
 صياغة السياسات الصحية 
بمشاركة تعاونية مع المريض

نشرة لمؤسسات رعاية المرضى

هذه النشرة هي جزء من مبادرة التحالف والشراكات البتكار واستنباط حلول للمرضى )APPIS( لعام 2022. تهدف 
مبادرة التحالف والشراكات البتكار واستنباط حلول للمرضى )APPIS(، التي تمّولها وتنظمها شركة Novartis، إلى 

السماح بتقريب وجهات النظر بين مجتمعات المرضى واألطراف الفاعلة الرئيسيين في النظام البيئي للرعاية الصحية، 
مثل صانعي السياسات، والممّولين، واألطباء، وأعضاء األوساط األكاديمية، والمبتكرين الرقميين، لتحسين النتائج 

الصحية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا.

وقد حّددت الحكمة الجماعية للشركاء الرئيسيين من مجتمعات المرضى وخبراء السياسات 
والمؤسسات شكل السياسات الصحية كأحد الموضوعات. قد تم تحديد الموضوع بالنظر 
إلى االحتياجات الواقعية للتدخالت التي ترّكز على صياغة السياسات الصحية للمرضى 
ترغب  التي  القرار  صنع  عمليات  في  والمؤسسات  المرضى  إشراك  في  والفجوات 
جميع  على  الرعاية  ومقدمي  للمرضى  الصحية  الرعاية  تجربة  في  فارق  إحداث  في 
المستويات. إن إشراك مؤسسات رعاية المرضى هو األساس لتحسين مشاركة المرضى 
المرضى وضع سياسات صحية  بإمكان توحيد أصوات  الصحية.  السياسات  في وضع 
فعّالة وأنظمة رعاية صحية أكثر قوةً وتحسين تجربة الرعاية الصحية للمرضى ومقدمي 

الرعاية شكل عام.

إليها  بالوثيقة اإلرشادية، وهي ُمصّممة لسهولة االستخدام وللرجوع  النشرة مرفقة  هذه 
التي تجريها مؤسسات رعاية  العمل والمناقشات االستشارية  أثناء االجتماعات وورش 

المرضى من أجل اتخاذ طرق عملية لتنفيذ بنود العمل المقترحة.

اإللكتروني الموقع  بزيارة  تفضل 
w w w . a p p i s i n i t i a t i v e . c o m 
لمعرفة المزيد عن APPIS وتنزيل النسخة 
الكاملة من التقرير اإلرشادي بشأن "صياغة 

السياسات الصحية"
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تحديد األطراف الفاعلة وإشراكهم

في       خطوات سهلة

حّدد الجهات الفاعلة

حّدد المؤثرين الرئيسيين المهتمين بنفس المسألة. 
ابحث عن األطراف الفاعلة غير التقليديين الذين 

سيساعدون في مشاركة الموارد والخبرات 
والتوجيهات.

حّدد القائمة المختصرة واألولويات

ارسم خطًطا لألطراف الفاعلة للمساعدة في تحديد 
األشخاص األكثر تأثيًرا واهتماًما باالستماع إلى 
 المؤسسات والتفاعل معها. اطلب المدخالت من 

 مصادر مثل األبحاث، والوثائق اإلعالمية، 
والمؤتمرات، والمستندات الفنية، ومؤسسات الرعاية 

 الصحية، والمنصات عبر اإلنترنت. واحرص 
على المشاركة مع المؤسسات العالمية المعنية بمرض 

معين أو التحالفات العالمية.

 العصف الذهني واإلبداع 
المشترك

فّكر في وجهات نظر األطراف الفاعلة لديك بشأن 
العوامل التي يمكن أن تؤثر على عملية صياغة 

السياسات الصحية.

 فهم عمليات السياسة
الصحية المحلية

وثّق وادرس عمليات السياسات الصحية وعوامل التمكين 
الرئيسية ودورها في عملية صنع القرار، على سبيل المثال، 

هل هناك عمليات تقييم للتقنيات الصحية )HTAs( يتم انتهاجها 
في الدولة؟ إذا كان األمر كذلك، فما الخطوات التي يتم 

اتباعها؟ َمن الذي يشارك في العملية وفي أي مرحلة؟ ما 
الطرق التي يشارك بها األطراف الفاعلة في العملية؟ كيف 

تُستخدم التعقيبات في عملية صنع القرار؟ كيف يتم إبالغ 
األطراف الفاعلة المشاركين بالقرار؟

تحديد األدوار والقنوات

حدد دور ومسؤوليات كل من   
األطراف الفاعلة المحددين

تعّرف على القنوات التي يمكنها جذب   
انتباههم لمشاركة وجهات نظرهم
اعمل على إيجاد قنوات وتوفير   

المجال إلشراكهم.

