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 األدوات الرقمیة  من خالل: االعتناء بصحتك عن بُعدالرعایة 
 . بالنسبة لك ذلكورقة الحقائق في كیفیة تغییر التكنولوجیا الرقمیة للرعایة الصحیة وما یعنیھ  تتناول

 

 ؟ كیف تغیر التكنولوجیا الرقمیة الرعایة الصحیة 

الرقمیة على تغییر طریقة تقدیم الرعایة الصحیة. تشیر التكنولوجیا الرقمیة إلى األجھزة  تعمل التطورات في التكنولوجیا 
 . واألنظمة اإللكترونیة التي تعمل عبر اإلنترنت

أصبحت المنصات عبر اإلنترنت ومكالمات الفیدیو واألجھزة التي ترتدیھا (األجھزة القابلة لالرتداء) والتطبیقات أدوات 
" أو "الرعایة  عن بُعد تقدیم الخدمات الطبیةغالبًا باسم "  ذلكفي المجال الطبي، یُشار إلى وتنا. مألوفة للعنایة بصح

المكان   وھذه األدوات ھي. عن بُعدالرعایة الصحیة التي یتم تقدیمھا  یعني ذلك". في الممارسة العملیة، عن بُعدالصحیة  
 . الذي یتواصل فیھ أخصائي الصحة والمریض من خالل التكنولوجیا الرقمیة

توفیر الرعایة  في الغالب خالل ھذا الوقت، یتم ومن الضروري تسریع ھذا التغییر بشكل كبیر.  19-كوفیدجعل جائحة لقد 
 . شخاص الذین یحتاجون إلیھرقمیًا. كان الھدف ھو الحد من انتشار الوباء مع االستمرار في تقدیم الدعم لأل

 ما الذي تعنیھ تلك التغییرات؟

الجمھور التكیف مع التغییرات في الرعایة  ومن مقدمي الرعایة الصحیة  على كلٍ یلزم ، كان 19-كوفیدخالل جائحة 
یعني التحدث إلى المتخصصین في الرعایة الصحیة عبر مكالمات الھاتف   ذلكفي العدید من األماكن، كان و الصحیة. 

 .والفیدیو

أنھ خالل   ذلكقد یعني ووعودة الخدمات إلى طبیعتھا، تظل األدوات الرقمیة متاحة لالستخدام.  الجائحةمع انحسار و
.  عن بُعدبعض إدارة الصحة لى عالوةً عالرعایة الصحیة وجًھا لوجھ   الحصول على كون لدیك خیاریالسنوات القادمة س

نظًرا ألن المزید من األبحاث تبحث في مدى فعالیة ھذه الخدمات وأفضل طریقة لتقدیمھا، فقد یكون ھناك المزید من و
 . التغییرات في المستقبل
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 ؟ كیف یمكنني إدارة حالتي باستخدام األدوات الرقمیة 

والمراقبة المنزلیة باإلضافة   عن بُعداالستشارة   ویشمل ذلكلألدوات الرقمیة تأثیر في جمیع مجاالت الرعایة الصحیة. 
إلى األجھزة القابلة لالرتداء والتطبیقات الصحیة. فیما یلي بعض األمثلة على طریقة استخدام التكنولوجیا في الرعایة  

 : الصحیة

 واالستشارات عبر مكالمات الفیدی 

سوف تتلقى رسالة برید إلكتروني أو رسالة نصیة من مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كان لدیك موعد فیدیو 
تاریخ ووقت الموعد وكیف یمكنك الوصول إلى مكالمة الفیدیو. یمكنك الوصول إلى موعدك على   ذلكجدول. سیؤكد مُ 

إال إذا كان مقدم الرعایة الصحیة الخاص   عن بُعدعلیك موعد الھاتف الذكي أو الجھاز اللوحي أو الكمبیوتر. لن یُعرض 
 . كیفیة التحضیر لھذه االجتماعات لمعرفةالقسم أدناه  راجع في ھذه المرحلة.  جسديبك ال یحتاج إلى إجراء فحص 

 مشاركة الصور ومقاطع الفیدیو

ث مع أخصائي الرعایة الصحیة. سیتم  قد یُطلب منك مشاركة صورة أو مقطع فیدیو لحالتك أو أعراض معینة قبل التحد
عادةً ما یتم إرسال الصور ومقاطع وإرسال نظرة عامة حول كیفیة القیام بذلك من قبل مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك. 

