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الغرض

يهــدف هــذا املســتند إلــى تقديــم التفاصيــل حــول منهــج ECDL / ICDL إســتخدام األنظمــة املعلوماتيــة املعنيــة بالصحــة. يصــف املنهــج، مــن خــال 
مخرجــات التعلــم، املعرفــة واملهــارات التــي يجــب أن يمتلكهــا املرشــح للحصــول علــى شــهادة ECDL/ICDL إســتخدام األنظمــة املعلوماتيــة املعنيــة 

بالصحــة. كذلــك يقــوم املنهــج بتقديــم أساســا لاختبــار النظــري والعملــي فــي هــذه الوحــدة.
  

٢٠١١ © ECDL حقوق النشر مؤسسة

جميــع الحقــوق محفوظــة. ال يجــوز إعــادة نشــر أي جــزء مــن هــذا املســتند بــأي شــكل كان، إال بالحصــول علــى موافقــة مــن مؤسســة ECDL. يجــب 
.ECDL توجيــه االستفســارات حــول الحصــول علــى املوافقــة إلعــادة نشــر املــواد إلى مؤسســة

إخالء املسؤولية

بالرغــم مــن أخــذ كل عنايــة مــن قبــل مؤسســة ECDL فــي إعــداد هــذا املنشــور، ال يتــم إعطــاء أي ضمــان مــن مؤسســة ECDL، بصفتهــا الناشــر، 
حــول اكتمــال املعلومــات الــواردة فيــه، ولــن تتحمــل مؤسســة ECDL أيــة مســؤولية عــن أيــة أخطــاء، ســهو، عــدم دقــة، خســارة أو ضــرر مــن أي 
نــوع تنشــأ بموجــب هــذه املعلومــات أو أيــة تعليمــات واردة فــي هــذا املنشــور. يجــوز إجــراء تغييــرات مــن قبــل مؤسســة ECDL حســب تقديرهــا 

الخــاص وفــي أي وقــت ودون إشــعار مســبق.

مؤسســة ECDL هــي اســم تجــاري مســجل ملؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة الحاســب اآللــي املحــدودة ومؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة الحاســب اآللــي )الدوليــة( املحــدودة. وتعــد مؤسســة 
الرخصــة األوروبيــة لقيــادة الحاســب اآللــي ECDL واملؤسســة الدوليــة لقيــادة الحاســب اآللــي ICDL وجميــع الشــعارات املرتبطــة بهمــا، هــي جميعــًا عامــات تجاريــة مســجلة ملؤسســة الرخصــة 

األوروبيــة لقيــادة الحاســب اآللــي. جميــع الحقــوق محفوظــة.
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الرخصة األوروبية لقيادة الحاسب اآللي / الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي - إستخدام األنظمة
املعلوماتية املعنية بالصحة

أهداف املقرر

  موضوع املهمة   املرجع  مجموعة املهاراتالفئة   

يســتهدف هــذا املنهــج مســتخدمي نظــم بيانــات املرضــى، كاألطبــاء واملمرضــن وموظفــي مراكــز الرعايــة الصحيــة.  ويحــدد املهــارات 
الازمــة للموظفــن العاملــن لتشــغيل األنظمــة املعلوماتيــة املعنيــة بالصحــة ١ )HIS( بكفــاءة وأمــان. ويؤكــد علــى أهميــة تعليــم وتمكــن 
املســتخدمن النهائيــن علــى كافــة املســتويات وفــي جميــع املهــن، فهــو يؤســس ويكمــل التعليــم املهنــي ومبــادئ املمارســة املهنيــة، وينمــي 
املهــارات العامــة لتكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات وذلــك فــي املجــال ذي األهميــة املتزايــدة، حيــث أن اســتخدام الكمبيوتــر فــي قطــاع 

الصحــة يمثــل تحدًيــا كبيــًرا للممارســات املهنيــة الراســخة واإلدارة الجيــدة للبيانــات.

سيتمكن املرشحون الناجحون من إظهار املهارات التالية: 
   فهم السمات والعناصر الرئيسية إلستخدام األنظمة املعلوماتية املعنية بالصحة

   استخدام األنظمة املعلوماتية املعنية بالصحة بكفاءة وأمان.  
   فهم أخاقيات استخدام األنظمة املعلوماتية املعنية بالصحة والقواعد واللوائح املتعلقة بها. 

   فهم ضرورة استخدام هذه األنظمة بسرية وأمان وأهمية التحكم في الوصول إليها.  
   فهم كيفية التعامل مع البيانات املسجلة إلكترونًيا وتفسيرها.

١-١ إستخدام األنظمة ١.  املفاهيم
املعلوماتية املعنية بالصحة

١-١-١

١-١-٢

١-١-٣

١-١-٤

ــة  ــة املعني ــة املعلوماتي ــف إســتخدام األنظم تعري
املعلومــات  وتحديــث  حفــظ  كنظــام  بالصحــة 
ــت  والســجات الخاصــة باملرضــى،  ســواًء كان
هــذه املعلومــات والســجات طبيــة أو إداريــة.