إشراك األطراف الفاعلة
  الحفاظ على صوت وأولويات موحدة مع 

الجميع
تقديم ُحّجة قوية لصانعي السياسات  

  إشراك األطراف الفاعلة والممثلين المحددين 
من عملية صياغة السياسات الصحية 

ومؤسسات تمثيل المرضى
  استخدام منصات التواصل إلبراز الحاجة 

إلى إشراك المرضى في عملية صنع القرار 
المتعلقة بالسياسات الصحية؛ ومشاركة 

تجربة المريض واحتياجات السياسة مع 
عرض البيانات الدالة

  تنظيم مناقشات المائدة المستديرة مع 
الحكومة والهيئات التنظيمية والممّولين 

ومؤسسات السياسات الصحية والخبراء 
بشأن السياسات الصحية

  استضافة جلسات تعليمية قائمة على 
موضوعات مشتركة مع األطراف الفاعلة 

الرئيسيين
  نشر وتوزيع مستند فني يتضمن أدوار 

ومسؤوليات مؤسسات رعاية المرضى فيما 
يتعلق بعمليات صياغة السياسات الصحية.
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 مؤسسات 
الرعاية الصحية

 المؤسسات البحثية 
واألكاديمية

 صانعو السياسات 
والجهات التنظيمية

ممثلو الحكومة

المؤسسات غير الهادفة للربح خبراء الصناعة
والمؤسسات غير الحكومية

 االتحادات والجمعيات 
 والممثلون من 

مجموعات مثل:
األطباء والممرضات  

المرضى والمناصرون  

 األخصائيون واألطراف 
الفاعلة الداعمون مثل:

صحفيون من وسائل اإلعالم   
المطبوعة والرقمية

خبراء تواصل  
خبراء في مجال مرض معين  

خبراء صحة عامة  

األطراف الفاعلة المحتملون

 األسئلة
 لمساعدة مؤسسات 
 رعاية المرضى، 
استخدم النموذج

  إلى أي مدى سيساهم الطرف الفاعل في عملية اتخاذ القرار بشأن السياسات 
الصحية؟

  ما مدى تأثير األطراف الفاعلة في عملية التعامل مع المرضى ومؤسسات رعاية 
المرضى؟

  ما هي بعض المؤسسات واألطراف الفاعلة )بما في ذلك مقدمي الرعاية الصحية( 
الذين يدعمون صياغة السياسات الصحية بقيادة المرضى؟

  ما األولويات المهمة لألطراف الفاعلة؟

  كيف يمكن أن يساهم الطرف الفاعل في إشراك مؤسسات رعاية المرضى في عملية 
صياغة السياسات الصحية؟

  ما القيم والعوامل المهمة لألطراف الفاعلة؟

  كيف يمكن لألطراف الفاعلة إعاقة عملية إشراك مؤسسات رعاية المرضى في عملية 
صياغة السياسات الصحية؟

ما استراتيجية إشراك األطراف الفاعلة؟  
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قالب نموذج تخطيط األطراف الفاعلة وإشراكهم
نموذج فارغ

اسم الطرف الفاعل

جهة االتصال

الهاتف، البريد 
اإللكتروني، الموقع 
اإللكتروني، العنوان

ما مدى تأثير األطراف الفاعلة 
في المساهمة في عملية اتخاذ 
القرار في السياسات الصحية؟ 

)منخفض، متوسط، مرتفع(

ما مدى تأثير األطراف الفاعلة 
في عملية التعامل مع المرضى 
ومؤسسات رعاية المرضى؟ 
)منخفض، متوسط، مرتفع(

ما المهم لألطراف الفاعلة؟
كيف يمكن أن يساهم الطرف الفاعل في 
عملية إشراك مؤسسات رعاية المرضى 
في عملية صياغة السياسات الصحية؟

كيف يمكن لألطراف الفاعلة 
إعاقة عملية إشراك مؤسسات 

رعاية المرضى في عملية 
صياغة السياسات الصحية؟

 استراتيجية إشراك 
األطراف الفاعلة

االمتثال للمعايير واالستخدام مرتفعمرتفع)أمثلة( الجهة التنظيمية
وتجربة المريض

 االتفاق على قيام صانعي السياسات 
بدعم وتنفيذ اإلصالحات الجديدة 

 والتفويضات القانونية وما إلى ذلك. 
إشراك المرضى وممثلي المرضى في 
.)HTA( عملية تقييم التقنيات الصحية

مناقشات المائدة المستديرة التردد في المشاركة
وورش العمل والمجموعات ذات 

االهتمامات الخاصة

X مجموعة المرضى

 الطبيب المتخصص 
X والجمعيات الطبية

الممّول

المعهد األكاديمي والبحثي

صحيفة تايمز



 نموذج تخطيط األطراف الفاعلة وإشراكهم
نموذج فارغ

اسم الطرف الفاعل

جهة االتصال

الهاتف، البريد 
اإللكتروني، الموقع 
اإللكتروني، العنوان

ما مدى تأثير األطراف الفاعلة 
في المساهمة في عملية اتخاذ 
القرار في السياسات الصحية؟ 

)منخفض، متوسط، مرتفع(

ما مدى تأثير األطراف الفاعلة 
في عملية التعامل مع المرضى 
ومؤسسات رعاية المرضى؟ 
)منخفض، متوسط، مرتفع(

