غير الدقيقة، حيث يجد كل من المرضى ومقدمي الرعاية ص

التواصل وإظهار التثقيف و-تواجه مي تحديات في مجالين من مجاالت التركيز المحددة في القسم السابق . تقييم المعلومات الموجودة على اإلنترنت

.  القيمة والتأثير

الية لمساعدة مي في مواجهة العوائق التي تواجهها، يمكن لمؤسسات رعاية المرضى وأصحاب المصلحة بناء أو استخدام منتديات الشبكات الح

لمسؤولية بشأنومنصات التعلم المتبادل للمؤسسات المحددة التي تشارك وتنشر محتوى خاص بالمرض على مواقعها اإللكترونية وتدافع عن إخالء ا

ت التعلم المتبادل قوية ويجب أن تستخدم منتديات التواصل ومنصا. المحتوى الذي تتم مشاركته في النطاق العام للمرضى الذين يقيّمون أعراضهم ذاتيًا

نتديات لمعرفة المزيد حول كيف يمكن أن تكون م. البنيان لمنح المرضى الفرصة لفهم أعراض ومواقف المرضى اآلخرين من خالل مصدر معتمد

.في الجزء الرابع2الشبكات ومنصات التعلم المتبادل مفيدة، يُرجى الرجوع إلى عنصر اإلجراء 

التعب كانت تعاني منذ بعض الوقت من.  مبرمجة كمبيوتر من تايبيهمي 

وخلصت إلى أنها كانت تعاني من كتلة دماغية . واإلرهاق المستمرين

عد مع وحصلت على مو. صامتة بعد تصفح اإلنترنت بحثًا عن األعراض

الرغم وعلى. طبيب وذهبت للزيارة مع قائمة بالفحوصات واختبارات الدم

.  امن رأي الطبيب المعارض لهذه الفحوصات باهظة الثمن، إال أنها أجرته

كان يمكن وخلصت النتائج إلى أنها كانت تعاني من فقر الدم البسيط، والذي

.اكتشافه دون جميع هذه الفحوصات المكلفة

اإلصابة بفقر الدم: التشخيص

زوج وابن: األسرة

وتعطي على اتصال جيد بالنساء في المجتمع المحلي: الترابط المجتمعي

تقديًرا كبيًرا للمشورة المتاحة على اإلنترنت

مرتفع: محو األمية الرقمية

سهولة الوصول إلى المعلومات

تي تحتاج مي إلى الوصول إلى المعلومات ال

تاحة تم التحقق والتوثق منها والمنصات الم

ى تجد مي والمرض. بسهولة عبر اإلنترنت

ت اآلخرون مثلها أنه من السهل تلقي معلوما

يم عبر اإلنترنت حول مرضهم من خالل تقد

.أعراضهم

إخالء المسؤولية والمشورة

رونية يستضيف اإلنترنت العديد من المواقع اإللكت

مي والمنصات التي يمكن أن يستخدمها مرضى مثل

وتحتاج المواقع . لتلقي معلومات عن مرضهم

مرضى اإللكترونية إلى تقديم المشورة والمعلومات لل

لى حول الحصول على موعد مع الطبيب للحصول ع

.مزيد من المعلومات عن مرضهم

التحقق من المعلومات

ن تُظهر حالة مي الحاجة إلى التحقق القوي م

ة المعلومات والتحذير من المعلومات الخاطئ

التي تتطلب المعلومات. المقدمة عبر اإلنترنت

ر تشير إلى األمراض الخطيرة تحققًا أكث

.شموالً 

قناة االتصال

هم يجب إبالغ المرضى مثل مي الذين لدي

ترنت معتقدات قوية بشأن المشورة عبر اإلن

ة من خالل هذه المواقع اإللكترونية بأهمي

رأي الممارس الطبي للحالة الصحية 

.للمريض والخطوات التالية المطلوبة

تعريف األعراض

ر عن ال يتمكن الكثير من المرضى من التعبي

أعراضهم بطريقة مناسبة ومثالية مما يؤدي

.  يةإلى نتائج متطرفة من المواقع اإللكترون

ويجب إبالغ المرضى بطرق فهم أعراضهم 

.وشرحها دون المبالغة فيها
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ية، والتثقيف، مجمعون تقريبًا على أن المفتاح لتحسين مشاركة المرضى في عمليات الصحة الرقمية هو تحسين محو األمية الرقمAPPISكان شركاء 