عبر اإلنترنت. ما اآلمنة إلى منصة  عملیات التحمیلالفیدیو من خالل الرسائل النصیة أو رسائل البرید اإللكتروني أو  
یمكن ألخصائي الرعایة الصحیة  وفھم المزید عن حالتك.  فيساعد ذلك أخصائي الرعایة الصحیة الخاص بك سوف ی

أیًضا مشاركة الملفات أو مقاطع الفیدیو معك. یمكن أن یشمل ذلك نشرات المعلومات أو مقاطع الفیدیو مع إرشادات حول  
 .الكیفیة استخدام جھاز طبي على سبیل المث

 یةالمنزل المتابعةجنحة افتراضیة و األ

كان خالل   وخیر مثال على ھذافي المنزل.  ومتابعتھمإخراج األشخاص من المستشفى   من الممكنفي بعض الحاالت، 
المستشفیات، تمكن األشخاص الذین ظھرت علیھم أعراض  في ة رّ سِ األنظًرا الرتفاع الطلب على  و ،19-كوفید  جائحة

عن  األعراض ومستویات األكسجین  متابعةاستمروا في تلقي األكسجین، وتمت لقد أكثر استقراًرا من العودة إلى منازلھم. 
 .االستشاریینبواسطة  بُعد

 جلسات إعادة التأھیل والنشاط عبر اإلنترنت 

نشاط أو إعادة التأھیل للمساعدة في إدارة األعراض أو التعافي من المرض، فقد  إذا تم نصحك بالمشاركة في جلسات ال
أو برنامج تعلیمي. یمكن تقدیم الفصول الدراسیة عبر جلسات الفیدیو  عبر اإلنترنتیكون ذلك من خالل فصل دراسي 

أو قد یتم إرسال مقاطع فیدیو مسجلة لمتابعتھا في وقتك   ،ینضم ویشارك فیھا العدید من األشخاص مباشرة التي یمكن أن
 . الخاص

 المفكرات عبر اإلنترنت، أو الدوریات، أو االستطالعات، 

ھ یمكنك اختیار تسجیل األعراض الخاصة بك في یومیات أو دفتر یومیات على اإلنترنت للمساعدة في تتبع ما تشعر ب
 .بمرور الوقت. قد یكون من المفید أن یكون لدیك سجل شخصي ألخذه معك إلى استشارتك التالیة

. قد یطلب منك أخصائي الوقتحالتك على مدى فترة من عن صورة تكوین االستبیانات عبر اإلنترنت  یمكن من خالل
ن إلكمالھ عبر البرید اإللكتروني أو الرسائل الرعایة الصحیة القیام بذلك قبل أن تحضر إلى موعدك. قد یتم إرسال استبیا

 . النصیة قبل الزیارة

 األجھزة القابلة لالرتداء 

ذلك   یشملجسمك.  عن، مثل الساعات الذكیة، في تتبع مجموعة من القیاسات ءرتداقابلة لالیمكن أن تساعد األجھزة ال
ما تكون ھذه  عادةً ومعدل ضربات القلب ومستویات التوتر وأنماط النوم ومستویات األكسجین ومستویات النشاط. 
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برنامج یمكنك تثبیتھ على  عبارة عن  التطبیق إن -األجھزة متصلة بتطبیق على ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي. التطبیق 
 . مع المعلومات وإنشاء صورة عن الصحة بمرور الوقتھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي. یؤدي ذلك إلى ج

تكون معلومات مفیدة لك  ھا قدمباشرة. ولكن  بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بكفي المعتاد ال تكون ھذه األنظمة مرتبطة 
 . أثناء استشارة أخصائي الرعایة الصحیة الخاص بك

 تطبیقات الصحة 

معلومات عن كیفیة   بعض تلك التطبیقات. یتضمن حالة الصحیةھناك العدید من التطبیقات المتاحة للمساعدة في تتبع 
 .بتناول األدویة الخاصة بك أو السماح لك بتتبع التسجیالت من جھاز طبي تطبیقات أخرىإدارة حالتك. یذكرك 