ما المهم لألطراف الفاعلة؟
كيف يمكن أن يساهم الطرف الفاعل في 
عملية إشراك مؤسسات رعاية المرضى 
في عملية صياغة السياسات الصحية؟

كيف يمكن لألطراف الفاعلة 
إعاقة عملية إشراك مؤسسات 

رعاية المرضى في عملية 
صياغة السياسات الصحية؟

 استراتيجية إشراك 
األطراف الفاعلة



المشاركة في منصات ومنتديات التواصل:
ثالث خطوات للمشاركة والتعاون والمناصرة

1( جمع المعلومات

تحديد وإدراج منتديات ومنصات التواصل في مجال مرض معين. عادةً ما يتم تنظيمها من قِبل 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.

البقاء على اطالع باألحداث التي ينظمها خبراء السياسات الصحية، ودافعو األموال، والهيئات التنظيمية، والصناعة بشأن   
إشراك المرضى في صياغة السياسات الصحية.

تحديد أبطال المنظومة البيئية للسياسات الصحية.  

التعّرف على مجاالت المرض المحددة أو مجاالت الرعاية الصحية التي يعملون عليها.  

تحديد مجموعات المرضى التي نجحت في تأييد ودعم مجموعاتهم. يمكن أن يكون ذلك ألسباب تشريعية أو إدارية،   
ويجب التعلّم من ذلك.

التعّرف على أهداف وغايات منتديات التواصل المدرجة ومنصات التعلّم المتبادل والخبراء العاملين في مجاالت   
مرضية محددة.

أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:

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 تحاول األطراف الفاعلة تحقيقه؟  

وهل ستستفيد أو ستكون قادًرا على المساعدة؟  
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المشاركة في منصات التواصل 
والمنتديات

2( تحديد الموارد

استكشف الموارد المطلوبة الستخدام منتديات التواصل والمنصات  
يمكن أن تشمل هذه الموارد على سبيل المثال ال الحصر:  

قادة المرضى  -
الخبراء المتخصصون  -

ُكتّاب المحتوى  -
التمويل  -

المنتجات المعرفية مثل األدوات، والمبادئ التوجيهية، واألدلة، والمنشورات، والنشرات اإلخبارية، ومنتديات المناقشة،   
ومنصات التواصل لتبادل التعلم عبر البلدان وداخلها من أجل عملية التعلم والمناصرة بين األقران.

توحيد المؤسسات األصغر حجًما والمجزأة للمساعدة في خلق صوت واحد للضغط من أجل التغيير اإليجابي.  
التعاون لتقديم ُحّجة قوية باألرقام، وتعويض نقص الخبرة أو النضج لمؤسسات رعاية المرضى في المراحل المبكرة.  

سيساعد هذا التآزر على إقناع صانعي السياسات من خالل وجهات النظر التي تقدم األدلة؛ وتضمين األصوات السريرية   
والعلمية بمنأى عن حكايات المرضى.

أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:

َمن هم القادة 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؟  
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3( التدريب، وبناء القدرات، والمناصرة

فهم احتياجات التدريب وتحديد المجاالت التي تهم مختلف األطراف الفاعلة لتشجيع المشاركة في حوار السياسات الصحية   
وعملية صنع القرار.

البحث عن فعاليات التدريب وبناء القدرات والمناصرة الي تنظمها الشبكات والمنتديات في المجاالت المدرجة   
في القائمة المختصرة.

المشاركة في استضافة ورش عمل لبناء القدرات وندوات افتراضية عبر اإلنترنت في منتديات الشبكات ومراكز المعرفة مع   
األطراف الفاعلة الرئيسيين.

اقتراح منتديات نقاشية موضوعية تضم أطراف فاعلة متعددة إلشراك المرضى في عملية صياغة السياسات الصحية.  
تخصيص مراكز المعرفة المحلية أو اإلقليمية للمجاالت التي تتناول موضوعات محددة، مثل تقييمات التقنيات الصحية   

لألمراض غير المعدية والسرطانات وما إلى ذلك.
يجب على مؤسسات رعاية المرضى رفع مستوى مهاراتها بالنسبة لقنوات االتصال المتاحة، وتوفير معلومات عن التدريب   

.EUPATI وأنشطة التواصل، مثل منصة
إجراء تقييم لالحتياجات التدريبية وتحديد نطاق التدريب وبرنامج )برامج( بناء القدرات من خالل المنصات الحالية أو وضع   

برنامج )برامج( داخل الدولة.
تحديد األشخاص الناجحين واسعي الحيلة ذوي الخبرة من مؤسسات رعاية المرضى األخرى، ومؤسسات المجتمع المدني،   

والتحالفات، وما إلى ذلك، لمعرفة تجاربهم وخبراتهم.
التخطيط لتخصيص مركز معرفي إقليمي من خالل التخطيط وطرح أسئلة مثل:  

التدريب وبناء القدرات استناًدا إلى الموضوعات والعمليات الفنية مثل:  -

إشراك مؤسسات رعاية 
المرضى في السياسات 

الصحية وتقديم التعقيبات 
لمقدمي خدمات الرعاية، 

وقنوات محو األمية الصحية 
ومؤسسات رعاية المرضى.

