
التكنولوجيا الشخصية  
ستغّير طبيعة العالقة 
بين الطبيب والمريض

تقرير من خدمات تحليل البيانات في هارفارد بزنس ريفيو
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ستغّير  الشخصية  التكنولوجيا 
الطبيب  بين  العالقة  طبيعة 

والمريض
الرقمية  التحّوالت  إن 

قطاع  بها  يمّر  التي 
تؤّدي  الصحية  الرعاية 

هائلة  مصادر  خلق  إلى 
جديدة. أرباح  لتحقيق 

تقّدم في  التي  الطبية  بزوغ فجر حقبة جديدة من اخلدمات  الشخصية في  التكنولوجيا  لقد أسهمت 
املنزل؛ وهي عبارة عن فلسفة جديدة تؤدي فيها تطبيقات الهواتف الذكية، واألجهزة املوضوعة ضمن 
أجساد املرضى، واألجهزة التكنولوجية القابلة لالرتداء )Wearable Technology( دورًا في إحداث 

تغّير جوهري في طريقة ومكان اتخاذ القرارات الطبية وتقدمي العالجات.

فتقدمي اخلدمات الطبية عن بعد باستعمال تكنولوجيا االتصاالت احلديثة، والتشخيص املنزلي، والعيادات 
التي تعالج املرضى بالقرب من منازلهم وأماكن عملهم هي مبثابة قوى أخرى تسهم في حصول تغّيرات 
قوية في قطاع الرعاية الصحية. يقول ساندير سوبرامانيان، االستشاري في مجال الصحة والعيادات 
اجلراحية في شركة )Strategy&( التي ُتعتبُر جزءًا من شبكة بي دبليو سي )PwC( بأّن هذه التوّجهات 
مجتمعة تخلق حالة حّمى حقيقية تشبه "حّمى البحث عن الذهب" في مجال بيانات املرضى واخليارات 

املتوفرة للمستهلكني، وهي ستغّير وجه قطاع الرعاية الصحية خالل العقد املقبل. 

إّن تشبيه هذا الوضع بحالة "حّمى البحث عن الذهب" هو التشبيه املناسب متامًا، إذا ما أخذنا بعني 
االعتبار النتائج الصحية املترّتبة على ذلك وحجم األموال املجنّية. فقد توّصل تقرير نشرته بي دبليو 
سي عام 2014 بعنوان "مستقبل األجهزة القابلة لالرتداء" إلى أّن الشركات الرقمية الناشئة في املجال 
الصّحي قد متّكنت من جمع 2.3 مليار دوالر بحلول أواسط العام 2014، وهو مبلغ يفوق ما كانوا قد 
جمعوه خالل العام الذي سبق بأكمله. وقد جرى تخصيص أكثر من 200 مليون دوالر من هذا املبلغ 
لألجهزة الرقمية الطبية مثل األجهزة القابلة لالرتداء )Wearables(، والتي تدعم املرضى وتعطيهم 

دورًا أكبر في العناية بأنفسهم.
إن التحـّوالت الرقميـة التـي ميـّر بهـا قطـاع الرعايـة الصحيـة تـؤّدي إلـى خلـق مصـادر هائلـة لتحقيـق 
أربـاح جديـدة. وتقـّدر بـي دبليـو سـي بـأن يصل حجـم املبالغ املنفقـة إلـى 1.5 ترليـون دوالر تقريبًا، في 
حـني قـد تصـل األربـاح إلـى 150 مليـار دوالر وهـي بانتظـار مـن يجنيهـا. والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه 

هنـا هـو: مـن سـيجنيها وكيف؟

"المنّقبون عن الذهب" و"المتاجر المحلية المريحة"
لقد حّدد سوبرامانيان، وزمياله في بي دبليو سي كارل دومونت وكريستوف دانكيرت، استراتيجيتني 
 )Goldminers( "الغتنام هذه الفرصة السوقية الهائلة: األولى هي استراتيجية "املنّقبني عن الذهب
الذين يتعّمقون في البحث في مجال طبّي رئيسي واحد؛ والثانية هي استراتيجية "متجر احلي املريح"، 
)Local Convenience Store( الذي يقّدم خيارات مريحة وتتناسب مع االحتياجات الشخصية، 

وتلبي االحتياجات الروتينية في مجال الرعاية الصحية.

حتـاول هاتـان املجموعتـان االسـتفادة مـن قـدرات التكنولوجيـا الشـخصية لتقـدمي الرعايـة الطبية بطرق 
جديـدة، لكـن الفلسـفتني اللتـني حتكمـان هاتـني املجموعتـني تختلفان اختالفـًا جذريًا.

فاسـتراتيجية "املنقبني عن الذهب" هي االسـتراتيجية التي تهّم املستشـفيات، ومجموعات األطباء، وغير 
ذلـك مـن اجلهـات الفاعلـة املتكاملـة عموديـًا. فهـذه املؤسسـات تريـد إيجـاد طـرق لتحسـني عمليـة تقدمي 
العنايـة لألشـخاص ذوي االسـتخدام املكّثـف للخدمـات الطبيـة، أي ما نسـبته %30 مـن املرضى، وهؤالء 

لديهـم حـاالت معّقـدة ويسـتهلكون مـا ُيقـارب ثالثة أربـاع اإلنفاق الطبـي اإلجمالي.