، ال يزال إشراك المرضى في العالم االفتراضي 19-في الوضع الطبيعي الجديد الناجم عن كوفيد. والتواصل بين المرضى ومؤسسات الرعاية الصحية

يجعلوا الحل ويُعد فهم دورة حياة المنتج أمًرا بالغ األهمية إلشراك أصحاب المصلحة الذين يجب أن يساهموا في كل مرحلة فيها و. أمًرا مهًما للغاية

.  مفيًدا للمرضى

في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا ثالث مراحل يمكن أن يكون للمرضى ومؤسسات رعاية APPISحدد المشاركون في 

اعتماد ( 3االختبار والتحسين؛ و( 2التصور والتصميم؛ و( 1: المرضى فيها تأثير أكبر على تطوير حلول الصحة الرقمية التي تركز على المريض

.األدوات الرقمية

وات على هذه الفجيحدد هذا القسم المبادئ التوجيهية إلشراك المرضى ويستخدم إطار عمل لتحليل التحديات في إشراك المرضى، ويوصي بحلول للتغلب

.ويحدد مسار تنفيذ لمؤسسات رعاية المرضى مذكور بمزيد من التفصيل في القسم القادم

الملخص

أدوات الصحة الرقميةمراحل مشاركة مؤسسات رعاية المرضى في 

المرحلة األولى

التصور والتصميم 

:  فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تشارك من خاللها مؤسسات رعاية المرضى في مرحلة التصور والتصميم

oألمراض يجب تحديد الحلول الرقمية. المشاركة مع مطوري الصحة الرقمية لتحديد نطاق وتركيز مشروع الصحة الرقمية

.  معينة من خالل االستشارات

oاعل المرضى يمكن استخدام جلسات تف. تقديم تعقيبات المرضى ودعمهم في الوقت المناسب لمطوري أدوات الصحة الرقمية

.  لتعديل تصميم أي أداة ومحتواها

الجزء الثالث
قواعد المشاركة لمؤسسات رعاية المرضى

تائج التي معهد أبحاث الن، استشهد المشاركون بأمثلة حصل فيها العديد من الباحثين في طب الطوارئ على منح من منظمات مثلAPPIS 2022خالل 

ية الوطنية الستخدام طرق التصميم التي تركز على المريض حيث يشارك المرضى في كامل عملمعاهد الصحة و(PCORI)تركز على المريض 

إنشاء أدوات صحة كما يعقد عدد متزايد من األطباء شراكات مع شركات، بدًءا من الشركات الناشئة إلى شركات التكنولوجيا العمالقة، لتسهيل. التصميم

.  رقمية تركز على المريض

مثال

https://www.pcori.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4674428/
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المرحلة الثانية

االختبار والتحسين 

رقمية يمكن خالل هذه المرحلة لمؤسسات رعاية المرضى قيادة تقديم تعقيبات ومدخالت مستمرة لمطوري أدوات الصحة ال

التقييم يحتاج مطورو أدوات الصحة الرقمية إلى وضع وتوحيد بروتوكوالت. خالل مرحلة وضع النماذج األولية واالختبار

مان تلبية لجمع التعقيبات من المرضى بانتظام من خالل استخدام مؤسسات رعاية المرضى ومنصات التواصل القائمة مع ض

.االحتياجات الجديدة بشكل مستدام

كة ، مثاالً على حل صحة رقمية يركز على المريض طورته شر، وهو أداة لتحسين جودة رعاية الحمل"معًا من أجلها"Together for Herيُعد تطبيق 

Avegen .ل اليومي أشرك فريق أدوات الصحة الرقمية لجنة من المرضى، باستخدام طرق نوعية صارمة، في تطوير وتحسين كل من المحتوى والهيك

.لتدخالت وتطبيقات الرسائل النصية

مثال

ن على النتائج السريرية بين األمهات الالتي يستخدمن التطبيق مAvegenالخاصة بشركة " معًا من أجلها"Together for Herيتم تقييم تأثير أداة "