إشراك المرضى في عمليات 
تقييم التقنيات الصحية.

إدارة البيانات 
ومشاركة البيانات مع 

صانعي القرار.

المشاركة في منصات التواصل 
والمنتديات

APPIS 2022: نشرة السياسات الصحية 8



كيف بإمكان مؤسسات رعاية المرضى في بعض البلدان المشاركة مع األطراف الفاعلة وصنّاع القرار بشكل   -
أفضل من غيرهم؟

كيف دعت مؤسسات رعاية المرضى في بعض البلدان إلى إشراك المرضى وتفويضهم في عملية صنع   -
القرارات المتعلقة بالسياسات الصحية؟

نشر مستند فني من مناقشة في منتدى الشبكة مع بيان المشكلة والتحديات والتوصيات  -
مراجعة مراكز المعرفة اإلقليمية والعالمية، مثل Lion Bridge وHTAasialink، وإحالتها واستخدامها إلشراك المرضى.  

دعم إشراك المرضى في:  
عملية صياغة السياسات  -

القوانين والحقوق المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية  -
إشراك المرضى في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الصحية  -

أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:

ما نقاط الدخول المتاحة لمؤسستك أو لمجموعة المرضى للمشاركة بناًء على هذا المشهد العام؟ ما الذي تُظهره   
المنشورات واألدلة والبيانات؟

هل هناك مؤسسات يمكنك الشراكة معها ترّكز مناصرتها على األمراض المصاحبة للمرض محل االهتمام؟  
هل تمتلك مؤسستك موارد أو خبرات كافية لجمع المزيد من الموارد؟ أين وَمن يمكنه البحث عن الموارد والخبرات؟  

كيف يمكنك تحديد أدوار ومسؤوليات األطراف الفاعلة المعنيين والمحتملين؟  
لتنفيذ المناصرة القائمة على البيانات، هل هناك شراكات يمكنك تشكيلها مع خبراء البيانات مثل قادة الرأي الرئيسيين   

وخبراء الصحة الرقمية وخبراء المختبرات الحية الميدانيين؟
ما الموارد والشراكات المطلوبة التي تحتاجها؟  

المشاركة في منصات التواصل 
والمنتديات
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المشاركة في منتديات التواصل ومنصات 
التعلم المتبادل:

قائمة المراجعة

جمع المعلومات
مالحظاتقائمة المراجعة

دعم القيادة

استخدام نموذج تحديد األطراف الفاعلة لتحديد مؤسسات رعاية المرضى في نفس مجال المرض واألطراف الفاعلة األخرى ذات الصلة 
الذين يجب البحث عنهم لضمان دعم القيادة.

تحديد الخبراء المتخصصين )أو المستشارين الخارجيين( الذين يمكنهم المساعدة/التسهيل في تحليل أو تخطيط الفجوات وكذلك تحديد 
الرعاة الذين يمكنهم دعم استراتيجيات التمويل المستدامة طوال العملية.

تحديد مجال مرض معين وتحديد موقع الفئات السكانية المعرضة للخطر ووضع تعريفات واضحة الحتياجات الفئات السكانية على 
مستوى السياسة.

المرضى ومقدمو الرعاية الذين يعانون من عوائق في التواصل  
المرضى ومقدمو الرعاية الذين يحتاجون إلى التدريب على فهم عملية صنع القرار المتعلقة بالسياسات الصحية  

المرضى ومقدمو الرعاية الذين ليس لديهم اتصال بأقرانهم من مؤسسات المرضى األخرى في نفس مجال المرض.  

تحديد اإلدارات الحكومية والجهات التنظيمية والممّولين والخدمات االجتماعية، التي تتعامل بالفعل مع فئات المرضى المعّرضة للخطر 
وشركاء الصناعة الذين سيشاركون في منصات التواصل ومنتديات المناقشة.

تحديد المجموعات والمنظمات والمؤسسات المحلية )المؤسسات المجتمعية ومؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات البحثية واألكاديمية 
وخبراء السياسات الصحية واألطباء المتخصصين( لدعوتهم إلى منتدى التخطيط لمعالجة الفجوات والعوائق مع المشاركة في عملية 

صياغة السياسات الصحية.

تقييم الفجوات مع مجموعات المرضى المحددة أعاله بشأن صياغة السياسات الصحية لنهج مستهدف للتواصل مع صانعي السياسات 
واألطراف الفاعلة الرئيسيين اآلخرين.

تحديد الشبكات القائمة وجهات االتصال الرئيسية، مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي لمؤسسات رعاية المرضى ومنتديات 
مشاركة المرضى والفعاليات الخاصة بكل بلد.