االستراتيجيتان الناشئتان اللتان 
سوف تحّسنان من تقديم 

الرعاية الصحية

التطّور الحاصل

المكاسب المتحققة من تكنولوجيا 
األجهزة القابلة لالرتداء 

المريض والطبيب بين  العالقة  الشخصية على  التكنولوجيا  تأثير 
لقد أسهمت التكنولوجيا الشخصية في بزوغ فجر حقبة جديدة من اخلدمات الطبية التي تقّدم في املنزل، وقد 

أخذ هذا األمر ُيحدث تغييرًا جوهريًا في طريقة ومكان اتخاذ القرارات الطبية وتقدمي العالجات.

مجال  في  ناشئان  نموذجان  هناك 
حقبة  في  الصحية  الرعاية  تقديم 

 Wearable( التكنولوجيا القابلة لالرتداء
 :)Technology

ما الذي يعتقده األطباء....ما الذي يعتقد به المرضى...

200 مليون دوالر استثمرت في 
تكنولوجية صّحية  أجهزة  تطوير 

لالرتداء  قابلة 

%56
زيادة في العمر 
المتوقعلالرتداء 

 %46
تراجع في 

البدانة  مستوى 

   %42
القدرات  تحّسن 

الرياضية

    %79
تسهم في تنسيق 

الرعاية الطبية 
بفعالية أكبر

     %68
مستعّدون 

لوصف تطبيقات 
إلكترونية صّحّية

      %42
مرتاحون لالعتماد على أدوات 

يستعملها المرضى وتسمح 
لهم بتنفيذ المهام بأنفسهم

70% من مؤسسات الرعاية 
الصحية ستستثمر في تطبيقات 

األجهزة المحمولة بحلول العام 2018 

145 مليون  من المتوقع تحميل أكثر من 
2016 تطبيق إلكتروني صحي بحلول العام 

الذكية الهواتف 
لالرتداء القابلة  األجهزة 

اللوحية االجهزة 
الذكية الساعة 

المنزل 
لمستشفى ا

لطبيب ا
الصيدالني

الطوارئ

 145 مليون

الفوائد: عالج أفضل وقيمة طبية أعلى

الذهب المنّقبون عن 
املتعمقون في مجال طبّي رئيسي محدد

الطبيب هو من يقّرر العالج
مقّدمو الرعاية الطبية التقليديون:

األطباء 
املستشفيات 

املمرضات

المريحة المحلية  المتاجر 
لديها خيارات أكثر للرعاية الروتينية 
المريض هو من يقّرر العالج

الداخلون في هذا املجال:
شركات اإللكترونيات
شركات البرمجيات

شركات التجزئة واملالبس
الفوائد: الراحة، وتوفير املال، وتقدمي 

العالج الوقائي

 JUNIPER RESEARCH; PWC, HRI CLINICIAN WORKFORCE SURVEY 2014; IDC HEALTH INSIGHTS 2015 :المصادر

 PWC, HRI CLINICIAN WORKFORCE SURVEY; HRI CONSUMER SURVEY 2014 :المصادر
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إّن العائد الحقيقي على االستثمار، في 
الوقت الحاضر، سيأتي من استخدام 

التكنولوجيا الشخصية لمعالجة السّكان 
ذوي الحاالت المعقدة، وتحديدًا األشخاص 

الخاضعين للعالج بموجب البرامج الحكومية 
األمريكية المخصصة لذوي الدخل المحدود 

أو لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.

اإلعالمية  الوسائل  في  الصحفية  العناوين  "ترّكز  سوبرامانيان:  يقول 
املتخّصصة باملستهلكني على الطريقة التي يستخدم بها الشباب واألشخاص 
االستثمار،  على  العائد احلقيقي  لكّن  الشخصية.  التكنولوجيا  الصحيحني 
ملعاجلة  الشخصية  التكنولوجيا  استخدام  الوقت احلاضر، سيأتي من  في 
للعالج  اخلاضعني  األشخاص  وحتديدًا  املعقدة،  احلاالت  ذوي  االفراد 
أو  احملدود  الدخل  لذوي  املخّصصة  األمريكية  احلكومية  البرامج  مبوجب 
لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، أو مبوجب هذين النوعني من البرامج 
أو وطريحي  املنزل  معًا. فقد يكون هؤالء األشخاص ضعفاء جدًا حبيسي 
لديهم  أو  الطبية،  للرعاية  منشآٍت  في  دائمة  بصورة  يقيمون  أو  الفراش، 
فإّن  عام،  وبشكٍل  معّقدة.  طّبية  يواجهون ظروفًا  أو  عقلية خطيرة،  أمراض 
الطبية بشكل  الرعاية  املعّقدة يستعملون خدمات  األشخاص ذوي احلاالت 
كثيف وهم يستهلكون من التكاليف ما ال يتناسب مع عددهم. فعلى سبيل 
املثال، يستهلك 5% فقط من املستفيدين من برامج الرعاية الصحية احلكومية 
األمريكية املخّصصة لذوي الدخل احملدود 54% من مصاريف هذه البرامج."