املعلوماتيــة  األنظمــة  إســتخدام  أن  إدراك 
املعنيــة بالصحــة ربمــا تــم إنشــائها بغــرض 
خدمــة ســجات املرضــى وســجات املوظفــن 

الســكان. وســجات 
الخاصــة  اإللكترونيــة  الســجات  أن  إدراك 
وتشــخيص  تاريــخ   توفــر  الصحــة  بمجــال 
وتوثيــق وخطــط إداري لــكل مريــض علــى حــدة ، 

وكذلــك اختبــار هــذه الخطــط. .

فهــم العاقــة بــن ســجات الســكان والســجات 
الصحيــة الشــخصية للمواطنن.

١ يتميــز إســتخدام األنظمــة املعلوماتيــة املعنيــة بالصحــة فــي الوحــدة النمطيــة للصحــة الخاصــة باملؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة 

الحاســب اآللــي بأنهــا تعتمــد علــى معلومــات وســجات مرتبطــة باملرضــى، حيــث يمكــن توجيههــا إكلينيــكا أو إداريــا حســب الحالــة.
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١-١-٥

١-٢-١

١-٢-٢

١-٢-٣

١-٢-٤

١-٢-٥

١-٢-٦

١-٢  أنماط استخدام األنظمة 
املعلوماتية املعنية بالصحة 

تقديــر بعــض فوائــد تقديــم الرعايــة الصحيــة 
ــة  ــة كاملوثوقي ــات صحي ــام معلوم ــن خــال نظ م
وتوفيــر املعلومــات فــي الوقــت املناســب ممــا 

يــؤدي إلــى توفيــر أفضــل رعايــة للمرضــى.

إدراك أن إســتخدام األنظمــة املعلوماتيــة املعنيــة 
عــدة  فــي  الســتخدامه  ُصمــم  قــد  بالصحــة 
اإللكترونيــة  الصحــة  ســجات  مثــل:  أقســام 
والطلبــات والتصويــر والتنظيــم والتوصيــة بنظــم 
املختبــرات ونظــام أرشــفة الصــور واالتصــاالت 
واملوجــات فــوق الصوتيــة والوســائط املتعــددة 
ــرارات وإعــداد  ــج ودعــم الق ــى النتائ القائمــة عل

الفواتيــر حيثمــا كان ذلــك مناســًبا.
األنظمــة  اســتخدام  مزايــا  بعــض  وصــف 
إمكانيــة  مثــل  بالصحــة  املعنيــة  املعلوماتيــة 
الوصــول إلــى املعلومــات: وإمكانيــة االعتمــاد 
إلــى  الســريع  والوصــول  النظــم  هــذه  علــى 
املعلومــات، وإمكانيــة مشــاركة الغيــر فــي رؤيــة 
هــذه البيانــات والتحديــث والدقــة وتوفيــر الرعاية 
املســتمرة كمــا تشــتمل هــذه املزايــا أيضــا علــى 

الســامة فــي اســتخدام النظــام. 

أدوات  أو  وظائــف  بعــض  ومعرفــة  تحديــد 
اســتخدام األنظمــة املعلوماتيــة املعنيــة بالصحــة 
الزمنيــة  والجــداول  الحجــز  مواعيــد  مثــل: 
وتحديــث  النتائــج  املخرجــات:  وإرســال 
ســجات املرضــى وإعطــاء الوصفــات الطبيــة 
وإمكانيــة توفيــر الرعايــة الصحيــة للمرضــى 

اإلنترنــت. طريــق  عــن  باملنــازل 

ــد  ــة عن ــود املحتمل ــات والقي ــى العقب ــرف عل التع
اســتخدام األنظمــة املعلوماتيــة املعنيــة بالصحــة 
مثــل: تغيــر طبيعــة العاقــة بــن املريــض والطبيب 
وفقــدان الدقــة فــي لغــة إدخــال البيانــات، وفقدان 
وســهولة  البيانــات،  تســجيل  عنــد  الســياق 

اســتخدام ســجات املرضــى.
عليــه مســتخدمو  الــذي يحصــل  الدعــم  فهــم 
األنظمــة املعلوماتيــة املعنيــة بالصحــة دون إحالــه 

ــة. ــرارات اإلكلينيكي ــل الق مح
األنظمــة  الســتخدام  املختلفــة  األنــواع  فهــم 
املعلوماتيــة املعنيــة بالصحــة مثــل: تلــك األنظمــة 
الخاصــة باملكاتــب/واإلدارات، واألنظمــة القائمــة 
علــى املرافــق املحليــة واملناطــق الداخلــة والوطنيــة 

أو الدوليــة.
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  موضوع املهمة   املرجع  مجموعة املهاراتالفئة   
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٢-١ الخصوصية     ٢. الرعاية املستحقة

املوثوقيــة واألمــان  املترتبــة علــى  اآلثــار  فهــم 
والصاحيــات  لعــرض البيانــات مــن املصــدر 
املصــرح لــه بذلــك، ال عــن طريق مصــدر خارجي.