إنشاء قائمة رئيسية بالمؤسسات المجتمعية، والوكاالت الحكومية، ومسؤولي الصناعة، ومقدمي الخدمات، والمتخصصين، وموظفي دعم 
الرعاية الصحية، وأبطال القائمة المختصرة.

تحديد الموارد: الشركاء الرئيسيون والتمويل الستضافة الفعاليات، والندوات عبر اإلنترنت، وورش العمل التدريبية، ونشر المقاالت، 
واألوراق البحثية، وكتابة المدونات، والمشاركة في المنتديات الدولية، وطلب توجيهات الخبراء بشأن تصميم المحتوى على التوالي.

بناء فريق القيادة
مالحظاتقائمة المراجعة

التخطيط لالجتماع األول مع األطراف الفاعلة المحددين.

)سيكون الغرض من هذا االجتماع هو مشاركة الفجوات من خالل إشراك المرضى في عملية صنع القرار المتعلقة بالسياسات الصحية. 
وسيعمل االجتماع أيًضا على تبادل األفكار بشأن نهج المشاركة في منتديات الشبكات المدرجة في القائمة المختصرة ومنصات التعلم 

المتبادل ومناقشة قنوات توصيل الرسالة إلى األطراف الفاعلة المحددين بشكل منتظم.(
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المشاركة في منتديات التواصل ومنصات 
التعلم المتبادل:

قائمة المراجعة )تتمة(

إنشاء قنوات االتصال
مالحظاتقائمة المراجعة

تحديد كيفية مشاركة المعلومات حول احتياجات المرضى والغرض من إشراكهم في عملية صنع القرار المتعلقة بالسياسات الصحية
منتديات المناقشة مناقشات وورش عمل جماعية مرّكزة )في حال    

عدم التمكن من إتاحة الوصول إلى المشاركة 
االفتراضية(

الندوات عبر اإلنترنت  
بودكاست  

المناصرة  

تحديد أدوار ومسؤوليات التواصل بين فريق القيادة
التخطيط للفعاليات الشخصية واالفتراضية تقييم احتياجات التدريب   

تطوير المحتوى المنشورات، والمدونات، والنشرات اإلخبارية   

تقييم موارد وأصول التواصل مع الشركاء في فريق القيادة. تحديد أنواع موارد التواصل التي يمتلكها فريق القيادة بالفعل قبل الحدث 
والقيمة المضافة التي يمكن لمؤسسات المرضى أن تقدمها إلى المنتديات والمنصات.

المشاركة المستدامة

مالحظاتقائمة المراجعة
تحديث القائمة الرئيسية ألعضاء الشبكة وتحديثها على فترات منتظمة

تحديد الفجوات في عدد المرضى الممثلين أو الذين تم الوصول إليهم وإشراك شركاء جدد بشكل سنوي

االتفاقيات النموذجية

تجهيز أعضاء الشبكة ألداء أدوارهم

تقييم أنشطة التدريب وبناء القدرات
النظر في سياسات جديدة إلشراك المرضى في عملية صنع القرار وإعادة صياغة السياسات الحالية من خالل أنشطة المناصرة

صياغة مصطلحات مشتركة

استخدام مقاييس األداء والتتبع مع منتديات الشبكات ومنصات التعلم المتقاطع

إجراء مراجعة ما بعد العمل واستخالص المعلومات بعد فترة وجيزة من وقوع حدث داخل فريق القيادة
إعداد تقرير ما بعد العمل لتسجيل الدروس المستفادة واإلجراءات التي نجحت

االستعانة بُميّسر في استخالص المعلومات يمكنه:  
التأكد من معالجة جميع المشكالت بشكل كامل ومدروس.  

التركيز على كل من اإلجراءات والنتائج اإليجابية والسلبية، باإلضافة إلى التصحيحات المقترحة. المشاركة في المنتديات   
العامة حيث يمكن لمجموعات المرضى الجديدة تحسين مستوى ثقتهم.

 التأكد من أن المشاركين ال يشعرون بالخوف أو الضغط لقول شيء ما أو إلجبار أنفسهم على السكوت وعدم الحديث عن األحداث 
التي وقعت.
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المشاركة في إنشاء سجاّلت المرضى 
وتوحيد البيانات

تحديد المؤسسات واإلدارات المشاركة أو المسؤولة عن إنشاء   
سجاّلت المرضى.

تحديد األطراف الفاعلة الرئيسيين المشاركين في تصميم   
سجاّلت المرضى ووضع تصور لها. تحديد الشركاء المحتملين 

في إنشاء سجّل المرضى مثل الجمعيات الطبية والتحالفات 

النطاق

أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:
هل يجمع السجّل الحالي بيانات المريض الصحيحة التي تتماشى مع صانعي السياسات؟  

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

حّدد األذونات المطلوبة للسماح للمرضى ومقدمي الرعاية واألطباء بإدخال البيانات في السجّل.  
حّدد متطلبات البيانات لصانعي السياسات والجهات التنظيمية بشأن صحة المرضى وتجربة المرضى.  