بعد،  عن  الرصد  وإمكانية  احملمولة،  األجهزة  بواسطة  التواصل  ُيعتبُر 
الستراتيجية  احملّركة  األساسية  العناصر  هي  للرعاية  األفضل  والتنسيق 
"املنّقبني عن الذهب" التي تسمح ملقّدمي الرعاية الصحية بتوفير خدماتهم في 
أوقات أنسب في بيوت املرضى، األمر الذي يسهم بحصول تخفيض هائل 

في تكلفة التداخالت الطبية إضافة إلى حتسني جودة الرعاية املقّدمة. 

فعلى سبيل املثال، يقول دومونت بأّن األجهزة املوضوعة في أجساد املرضى، 
واملُشعرات التي تعتمد على الرقاقات اإللكترونية املتناهية الصغر، ميكن أن 
تزّود الفرق املعنّية مبعلومات فورية، األمر الذي يسمح لها بالتجاوب بصورة 

أسرع وبطريقة أكثر فعالية.

التكنولوجيا  باستعمال  معّينة  حاالت  استهداف  إلى  الرامية  املبادرات  إّن 
الشخصية بدأت تؤتي ثمارًا جيدة في الكثير من احلاالت أصاًل. فقد متّكنت 
الطبية  للخدمات  كبيرة  شركة  وهي   ،)Geisinger Health System(
املتكاملة التي تعمل في املناطق الريفية في والية بنسلفانيا من تخفيض نسبة 
إدخال مرضى السّكري إلى املستشفيات بنسبة 18% من خالل استخدام 
املرضى لطرق املراقبة عن بعد وغير ذلك من قنوات التواصل. وإضافة إلى 
املستشفيات  إلى  السّكري  مرضى  إدخال  إعادة  معّدالت  هبطت  فقد  ذلك، 

بنسبة 31%. ونتيجة لذلك، حّققت الشركة وفورات مجّمعة بلغت %7. 

يقول سوبرامانيان: "ثّمة حتّول جوهري يحصل في الوقت احلاضر في قطاع 
الرعاية الصحية، حيث يجري التركيز حاليًا على تقسيم املرضى إلى فئات، 
والتفكير في كيفية تقدمي رعاية متكاملة إلى الفرد املوجود ضمن كل فئة منها. 
فاملستخدم الناجح الستراتيجية "التنقيب عن الذهب" سيرّكز على حتقيق القيمة 

الطبية واحملصلة الطبية اجليدة التي تلّبي كل ما يلزم الفرد من الرعاية املتكاملة"

صحيح أّن هذا االسلوب سيحقق قيمًا طبية واقتصادية هائلة، إال أن محللي 
تشّكل  الذهب"  عن  "املنّقبني  استراتيجية  أن  إلى  يشيرون  سي  دبليو  بي 
امتدادًا للنموذج التقليدي للرعاية الصحية، والذي يقوم على فكرة أّن مقّدمي 
الرعاية الصحية يّتخذون معظم القرارات، في حني يّتبع املرضى تعليماتهم.

دخول العبين جدد إلى السوق
 Local Convenience( املريحة"  احمللية  "املتاجر  استراتيجية  أّما 
تقدمي  بأسلوب  اخلاّصة  الرؤية  في  النظر  فتعيد  املقابل،  في   ،)Stores
وحتسني  وتقويتهم،  املستهلكني  متكني  على  ترّكز  حيث  الطبية،  الرعاية 
جتربتهم، وتغيير أدوار الناس الذين يقّدمون الرعاية، والناس الذين يتلّقونها. 
والداخلون اجلدد إلى قطاع الرعاية الصحية مثل شركات التجزئة، وشركات 
قادة هذا  واألزياء. في طليعة  املالبس  واإللكترونيات، وشركات  البرمجيات 
التحّول؛ أّما شركات التأمني احلالية الراسخة في السوق فهي تستثمر موارد 
هائلة في محاولة منها لّلحاق بالركب أيضًا، واجلميع يريدون حتسني جتربة 
والنصائح  باملعلومات  تزويدهم  عبر  املستهلكني  متكني  خالل  من  املرضى 
للمريض  يسمح  الذي  األمر  حتديدًا،  الشخصية  بحالتهم  املتعّلقة  الطبية 

بالقيام بدور أكبر في التعامل مع حالته بنفسه.

نوعية  من  يكون  أن  ميكن  االسلوب  هذا  بأّن  سي  دبليو  بي  محللو  يقول 
أّنها  مبا   ،)profoundly disruptive( العميقة"  التحويلية  "االبتكارات 
أكثر  خيارات  املريض  وتعطي  باملريض،  الطبيب  عالقة  على  التفافًا  تشّكل 
وقدرًا أكبر من السيطرة على الكيفية التي يريد احلصول بها على الرعاية، 

واملكان الذي يختاره لتلقي هذه الرعاية فيه.

