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"اإنرتنت الأ�سياء"
يف م�ستقبل جمال

الرعاية ال�سحية
يعّد قطاع الرعاية ال�صحية من اأكرب واأهم قطاعات اأي اقت�صاد وطني يف العامل، 

وتقارب اإنفاقاته 10% من اإجمايل الدخل القومي العاملي.

وبينما ي�صعى كل بلد من بلدان العامل اإىل رفع الأجور وخف�ض التكاليف، فاإن 
نقا�صات الرعاية ال�صحية ترتكز على كيفية اإعادة هيكلة نظام الرعاية ال�صحية 
التي يوفرها الأطباء وامل�صت�صفيات والعيادات و�صركات الرعاية املنزلية وغريها 

من مزّودي خدمات الرعاية ال�صحية، وعلى كيفية ت�صحيح اأنظمة الدفع، 
وتطوير اأ�صاليب تقدمي هذه اخلدمة وتو�صيعها.

غري اأن هنالك جانبًا اآخر جديرًا بالبحث، وهو ما حققه نظام »اإنرتنت الأ�صياء« 
)"اآي اأو تي "Internet of things( من جناحات تقنية فتحت جمالت جديدة 

لتح�صني اأداء وفعالية اإي�صال اخلدمة ال�صحية. فمع ا�صتخدام احل�صا�صات 
وتقنية احلو�صبة ال�صحابية وبرامج حتليل البيانات، بات مبقدور الأطباء اإيجاد 

طرائق جديدة لتتبع وحتليل وحت�صني اأداء الرعاية ال�صحية. وبتوّفر البيانات 
التي ُتَمع على مدار ال�صاعة من الطاقم الطبي ومن النا�ض خارج امل�صت�صفى، 

�صار بو�صع الأطباء تكوين �صورة اأكرث �صمولية عن مر�صاهم، الأمر الذي ي�صمح 
لهم بو�صع ا�صرتاتيجيات لتح�صني احلالة ال�صحية لأولئك املر�صى ل ترتكز على 

اأنظمة الرعاية الطبية التقليدية فقط.

باتت املعدات والعالجات اجلديدة املدعومة بنظام »اآي اأو تي« متوفرة ب�صكل 
مطرد على �صبكة الإنرتنت. و�صيكون مبقدور مزّودي الرعاية ال�صحية يف 

امل�صتقبل ا�صتخدام املعلومات املتوفرة مب�صاعدة املعدات املرتبطة بنظام “اآي اأو 
تي” وتميع البيانات عن املر�صى من م�صادر عدة – تتخطى ال�صجالت الطبية 

الإلكرتونية التقليدية- الأمر الذي ي�صمح بتقدمي رعاية اأف�صل واأكرث اعتمادًا 
على الوقائع. وملا كان نظام “اآي اأو تي” يزّود املر�صى مبعلومات اأف�صل ليقوموا 

باأنف�صهم بالعناية ب�صحتهم، وبخا�صة يف الأمور الروتينية، فقد اأ�صبح لدى 
الأطباء وقتًا اأكرب للرتكيز على امل�صائل العالجية الأكرث تعقيدًا حيث يكون لهم 

دور وتاأثري اأ�صد اأهمية. ومع ما يتيحه نظام “اآي اأو تي” من مراقبة عدد اأكرب من 
اأنظمة امل�صايف واأمتتتها، فاإن ثمة حتوًل كبريًا يف نظام الرعاية ال�صحية يلوح يف 

الأفق.

»�صوف ي�صبح نظام “اآي اأو تي” اأكرث ما منتلكه من م�صادر املعلومات ال�صحية 
الآنية اأهمية ووفرة«، يقول »توم دافنبورت«، اأ�صتاذ تقنية املعلومات املتمّيز يف 

جامعة »باب�صن«، وي�صيف: »اإن هذا النظام �صيح�ّصن النتائج، 

و�صي�صمح بالتدخل املبكر يف احلالت الإ�صعافية. ومبا اأن العديد من اأجهزة 
نظام “اآي اأو تي” �صيو�صع يف البيوت ل يف امل�صت�صفيات، فاإن ذلك �صيعمل على 
خف�ض التكاليف ب�صورة كبرية. وعلى الرغم من اأن هذا النظام يتطلب الكثري 

من املهام املتعلقة باإدخال املعلومات وحتليلها، اإل اأنه قد يحدث حتوًل جذريًا يف 
قطاع الرعاية ال�صحية اإذا ما اأجنزنا تلك املهام.

 

ال�شبكة  على  متوفرة  باتت  جديدة  طبية  وعالجات  معدات 

بف�شل نظام "اإنرتنت الأ�شياء"

»�صوف ي�صبح نظام “اآي اأو تي” اأكرث م�صادر املعلومات ال�صحية الآنية التي 
منتلكها اأهمية ووفرة«، يقول »توم دافنبورت«، بروف�صور تقنية املعلومات املمّيز 

يف جامعة »باب�صن«، م�صيفًا: »اإن هذا النظام �صيح�ّصن النتائج وي�صمح بالتدخل 
املبكر يف احلالت الإ�صعافية. ومبا اأن العديد من اأجهزة نظام “اآي اأو تي” 

�صتو�صع يف البيوت ل يف امل�صت�صفيات، فاإن ذلك �صيخف�ض التكاليف ب�صكل كبري. 
ومع اأن اأمامنا الكثري من مهام اإدخال املعلومات وحتليلها، اإل اأن هذا النظام قد 

يحدث حتوًل جذريًا يف قطاع الرعاية ال�صحية اإذا ما اأجنزنا تلك املهام.
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"من خالل جتميع البيانات وحتليلها فقط اأ�شبح مبقدور �شركة "اأوبتوم اأناليتيك�س" لتحليل البيانات اأن تتنباأ، وبدرجة عالية من الدقة 
اأي مر�شى على وجه التحديد �شيدخلون امل�شت�شفى خالل الأ�شهر ال�شتة املقبلة، متوقعة اأن تبلغ تكاليف الرعاية ال�شحية املقدمة لهم 

ما يقارب 350 مليار دولر اأثناء هذه املدة. ومن خالل القيام باإجراءات ب�شيطة ن�شبيًا ت�شتهدف احلالت املر�شية اخلم�س الرئي�شية، 

ميكن تفادي اإدخال الكثري من املر�شى اإىل امل�شت�شفى وتوفري التكاليف"

»اإي دجي برايتن�صتاين«، مدير ق�صم املنتجات يف �صركة »اأوبتوم اأناليتيك�ض« 

ما َتِعد به التكنولوجيا

مع منو الإنرتنت خطت ال�صجالت الطبية الإلكرتونية خطوة كبرية نحو الأمام 
يف جمع بيانات املر�صى واإدخالها اإىل نظام الرعاية ال�صحية. كما اإن التقنيات 

املرتبطة بالأجهزة الطبية واملت�صلة فيما بينها، مثل اأجهزة مراقبة ن�صبة 
ال�صكر يف الدم، واأجهزة تنظيم �صربات القلب، قد �صمحت لالأطباء بتتّبع بع�ض 

اجلوانب ال�صحية ملر�صاهم ومراقبتها.