استخدم دليالً موجوًدا أو شارك في إنشاء دليل منظم حول فجوات بيانات المريض وعملياتها.  
حّدد األطراف الفاعلة وحدد أحكام إدارة وصول المستخدمين لمختلف األطراف الفاعلة.  

اجمع مصادر البيانات وحدد المبادئ التوجيهية الستخدام البيانات للتحليل.  
عليك توفير وصول المستخدم إلى البيانات وفقًا للمتطلبات واالتفاق بين مؤسسات رعاية المرضى واألطراف الفاعلة.  

التخطيط

أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:
لماذا تريد تطوير سجّل للمرضى؟  

ما المشكلة في مؤسستك التي يحلها سجّل المرضى؟  
ما األنواع المختلفة للوصول إلى البيانات التي طلبتها األطراف الفاعلة )مسؤولو السياسات الصحية والجهات   

التنظيمية واألطباء والمرضى(؟
هل تمتلك األطراف الفاعلة في شبكاتك أو من خالل منصات التواصل والمنتديات دليالً موجوًدا حول الفجوات   

الشائعة في بيانات المرضى وعمليات تصحيحها؟
ما المجموعات الواسعة التي يتم فيها فصل الوصول إلى البيانات التي تطلبها مختلف األطراف الفاعلة؟   

 )على سبيل المثال، عرض البيانات فقط؛ إدخال البيانات وعرضها؛ إدخال البيانات وعرضها وتحريرها؛ 
تنظيم البيانات وتحليلها، وما إلى ذلك(

ما األمور المسموح بها والمحظورة عند استخدام هذه السجاّلت لجميع األطراف الفاعلة؟  

الصحية والوكاالت الحكومية وما إلى ذلك.
حصر نطاق سجاّلت المرضى الحالية وتحديدها في مجال مرض معين.  

تحديد مجموعات البيانات التي ستكون مفيدة في التأثير على السياسات الصحية.  
تحديد الروابط بين أولويات السياسات الصحية وسجاّلت المرضى، إن ُوجدت.  

البحث عن فرص للدمج مع السجاّلت الحالية، إذا لم يكن قد تم هذا بالفعل.  

حّدد ما إذا كان السجّل وسيلة مناسبة لتحقيق الغرض.  
َحلِّل ووضح الغرض من السجّل. ابحث عن البيانات من   
السجاّلت الحالية التي قد تدعم التركيز والهدف المرتبط 

بسجاّلت المرضى.
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المشاركة في إنشاء سجاّلت المرضى 
وتوحيد البيانات

بناء فريق  
إدارة المشروع  
ممثلو المرضى  

إدارة قاعدة البيانات  
مدير السجّل  

خبراء السجّل  
الموظفون القانونيون  

ضمان الجودة  
قائد الدراسة  

االتصاالت التسويقية  
وضع أسس الحوكمة واإلشراف  

المجلس االستشاري  
الحوكمة الداخلية  

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.

تقييم احتياجات البنية التحتية والتدريب الالزمة   
لمعالجة البيانات ذات الصلة بصانعي السياسات 

ومزامنتها
مجاالت عناصر البيانات: الشخصية،   

والتعرض، والنتائج
مصادر البيانات:  
ف المريض ُمعَّرِ  

معايير اختيار المريض  
  العالجات واالختبارات الحيرة في طرق

استخدام التكلفة/الموارد  
بيانات المرض أو الحالة  

بيانات العالج  
البيانات المخبرية  

بيانات مقدم الرعاية الصحية  
بيانات التأمين  

بناء القدرة  
عقد جلسة/جلسات تدريب بناء القدرات لألطراف   

الفاعلة لفهم مهامهم ومسؤولياتهم بشكل كامل.

الموارد والتنظيم

قائمة مراجعة الخطط  
الجدول الزمني وخطة إدارة الجدول الزمني  

خطة إدارة التكاليف  
خطة إدارة المخاطر  

خطة إدارة النطاق  
خطة إدارة الجودة  

خطة االتصال  
خطة المشتريات  

اإلطالق
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مالحظاتأمثلة/السياقالغرض/المبدأالمجاالت

تحديد أهداف 
السجّل وغاياته

ستوجه هذه المعلومات الختيار عناصر البيانات التي 
ستسعى إلى جمعها.

تحسين التشخيص )فعالية الفحص(

العالج والوقاية )تحديد هوية المرضى للتجارب السريرية، 
أدلة عالج موثقة(

سالمة المريض )مراقبة أمان اللقاحات واألجهزة(.

 البيانات المطلوبة لبناء حالة لالستثمار في مجال 
مرض معين.

تعريف 
مجموعة 

بيانات السجّل

يجب أن يقتصر اختيار بيانات السجّل على البيانات المسجلة 
بشكل روتيني والقابلة للنسخ والموضوعية. وتحديد النتائج 

الصحية المحددة التي يتم قياسها بشكل منهجي والتي يتم 
توحيدها على فترات زمنية محددة مسبقًا. يجب أن تصف 

بيانات السجّل حالة المريض واألمراض المشتركة الرئيسية 
بشكل كاٍف، باستخدام مقاييس النتائج السريرية التي يسجلها 

اختصاصيو الرعاية الصحية.