يجري محللو بي دبليو سي مقارنة بني االسلوبني، من خالل مثال عن امرأة 
بالذعر  القلب، وهي حالة تتسّبب عادة  انتظام في ضربات  تعاني من عدم 
للمريضة، إذ تشعر بأّن قلبها يخفق بسرعة شديدة أو ببطء شديد، أو حتس 

بوجود رجفان أو عدم انتظام في النبضات.

برنامج  في  املريضة  تسجيل  يجري  قد  الذهب"،  عن  "املنّقبني  اسلوب  في 
للرعاية الوقائية، وتزويدها بتطبيق هاتفي يراقب نشاط قلبها بصورة دائمة، 
وميّد فريق الرعاية الطبية باملعلومات ليساعدهم في اتخاذ القرارات املناسبة.

األوساط  خارج  الصحية  الرعاية  بتقدمي  تسمح  الشخصية  فالتكنولوجيا 
التقليدية. إذ ميكن للمريضة، مثاًل، أن تتلّقى مكاملة عبر الفيديو من املمّرضة 
أو من موظف اخلدمة االجتماعية. وهذا األمر له تأثيران: فهو من جهة يغّير 
يؤّثر  بذلك  وهو  واملواعيد،  الطبية  االختبارات  من  املكونة  التقليدية  السلسة 
على طريقة توليد اإليرادات، ولكّنه، من جهة ثانية، يخفف من خطر إجراء 

اجلراحات املكلفة أو االضطرار إلى زيارة أقسام اإلسعاف.

التكنولوجيا  أّن  إال  بثمن،  تقّدر  ال  احملّسنة  الصحية  احملصالت  أّن  رغم 
ومقّدمي  املريض  بني  التقليدية  العالقة  طبيعة  من  تغّير  ال  فيها  املستخدمة 
الرعاية الصحية. فاملريض، وإلى حّد كبير، ال يشارك في القرارات العالجية 

إال باحلدود الدنيا.

التي  املريضة  حالة  في  املريحة"  احمللية  اسلوب"املتاجر  استخدام  عند  أّما 
تعاني من عدم انتظام في ضربات القلب، تكون املريضة جالسة في مقعد 

السائق بكل ثقة وهي املسيطرة على الوضع سيطرة كاملة.

فهـذه املريضـة ذاتهـا ميكـن أن تشـتري تطبيقـًا للهاتـف احملمـول ملراقبـة 
أسـلوب حياتهـا ومراقبـة نبضـات قلبهـا، األمـر الـذي يسـمح لهـا بالتحكـم 
واحلميـة  الرياضيـة،  التماريـن  مثـل  الصلـة،  ذات  البيانـات  مـن  بكثيـر 

واألدويـة. والنـوم،  الغذائيـة، 

وعوضـًا عـن اعتمـاد هـذه املريضـة علـى مقّدمـي الرعايـة الصحيـة لكـي 
يحّللـوا النتائـج ويحـّددوا اإلجـراءات الواجـب اتخاذهـا، فإّنهـا قـادرة هـي 
لتحسـني  ذاتـه إليجـاد طـرق  الهاتفـي  التطبيـق  علـى اسـتعمال  شـخصيًا 
حالتهـا الصّحّيـة. فقـد تبـنّي املعلومـات التـي يجمعهـا التطبيـق، على سـبيل 
وعـدم  املريضـة  تتناولهـا  التـي  األدويـة  بعـض  بـني  عالقـة  وجـود  املثـال، 

انتظـام ضربـات قلبهـا.

واملريضـة هـي مـن يقـّرر مـا إذا كانـت تريـد إرسـال البيانات إلـى طبيبها، أو 
إلـى اخلبـراء فـي الشـركة الصانعـة للتطبيـق الهاتفـي، أو إلـى كمبيوتر ميكن 
أن يحّلـل النتائـج. وميكـن للتطبيـق الهاتفـي أن يقتـرح علـى املريضـة خيـار 
إرسـال تنبيهـات نصيـة للتذكيـر مبواعيـد تنـاول املريضـة لدوائهـا، بحيـث 
ميكـن لشـخص معـنّي علـى صلة بها أن يراقب وضعها بعـد تناولها ألدويتها. 

ـُن مـا تتلقـاه املريضـة مـن عنايـة  علـى الرغـم مـن أّن هـذه اخليـارات حُتسِّ
سـبيل  فعلـى  اإليـرادات.  علـى  محتمـاًل  خطـرًا  تشـّكل  أّنهـا  إال  طبيـة، 
املثـال، يتخّيـل محللـو بـي دبليـو سـي وجـود خدمـة اشـتراك تقـوم علـى 
اسـتعمال جهـاز موضـوع فـي جسـد املريضـة لتقريـر احتمـال وقـوع أزمـة 
قلبيـة وشـيكة. وميكـن تنبيـه املريضـة إلـى هـذه املشـكلة الوشـيكة الوقـوع 
بحيـث يكـون مبقدورهـا مثـاًل إرسـال رسـالة إلـى خدمة اإلسـعاف السـريع 
السـتدعاء سـّيارة اإلسـعاف. وفـي هـذا النمـوذج القائـم علـى تعزيـز قدرات 
املريضـة، تكـون هـي مـن يتحّكـم بالبيانـات ويّتخـذ القـرارات بنـاًء علـى مـا 

ُقـدم لهـا مـن معلومـات.