غري اأن الأطباء مل ياألفوا العمل حتى الآن �صوى مع معلومات قليلة جدًا عن 
املر�صى. فعندما يعاين الطبيب مري�صه، فاإن التفاعل الق�صري املدى بينهما 

والذي ل يتجاوز دقائق معدودة، ي�صمح للطبيب بالتقاط �صورة حلظية عن 
املري�ض �صمن اإطار ظروف حمددة ووقت معني. وحتى اأحدث الأنظمة ال�صحية 

التي تعتمد على �صجالت طبية اإلكرتونية حديثة تكون حمدودة بتلك البيانات 
التي مت احل�صول عليها يف اأوقات التوا�صل بني املري�ض والنظام ال�صحي. 

ومع اأن نظام ال�صجالت الطبية الإلكرتونية يتمتع بانت�صار وا�صع يف اأمريكا، 
ويزداد اعتماده باطراد يف بقية اأنحاء العامل، اإل اأن الدكتور »نيكول�ض ماركو«، 

كبري علماء البيانات يف نظام »غاي�صينغر« ال�صحي، وهو اأحد اأهم الأنظمة 
ال�صحية يف اأمريكا، يرى اأن ال�صجالت الطبية الإلكرتونية ما هي اإل جزء من 

املعلومات عن �صحة املري�ض. فمع اأن بيانات ال�صجالت الطبية الإلكرتونية هي 
اأف�صل البيانات ال�صحية املتاحة، غري اأنها ل تعطي �صورة كاملة عن �صحة 

املر�صى. ويقول الدكتور »ماركو«: »اإن بيانات ال�صجالت الطبية الإلكرتونية ل 
متّكنك من معرفة اأكرث من 1% فقط من حياة املري�ض ال�صحية«.

ويزداد اعتقاد الأطباء باأن ما يلعب الدور الأكرب يف حتديد �صحة املري�ض هي 
عوامل خارج النظام ال�صحي. وتظهر الأبحاث اجلارية يف هذا املجال اأنه على 

الرغم من الإنفاق الهائل على نظام الرعاية ال�صحية، اإل اأنه ل ي�صكل �صوى %10 
من العوامل املحددة حلالة ال�صخ�ض ال�صحية. اأما ما تبقى، اأي ما ن�صبته %90 
من العوامل املحددة ل�صحة ال�صخ�ض و�صالمته، فتعود اإىل ال�صلوك ال�صخ�صي، 

واملورثات اجلينية، والعوامل الجتماعية والبيئية، وفق ما يقول »اإي دجي 
برايتن�صتاين«، رئي�ض ق�صم املنتجات يف �صركة »اأوبتوم اأناليتيك�ض«. 

اإن ما ي�صمى نظام »رعاية �صحية«، هو يف الواقع »نظام رعاية مر�صية«، اإذ اإنه 
يقدم العالج للنا�ض بعد اأن ي�صبحوا مر�صى. ففي اأغلب احلالت ل تطاأ قدما 

ال�صخ�ض عيادة الطبيب اأو امل�صت�صفى اإل عندما ي�صاب باملر�ض، ح�صب ما يذكر 
»برايتن�صتاين«، ويتابع: »يف حني اأن اأغلب ما يوؤثر على ال�صحة هو خارج عيادة 
الطبيب فما زلنا نفتقر حتى الآن للبيانات التي تو�صح لنا ما يحدث مع معظم 

املر�صى ومتكن الأطباء من اتخاذ قرارات اأ�صّح من �صاأنها اأن ت�صمن رعاية 
�صحية اأف�صل.

عصر جديد من المعلومات لتحسين الحالة 
الصحية

ت�صمح التكنولوجيات احلديثة املكونة لنظام »اآي اأو تي« بجمع وا�صتخدام البيانات 
ال�صحية بطرق جديدة كليًا. وتعّرف �صركة ال�ص�صارات الدارية »ماكنزي« نظام 

»اإنرتنت الأ�صياء« بو�صفه »ح�صا�صات وم�صّغالت مربوطة عرب �صبكات مع اأنظمة 
حا�صوبية ميكنها مراقبة �صحة املري�ض واإدارتها، اإ�صافة اإىل مراقبة واإدارة 

املعدات والأجهزة املرتبطة مع النظام«.

وفيما يلي التكنولوجيات الأ�صا�صية لنظام »اآي اأو تي«:

حساسات ذكية موصولة مع النظام

يقول »جون غالزر«، نائب رئي�ض �صركة »�صرينر كوربوري�صن«: »لقد ح�صل 
تطور مذهل يف طيف وا�صع من تكنولوجيات احل�صا�صات«. اإذ حت�صنت اإمكانات 
احل�صا�صات وانخف�صت تكاليفها، الأمر الذي �صمح مل�صّممي ومنتجي الأجهزة 

الإلكرتونية باإدخال تلك احل�صا�صات �صمن ت�صاميم اأجهزتهم. وكما ي�صف 
ال�صيد »غالزر« هذا النظام يف مقالة ن�صرها يف جملة »�صبكات امل�صت�صفيات 

وال�صحة«، فاإن »ال�صيء« املزّود بح�صا�ض يجب اأن يت�صف بثالث �صفات اأ�صا�صية: 
الأوىل، اأن يكون يقظًا، اأي قادرًا على حت�ّص�ض وجمع بيانات عن البيئة املحيطة 

به كدرجة احلرارة والإ�صاءة؛ ويف حال ا�صتخدام احل�صا�صات يف جمال الرعاية 
ال�صحية، فاإنها يجب اأن تقي�ض �صغط الدم و�صرعة �صربات القلب اأي�صًا. 

والثانية، اأن يكون م�صتقاًل وذاتي التحكم بحيث ير�صل البيانات التي مت جمعها 
اإىل جهاز اآخر اأو اإىل مركز تميع البيانات ب�صكل اآيل اأو عند حتقق �صروط 

معينة. واأخريًا، يجب اأن يكون ذلك »ال�صيء« قادرًا على الت�صرف اإذا ما طراأ 
على املري�ض ما ي�صتدعي التنبيه، كاأن يرتفع �صغطه مثاًل اأو تزداد ن�صبة ال�صكر 

يف دمه اإىل حدود خطرة، فيطلق تلقائيًا اإنذارًا حلّث مقدم الرعاية ال�صحية 
على اتخاذ اإجراء منا�صب. 
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بيانات تتّبع حالة املري�سالرعاية ال�شحية

الإ�شعافات

تتبع الإجراءات 

العالجية

تتبع اللياقة زيارات الطبيب

البدنية

خدمة اإي�شال 

الدواء الآلية
العد�شات الذكية

الرقع والأقرا�س الراحة

الذكية

ي�شمح نظام »اآي اأو تي« باحل�شول على معلومات �شاملة عن املري�س من خارج املنظومة ال�شت�شفائية التقليدية، ويقوم بتجميعها يف ُزمر 

متعددة، ثم يحّللها ب�شكل اآيّن وُيطلق الإجراء اأو التداخل املنا�شب.