يق هذا التحليل إلجراء ويستخدم الفر. خالل إنشاء حلقة فعالة، حيث نتلقى األفكار، ونتحقق من صحة هذه األفكار، ثم نجري تحليالً لفهم سلوك المستخدم

."مقابالت ومناقشات مع األمهات لتوليد األفكار ودفعها إلى األمام

Avegen،APPIS 2022نايان كالناد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة 

المرحلة الثالثة

اعتماد األدوات الرقمية 

وري بمجرد أن يجمع حٌل ما قاعدة مستخدمين مستقرة، يمكن لمؤسسات رعاية المرضى أن تلعب دوًرا مهًما في مساعدة مط

.  ضىأدوات الصحة الرقمية وأصحاب المصلحة اآلخرين على تفسير بيانات استخدام المرضى مع ضمان حماية حقوق المر

ى هيكليًا يمكن استخدام بيانات استخدام المنتج التي تم الحصول عليها من المرضى لتحديد األنماط التي تجمع آراء المرض

دوات الرقمية، تساعد هذه األنماط في وضع فرضيات لتقييم اعتماد األ. ومساعدة المطورين على تحديد سياق سلوك المستخدمين

.  ويمكن لألطباء والممرضات التحقق من صحة هذه الفرضيات

https://www.togetherforher.com/


نحو حلول صحة رقمية تعاونية تركز على المريض 16

oمطوري ستعتمد المشاركة على مجال المرض المحدد المختار، والقنوات المتاحة، والطبيعة الالحقة للمشاركة بين مؤسسات رعاية المرضى و

.  أدوات الصحة الرقمية واألطباء

oيتمثل الغرض من أداة الصحة الرقمية في أن تكون عامل تمكين للحصول على الرعاية والمعلومات وليست هدفًا في ذاتها  .

oبل بدء مشارك ق/من أمثلة ذلك االطمئنان على الحالة الذهنية لكل مريض. )ممارسة التعاطف النشط عند إشراك المرضى من خالل منصة رقمية

وغيرهما، واستهداف كل نشاط تجاه Google MeetوZoomجلسة افتراضية، وتطوير المهارات في استخدام المنصات االفتراضية مثل 

و مجموعات فرعية محددة من المرضى باإلضافة إلى استخدام مجاالت عامة أخرى، مثل الصحف، لنشر المعلومات في جميع أنحاء الدولة أ

(.  المنطقة

oل المثال، قد على سبي. إجراء قياس فعال حول ما إذا كان قد حصل للمرضى تأثير إيجابي نتيجة الستخدام األدوات الرقمية التي يستخدمونها

حتى تحقيق ترغب مؤسسة عالج سرطان في التركيز على التحسينات في نوعية حياة المريض كعامل نجاح والتأكيد على الرفاهية والسعادة

.  الشفاء الكامل للمريض

تماد ن؛ إلى اعيلخص إطار العمل أدناه جميع المراحل الثالث لدورة حياة منتج الصحة الرقمية، بدًءا من التصور والتصميم؛ إلى االختبار والتحسي

ات رعاية ويعرض الحلول في أربعة مجاالت تركيز وثالثة عناصر إجراءات واسعة وشاملة لمؤسس. المرضى ومقدمي الرعاية ألداة الصحة الرقمية

.  المرضى من أجل معالجة الفجوات والعوائق المحددة ككل

الصحة الرقميةتحليل العوائق التي تحول دون مشاركة المرضى في 

الجودة ات رقمية عاليةتؤدي عملية تصميم المنتجات الصحية الرقمية، التي تركز على المريض ومشاركته، واختبارها وتقييمها وتنفيذها إلى توفير أدو

ري أدوات يمكن لمؤسسات رعاية المرضى المشاركة مع مطوري ومبتك. وقابلة لالعتماد مقارنةً بعدم إشراك المرضى أو مقدمي الرعاية في العملية

.الصحة الرقمية في المراحل المختلفة لتقديم المدخالت وضمان أن األدوات التي يتم تطويرها واعتمادها تتمحور حول المرضى

.APPIS 2022تم توضيح التطبيق والمعلومات األساسية لدعم إطار العمل في نشرة 

الذي يركز على وفيما يلي المبادئ التوجيهية للنهج التشاركي. لمؤسسات رعاية المرضى دور ومسؤولية محددة في كامل دورة حياة منتج الصحة الرقمية

.  المريض في حلول الصحة الرقمية، بغض النظر عن المرحلة التي يمر بها حل الصحة الرقمية

oإشراك المرضى واألطباء المتخصصين في المرحلة ذات الصلة من تصميم حل الصحة الرقمية وتنفيذه  .