معظم التطبیقات متاحة للتنزیل واالستخدام بنفسك إذا اخترت ذلك. إذا كان مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك یرید تتوفر 
النظام األساسي الذي تحتاج  فسوف یناقش ھذا األمر معك. یمكنھم إخبارك بالتطبیق أو ، تلقي قراءات من جھازك الطبي

 .إلى استخدامھ حیث یجب أن یكون متصالً بنظام المستشفى

 ؟ ما الفوائد 

ھناك العدید من الفوائد الستخدام التقنیات الرقمیة في الرعایة الصحیة. فیما یلي بعض األمثلة حول كیف یمكن لألدوات 
 : ألفرادل تكون مفیدةالرقمیة أن 

 تقلیل الحاجة للسفر 

  أكثر حفاًظا علىالوقت والمال وھو ذلك في ، فلن تحتاج إلى السفر. یمكن أن یوفر عن بُعدإذا كان بإمكانك االستشارة 
 .لبیئةا

 تحسین الوصول إلى أخصائیي الرعایة الصحیة 

الحاجة   الرعایة الصحیة دون أخصائیيالوصول إلى جمیع  عن بُعدمكالمات الفیدیو والمكالمات الھاتفیة  تیسریمكن أن 
 .إلیھم في مواعید محددةإلى السفر 

أخصائي في حالتك یعمل في مستشفى متخصص، بدالً من  مقابلةفي بعض الحاالت، قد یكون من الصعب أیًضا 
ھذا المستوى من الرعایة، بغض النظر عن المكان الذي    الحصول على تُسھل  عن بُعداالستشارات  إن المستشفى المحلي. 

 تعیش فیھ. 

 تحسین التعاون والتمكین 

الشعور  فيقد یساعدك ذلك  وجدیًدا بفھم حالتك.  شعوًراإجراءات للتحقق من صحتك في المنزل ب القیامیمكن أن یمنحك 
  ،أیًضا في تذكر تناول الدواء ذلك یساعدك بمزید من التحكم والقدرة على المشاركة في المناقشات حول صحتك. یمكن أن

 . روتین العالج الموصى بھیسعى التباع ھذا مفید بشكل خاص إذا كنت شخًصا و

 اختیار المكان

یفضلون التواجد في منازلھم إلجراء  قد المستشفى أو العیادة غیر مریح و التواجد فيقد یجد بعض األشخاص أیًضا أن 
مقدم الرعایة الصحیة عما یعنیھ العیش مع حالتھم في  ل تقدیم فكرة قد یجد بعض األشخاص أنھ من المفید واالستشارات. 

 .المنزل

  إذا تلقوا أخباًرا خصوًصاخیار التواجد في المنزل، وھو ما قد یفضلھ بعض األشخاص تتیح  عن بُعدمكالمات الفیدیو  إن
 . مزعجة
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 التحكم بالعدوى

في المنزل بدالً من    البقاءأعراض معدیة، فمن اآلمن  ةلدیك أی تمن انتشار العدوى. إذا كان عن بُعداالستشارات تقلل 
ھذا یعني أیًضا أنك محمي من أي شخص  ولرعایة الصحیة حیث یمكن أن تنقل العدوى لآلخرین. تلقي االسفر إلى مكان ل

 . االنتظار أو في وسائل النقل العام قد یكون لدیھ أعراض معدیةآخر في غرفة 

 ما التحدیات؟ 

، ھناك العدید من التحوالت التي ال تزال مطلوبة في مجال الرعایة الصحیة.  بشكل متزاید مع استخدام المنصات الرقمیة
 : الجمھوروفیما یلي بعض التحدیات التي تواجھ أنظمة الرعایة الصحیة و

 التغییرات في الھیاكل في أماكن الرعایة الصحیة 

ھناك حاجة إلى أنظمة جدیدة وتغییرات في أنماط العمل ضمن إعدادات الرعایة الصحیة. على سبیل المثال، إذا تم تزوید  
، فیجب أن یكون ھناك متخصصون في الرعایة الصحیة  علیھا  بتطبیقات لتسجیل أعراضھممجموعات كاملة من المرضى 

أن یكونوا قادرین على التصرف بناًء على المعلومات الواردة إذا احتاجت  ، ویجب المعلومات تلكفي المكتب یتحققون من 
تدریب جدید لیكونوا قادرین  لتلقي" إلى المتابعة. قد تكون ھناك أیًضا حاجة ألعضاء فریق العمل خطیرةأي أعراض " 