التكنولوجيات السحابية

اإن الأجهزة املزّودة باحل�ّصا�صات الذكية ُتنتج كميات كبرية جدًا من البيانات، 
كما يقول الربوف�صور »توما�ض دافنبورت«، موؤلف كتاب »التناف�ض على حتليل 

البيانات«، واإن القيمة احلقيقية لنظام »اآي اأو تي« ل تتمثل يف ت�صجيل بيانات 
ح�صا�ض واحد، بل يف جمع البيانات من ح�صا�صات متعددة. ثّم اإّن اإدماج 

املعلومات اأمر مطلوب من اأجل ربط اأنواع خمتلفة من بيانات احل�صا�صات مع 
بع�صها بع�صًا. وعادة ما يجري تميع تلك البيانات من ح�صا�صات متعددة 

وتاأطريها �صمن �صحابة اإلكرتونية مركزية. 

تحليل البيانات المؤتمت

بعد اإنتاج البيانات وتميعها واإدماجها تقوم عملية حتليل البيانات بتحويل 
البيانات الأولية اإىل ت�صخي�ض وا�صح عن حالة املري�ض ي�صمح باتخاذ القرار 

والإجراء املنا�صَبني. وب�صبب احلجم الكبري للبيانات املتاحة و�صرعة توليد 
البيانات اجلديدة، ينبغي اأن تكون عملية التحليل اآنية وموؤمتتة، وهذا ما توفره 

تكنولوجيات التحليل احلديثة كالتعلم الآيل والذكاء ال�صطناعي. ويجري 
يف الوقت الراهن تطوير برجميات ومناذج قادرة على حتليل حجم كبري من 

البيانات للتو�صل اإىل ت�صخي�ض �صليم واقرتاح الإجراء املنا�صب. 

ميكن لهذه التكنولوجيات جمتمعة اأن تخلق نظام جمتمعي من بيانات نظام »اآي 
اأو تي« قيمة م�صافة لكل من الأطباء واملر�صى ونظام الرعاية ال�صحية. وت�صمح 

منظومة »اآي اأو تي« اجلديدة بجمع معلومات �صاملة عن املري�ض من خارج البيئة 
ال�صت�صفائية التقليدية ثم ت�صكيلها يف ُزمر وحتليلها ب�صورة اآنية والتوجيه اإىل ما 

يلزم القيام به من اإجراءات.   
ويف تقرير ل�صركة »ديلويت« حتت عنوان »ل حاجة ملوعد مع الطبيب«، ي�صف 

موؤلفوه هذه املنظومة ويتتبعون كيفية مرور البيانات مبراحل خمتلفة ومب�صاعدة 
تكنولوجيات خا�صة من اأجل حتقيق قيمة م�صافة.

كيف يعمل نظام انترنت األشياء في 
مجال الرعاية الصحية 
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إحداث تحوالت جذرية في مجال الرعاية 
الصحية

حتدث تكنولوجيات نظام »اآي اأو تي« حاليًا حتولت جذرية يف جمال الرعاية 
ال�صحية، ويتوقع اأن تقوم م�صتقباًل مبا هو اأكرث. اإذ يتنباأ موقع الأعمال »بي اآي 

اإنِتليجن�ض«، على �صبيل املثال، باأن تنمو قيمة اأجهزة نظام »اآي اأو تي« املركبة 
بغر�ض الرعاية ال�صحية )غري مت�صمنة الأجهزة التي ميكن ارتداوؤها مثل جهاز 
تتبع اللياقة البدنية ال�صخ�صية( من 95 مليون دولر �صنة 2015 اإىل 646 مليون 

دولر �صنة 2020.
ولننظر اإىل بع�ٍض فقط ما يتيحه نظام »اآي اأو تي« بالتعاون مع برامج التحليل 

املتطورة من اإمكانات كثرية جدًا لتح�صني كفاءة وفعالية اأنظمة الرعاية ال�صحية 
القائمة:

   تقلي�س فرتة اإقامة املر�شى يف امل�شت�شفيات: من املعروف اأن الإقامة يف 
امل�صت�صفى مكلفة، وا�صتيعاب امل�صت�صفيات حمدود، لذلك ت�صمح اأجهزة املراقبة 

عن بعد بتخريج املر�صى مبكرًا اإىل بيوتهم ومتابعة حالتهم ال�صحية من هناك.

   حت�شني العناية مبر�شى القلب: �صيجري يف امل�صتقبل تزويد اأجهزة 
تنظيم �صربات القلب املرّكبة داخل اجل�صم بح�صا�صات ذكية لت�صجيل البيانات 
با�صتمرار واإي�صالها اإىل الطبيب املخت�ض. و�صيطلق عدم النتظام يف �صربات 
القلب مثاًل اإنذارًا اإىل الطبيب املخت�ض ليقّيم احلالة ويقّدم امل�صورة للمري�ض. 

اأما مر�صى ال�صكتة القلبية فاإن ح�صا�صاتهم �صتقي�ض اأي�صًا موؤ�صرات اأ�صا�صية 
اأخرى مثل �صغط الدم وت�صّبعه بالأوك�صجني و�صرعة نب�صات القلب ووزن 

املري�ض. وتذهب بع�ض التقديرات اإىل توّقع انخفا�ض احلالت التي توجب نقل 
املري�ض اإىل امل�صت�صفى لإ�صابته بال�صكتة القلبية بن�صبة 64% اإذا ما جرى تزويده 

بهذا النوع من املراقبة الّل�صيقة.

   اإدارة اأف�شل لالأمرا�س املزمنة كمر�س ال�شكري: بات بالإمكان قيا�ض 

وتتبع ن�صبة ال�صكر يف الدم لالأفراد وجلميع ال�صكان، بحيث يجري اإنذار املر�صى 
والفريق الطبي اإذا ما تاوزت نتيجة القيا�ض النطاق ال�صليم. اأما بيانات 

ال�صّكان فمن �صاأنها اأن ُتقدم موؤ�صرات اإىل التاهات العامة لتطور هذه القيم. 