التي تركز على المريض المبادئ التوجيهية للحلول الرقمية 
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الحلولزمجاالت التركيالتحديات

:  المرحلة األولى
يموالتصمالتصور

:  المرحلة الثالثة

اعتماد األدوات 
الرقمية

حلة الثانية
المر

ن:  
سي

ح
ختبار والت

ال
ا

ج
دورة المنت

عدم مشاركة المرضى في صياغة 
السياسات والمبادئ التوجيهية

لةاالفتقار إلى قنوات تواصل فعا

اء عدم التطابق بين المرضى واألطب

في استخدام الصحة الرقمية 

واعتمادها

عدم وجود عمليات لجمع البيانات 

والمدخالت من المرضى

ى عدم وجود أصوات تمثيلية للمرض

على سبيل المثال، أولئك الذين)

(ليس لديهم إنترنت

عدم وجود مؤشرات وأطر 

عمل إلدراج المرضى لقياس 
األثر

توحيد : 3عنصر اإلجراء 

البيانات مع سجالت 

المرضى

استخدام : 2عنصر اإلجراء 

ت منتديات التواصل ومنصا

التعلم المتبادل

تحديد : 1عنصر اإلجراء 

أصحاب المصلحة 

وإشراكهم

تنظيم إشراك المرضى

مجموعات الدعم لتوسيع 

الشبكة وزيادة األثر

منصات للتواصل والتعلم

المتبادل

تفاعل أصحاب المصلحة 

للتعاون ومشاركة الرحالت

واألفكار

ت إنشاء قاعدة بيانات وسجال

للمرضى

ات حل الفجوات في جمع البيان

وتحليلها

على )إنشاء قنوات لآلراء 

سبيل المثال، دردشة بين 

(المريض والطبيب

نائي تنفيذ تعقيبات التواصل ث

االتجاه

جمع البيانات وتحليلها 

باستخدام سجالت المرضى

السياسة والشراكات

لالتثقيف والتواص

جمع البيانات

الصحة الرقمية عمل اتصاالت إطار

لمؤسسات رعاية المرضىAPPIS 2022انقر هنا لتنزيل نشرة 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4674428/

إظهار القيمة واألثر

https://www.appisinitiative.com/_files/ugd/365c7c_359d8e7db3ec449cbb52dac559ecf6b5.pdf
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.  ىعرض العديد من حلول الصحة الرقمية التي تركز على المريض والتي تم إنشاؤها باستخدام مدخالت من مشاركة المرضAPPIS 2022شهد 

ها يجب أن تكون هناك قنوات تعاون لمؤسسات رعاية المرضى وأصحاب المصلحة من أجل المساهمة في تصميم أدوات الصحة الرقمية واختبار

يجاد ثالثة عناصر إجراءات في القسم التالي، يُرجى إ. وتقييمها وتنفيذها واستخدامها لتحسين النتائج الصحية وتشجيع الرعاية التي تركز على المريض

عاية لمؤسسات رعاية المرضى لمراجعة وتحديد أي منها سيكون األنسب وهو األولوية الرئيسية، بالنظر إلى المشهد الصحي الرقمي ونظام الر

.الصحية

أصحاب يوضح هذا القسم الخطوات العملية وعناصر اإلجراءات التي تسلط الضوء على السبيل إلى المضي قدًما للمرضى ومجموعات المناصرة و

.المصلحة اآلخرين للمشاركة بشكل أفضل في تصميم حلول الصحة الرقمية وتطويرها وتنفيذها

األدلة عة ويتم استكمال كل واحد من عناصر اإلجراءات واالقتراحات الموصى بها بسلسلة من األدلة السريعة التي تشمل أدوات التحديد وقوائم المراج

.لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى

الملخص

الجزء الرابع

عناصر إجراءات القيام بالتدخالت التي تركز على المريض من أجل الصحة 

الرقمية

لمؤسسات رعاية المرضىAPPIS 2022انقر هنا لتنزيل نشرة 

https://www.appisinitiative.com/_files/ugd/365c7c_359d8e7db3ec449cbb52dac559ecf6b5.pdf
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ما الذي : فهم المشهد العام لديك

من يريد المرضى حله أو تحسينه

خالل أدوات الصحة الرقمية؟ 

من هم مطورو أدوات الصحة 

الرقمية ومؤسساتها؟ 

ما هي بعض المنظمات وأصحاب 

بما في ذلك مقدمي )المصلحة 

الذين يدعمون( الرعاية الصحية

على أساليب التصميم التي تركز

المريض؟ 

تحديد أصحاب المصلحة 

وإشراكهم

:  1عنصر اإلجراء رقم 

أصحاب المصلحة -توسيع 

والشبكات 

ما هي نقاط الدخول المتاحة 

هد للمشاركة بناًء على هذا المش

العام؟ هل هناك موارد كافية 

لذلك؟

تحديد األدوار والمسؤوليات 

ألصحاب المصلحة

المشاركة في /إنشاء

ةمنتديات تواصل رقمي/منصات

هل هناك مجموعات بيانات 

موحدة متاحة للمرضى 

ونوا والمبتكرين الرقميين ليك

أكثر مشاركة؟ 

ثر جعل عمليات جمع البيانات أك

رضىكفاءة لتلبية احتياجات الم

صياغة قاعدة بيانات المرضى

وسجالتهم

3عنصر اإلجراء رقم 

ىتوحيد قاعدة بيانات المرض

2عنصر اإلجراء رقم 

ةتحديد نقاط الدخول للمشارك

1عنصر اإلجراء 

تحديد أصحاب المصلحة وإشراكهم

مقام يجب أن يتم تحديد المشهد العام ألصحاب المصلحة في ال

تشاركون األول لتحديد القائمين على التعبئة والميسرين الذين ي

مصالح مشتركة مع المرضى ومؤسسات رعاية المرضى 

سيساعد تحديد أصحاب المصلحة . واألطباء والمطورين

بين مؤسسات رعاية المرضى في التفاعل مع األشخاص المناس

اون مع في الوقت المناسب للتعريف بأولويات المرضى والتع

.  أصحاب المصلحة لمشاركة الموارد والخبرات والتوجيهات

من المشاركين في %75وافق ما يقرب من 

APPIS 2022 تحديد أصحاب المصلحةعلى

هد باعتبار هذا واحد من أفضل الطرق لفهم المش

ي العام لتحسين التثقيف والتواصل الصح

.الرقمي

عقد مشاورات مع مؤسسات رعاية المرضى لتحديد األولويات وتخطيط عناصر اإلجراءات 
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.  يتكون عنصر اإلجراء هذا من جزأين، أوالً، تحديد أصحاب المصلحة، وثانيًا، إشراكهم لتحسين مشاركة المرضى

التمرين على تحديد أصحاب المصلحة 

ا المرض يتمثل الهدف من هذا التمرين في تحديد أصحاب المصلحة، مما يتطلب فهم المشهد العام لمطوري حلول الصحة الرقمية في مجال وجغرافي

، وهيئات تقييم انظر إلى المؤثرين الرئيسيين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر؛ مطوري الصحة الرقمية، ومؤسسات الرعاية الصحية. المحددة

.  لرقميةالتكنولوجيا الصحية، والهيئات التنظيمية، والصناعة، والجمعيات الطبية، وشركاء التنمية، والكيانات الحكومية، وصناديق الحماية ا

ات، يمكن أن تكون هناك مصادر مختلفة لتحديد أصحاب المصلحة؛ مثل إجراء األبحاث من خالل مراجعة المنشورات الطبية، والمقاالت، والمؤتمر

.  واألوراق البيضاء، ومؤسسات الرعاية الصحية، ومنصات شركات الصحة الرقمية عبر اإلنترنت

:فيما يلي نظرة عامة موجزة على الخطوات المتضمنة

. خارج المجال" األشخاص"ادرس مطوري الصحة الرقمية وصناعة الصحة الرقمية، ويشمل هذا القيم واألهداف والخبرات واالحتياجات وفهم 1.