أّن  حّتـى  السـيناريوهات،  هـذه  مثـل  حصـول  تخّيـل  الصعـب  مـن  ليـس 
باحثـي بـي دبليـو سـي يذكـرون بـأّن هـذه التكنولوجيـا متوّفـرة بأشـكال 
شـركة  مـن  جهـاز  شـراء  علـى  قـادرة  باتـت  ذاتهـا  فاملريضـة  متنّوعـة. 
هـذا  وبوسـع  احملمولـة.  الصحيـة  بالتطبيقـات  املتخّصصـة   )Alivecor(
كهربائـي  مخطـط  خـالل  مـن  للقلـب  الكهربائـي  النشـاط  تتّبـع  اجلهـاز 
للقلـب علـى هاتـف ذكـي، حيـث مينـح املريضـة خيـار إرسـال البيانـات إلى 

وتفسـيرها.. لقراءتهـا  أخـرى  إلـى جهـات  أو  األطبـاء 

إضافـة إلـى مـا سـبق، توّفـر الشـركات املتخّصصـة بتحليـل البيانـات مثل 
)WellDoc( و)BlueStar( برامـج لـإدارة الذاتيـة عبـر أجهـزة محمولة 
تراقـب السـّكر فـي الـدم وتقـّدم اإلرشـادات ملرضـى السـّكري. إن النتائـج 
الطبيـة  الرعايـة  منـاذج  تشـكيل  يعيـد  أن  ميكنـه  اجلهـود  لهـذه  الرائعـة 
قـد   2025 العـام  بحلـول  أنـه  سـي  دبليـو  بـي  محللـو  ويقـدر  التقليديـة. 
ميكـن توفيـر مبلـغ يصـل إلـى حـدود 200 مليـار دوالر سـنويًا مـن خـالل 
تـرك "املنّقبـني عـن الذهـب" )كاملستشـفيات والعيـادات اخلارجيـة( يتابعون 
حـاالت املرضـى بطريقـة متكاملـة. كمـا ميكـن توفيـر مبلـغ إضافـي يصـل 

إلـى 200 مليـار دوالر مـن خـالل نقـل الرعاية إلـى املتاجر احملليـة املريحة 
)مثـل الصيدليـات ومتاجـر التجزئـة وغيرهـا مـن املواقـع(.

الطبيـب  بيـن  العالقـة  فـي  الحاصلـة  التغّيـرات 
يـض لمر ا و

إّن املريـض الـذي جـرى متكينه من التحكم بنفسـه قـد يختار أيضًا احلصول 
 )CrowdMed( على آراء عديدة عن طريق االنترنت مثل اللجوء إلى منتدى
لتقـدمي  التقليديـة  السلسـلة  علـى  إضافيـًا  تغييـرًا  ُمدخـاًل  االنترنـت،  علـى 
الرعايـة الطبيـة، كمـا يقـول محللـو بـي دبليـو سـي. فالتحـّركات التي حصلت 
مثـل توفيـر سـجالت طبية إلكترونية أّدت إلى حتسـني معاييـر الرعاية الطبية، 
وقّللـت مـن حاجـة املرضـى إلـى التحاور املباشـر مع أطبائهم، مما قد يشـكل 

إسـفينًا آخـر يـدّق فـي العالقـة بني الطبيـب واملريض.

لكـن محللـي بـي دبليـو سـي يعتقـدون بأّنـه علـى الرغـم مـن التغّيـر الـذي 
سـيطرأ علـى عالقـة املريـض مبقـّدم الرعايـة الطبيـة بسـبب التكنولوجيـا 
الشـخصية، إال أّنهـم يؤمنـون بـأّن ذلـك ال يحّتـم حصول شـرخ فيها. يقول 
سـوبرامانيان: "يخطـئ النـاس عندمـا يعتقـدون بـأّن التكنولوجيـا سـتكون 
عصـا سـحرية حتـّل جميـع املشـاكل. فمـا زال للطبيـب دور هـام، وإن كان 

مـن غيـر الواضـح بعـد كيـف سـتغّير التكنولوجيـا مـن هـذا الـدور".

بني  التفاعل  في  تغيير  حدوث  في  كثيرًا  بالفعل  التكنولوجيا  أسهمت  لقد 
إلى  املرضى  دخول  على  معتادين  األطباء  أصبح  فقد  واألطباء.  املرضى 
عياداتهم ومعهم بضع أوراق مطبوعة من االنترنت، على سبيل املثال. ويتمّثل 
التكنولوجيا الشخصية تسّلح املرضى  أّن  العالم اجلديد في  اختالف هذا 
الرعاية  وتنسيق  إدارة  باملشاركة في  لهم  ومفيدة تسمح  مبعلومات محّددة 

الطبية املقّدمة لهم بطرق لم يكن باإلمكان حتى تخّيلها قبل بضع سنوات.