   �شوية اأعلى من اأمتتة الرعاية الروتينية: �صرع العديد من 
امل�صت�صفيات با�صتخدام الأ�صّرة الذكية القادرة على ا�صت�صعار وجود املري�ض 
وحتركاته وتعديل ميل ال�صرير وال�صغط املطّبق عليه، بغية تقدمي امل�صاعدة 

املنا�صبة للمري�ض دون احلاجة اإىل تدخل املمر�صة. 

زيارة  خالل  من  املزمنة  اأمرا�شهم  املر�شى  يتدبر  ما  "غالبًا 
"اإنرتنت الأ�شياء" فيقدم حتلياًل  اأما  الطبيب من وقت لآخر... 

بيانات  كانت  اإذا  ما  ويحدد  املري�س،  حلالة  بعد  عن  وتقييمًا 

املري�س تعرب عن حالة خطرة ت�شتدعي التدخل العالجي"

ديلويت

ولكن بعيدًا عن جمرد حت�صني نظام الرعاية ال�صحية التقليدي، فاإن اأجهزة 
نظام »اآي اأو تي« وبيانات تلك الأجهزة  – التي ُجمعت خارج نظام الرعاية 

ال�صحية التقليدي- متتلك اإمكانات هائلة لتح�صني احلالة ال�صحية بحد ذاتها. 

   اأجهزة تتبع اللياقة البدنية ال�شخ�شية ت�شاعد على حت�شني 
احلالة ال�شحية وتفادي الأمرا�س: تتح�ّص�ض الن�صاط البدين لل�صخ�ض 

مثل عدد اخلطوات التي مي�صيها، وعدد الدرجات التي ي�صعدها، كما تقوم 
بت�صجيل مقدار نومه وجودته. ويتم اإر�صال هذه القيا�صات اإىل هاتفه الذكي الذي 
ير�صلها بدوره اإىل طبيب، اأو اإىل مركز �صحي، اأو ين�صرها يف اأحد مواقع التوا�صل 

الجتماعي. كما ميكن تميع تلك البيانات وتاأطريها يف حزم وتتّبعها مع مرور 
الزمن. لقد كانت الأجيال الأوىل من اأجهزة مراقبة اللياقة البدنية تو�صيفية 

فقط، اإذ كانت توفر معلومات حول ن�صاط ال�صخ�ض البدين، وُتظهر ما اإذا كان 
ي�صري على ال�صّكة ال�صحيحة لتحقيق اأهداف حمددة فيما يخ�ض لياقته البدنية. 

اأما الن�صخ امل�صتقبلية من هذه الأجهزة، فاإنها �صتوظف برامج حتليل متطورة 
قادرة على توّقع ما قد ينتج عن ن�صاط معني، كالتنبوؤ باحتمال اإ�صابة ال�صخ�ض 

مبر�ض ال�صكري ب�صبب ذلك الن�صاط على �صبيل املثال. ومن املتوقع، يف املدى 
الأبعد، اأن توّفر هذه الأجهزة جمموعة من وظائف املراقبة ت�صاعد يف التقّيد 

بالإر�صادات ال�صحية وحتّدث ال�صجالت الطبية الإلكرتونية. 

   اأجهزة تتبع �شري املعاجلة ت�شاعد على التقيد باإر�شادات الطبيب: 
اإذ اإن الكثري من املر�صى لالأ�صف ل ياأخذون دواءهم وفق اجلرعة والأوقات 

املو�صى بها - اأو قد ين�صون اأخذها كليًا، وهذا من �صاأنه اأن ي�صّر ب�صحتهم ويرفع 
التكاليف. اإن اإحدى الطرق التي ي�صتطيع نظام »اآي اأو تي« اأن يطور بها الرعاية 
ال�صحية املنزلية هي اأجهزة توزيع الدواء الذكية التي تقوم اآليًا باإبالغ ال�صحابة 

التكنولوجية وتنبيه الطبيب اأو املمر�صة اأو ال�صيدلين اإىل اأي خطاأ يف تناول 
املري�ض لدوائه. كما بو�صع ال�صحابة يف نظام »اآي اأو تي« مراقبة الآثار اجلانبية 

لالأدوية اأو اأي �صلوك خطر للمري�ض واإبالغ الطبيب املخت�ض.
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   الأقرا�س والرقع الذكية القادرة على ا�شتخال�س معلومات 
جديدة تعّدل املعاجلة لتنا�شب كل مري�س على حدة: اإننا ن�صهد ولدة 

جيل جديد من الأدوية يت�صمن اأقرا�صًا مزودة بح�صا�صات قابلة لله�صم، وهي 
اأقرا�ض قادرة على مراقبة املر�صى واكت�صاف ما اإذا كان املري�ض قد اأخذ جرعته 

املو�صوفة من الدواء اأم ل. وبو�صع تلك الأقرا�ض اأن تاأخذ �صورًا ت�صخي�صية 
اأي�صًا. ومن الأمثلة الأخرى على منتجات »�صيدلية اآي اأو تي«، ال�صرتات املزّودة 
باحل�صا�صات ملر�صى داء باركن�صون ومر�صى ت�صّلب الأن�صجة املتعدد التي تتيح 

اإدارة اأف�صل للعالج والنتائج وت�صاعد على حت�صني جودة حياة املري�ض.

   العد�شات الذكية التي توفر اإمكانات جديدة للقيا�س: تعمل �صركة 
»غوغل« مع �صركة »نوفارتي�ض« على تطوير عد�صات ل�صقة حتتوي على ح�صا�ض 
يقي�ض ن�صبة ال�صكر يف الدمع وي�صتطيع توّقع الإ�صابة املحتملة مبر�ض ال�صكري 

يف درجاته املختلفة. وميكن اأن ُتر�َصل بيانات احل�صا�ض اإىل الهاتف الذكي اأو اإىل 
ال�صاعة الذكية للمري�ض. ولقد عملت �صركات اأخرى مثل »�صوين« و«�صام�صونغ« 

اأي�صًا على تطوير مثل تلك العد�صات الال�صقة الذكية. ومن بني التطبيقات 
الأخرى عد�صة ل�صقة لقيا�ض درجة تفاقم الإ�صابة بزرق العني.