م األساسي بمجرد إدراج أصحاب المصلحة الرئيسيين، يجب وضعهم في مجاالت اهتمامهم من خالل االستبيانات والمقابالت لتناسب مجال خبرته2.

.واألثر الذي يمكنهم تحقيقه

.حدد دور ومسؤوليات كل من أصحاب المصلحة المحددين، وأنشئ القنوات، وضع عملية إلشراكهم3.

ومة سيساعد الصوت الموحد الذي يضم جميع أصحاب المصلحة في تقديم حالة قوية إلشراك مطوري الصحة الرقمية والصناعة والحك

.  والهيئات التنظيمية

ويمكن . هذه العمليةأشِرك مطوري الصحة الرقمية المؤثرين والممثلين النشطين من بيئات الصحة الرقمية، والهيئات الحكومية والتنظيمية، في

وري منتجات أنشئ قنوات اتصال منظمة ومستدامة بين مؤسسات رعاية المرضى، ومط. القيام بذلك باستخدام تمرين التخطيط الموضح أعاله

لحة المتعددين من انشر ووزع بحثًا ألصحاب المص. الصحة الرقمية واألطباء المتخصصين، والهيئات المعنية بهذا المجال والهيئات التنظيمية

حة الرقمية منتدى ألصحاب المصلحة المتعددين حول دور ومسؤوليات مؤسسات رعاية المرضى في تمكين تطوير منتجات الص/خالل منصة

.التي تركز على المريض

عملية إشراك أصحاب المصلحة 

4-2التي تتضمن قالبًا لدعم تحديد أصحاب المصلحة وإشراكهم في الصفحات APPIS 2022انقر هنا لتنزيل نشرة 

https://www.appisinitiative.com/_files/ugd/365c7c_359d8e7db3ec449cbb52dac559ecf6b5.pdf
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2عنصر اإلجراء 

استخدام منتديات التواصل ومنصات التعلم المتبادل 

ويرها من يحتاج المرضى ومؤسسات رعاية المرضى إلى االرتقاء بمهاراتهم في عمليات تصميم حلول الصحة الرقمية وتط

أصحاب إن زيادة التعاون بين المرضى و. خالل قنوات االتصال المتاحة والجديدة والتدريب على بناء القدرات والتواصل

.  المصلحة في نظام الرعاية الصحية هو الخطوة األكثر أهمية لجمعهم والتحدث كصوت واحد

الشركاء، وسيكون الغرض من منتديات التواصل ومنصات التعلم المتبادل هو إشراك أصحاب المصلحة المحددين، والتعاون مع

.  والتعلم، والمشاركة في اإلنشاء، والتواصل، وبناء القدرات، والدعم كصوت واحد

:فيما يلي نظرة عامة على الخطوات المتضمنة في العملية

التخطيط واإلعداد

ضى تحديد استعداًدا إلعداد أو استخدام منتديات الشبكات ومنصات التعلم المتبادل الحالية، سيتعين على مؤسسات رعاية المر

ات يجب أن يكون لدى مؤسسات رعاية المرضى فهم واضح ألهداف وغاي. المنتديات المتاحة بالفعل لمجال مرض معين وإدراجها

.  تلك المنتديات الشبكية ومنصات التعلم المتبادل

تحديد الموارد

المتاحة سيتعين على مؤسسات رعاية المرضى النظر في الموارد التي ستكون مطلوبة إلعداد أو استخدام المنتديات والمنصات

 Digital Healthوهي منظمة غير ربحية، و، (HIMSS 22)تشمل األمثلة جمعية نظم إدارة ومعلومات الرعاية الصحية . بالفعل

Live by Waracleو ،Digital Health Reuters 2023 Event ،وEuropean Patients Forum Event . استناًدا

تصاصيو الصحة حدد الفعاليات الرئيسية التي ينظمها اخ. إلى قائمة الشبكات المحتملة الحالية، حدد الرواد في منظومة الصحة الرقمية

