
 
 

 

 
 في الخليجفريق باحثين من وايل كورنيل ينشر أول مراجعة شاملة للصحة اإللكترونية 

 
 

قطر أول مراجعة تقٌٌمٌة  –نشر طالب من واٌل كورنٌل للطب : 6161نوفمبر  61 –الدوحة 
 ت المراجعةفً بلدان مجلس التعاون الخلٌجً. وقد رصد e-health منهجٌة للصحة اإللكترونٌة

ثغرات بحثٌة عّدة تستلزم المزٌد من الدراسات، مثل تحلٌل مقارنة المنفعة بالتكلفة، وأٌضاً المزٌد 
. من التجارب المنضبطة إلظهار الفوائد الفعلٌة من مبادرات الصحة اإللكترونٌة فً المنطقة

هت الدراسة بدور  قوانٌن جدٌدة بشؤن خصوصٌة البٌانات وتطوٌر شبكات  قطر الرائد فً سنّ ونوَّ
 مؤمونة.

 
من بٌن أفضل الممارسات الناشئة فً الرعاٌة الصحٌة الحدٌثة، إذ ٌستفٌد الصحة اإللكترونٌة  ُتعدّ 

ممارسو الرعاٌة الصحٌة ومرضاهم والعلماء بطرق عدة من إٌصال المعلومات والخدمات الصحٌة 
نتائج الدراسة  ومن هنا جاءت فكرة خوض الطالب غمار البحث، وقد نجحوا بنشر اإلنترنت.عبر 
الصادرة عن الجمعٌة الملكٌة للطب  Journal of Telemedicine and Telecareفً 

 ر قائمة الدورٌات العلمٌة المتخصصة فً هذا المضمار.تتصدّ هً دورٌة علمٌة بالمملكة المتحدة، و
 

قطر، فرٌق  –أستاذ اللغة اإلنجلٌزٌة المشارك فً واٌل كورنٌل للطب  أالن وٌبرقاد الدكتور 
فرح السٌد، ٌنال فلاير مالك، هوانغ،  الباحثٌن الذي تؤلف من الطالب رٌبال ترجمان، مٌو جً

الباحثون فً المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات )آي ٌُدرك وٌبر: "قال و شاهٌن.
وجامعة قطر وجامعة كارنٌجً مٌلون فً قطر أن الخصوصٌة والسرٌة الطبٌتٌن من سً تً قطر( 

أهم ما ٌشغل المرٌض فً البلدان اإلسالمٌة. ربما ال ٌكون المجرمون اإللكترونٌون معنٌٌن أو 
مهتمٌن بالتجسس على المعلومات الطبٌة ألناس عادٌٌن عبر اإلنترنت، غٌر أن السجالت الطبٌة 

 والمشاهٌر قد تضم معلومات عالٌة الحساسٌة". لكبار الشخصٌات
 

الطبٌة أو المصرفٌة،  اإلنترنتخدمات ة أن المرضى ٌنفرون من استخدام أظهرت دراسات عد
خشٌة االستٌالء على معلوماتهم الخاصة أو استغاللها لمآرب إجرامٌة. وأُجرٌت الدراسات التً 

ً المملكة العربٌة السعودٌة التً تتمٌز ف ، فً أغلبهاقطر -طالب واٌل كورنٌل للطب رصدها 
بثقافة بحثٌة زاخرة فً مضمار المعلوماتٌة الطبٌة والطب عن ُبعد والصحة اإللكترونٌة. والباحثون 
الطبٌون فً المملكة العربٌة السعودٌة، وأٌضاً فً البحرٌن وُعمان والكوٌت واإلمارات، مهتمون 

عن ُنظم السجالت الطبٌة اإللكترونٌة الجدٌدة قٌد إلى حد بعٌد فً فهم رضا األطباء ومرضاهم 
التنفٌذ على امتداد بلدان مجلس التعاون. وتنشؤ عن مثل هذه الدراسات حلقة من التعقٌبات التً 
ٌمكن من خاللها رصد مشكالت استخدام التقنٌة الحدٌثة ومن ثم تحسٌن الخدمة المقّدمة. وعلى 

وقة فً المستشفٌات تمثل عقبة جدٌة قد تحُول دون استخدام سبٌل المثال، خدمة اإلنترنت غٌر الموث
السجالت الطبٌة الرقمٌة، وفً هذه الحالة ٌفضل األطباء فً العادة السجالت الرقمٌة التقلٌدٌة، ومن 



 

ً فً قاعدة بٌانات  ، ومثل هذه العملٌة مبّددة للوقت على الكمبٌوتر ثم إدخال المعلومات الحقا
 رقٌة إضافٌة على كاهل المهنٌٌن الطبٌٌن.وتتسبب بإلقاء أعباء و

 
الصحة االستهالكٌة  ، هناككذلك من المجاالت البحثٌة المهمة ذات الصلة ببلدان مجلس التعاون

الرقمٌة وسلوكٌات البحث عن المعلومات المتصلة بالصحة. وٌقول الخبراء إن معرفة كٌفٌة بحث 
قد  ،األطباء ومرضاهم عن المعلومات المتصلة بالصحة عبر اإلنترنت وتقٌٌمهم لتلك المعلومات

وأٌضاً تطوٌر  ةدقٌقة وذات مالءمة ثقافٌتساعد وزارات الصحة فً إعداد مصادر معلوماتٌة 
 خدمات إلكترونٌة مثل جدولة المواعٌد والكتٌبات الصحٌة.

 
األفراد الذٌن  ألن عددوختم الدكتور وٌبر قائالً: "خدمات الصحة اإللكترونٌة هً المستقبل 

ٌمكن االستعانة بها لمراقبة الصحة فً إذ ، ٌزداد ٌوماً بعد ٌوم ٌستخدمون أجهزة متصلة باإلنترنت
عد بُنظم االستشعار عن ُبعد، وإرسال تنبٌهات صحٌة فً شكل رسائل نصٌة للتذكٌر بموالمنزل 

ٌمكن االستعانة بها إلجراء مقابالت بٌن الطبٌب ومرٌضه عبر كما  .تناول الدواء على سبٌل المثال
عندما ٌصعب على المرٌض الوصول إلى المستشفى أو عندما ٌكون  ،برمجٌات المحادثة الرقمٌة

 لى استشارة طبٌب فً تخصص دقٌق مقٌم فً بلد آخر".بحاجة إ
   

  –انتهى  -
 

 التعليق على الصورة المرفقة:
  الطالب مع الدكتور أالن وٌبر 

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومإسسة قطر،  -تؤسست واٌل كورنٌل للطب 
وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 

دٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتم
من قبل كورنٌل فً كل من مإسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 

قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 
الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 

سعى إلى تؤمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى كذلك ت
الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 

 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
.cornell.eduweill-http://qatar/  

 
 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

http://qatar-weill.cornell.edu/


 

 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
 +475 55565555جوال: 
 +475 55482554مباشر: 

 