"تتاأثر �شحة ال�شخ�س بطيف وا�شع من العوامل البيئية وال�شلوكية مثل العي�س يف مدينة ملوثة الهواء اأو تدخني ال�شجائر. ومن �شاأن 
املعلومات حول هذه العوامل، كالن�شاط على مواقع التوا�شل الجتماعي اأو عادات الت�شوق التي يتبعها ال�شخ�س املعني، اأن تكمل البيانات 

ال�شحية  ا�شتخدامها لإكمال �شورة احلالة  بيانات ميكن  الأ�شياء« توفري  »اإنرتنت  العالج. ومبقدور نظام  اأثناء م�شار  التي ُجمعت عنه 

للمري�س وظروف حياته"

هو�صبيتالز اأند هيلث كري نيتوورك�ض

اإن الأمثلة املذكورة اأعاله تت�صمن مراقبة املري�ض خارج نظام الرعاية ال�صحية 
التقليدي بالإ�صافة اإىل جمع البيانات وا�صتخدام برجميات التحليل. وهذا يعني 

اأن املر�صى �صيمتلكون بياناتهم التي �صتكون حتت �صيطرتهم، الأمر الذي �صيوؤدي 
اإىل متكني املري�ض واإ�صراكه اأكرث يف العناية ب�صحته، وبالتايل رفع �صوية العناية 
الذاتية بال�صحة وبناء القرارات على اأ�صا�ض �صلب من البيانات الواقعية. وهذا 

كله يوؤدي اإىل حالة �صحية اأف�صل. 

إنشاء نظام مجتمعي )إمكانية التشغيل البيني(

اإن اإن�صاء نظام »اإنرتنت الأ�صياء« وتطبيقه على جمال الرعاية ال�صحية، هو 
م�صروع طموح و�صخم، لذلك فاإن »ليندا اأبليغيت«، الأ�صتاذة يف كلية هارفارد 

لالأعمال، والتي �صهدت ولدة جمالت جديدة اأخرى، تن�صح ال�صركات 
بالنخراط يف اإن�صاء نظام اإيكولوجي بالت�صارك مع الآخرين. وهذا اإقرار باأن ما 

من �صركة قادرة على العمل الفعال مبفردها. 
وُي�صرك هذا النظام املجتمعي الرقمي للرعاية ال�صحية الكثريين من رّواد 
املفكرين وقادة ال�صركات يف العامل. ويقول »تروند اأوندهامي«، الذي يراأ�ض 

مبادرة »�صتارت« يف برنامج الرتباط ال�صناعي التابع ملركز »م�صا�صو�صيت�ض 
للتكنولوجيا«، باأن حوايل 50% من جميع الطالب واملدر�صني يف املعهد منخرطون 

يف م�صروع حتليل البيانات ال�صحية، واأن حوايل 300 من اأ�صل 1،100 �صركة 
نا�صئة مرتبطة باملركز تعمل على اإحداث ثورة يف قطاع الرعاية ال�صحية وذلك 

من خالل ا�صتخدام التكنولوجيات الرقمية.

اأما بالن�صبة ملزّودي خدمة الرعاية ال�صحية، فاإن نظام »اآي اأو تي« يف�صح اأمامهم 
املجال لتجميع بيانات املر�صى من م�صادر متنوعة  – تتجاوز جمرد العتماد 

على ال�صجالت الطبية الإلكرتونية- وذلك بغر�ض تكوين �صورة اأكرث �صموًل عن 
هوؤلء املر�صى. ول �صك يف اأن املعلومات ال�صاملة �صتقود اإىل رعاية �صحية اأف�صل 

تقوم على الوقائع واملعلومات املوثوقة. ومع متكني املر�صى من اإدارة �صحتهم 
الذاتية ب�صكل اأف�صل، وبخا�صة يف الأمور الروتينية، فاإنهم لن يلجوؤوا اإىل مقدمي 

خدمات الرعاية ال�صحية اإل يف احلالت الأكرث تعقيدًا، حيث يكون لهم تاأثري 
اأكرب. 

من التطبيقات الأخرى لأجهزة نظام »اآي اأو تي« املو�صولة بذكاء يف جمال 
الرعاية ال�صحية، هناك الأجهزة املزّودة بتكنولوجيات حتديد الهوية بالأمواج 
الراديوية، التي ي�صتطيع مزّودو خدمات الرعاية ال�صحية ا�صتخدامها لتح�صني 

�صال�صل الإمداد، وبالتايل رفع الكفاءة الت�صغيلية.

"ل بّد من بناء النظم املجتمعية... فكر مبنهج النظم املجتمعية 
وال�شركاء ول حتاول اأن تقوم بكل �شيء بنف�شك"

ليندا اأبليغيت، اأ�صتاذة �صاروفيم-روك يف اإدارة الأعمال يف كلية 
هارفارد لالأعمال.
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مزّودو الأجهزة الذكية 
املت�صلة

-منتجو الإلكرتونيات
-�صركات البيع بالتجزئة 

وتاأمني امل�صتلزمات

من�صات وبرامج حتليل البيانات

-اخت�صا�صّيو برامج حتليل البيانات
-�صركات الربجميات

مزّودو خدمة الرعاية 
ال�صحية التقليديون

-الأطباء
-امل�صايف

- املمر�صني
-ال�صيادلة

الرعاية الصحية لنظام 
»آي أو تي« المجتمعي

املر�صى

وينخرط مزّودو خدمة الرعاية ال�صحية يف هذا النظام املجتمعي اجلديد 
من خالل اأدوار جديدة اأي�صًا. ومن بني مراكز الرعاية ال�صحية التي متتلك 

ق�صمًا خا�صًا لالبتكارات: م�صت�صفى »نيويورك امل�صيخي« وم�صت�صفى »بريغهام & 
وومنز« –وهما من اأبرز امل�صت�صفيات يف اأمريكا. ولدى نظام »غاي�صينغر« ال�صحي 

من�صب كبرِي خرباِء البيانات، وكذلك لدى �صركة »بارترنز« للرعاية ال�صحية 
من�صب نائب رئي�ض الرعاية ال�صحية املت�صلة.

"�شنبني من�شة تربط بني جميع هذه املكونات...اإننا نرغب يف 
اأن نكون مبثابة نظام الت�شغيل للرعاية ال�شحية"

»ت�صارلز كونتز«، رئي�ض ومدير تنفيذي يف �صركة »دجي اإي ِهلث كري 
اآي تي«، وكبري موظفي الرقميات يف ال�صركة.