مرضى انظر في مناطق المرض التي يعملون عليها وما إذا كان هذا أمًرا ترغب مؤسسات رعاية ال. الرقمية والتي تُنظم من أجلهم

.في متابعته

راك إلنشاء قنوات تواصل مستدامة وثنائية االتجاه، يُوصى بإنشاء منصة إلش"

ة أصحاب المصلحة، سواًء كانت تفاعلية أو عبر اإلنترنت، المهم هو وجود قنا

د وق. لمشاركة رحلة المريض والمطور حتى يستجيب أصحاب المصلحة اآلخرون

ر أعربت مؤسسات رعاية مرضى عن رغبتها في المشاركة في منصة محايدة عب

."اإلنترنت للحصول على تعقيباتها ومشاركتها الفعالة

Advocates،APPIS 2022، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة جيسلرجان 

لعام APPISفي استبيان من المشاركين % 50يعتقد 

ديم أنه يمكن لمؤسسات رعاية المرضى المحلية تق2022

معلومات حول أدوات الصحة الرقمية المفيدة للمرضى 

من المشاركين في استبيان% 73وعن المرضى؛ ويعتقد 

APPIS أن منصة المرضى عبر اإلنترنت 2022لعام

ي يمكن أن تكون قناة جيدة للتواصل مع المرضى ومطور

.  أدوات الصحة الرقمية

https://www.himss.org/event-himss-europe
https://waracle.com/events/digital-health-live-the-future-of-patient-experience/
https://events.reutersevents.com/healthcare/digital-health-usa
https://www.eu-patient.eu/policy/campaign/PatientsprescribE/
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بناء القدرة على الرعاية التي تركز على المريض
ي تهم األطباء التالمواضيعيةإلى جانب ذلك، انظر إلى المجاالت . حدد المنصات المتاحة للتدريب وبناء القدرات وفعاليات المناصرة

في منتديات المتخصصين ومطوري الصحة الرقمية والخبراء في الرعاية التي تركز على المريض، ونّظم ورش عمل لبناء القدرات

.  التواصل مع المرضى ومراكز المعرفة اإلقليمية

وضع استراتيجية للمناصرة
ادعم وضع . يةساهم في عملية إشراك المرضى في عملية صياغة السياسات والقوانين والحقوق المتعلقة بحماية البيانات والخصوص

مية وحلول خطط الستراتيجية لدعم إشراك المرضى في عمليات صنع القرار ألدوات الصحة الرق. لوائح لمشاركة المرضى كقانون

.التواصل

3عنصر اإلجراء 

توحيد البيانات مع سجالت المرضى 

توي سجالت تح. تُعد بيانات المرضى المخزنة في سجالت المرضى أداة مهمة في بناء حلول وسياسات صحة رقمية قائمة على األدلة

لمطوري يمكن. المرضى على البيانات الصحية المطلوبة للمرضى من أجل المطورين، والتي تحميها البروتوكوالت ذات الصلة

.  الت المرضىالصحة الرقمية استخدام البيانات المطلوبة بسالسة لتصميم األدوات والحلول التي تركز على المريض من خالل سج

يجب أن .يجب أن تتضمن البيانات الموجودة في سجالت المرضى قصًصا واقعية للمرضى إلى جانب بيانات منظمة للمرضى

.  صيةتتعاون مؤسسات رعاية المرضى مع المطورين إلنشاء مجموعات بيانات منظمة، وسالمة البيانات، وبروتوكوالت الخصو

."ى السريةمن المهم اإلعالن عن مجموعات البيانات التي تركز على المريض ونشرها وصياغة أطر عمل قوية لتوجيه خصوصية البيانات والحفاظ عل"

APPIS 2022كاوالديب سهمي، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي لمؤسسات رعاية المرضى، 

التي تتضمن قائمة مراجعة للمشاركة مع أصحاب المصلحة واستخدام الشبكات فيAPPIS 2022انقر هنا لتنزيل نشرة 

7-5الصفحات 

:فيما يلي نظرة عامة على خطوات إنشاء سجل للمرضى

جغرافية في ستحتاج مؤسسات رعاية المرضى إلى إجراء تمرين لتحديد النطاق لفهم المشهد العام لسجالت المرضى في مناطقهم ال