مليـون   142 مـن  أكثـر  حتميـل  مت  قـد  سـيكون   ،2016 العـام  فبحلـول 
تطبيـق هاتفـي متعلـق بالرعايـة الصحيـة والطبيـة وفقـًا ملـا ذكرتـه مؤسسـة 
 65% نحـو  ذلـك، سـيجري  مـن  عامـني  وبعـد   .)Juniper Research(
أجهـزة  باسـتعمال  للمسـتهلكني  املقّدمـة  الصحيـة  الرعايـة  عمليـات  مـن 

.)IDC Health Insights( مؤسسـة  تتوقـع  كمـا  محمولـة، 

لكـّن كبـار مقّدمـي الرعايـة الصحيـة لـن يقفـوا مكتوفـي األيـدي. فبحلـول 
العـام 2018، كمـا تتوقـع مؤسسـة )IDC Health Insights(، سـتقدم 
الصحيـة  اخلدمـات  مـن  مزيجـًا  الصحيـة  الرعايـة  مؤسسـات  مـن   70%

لالرتـداء. القابلـة  واألجهـزة  االفتراضيـة 

وسـيحتاج "املنّقبـون عـن الذهـب" و"املتاجـر احملليـة املريحـة" علـى السـواء 
إلـى ضـخ اسـتثمارات هائلـة فـي التطبيقـات الصحيـة لألجهـزة احملمولـة 
وبرمجيـات حتليـل البيانـات الضخمـة مـن أجـل حتقيـق املكاسـب املرجـّوة 
مـن التكنولوجيـا الشـخصية. ويعتمـد هـذا النظام الصحي الشـامل اجلديد 
علـى احلصـول علـى معلومـات محـّددة عـن كل مريـض قبـل التشـخيص 
وبعـده، بحيـث ميكـن ترجمتهـا إلـى إجـراءات فوريـة. كما سـيواجه املنقبون 
عـن الذهـب حتّديـًا يتمثـل فـي تنسـيق إعـدادات الرعايـة الطبيـة املوزعـة بني 

الرعايـة املنزليـة، والرعايـة الطبيـة األوليـة، والرعايـة املتخّصصـة.

وحّتـى مـع دخـول مقّدمـي الرعايـة الصحيـة التقليديـني والالعبـني اجلـدد 
العائـد علـى  قيـاس  فـإّن  الشـخصية،  التكنولوجيـا الصحيـة  ميـدان  إلـى 

خدمـات تحليـل البيانـات في هارفـارد بزنس ريفيوالتكنولوجيـا الشـخصية سـتغّير طبيعـة العالقة بيـن الطبيب والمريض

تسمح التكنولوجيا الشخصية بتقديم 
الرعاية الصحية خارج األوساط التقليدية.



هـو  اجلهـود،  هـذه  مـن  حتقيقهـا  ميكـن  التـي  واملكاسـب  االسـتثمار، 
تكـون  "سـوف  سـوبرامانيان:  يقـول  كبيـرة.  حتّديـات  علـى  ينطـوي  أمـر 
اإليـرادات واألربـاح هـي احملـّرك األساسـي لذلـك. وعندمـا تقـّرر الرهـان 
علـى واحـد مـن هذيـن االسـلوبني )أي "املنّقبـني عـن الذهـب" أو "املتاجـر 
ذهنـك  فـي  ترسـم  وأن  عينيـك  تفتـح  أن  يجـب  فإّنـك  املريحـة"(،  احملليـة 
صـورة واضحـة لنموذجـك التجـاري. ولكننـا منـّر، فـي الوقـت ذاتـه، بفترة 

باملرونـة". تتحّلـى  أن  لذلـك يجـب  التدفقـات متغيـرة هائلـة،  مـن 

إن تقـدم التكنولوجيـا والدعـوات املتزايـدة لتحسـني خدمـة املتعاملني ليسـا 
سـوى سـببني فقـط مـن األسـباب التـي جتعـل النظـام الصحـي الشـامل 
الرعايـة  مقّدمـي  أّن  كمـا  الهائلـة.  السـريعة  التغّيـرات  لهـذه  يتعـّرض 
الصحيـة احلاليـني فـي أمريـكا يتعرضـون لضغـوط من احلكومـة الفدرالية 
شـبه  الصحّيـة  الرعايـة  فقانـون  التجاريـة.  التشـغيلية  النمـاذج  لتغييـر 
الشـامل لكافـة السـكان الصـادر عـام 2010، وتوسـعة البرنامـج الصحـي 
احلكومـي )Medicare( املخّصـص لكبـار السـن وذوي اإلعاقـة، وتنامـي 
الصحـي  البرنامـج  مـن خدمـات  لالسـتفادة  املؤهلـني  األشـخاص  أعـداد 
احلكومـي )Medicaid( املخّصـص لـذوي الدخـل احملـدود، كّلهـا عوامـل 
جتعـل احلكومـة الفدراليـة قـّوة ذات نفـوذ فـي الدفـع باجتـاه إعـادة النظـر 

فـي مسـتقبل الرعايـة الصحيـة أيضـًا. 