 .عن بُعدأي أسئلة   عنعلى تعلیم الناس كیفیة استخدام األدوات الرقمیة الجدیدة واإلجابة 

 الوصول والتعلیم 

ھاتف ذكي أو جھاز لوحي أو كمبیوتر محمول واتصال موثوق باإلنترنت   وجود تحتاج العدید من ھذه األدوات إلى
لن یتمكن الجمیع من الوصول إلى ھذه األجھزة أو معرفة كیفیة استخدامھا. قد ال یتمكن بعض  ، وفي المنزل لالستخدام

االستمرار  على جمیع األشخاص  قدرةمع تغیر التكنولوجیا، سیكون من المھم التأكد واألشخاص من استخدامھا جسدیًا. 
 . متاحة إذا كانت مطلوبة أو مفضلة شرةالمباالرعایة الصحیة. یجب أن تظل الخدمات  على الحصولفي 

 أمان البیانات

إذا قمت بمشاركة صورة مع  ،ھناك حاجة إلى أنظمة مناسبة إلدارة المعلومات الشخصیة بشكل آمن. على سبیل المثال
ورقة   اقرأ  ،وفقًا لقوانین أمان البیانات في بلدك. لمزید من المعلومات حول ھذا ،فیجب تخزینھا بشكل صحیح ،طبیبك

 . حقائق مؤسسة الرئة األوروبیة عن مشاركة البیانات

 األخالقیات الطبیة والعالقات

.  العملتحدد كیف یجب على المتخصصین في الرعایة الصحیة  المعاییر ھذهوھناك معاییر أخالقیة موجودة في الطب. 
ھذه التغییرات. على سبیل المثال، ھل ستؤثر االستشارات   وجود ھناك مخاوف بشأن إمكانیة االلتزام بھذه المعاییر معو

لحفاظ على  لة  وفقًا لمعاییر عالییعمل عالم الرعایة الصحیة  إنعلى العالقة بین المریض ومقدم الرعایة لھ؟  عن بُعد
 فھل یمكن أن یستمر ذلك على المنصات الرقمیة؟   -الخصوصیة 

ھذه التحدیات من قبل الحكومات وأنظمة  مجابھة، تتم 19-كوفیدبینما یتكیف العالم مع طرق جدیدة للعمل بعد جائحة 
 . الرعایة الصحیة

 ؟ماذا سیحدث في االستشارة االفتراضیة وكیف یمكنك االستعداد 

 : االستعداد فيإذا تمت دعوتك لتحدید موعد أو استشارة عبر اإلنترنت، فیمكنك استخدام النصائح التالیة لمساعدتك 
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 قبل االتصال 

اتصال   توفر  استشارتك. ستحتاج إلى إلجراء حدد الجھاز (الكمبیوتر أو الجھاز اللوحي أو الھاتف الذكي) الذي ستستخدمھ  •
 كیفیة تشغیل المیكروفون والكامیرا الخاصة بك للفیدیو وكذلك الصوت.  معرفةإنترنت ثابت ألي جھاز تختاره. تأكد من 

راء المكالمة؟ تحقق مما إذا كانت اإلضاءة صحیحة وتدّرب على جعل  واختیار مكان تجلس فیھ إلج  یلزم التدربھل  •
أو   أفراد في العائلةھل لدیك أصدقاء أو ف  -مباشرة إلى الكامیرا. إذا لم تكن متأكًدا  عند النظروجھك في منتصف الشاشة 

 شادیة. جیران یمكنھم التحدث معك من خاللھا؟ یمكنك أیًضا البحث عبر اإلنترنت عن مقاطع فیدیو إر
وأنك على درایة    ذلكابحث عن دعوة الموعد، والتي ستتضمن تفاصیل حول كیفیة االتصال بالمكالمة. تأكد من قراءة  •

 بالخطوات التي تحتاج إلى اتخاذھا. 
یمكنك عمل بعض النقاط السریعة حول ما ترید مناقشتھ حتى ال تنسى أي شيء أثناء   - قم بإعداد قائمة باألشیاء للمناقشة  •

 كالمة. الم

 خالل المكالمة 

على رقم الھاتف  االتصال بك مقدم الرعایة الصحیة  یجربالفیدیو، فمن المحتمل أن تعذر علیك االتصال عن طریق  إذا  •
 . المسجل في سجلك. إذا لم یتمكن من الوصول إلیك عبر الھاتف، فعادة ما یعید حجز موعدك لوقت آخر 

جھاز الكمبیوتر لتدوین أي مالحظات أثناء المكالمة. سیقوم مقدم الرعایة الصحیة  جّھز مفكرة أو مستنًدا مفتوًحا على   •
 بتدوین مالحظات على سجلك عبر اإلنترنت في نفس الوقت. 