نبني فيما يلي الأجزاء الرئي�صية لنظام »اآي اأو تي« املجتمعي للرعاية ال�صحية:

   الأجهزة املت�شلة الذكية: وهي اأجهزة مزّودة بح�صا�صات وبرجميات مبا 
يف ذلك الأجهزة القابلة لالرتداء، واأجهزة الهاتف املحمول املزودة بتطبيقات 

حمددة، مثل جهاز »مايو« القابل للتثبيت على الذراع والذي يعمل بالإ�صارة 
وميكنه التحكم بالأطراف ال�صطناعية؛ ومزّود خدمة الرعاية ال�صحية »رميو« 
الذي يعمل مع �صركة تكنولوجيات »الأ�صياء الذكية« التابع ل�صركة »�صام�صونغ«؛ 

و«�صاعات �صام�صونغ الذكية« مل�صاعدة كبار ال�صن على البقاء لوقت اأطول يف 
منازلهم، وذلك من خالل تتّبع بياناتهم احليوية، و�صويات ن�صاطهم، ومواقعهم 

الآنية عرب اأجهزة »دجي بي اإ�ض«، بالإ�صافة اإىل رقعة »زيو« املرّخ�صة من 
اإدارة الأغذية والعقاقري الأمريكية، التي يرتديها مر�صى القلب، والقادرة على 

ت�صجيل �صربات قلب املري�ض با�صتمرار ملدة ت�صل اإىل 20،000 دقيقة على مدار 
14 يومًا، ومن ثم يجري جمع البيانات وحتليلها باملقارنة مع قاعدة البيانات 

اخلا�صة مبر�صى القلب والتي حتتوي على معلومات لأكرث من 125 مليون �صاعة 
من ت�صجيالت »اإي �صي دجي« لتخطيط نب�صات القلب، وذلك لتتّبع اأي خلل اأو 

ا�صطراب يف نظم القلب.
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خدمات ومناذج اأعمال جديدة: يت�صمن جزء مهم من النظام املجتمعي 

ا�صتخدام اأجهزة مراقبة وطرق تميع بيانات وبرامج حتليل جديدة لتقدمي 
خدمات �صحية مبتكرة، وتطوير اأمناط جديدة اأي�صًا من مناذج الأعمال. 

اأحد الأمثلة على ذلك نظام »امل�صت�صفى املنزيل«، حيث تتيح تكنولوجيات املراقبة 
الذكية اإمكانية مراقبة وتتبع اأحوال املر�صى يف بيوتهم، بعيدًا عن اأجواء املر�ض 

ال�صديد ال�صائدة يف امل�صت�صفيات. ومن �صاأن هذه الأنظمة اأن حت�ّصن النتائج 
لها املر�صى كذلك على الأنظمة التقليدية  وتخّف�ض التكاليف، وكثريًا ما يف�صّ

القدمية.

"برامج حتليل البيانات ت�شتخل�س املعنى من البيانات الأولية"

الدكتور »بول تانغ«، نائب رئي�ض ومدير ق�صم حتولت الرعاية ال�صحية يف �صركة »اآي بي اإم وات�صن ِهلث«.

ت�صمح هذه الأجهزة مبراقبة املر�صى يف منازلهم، وجمع البيانات من حياتهم 
اليومية.وت�صهد تكاليف احل�صا�صات انخفا�صًا يف حني ينمو �صوق الأجهزة 

ال�صحية القابلة لالرتداء ب�صكل هائل. فقد توقعت اإحدى الدرا�صات التي اأُجريت 
يف �صنة 2015 حجم �صوق ي�صل اإىل 80 مليون جهاز قابل لالرتداء يف غ�صون 

�صنتني. وتوقع بحث اآخر باأن 40% من التكنولوجيات املرتبطة بنظام »اآي اأو 
تي« �صتكون ذات �صلة مبجال الرعاية ال�صحية بحلول �صنة 2020، وهي الن�صبة 

الأكرب �صمن جميع املجالت الأخرى.

وقد ن�صر مركز »فورب�ض« لأخبار املال والأعمال تقريرًا يقّدر منو تكنولوجيات 
نظام »اآي اأو تي« يف �صوق الرعاية ال�صحية مبا ي�صل اإىل 117 مليار دولر بحلول 

�صنة 2020. بيد اأنه، وفق ما تقول �صركة »ماكنزي« �صركة ال�صت�صارات الإدارية 
التي ت�صت�صهد براأي املدير التنفيذي لإحدى �صركات اأن�صاف النواقل، »مهما 

بلغ حجم �صوق تكنولوجيات »اآي اأو تي«، فاإن ما ل يزيد عن »10% فقط من 
لة من توّجه »اإنرتنت الأ�صياء« قد ترتّكز يف تلك »الأ�صياء«  القيمة املالية املُح�صَّ

بحد ذاتها،اأما ما تبّقى فمن املرّجح اأن يرتكز يف كيفية ربط تلك »الأ�صياء« 
بالإنرتنت«.

ات: من الوظائف ال�صرورية يف هذا النظام املجتمعي اجلديد، تاأطري      املن�شّ
البيانات القادمة من م�صادر متفرقة وتميعها يف من�صة مركزية، وهذا ما 

تريد �صركة »دجي اإي ِهلث كري« للرعاية ال�صحية القيام به. فلقد جنح اجلزء 
التقني من ال�صركة )»دجي اإي ِهلث كري اآي تي«( بو�صل اأق�صام خمتلفة منها مع 

ة ات�صال لعموم  م�صت�صفيات متعددة. وت�صعى هذه ال�صركة الآن لأن تغدو من�صّ
خدمات الرعاية ال�صحية، وهذا يت�صمن تميع معطيات ال�صجالت الطبية 
الإلكرتونية، وبيانات ال�صكان ال�صحية، وبيانات الفواتري، وبيانات املر�صى، 

وغريها. وميكن تخزين تلك البيانات التي ُجمعت من م�صادر متعددة يف 
ال�صحابة الإلكرتونية ب�صكل اآمن وم�صمون.

   برامج حتليل البيانات: وُتعنى با�صتخال�ض القيمة من البيانات. تنظر 
»فرجينيا رومتي«، املديرة التنفيذية ل�صركة »اآي بي اإم« اإىل البيانات بو�صفها 
املوارد الأعظم قيمًة يف القرن القادم. وهي ت�صّبه البيانات باملوارد الطبيعية 

الأولية، كالنفط على �صبيل املثال، وت�صيف باأن القيمة ل ُت�صتخل�ض من امتالك 
املوارد فح�صب، بل من تكريرها اأي�صًا لكي تغدو قابلة لال�صتخدام. اإن برامج 

حتليل البيانات هي مبثابة املن�صاآت التي تكرر البيانات الأولية وتعلها �صاحلة 
لال�صتخدام.

تقوم ال�صركات املنتجة لربامج حتليل البيانات مثل �صركة »اآي بي اإم« و�صركة 
»دجي اإي« وغريهما با�صتخدام برامج التحليل التنبوؤية، وو�صع الربجميات، 

وا�صتخدام الذكاء ال�صطناعي ومناهج التعّلم العميق والتعّلم الآيل، وغريها من 
تقنيات التحليل املتعددة، ل�صتخال�ض القيمة من كّم هائل من البيانات الأولية. 

وتدّقق حمركات التحليل، كالتي ت�صغلها �صركة »وات�صن« التابعة ل�صركة »اآي بي 
اإم«، تلك البيانات وتتحّرى املوؤ�صرات والدلئل التي من �صاأنها اأن ت�صاعد الأطباء 

على ت�صخي�ض الأمرا�ض ب�صكل اأ�صرع واأف�صل.