 قد يحتاج المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة 
معينة إلى تقييم سنوي، مما يوفر فرصة لتسجيل المتغيرات 

على فترات سنوية.

البدء في جمع 
بيانات السجّل

يجب أن تكون جمع البيانات موثوقًة ومستدامة. يُعد عمق 
البيانات أمًرا بالغ األهمية ألغراض األبحاث المستقبلية؛ ومع 
ذلك، ترتبط مصداقية اإلحصائيات على مستوى السكان في 

ل بتغطيتها للفئات السّكانية. الِسّجِ

هناك طريقة مفيدة لتحديد توزيع المرضى لديك وهي إجراء 
استبيان أو إحصاء لجميع المستشفيات و/أو المؤسسات 

األخرى ذات الصلة.

استدامة جمع 
بيانات السجّل

استهداف جمع البيانات المستدامة طويلة األجل من مصادر 
البيانات المستمرة. ومن المهم وجود مبادئ توجيهية واضحة 
بشأن الموافقة وتخزين البيانات للمداومة على جمع البيانات 
على المدى الطويل من مصادر البيانات وضمان استخدام 

بيانات السجّل في السنوات القادمة. تبسيط عملية جمع 
البيانات حيثما أمكن. وعند جمع البيانات، يجب أن يكون 
لديك بروتوكول واضح لضمان االتساق عبر مواقع جمع 

البيانات وموظفي إدخال البيانات.

من المهم توفير تدريب تنشيطي منتظم على البروتوكول 
 ألولئك الذين يقومون بالجمع. تجنب تكرار البيانات 

حيثما أمكن.

تحديد برنامج 
السجّل

يجب أن يتمتع البرنامج بالقدرة على جمع البيانات الطولية. 
واجهة سهلة االستخدام للعديد من المستخدمين ذوي الخلفيات 

المختلفة، وتسمح بمستويات مختلفة من حقوق الوصول. 
اتخاذ تدابير مناسبة ألمن/حماية البيانات. يجب أيًضا مراعاة 

ل. واجهة أو محرك البحث بعناية عند اختيار برنامج الِسّجِ

 يُعد استخدام تقنية مفتوحة المصدر نهًجا قيًما للغاية 
 حيث يسهل التشغيل البيني مع عمليات جمع البيانات 

األخرى ويضمن إمكانية الوصول إلى التعليمات البرمجية 
لمصدر البرامج.

ال تكون ملكية السجّل من قِبل أي فرد، بل من خالل الحوكمة
العضوية الجماعية للمؤسسة ومجلس اإلدارة.

تتطلب حوكمة السجّل خبرة في الموضوعات التي ال 
تتعلق فقط بالرعاية الطبية لمجموعة مرضاك، ولكن أيًضا 

األخالقيات البحثية والتشريعات واألعمال والتمويل وغيرها.

 بناء سجّل للمرضى
دليل مرجعي
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مالحظاتأمثلة/السياقالغرض/المبدأالمجاالت

 حماية
البيانات

ضمان االلتزام بأفضل الممارسات. وإن أمكن، إشراك 
الخدمات القانونية في تطوير ممارسات حماية البيانات. هناك 

حاجة إلى بروتوكوالت إدارة البيانات لهيكلة عملية طلب 
بيانات السجّل من قبل الباحثين والمؤسسات الخارجية.

تضمن اتفاقية الوصول إلى البيانات التزام جميع األطراف 
بشروط ترتيب مشاركة البيانات

تشمل أفضل الممارسات ما يلي:
- وضع المبادئ التوجيهية لملكية البيانات

- استخدام البيانات ونطاق مسؤولية البيانات
- قانون حماية المعلومات الطبية الشخصية

- إنشاء تقرير باستخدام بيانات المريض
.)Blockchain( تطبيق تقنية سلسلة الكتل -

الموارد 
والتمويل

 يجب أن تأخذ وضع ميزانية سجاّلت المرضى ومواردها 
في االعتبار ما إذا كان السجّل في مرحلة تخطيط )تصميم( 

أو تنفيذ أو تشغيل أو نمو.

يتطلب الحصول على التمويل بناء تحالفات استراتيجية وبناء 
قاعدة من األطراف الفاعلة خارج مؤسسة التسجيل.

المشاركة في الدراسات البحثية، إذ يمكن تحليل ميزانية 
المشاركة في السجّل في الدراسة إلى ِمنَح بحثية.

بناء فريق ماهر لإلدارة والعمليات. ضمان الحاجة المستمرة استدامة السجّل
لبيانات السجّل. يتضمن استخراج البيانات بشكل عام 

الوصول إلى المالحظات المكتوبة وقراءتها وتفسيرها في 
سجاّلت المستشفى الورقية. هناك حاجة إلى ممرضة أبحاث 

السجّل، أو ممرضة األبحاث السريرية، أو منسق السجّل. 
المشاركة في مؤتمرات المرضى ونشر التقارير هي طريقة 

إلظهار كيفية استخدام بيانات المرضى.