النمـاذج التجاريـة الجديدة
هذيـن  لـكال  الصّحيـة  بالرعايـة  املعنيـة  املؤسسـات  دراسـة  معـرض  فـي 
املريحـة”(  احملليـة  و”املتاجـر  الذهـب”  عـن  “املنّقبـني  )أي  االسـلوبني 
املؤسسـات  هـذه  بـأّن  يقـول  سـوبرامانيان  فـإّن  تبّنيهمـا،  كيفّيـة  لتحديـد 
التجاريـة  التشـغيلية  النمـاذج  لتبريـر  هائلـة  لضغـوط  تتعـّرض  مـا  غالبـًا 
إدمـاج  كيفيـة  علـى  ترّكـز  مـا  غالبـًا  فإّنهـا  عليـه،  وبنـاًء  لهـا.  احلاليـة 
التكنولوجيـا الشـخصية ضمـن هـذه النمـاذج، معتقـدة بـأّن ذلـك فـي حـّد 
ذاتـه ُيعتبـُر مبثابـة حتـّول هائـل، لكّنهـا بذلـك تضـع علـى األغلـب عوائـق 
فـي طريـق مـا ميكنهـا حتقيقـه، وحتـّد بنفسـها مـن اخليـارات املتاحـة لهـا. 

إّن التطـّورات التكنولوجيـة احلاصلـة متتلـك القـدرة الكامنـة علـى إحـداث 
تغييـر فـي الطـرق التقليديـة املّتبعـة لتقـدمي الرعايـة الطبيـة. وهـذا األمـر 
يسـتدعي انفتـاح تلـك الشـركات واسـتعدادها إلعـادة النظر فـي كّل جانب 
يتعلـق بطريقـة عملهـا. يقـول سـوبرامانيان: “إن النهـج التزايـدي أسـهل. 

لكـن الصعوبـة تكمـن فـي تقريـر مـا إذا كان النهـج التزايـدي كافيـًا”.

هناك  أّن  إال  التجارية،  النماذج  يكتنف  يزال  ال  الغموض  كان  وإن  حّتى 
الكثير من عمليات التجريب اجلارية، كما يقول احملّللون في بي دبليو سي. 
فعلى سبيل املثال، تزّود شبكة )Banner Health Network( الصحية 
لهم  وتقّدم  الصحية،  النتائج  لتتّبع  بطرق  املرضى  أريزونا  في  تعمل  التي 
احلوافز لكي يتدّبروا أوضاعهم بشكل أفضل، إضافة إلى مشاركتهم في 
 )XG Health Solutions( الوفورات الناجمة عن ذلك. كما تؤّمن مؤسسة
للحلول الصحية – وهي عبارة عن شركة لالستشارات الصحية تعمل في 
 Geisinger Health( كولومبيا وتوّسع االبتكارات التي تقوم بها شركة
System( – حلواًل تسعى إلى جعل املمارسات السريرية معيارية ومثالية، 

حيث تعتمد في ذلك على األبحاث وحتليل البيانات الضخمة.

جتـري  فهـي  أخـرى،  جهـة  مـن  املريحـة،  احملليـة  للمتاجـر  بالنسـبة  أّمـا 
مناقشـة اسـاليب مثـل “الرعايـة الطبيـة عـن بعـد” التـي تتبناها شـركة من 
قبيـل )Teladoc(، والتـي تقـوم علـى تقـدمي النصـح مـن خـالل األجهـزة 
احملمولـة باسـتعمال الرسـائل النصيـة، والرسـائل اإللكترونيـة، واتصاالت 
علـى  مثـااًل  ُيعتبـُر  الـذي   )PatientsLikeMe( منتـدى  وهنـاك  الفيديـو. 
منتـدى رقمـي يسـمح للمرضـى بتقـدمي جتاربهـم وآرائهـم إلـى اآلخريـن 
وتبـادل الدعـم معهـم. وعلـى املنـوال ذاتـه، تسـمح )CellScope( لألهـل 
بربـط جهـاز فحـص األذن مـع هاتفهـم الذكـي. وبالتالـي ميكـن لـألم التـي 
تشـعر باخلـوف مـن أن يكـون لـدى طفلهـا التهـاب فـي األذن، أن تصـّور 
شـريط فيديـو وأن ترسـله إلـى طبيـب مناوب، وأن حتصل على التشـخيص 

)وعلـى وصفـة طبيـة إذا اقتضـت الضـرورة( خـالل سـاعتني.

التـي  الصحيـة  بالرعايـة  أكبـر  حتكـم  لديهـم  بـات  املرضـى  أّن  ومبـا 
يتلقونهـا، وخيـارات أكثـر أيضـًا، فسـيضغط ذلـك علـى مقّدمـي الرعايـة 
الصحيـة لكـي يولـوا عالقاتهـم مـع زبائنهـم اهتمامـًا أكبـر، ولكـي ُيظهـروا 

املريـض. الحتياجـات  أكبـر  تفّهمـًا 

يقـول سـوبرامانيان: “يضطـر املريـض اليوم إلى اجللوس فـي غرفة االنتظار 
ملـّدة 30 دقيقـة، ومـن ثـّم ينتظـر لعشـرين دقيقـة أخـرى فـي غرفـة الفحـص 
قبـل أن يـرى طبيبـًا. ولكـن فـي النمـوذج القائـم علـى التركيز على املسـتهلك، 
بوسـعك أن تسـمح للمريـض باحلصـول علـى االستشـارة عبـر الفيديـو وهـو 
جالـس فـي مـكان مريـح لـه، بحيـث ال يكون هنـاك أي داٍع لفتـرات االنتظار.” 