وملا كانت الأجهزة الذكية املت�صلة بنظام »اإنرتنت الأ�صياء« توّلد با�صتمرار املزيد 
واملزيد من البيانات، فاإن على برامج التحليل اأن تكون موؤمتتة اإىل درجة عالية 
جدًا، واأن ت�صتخدم اآليات التحليل الآين ملراقبة احلالة الراهنة وتوّقع املخاطر 

واقرتاح ال�صتجابات املنا�صبة.

فوائد نظام »آي أو تي« للرعاية الصحية

تخريج اأ�صرع للمر�صى 
من امل�صت�صفيات 

�صوية اأعلى من 
الرعاية الروتينية

ت�صخي�ض اأ�صرع 
واأف�صل

حت�صني العناية 
مبر�صى القلب

تخفي�ض الوزن ون�صبة 
الأمرا�ض
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ت�صتخدم �صركة »اأوبتوم اأناليتيك�ض« برامج حتليل البيانات الذكية وتتنباأ، بدرجة 
كبرية من الدقة واملوثوقية، بعدد املر�صى الذين �صوف يحتاجون اإىل دخول 

امل�صت�صفى يف الأ�صهر ال�صتة املقبلة، مما قد ي�صل بتكاليف الرعاية ال�صحية اإىل 
ما يقارب 350 مليار دولر. ومن خالل القيام بتداخالت هادفة وب�صيطة ن�صبيًا 

للحالت املر�صية الرئي�صية اخلم�ض، ميكن تفادي اإدخال الكثري من املر�صى 
اإىل امل�صت�صفى وتوفري التكاليف، وذلك فقط من خالل ت�صخري برامج حتليل 

البيانات.

"تكمن م�شكلة ت�شارك البيانات يف غياب اإمكانية الت�شغيل البيني 
والتن�شيق واملعايري"

الدكتور »تروند اأوندهامي«، رئي�ض من�صة تبادل ال�صركات النا�صئة 
»�صتيك�ض« يف برنامج الرتباط ال�صناعي التابع ملركز »م�صا�صو�صيت�ض 

للتكنولوجيا«. 

المعيقات التي يتعّين تجاوزها

مع اأّن هذا النظام املجتمعي القائم على البيانات َيِعُد بالكثري، اإّل اأنه ل بد من 
معاجلة معيقات عديدة تواجهه:

اإمكانية الت�شغيل البيني

ح�صب تقدير �صركة »ماكنزي« �صركة ال�صت�صارات الإدارية، فاإن 40% من فوائد 
نظام »اآي اأو تي« على الأقل ل ميكن حتقيقها من دون اإمكانية الت�صغيل البيني. 

ولتحقيق القيمة العظمى التي يقدمها نظام »اآي اأو تي« فاإن التطبيقات والأجهزة 
والنظم يجب اأن تكون قادرة على العمل معًا، الأمر الذي ل يتوفر اليوم. اإذ 

جند حاليًا اأن البيانات ال�صحية جمزاأة وموزعة يف اأماكن تخزين عدة تابعة 
ملوؤ�ص�صاتها. وما نحتاجه اليوم هو معايري للبيانات والتوا�صل وبيانات مركزية مع 

واجهات برامج التطبيقات.

خ�شو�شية البيانات واأمانها

تخلق اأمناط وكميات وخ�صو�صية البيانات التي يجري جمعها وم�صاركتها 
بوا�صطة مليارات الأجهزة املت�صلة مع بع�صها بع�صًا خماوف لدى الأفراد 

واملوؤ�ص�صات فيما يتعلق بخ�صو�صية بياناتهم واأمنها. ومع ازدياد عدد الأجهزة 
واأمناطها يزداد عدد نقاط ال�صعف واخلروقات املحتملة. واإذا مل يجِر التعاطي 

مع البيانات مبنتهى امل�صداقية، فاإن خماطر انتهاك اخل�صو�صية قد تقّو�ض 
ثقة امل�صتهلكني وال�صركات بنظام »اآي اأو تي«، وتت�صبب بالتايل يف بطء تبّني هذه 

التكنولوجيا.   
تتطلب معاجلة هذه املخاوف انتهاج ال�صفافية يف ماهية البيانات التي يجري 

جمعها وكيفية ا�صتخدامها، اإ�صافة اإىل اتباع نظام جيد لإدارة البيانات. كما اأن 
كون اأجزاء الأنظمة مرتبطة ببع�صها ب�صكل �صعيف، ي�صمن اأن ل يوؤدي تعطل اأي 

جهاز يف النظام املجتمعي اإىل تعطيل النظام باأكمله.

فائ�س البيانات

هناك خطر مرتبط بالكم الهائل من البيانات التي ُتنَتج الآن والتي �صيجري 
اإنتاجها م�صتقباًل، وهو اأنها قد ت�صبح غري قابلة لال�صتخدام و�صتتعر�ض بالتايل 
لالإهمال. وكثريًا ما يعرب الأطباء عن اإحباطهم لتلقيهم هذه الكمية ال�صخمة 

من التحديثات والتنبيهات والإخطارات بحيث يعجزون عن تدقيق جميع 
البيانات الواردة وفرزها ملعرفة الغّث من ال�صمني –فيلجوؤون اإىل اإيقافها كليًا 

وعدم الكرتاث بها.
يتطلب حّل م�صكلة فائ�ض البيانات اعتماد واجهات �صديقة للم�صتخدم، تعر�ض 

ت�صخي�صات ُم�صتخل�صة من البيانات بطريقة مفيدة وعملية بالن�صبة لالأطباء 
واملر�صى على ال�صواء.

مناذج �شداد التكاليف 

اإن ما يعيق تبّني مزّودي خدمات الرعاية ال�صحية للتكنولوجيات واملمار�صات 
وخطط العمل اجلديدة هو غياب املواءمة بني تكاليف هذا التبني وكيفية 

تعوي�صها. ففي احلالة الراهنة املتمثلة بدفع الأتعاب مقابل اخلدمة، يح�صل 
الأطباء على اأجورهم تبعًا حلجم خدماتهم، يف حني اأن مبقدور الأجهزة اأن 

تراقب املر�صى وهم خارج امل�صت�صفى، وبو�صع اأنظمة التحليل اأن حتدد املر�صى 
الذين �صي�صتفيدون من التداخالت العالجية التي تبقيهم خارج امل�صت�صفى. واإذا 

كان تعوي�ض النظام ال�صحي يتم فقط يف حالة دخول املري�ض اإىل امل�صت�صفى، 
فلن يكون هناك دافع كاٍف لدى مزّودي خدمات الرعاية ال�صحية لأن يعتمدوا 

تكنولوجيات نظام »اآي اأو تي« داخل املنزل.