إذا لم تكن متأكًدا من المناقشة، فیمكنك تلخیص ما سمعتھ عندما تنتھي المكالمة. یمكن لمقدم الرعایة الصحیة بعد ذلك   •
 أسأت فھم أي نقاط. تحدید ما إذا كنت قد 

الرعایة الصحیة أن یعطیك وصفة طبیة عبر اإلنترنت أو یحیلك لمزید من العالج أثناء مكالمة الفیدیو  لمقدمیمكن  •
فتأكد من أن   ،كالمعتاد. إذا لم تكن متأكًدا من كیفیة الوصول إلى وصفة طبیة، أو كیف ستسمع عن المزید من المواعید

 تسأل قبل انتھاء المكالمة. 
 مزید من مصادر القراءة والمعلومات 

 : معلومات المریض

 الخاصة بمؤسسة الرئة األوروبیة  ورقة الحقائق عن مشاركة البیانات •
   الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمیة اقرأ قصًصا شخصیة حول استخدام أدوات الصحة الرقمیة على •
 : صحة الرئة  مجال  • البحث العلمي عن األدوات الرقمیة في •
والرعایة التنفسیة  عن بُعد تقدیم الخدمات الطبیة" اء: المقدمة أثناء الوبتستعرض ھذه المقالة الرعایة الرقمیة  •

 "19-كوفیداالفتراضیة في عصر 
  المتابعة" : الجائحةأثناء  19-كوفیدالمنزلیة لألشخاص المصابین ب المتابعةھذه المقالة كیفیة دعم  تستعرض  •

 في المستشفیات" 19-كوفیدالمنزلیة تقلل إقامة مرضى 

 

      

الرعایة الصحیة  وأخصائیي المرضى والجمھور  بین الجمعیة األوروبیة للجھاز التنفسي، تجمع مؤسسة الرئة األوروبیةبالشراكة مع 
 . التقدم في التشخیص والعالج والرعایةلتحقیق لتحسین صحة الرئة و

كجیلد ھانسن  ، وكارمي ھیرناندیز ةدكتور والجیلین ماكونجا براكزما، و ھیالري بینوك، تم إعداد نشرة الحقائق ھذه بواسطة الدكتورة 
 وجویس نورویل. 

 . المشروع  تعرف على مزید من التفاصیل عن ھذا .DRAGON وھي من إنتاج مؤسسة الرئة األوروبیة لصالح مشروع 

 

http://www.europeanlung.org/
https://europeanlung.org/en/information-hub/factsheets/data-sharing-in-healthcare/
https://europeanlung.org/en/information-hub/factsheets/data-sharing-in-healthcare/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/digital-health/personal-stories
https://openres.ersjournals.com/content/erjor/early/2022/05/05/23120541.00111-2022.full.pdf
https://openres.ersjournals.com/content/erjor/early/2022/05/05/23120541.00111-2022.full.pdf
https://erj.ersjournals.com/content/58/5/2101871.long
https://erj.ersjournals.com/content/58/5/2101871.long
https://europeanlung.org/dragon/
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االتحاد األوروبي للصناعات الدوائیة  لالتحاد األوروبي/ 2المشترك لمبادرة األدویة المبتكرة  المشروعتلقى ھذا العمل دعًما من 
  یمكن العثور على مزید من المعلومات على: .101005122 رقم  DRAGONمنحة مشروع  –  والجمعیات

https://www.imi.europa.eu/ 

االتحاد األوروبي للصناعات  وال االتحاد األوروبي أو  مبادرة األدویة المبتكرةتحمل ت وجھة نظر المؤلف وال   تعكس النشرة
 . اأو أي شركاء مرتبطین مسؤولیة أي استخدام للمعلومات الواردة فیھ الكھربائیة والجمعیات

 

  

http://www.europeanlung.org/
https://www.imi.europa.eu/
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