دورًا  تـؤّدي  أن  ميكـن  الشـخصية  التكنولوجيـا  مـن  التاليـة  املوجـة  لكـّن 
أكبـر حّتـى فـي تعزيـز خدمـة الزبائـن. فعلـى سـبيل املثـال، ميكـن ملقـّدم 
الـذي  األمـر  املفّضلـة،  املريـض  خيـارات  يسـّجل  أن  الصحيـة  الرعايـة 
عـادة  يأتـي  سـميث،  جـون  التالـي،  مريضـه  أن  مبعرفـة  للطبيـب  يسـمح 
إلـى املواعيـد وفـي جعبتـه قائمـة مـن األسـئلة. وميكـن للطبيـب جمـع هـذه 

عنهـا. اإلجابـات  وجتهيـز  سـلفًا  األسـئلة 

يعتقـد احملللـون فـي بـي دبليـو سـي بـأّن املرء لـن يكـون مضطـرًا لالختيار 
فاملسـألة  املريحـة".  احملليـة  و"املتاجـر  الذهـب"  عـن  "املنّقبـني  نهجـي  بـني 
سـوبرامانيان:  يقـول   . ذاك  أو  األسـلوب  هـذا  اختيـار  ليسـت  بنظرهـم 
"نحـن نعتقـد بـأّن النمـوذج املسـتقبلي سـيقوم علـى التعايـش بني اسـلوبني 
املثـال،  سـبيل  فعلـى  املريحـة".  احملليـة  و"املتاجـر  الذهـب"  عـن  "املنّقبـني 
إلـى  التكنولوجيـا  يبيعـوا  أن  املريحـة"  احملليـة  "املتاجـر  ميكـن ألصحـاب 

"املنّقبـني عـن الذهـب" الذيـن يقّدمـون تلـك التكنولوجيـا إلـى املرضـى."

يشـير احملللـون فـي بـي دبليو سـي إلـى أّن احتمال حصول عدم اسـتقرار 
فـي قطـاع الرعايـة الصحيـة يعـّرض كل مقـّدم لهـذا النـوع مـن الرعايـة 
يخلـق  لكـي  الصحيـة  للرعايـة  مقـّدم  كّل  علـى  ذلـك  وسـيضغط  للخطـر، 
مسـتقباًل يكـون أميـل إلـى عالـم اإلنترنـت وأكثـر تركيـزًا علـى االحتياجات 
بيتـه.  إلـى  أقـرب  مـكان  فـي  املريـض  إلـى  الرعايـة  ويقـّدم  الشـخصية، 
مـن  املنزليـة" سيسـتدعي  "الزيـارات  مـن  اجلديـد  الشـكل  فـإّن  وبالتالـي 
التعـاون،  مـن  جديـدة  أنـواع  علـى  التركيـز  الصحيـة  الرعايـة  شـركات 
وعلـى منـاذج جتاريـة جديـدة، وتكويـن فهـم واضـح متامـًا ملكانتهـا ضمـن 

سلسـلة القيمـة فـي قطـاع الرعايـة الصحيـة.

4

نبـذة عن القّمة

القمـة العالميـة للحكومـات هـي حـدث عالمي رئيسـي على مسـتوى العالم مـن حيث التركيز 
على استشـراف حكومات المسـتقبل، يسـاهم سـنويًا في تحديد مسـار الجيل القادم من 

الحكومـات مـع التركيـز علـى كيفيـة تسـخير االبتـكار والتكنولوجيا لمواجهة التحديـات العالمية.

القمـة هـي بمثابـة بوابـة إلـى المسـتقبل، حيث أنها منصـة لتحليل التوجهات المسـتقبلية 
والتحديـات والفـرص التـي تواجـه البشـرية والبحث في طرق االسـتعداد لها من قبل 

حكومـات العالـم، كمـا أنهـا منصـة لعرض االبتكارات والممارسـات الناجحة وإلهام اإلبداع 
لمواجهـة التحديات المسـتقبلية.

القمـة العالميـة للحكومـات هـي أيضـًا منصـة لتبـادل المعرفة على مدار العـام ونقطة يتالقى 
فيهـا العمـل الحكومـي مـع التفكيـر المسـتقبلي والتكنولوجيا واالبتكار، وهـي بمثابة منصة 

دائمـة لريـادة الفكـر ومركـز تواصـل وتعاون وعمل مشـترك لصناع القـرار والخبراء والرواد في 
مجـال التنميـة حول العالم.

التكنولوجيـا الشـخصية سـتغّير طبيعـة العالقة بيـن الطبيب والمريض
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