وابحث عن فرص. حدد الروابط ذات الصلة بين مطوري الصحة الرقمية وهذه السجالت، إن وجدت. مناطق األمراض المختلفة

.  لالندماج مع السجالت الحالية إذا لم تكن مدمجة بالفعل

ساعد في تقييم إذا كانت بيانات المرضى متوافقة، فيمكن أن ت. قد ال تتماشى بيانات المرضى مع متطلبات مطوري األدوات الرقمية

.  تجربة المريض فيما يتعلق بعالجه ونتيجته وكذلك رحلته

تحديد نطاق سجل المريض 

https://www.appisinitiative.com/_files/ugd/365c7c_359d8e7db3ec449cbb52dac559ecf6b5.pdf
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تخطيط سجل المرضى وتجريبه 

يجب . الفعلسيتعين على مؤسسات رعاية المرضى التخطيط إلنشاء سجل للمرضى لمجال مرض معين إذا لم يكن هناك سجل ب

وصية أن يكون إلنشاء سجل للمرضى هدف أكبر، هو ضمان استخدام البيانات التي تركز على المريض مع دمج عناصر خص

ل أيًضا أن ولن تقتصر الغاية على السماح لمطوري الصحة الرقمية بفهم احتياجات المرضى فحسب، ب. البيانات وحمايتها

.  يتعرف صانعو السياسات والهيئات التنظيمية على تجربة المريض وأن يُلبوا االحتياجات األكثر إلحاًحا

شاري سيتطلب سجل المرضى موارد ومعلومات من جوانب مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر؛ مجلس است

التصاالت، لتوجيه أهداف السجل، وموارد بشرية للعمليات ولتجريب واختبار دراسة سجل المرضى، والتمويل، والتسويق وا

ألصحاب والمشاركة مع مجلس المراجعة المؤسسية، وجمع البيانات، والتحليل، وعمليات المراقبة، ومقاييس نتائج مفصلة

. المصلحة المختلفين بما في ذلك مطوري حلول الصحة الرقمية

كترونية تتخلف سياسات حماية البيانات كثيًرا عن القدرة الفنية لمؤسسات رعاية المرضى على مشاركة المعلومات اإلل

لصحية دون غالبًا ما يتم تقييد حقوق األفراد في الوصول إلى معلوماتهم ا. واستخدامها دون الحصول على األذونات المناسبة

يها مشاركة ويمكن تحقيق مشاركة المعلومات الشخصية في بيئة خاصة وآمنة ال تتم ف. داعٍ، ويُساء فهمها، ويُساء إبالغها

.البيانات إال بمعرفة األفراد وموافقتهم من خالل تغيير السياسة

لصحة بصرف النظر عن عناصر اإلجراءات المقترحة، حيث يوجد أي تدخل للمشاركة مع مطور حلول الصحة الرقمية، لتوسيع نطاق أدوات ا

:  الرقمية من قبل المرضى في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ستحتاج مؤسسات رعاية المرضى إلى تسهيل

الرقمية قد يقوم مبتكرو الصحة. تطوير قدرات المستخدمين ومهاراتهم، والذي يمكن القيام به من خالل ورش عمل أو تطوير مواد تدريب1.

اء في بناء قدرات وسيكون إلشراك األطب. بتمكين المرضى وتشجيعهم من خالل أدواتهم، باإلضافة إلى بناء الثقة لتحسين نتائج محو األمية

.  المرضى القدر نفسه من األهمية

.  توسيع قنوات التوصيل المستخدمة، من الفيديو إلى الصوت وحتى النص2.

.  تضمين ميزات الدعم عبر هذه القنوات، سواًء عبر اإلنترنت أو الهاتف أو عبر دردشة الفيديو3.

.  صةتضمين العناصر االجتماعية التي تتعاطف مع تجربة المستخدم، باإلضافة إلى المعلومات والنصوص واللغة المحلية المخص4.

الشاملةالتوصيات 

10-8التي تتضمن الدليل المرجعي إلنشاء سجل المرضى الخاص بك في الصفحات APPIS 2022انقر هنا لتنزيل نشرة 

https://www.appisinitiative.com/_files/ugd/365c7c_359d8e7db3ec449cbb52dac559ecf6b5.pdf
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