ولكن يف النظام ال�صحي الأمريكي كما يف اأماكن اأخرى من العامل هناك منّو يف 
ن�صبة الأجور املرتبطة بالنتائج والقيمة. ولذلك فاإن تغيري حوافز �صداد التكاليف 
ميكن اأن ُيف�صي اإىل زيادة يف تبّني تكنولوجيات املراقبة عن بعد واأدوات التحليل 

التي ُتبقي الأفراد اأكرث �صحة وبتكلفة اأقل.
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الثقافة

ويف النهاية، يتطلب ا�صتخدام نظام »اآي اأو تي« يف جمال الرعاية ال�صحية 
تغيريًا ذا اأبعاد كثرية يف الثقافة ال�صائدة. فهو ي�صتدعي التفكري يف مو�صوع 

ال�صحة بطريقة اأو�صع من نطاق التوا�صل بني املري�ض والطبيب، اأو من نطاق 
دخول املري�ض اإىل امل�صت�صفى. اإنه ينطوي على متكني الأفراد املر�صى وتزويدهم 

ببياناتهم ومنحهم �صلطة اأكرب يف التحكم ب�صحتهم ال�صخ�صية، ما يعني 
ا�صتخدام برامج التحليل والذكاء ال�صطناعي للم�صاعدة يف اأمتتة وحت�صني 

الكثري من القرارات العالجية التي ميكن اأن حُت�ّصن الكفاءة والنتائج –غري اأنها 
�صُتغري دور الإن�صان يف النظام ال�صحي، الأمر الذي قد ينظر اإليه الكثريون 

بو�صفه تهديدًا.

املمّكنات ال�شرتاتيجية

هناك العديد من العوامل التي ميكن اأن ت�صاعد يف معاجلة هذه املعيقات، ومتنح 
الأطباء واملر�صى �صعورًا بالثقة يف اعتماد نظام »اآي اأو تي« يف جمال الرعاية 

ال�صحية، وت�صّرع اآلية تبّنيه.

وتت�صمن العوامل الأ�صا�صية و�صع املعايري لإمكانية الت�صغيل البيني، وخ�صو�صية 
البيانات واأمانها واإدارتها. ومن ال�صروري اأي�صًا اإعادة النظر يف مناذج �صداد 

التكاليف، فيمكن لتغيري كيفية دفع تكاليف خدمة الرعاية ال�صحية اأن يغري 
من اآلية تزويدها. اأي بدًل من اأن يتلقى الطبيب مثاًل تعوي�صًا فقط عند 

معاينته مري�صًا يف العيادة، ميكن اأن يتلقى اأجرًا لقاء مراقبته بيانات املري�ض 
عن بعد وتقدمي امل�صورة له. كما اأن باإمكان الأنظمة والقوانني اأن ت�صمن اأمان 

التكنولوجيات اجلديدة واأن حتّدث ال�صيا�صات مبا يتنا�صب مع ع�صر نظام »اآي 
اأو تي«. وعلى الأطباء اأن يعملوا على و�صع معايري الرعاية ال�صحية املبنية على 

حقائق ومعطيات قوية تتوافق مع ا�صتخدام بيانات »اآي اأو تي«. وعلى منتجي 
الأجهزة اأن ي�صمنوا توفري واجهات ب�صيطة وتطبيقات مدجمة وتقارير ب�صيطة 

وعملية. 

ميكن جلميع تلك الإجراءات املتخذة من جهات خمتلفة يف نظام »اآي اأو تي« املجتمعي اأن تزيل احلواجز واملعيقات وت�صاعد الأطباء واملر�صى على معرفة فوائده وتقليل 
ن�صبة خماطره، الأمر الذي ي�صمح لهذه التكنولوجيات احلديثة بتحقيق كامل اإمكانياتها يف ت�صخي�ض املعلومات وحت�صني احلالة ال�صحية. 

اأن نعيد  "التكنولوجيا موجودة. وامل�شاألة الأ�شا�شية تكمن يف تغيري الثقافة يف ما يتعلق بالو�شول اإىل البيانات وا�شتخدامها. وعلينا 
الأطباء  لتدرب  فر�شة  ي�شّكل  وهذا  القرارات.  اتخاذ  يف  احلا�شوب  مقابل  الإن�شان  دور  ويف  املعلومات  اإىل  نظرنا  طريقة  يف  التفكري 

واملنظمات على اإدارة التغيري"

الدكتور »نيكول�ض ماركو«، كبري علماء البيانات يف نظام »غاي�صينغر« ال�صحي.  

الخالصة

اإن الأجهزة الذكية املت�صلة، واملزّودة بح�صا�صات وبرامج حا�صوبية، �صتوّلد اأمناطًا جديدة من البيانات الآنية عن احلالة ال�صحية وذلك من خالل نظام الرعاية ال�صحية 
وتتّبع م�صار يوميات املر�صى. وها هو ذا نظام اإيكولوجي متكامل يتطور ب�صرعة ليجمع البيانات ويوؤّطرها يف ُزمر ومن ثم يحللها لي�صتخل�ض ت�صخي�صات مفيدة للحالة 

ال�صحية الفردية والعامة ويتخذ اإجراءات تهدف اإىل حت�صني احلالة ال�صحية.

ُيتيح هذا النظام املجتمعي ال�صاعد فر�صًا كبرية لتمكني املر�صى واإحداث تغيريات يف اآلية اتخاذ الأطباء لقراراتهم وتقدمي الرعاية ال�صحية للمر�صى. ويف عامل الرعاية 
ال�صحية، فاإن نظام »اإنرتنت الأ�صياء« ميتلك اإمكانية حت�صني النتائج ال�صحية، وتقليل التكاليف، اإ�صافة اإىل حت�صني خربة املري�ض. وعالوة على ذلك، فاإنه ُيتيح فر�ض 

عمل مهمة لكّل من ال�صركات العاملية الكربى كتلك التي تعمل على تطوير من�صات بيانات �صاملة وخدمات حتليلية، وال�صركات النا�صئة لريادة الأعمال كالتي تبتكر اأجهزة 
ميكن ارتداوؤها.

ولكي ُيحقق نظام »اآي اأو تي« كامل اإمكاناته الكامنة يف جمال الرعاية ال�صحية، من ال�صروري اأن يتجاوز معيقات اأ�صا�صية كاإمكانية الت�صغيل البيني، وخ�صو�صية البيانات 
واأمانها، وفائ�ض البيانات، واأنظمة اأجور الدفع القدمية التي ل توائم احلوافز مع حتقيق القيمة امل�صافة، وكذلك املقاومة الثقافية للتغيري. غري اأن ثمة تقدمًا مطردًا يتم 

اإحرازه يف معاجلة هذه املعيقات، مما يوّلد �صعورًا قويًا بالتفاوؤل حيال مقدرة التكنولوجيا على اإحداث التغيري اجلذري يف جمال الرعاية ال�صحية وحت�صني �صحة الإن�صان.