قد ال تكون مجموعة المهارات والكفاءات المطلوبة إلعداد 
السجّل هي نفسها المطلوبة إلدارة السجّل على المدى الطويل

كن جزًءا من مجتمع دولي يقدم دليالً واقعيًا للعالجات 
الجديدة والنتائج استناًدا إلى السياسات الجديدة وتقييمات 

.)HTAs( التقنيات الصحية

 الدليل المرجعي
إلنشاء سجّل مريض )تتمة(
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حملة المناصرة التشريعية
خطوات التخطيط لحملة مناصرة

الخطة والبحث
أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:

ما الذي تحاول تحقيقه؟  
َمن يمكنه القيام بذلك؟  

ما الذي يجب إبالغهم به؟  
َمن الذي يجب عليه إقناعهم بالتحدث؟  

تحديد األهداف
وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ وال لبس فيها  

تحديد عنصر اإلجراء الذي يجب أن يكون له األولوية كجزء من الحملة وبأي ترتيب  
السعي لَسّن قانون يُلزم بإشراك المرضى في عملية صنع القرار المتعلق   

بالسياسات الصحية

تنظيم الحلفاء وإشراك األطراف الفاعلة
أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى:

وضع قائمة بأسماء األطراف الفاعلة الذين هم أفضل من يمكنهم المشاركة في الحملة.  
تصميم األدوار لألطراف الفاعلة من أجل توضيح المشاركات والمناقشات التي سيتم عقدها مع كل منهم.  

أسئلة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى على تعيين الجمهور المستهدف:  
 َمن هم؟   فيَم يفكرون؟

 ما القيم الرئيسية التي تدفعهم إلى طلب الرعاية الصحية؟

تحديد األطراف الفاعلة  
المشّرعون الذين يؤيدون موقفك بالفعل  

المستفيدون من السياسة  
األشخاص الذين يعملون في المؤسسات التي تقدم خدمات موجهة ألجل هذه القضية  

"الخبراء" المعترف بهم في المجال  
قادة المجتمع واألعمال الداعمون  

مشاهير موثوقون متعاطفون مع المشكلة  
المؤسسات المعنية بالمشكلة أو السكان المتضررين  

االنخراط مع الخبراء للحصول على المشورة والتعاون من المؤسسات التي تدعم المصلحة العامة.  
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حملة المناصرة التشريعية
)تتمة(خطوات التخطيط لحملة مناصرة

وضع هيكل للتنسيق والتواصل
يمكن أن تكون قنوات االتصال من خالل:  

التواصل مع المشرعين
التنفيذ أمر أساسي ويجب تقسيمه إلى مستويات مختلفة  

  تكييف نُُهج التواصل المخصصة لألطراف الفاعلة كٍل على ِحَدة بشكل فردي ولكل بند 
من بنود العمل المحددة

  التواصل مع المشرعين من خالل الخطابات والمنشورات لدعم الحاجة إلى تفويض 
قانوني وتوصيل الرسالة من خالل االجتماعات الشخصية

وّضح الرسائل
رسائل الحملة هي:  

  بسيطة، موجهة نحو النتائج، ومحددة الهدف
  التفاعل مع األطراف الفاعلة والحصول على الدعم

  تقديم قضية مقنعة للجمهور المستهدف

  االجتماعات الرسمية، المسارات غير الرسمية، 
التواصل أثناء الفعاليات، الحمالت، نشاط الشارع، 

المقابالت اإلعالمية، المؤتمر الصحفي

مراقبة األنشطة والتطورات اإلعالمية إلحاطة فريق المناصرة بآخر المستجدات.  

  التواصل مع المهنيين ومجموعات المرضى والشركاء في المجال للحصول على 
الموارد المتعلقة باالتصاالت.
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نموذج خطة حملة المناصرة 
التشريعية

ماذا نريد؟ )األهداف والغايات(

َمن يمكنه مساعدتنا في تحقيق ذلك؟ )أمثلة: الرئيس 
)األوامر التنفيذية( أو الوزارة أو الهيئة الحكومية 

)األوامر اإلدارية( أو القضاء )القانون الجمهوري((

ما الذي يحتاجون إلى سماعه؟ )رسائل(

َمن الذين يحتاجون إلى سماعه )الشخصيات المؤثرة 
واالئتالفات والتحالفات(

كيف نجعلهم يسمعون ذلك؟ )قنوات التوصيل والتواصل(

ماذا لدينا؟ )الموارد؛ نقاط القوة(

ما الذي نحتاج إلى تطويره؟ )التحديات؛ الفجوات(

كيف نبدأ؟ )الخطوات األولى: االستماع إلى التعقيبات 
وجمعها من أولئك الذين يدعون إلى التغيير.(

كيف سنعرف ما إذا كانت الحملة ناجحة أم ال؟ )قم 
بالتقييم ووضع االستراتيجيات والتخطيط مرة أخرى(
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