األنظمــة  إلســتخدام  املختلفــة  األنــواع  فهــم 
املعلوماتيــة املعنيــة بالصحــة مثــل: الســجات 

الكمبيوتــر. أو حســب  للتأريــخ  املوزعــة 

الرعايــة  فــي  العاملــن  مســؤوليات  وصــف 
الصحيــة فــي مــا يتعلــق بخصوصيــة معلومــات 
املعنيــة  املعلوماتيــة  األنظمــة  فــي  املرضــى 
بالصحــة: الوصــول إلــى املعلومــات الخاصــة 
باملرضــى عنــد الضــرورة فقــط، والوصــول فقــط 
إلــى مــا يحتاجونــه مــن معلومــات، والوصــول 
فقــط  إلــى املعلومــات التــي يحــق لهــم معرفتهــا، 

وإدراك أنهــم عرضــة للمســاءلة الشــخصية.

فهــم حقــوق املرضــى )الضمنيــة أو الصريحــة(
ــي  ــات املرضــى الت ــل  إدراك حساســية  بيان مث
ــرام  ــن. احت ــم أو باآلخري ــراد عائاته ــق بأف تتعل
حــق املريــض  فــي احتفاظــه ببعــض املعلومــات 

ــا. وعــدم اإلفصــاح عنه

ــة تعطــي للمريــض  إدراك  أن التشــريعات املحلي
الحــق فــي مراجعــة وتعديل ســجاتهم الخاصة.٢

إدراك أن الوصــول للنظــام ال يعنــي تفويًضــا 
باالســتخدام أو االطــاع علــى املعلومــات.

فهــم املتطلبــات الوطنيــة مــن تقاريــر عامــة وإدارة 
والقيــود  والقواعــد  املحــددة  املرضــى  بيانــات 
الخاصــة  املعلومــات  وكذلــك  بذلــك،  الخاصــة 
بالصحــة العامــة واألمــراض الواجــب اإلبــاغ 

ــا. عنه

فهــم األمــور املتعلقــة بخصوصيــة اســتخدام 
ــواد  ــة  كامل ــة بالصح ــة املعني ــة املعلوماتي األنظم
ــة  ــي املتعلق ــد اإللكترون ــائل البري ــة ورس املطبوع

ببيانــات املرضــى.

ــة التــي تخــص تحكــم  ــات الوطني ــرام املتطلب احت
املرضــى فــي بيانــات. اختيــار الدخــول والخروج.
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٢ قانون حماية البيانات وحرية املعلومات.
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٢-٢-٢

٢-٢-٣

٢-٢-٤

٢-٢-٥

٢-٢-٦

٢-٢-٧

٢-٣-١

٢-٣-٢

٢-٣-٤

٢-٣-٣

٢-٣ األمن 

فهــم الوصــول للبيانــات املعتمــد علــى معرفــة 
املســتخدمن مثــل: )رمــز التعريــف الشــخصي(

أو علــى أســاس مــا لــدى املســتخدمون مثــل: 
)البطاقــة أو العامــة( أو علــى أســاس حقيقــة مــا 

ــل: )املســح البيومتــري(. ــه مث هــم علي

التحكــم  لتقنيــات  املختلفــة  األنــواع  معرفــة 
بالوصــول مثــل: تقنيــة التحكــم البيومتــري وتقنية 
البطاقــات  وتقنيــة  والرمــزي  النصــي  التحكــم 

الذكيــة والباركــود، وغيرهــا مــن التقنيــات.

إدراك أهمية تغيير كلمات املرور بشكل دوري.

إدراك أهميــة اختيــار كلمــة مــرور مناســبة وكذلك 
اختيــار آليــات التوثيــق األخــرى وأهميــة تغييرهــا 

دورًيا.

التفاصيــل  فهــم مــدى أهميــة عــدم مشــاركة 
وبيانــات  والرمــوز  املــرور  بكلمــات  الخاصــة 
التوثيــق أو التصريــح بالدخــول مــع الغيــر، ومدى 
ــات. ــل والبيان ــل هــذه التفاصي ــة مث ــة حماي أهمي

الخاصــة  السياســات  مراقبــة  أهميــة  إدراك 
بكلمــات مــرور املتبعــة فــي املؤسســات الصحيــة.

بيــان بعــض مبــادئ األمــن الرئيســية داخــل 
ــة بالصحــة كالتعــرف  ــة املعني األنظمــة املعلوماتي
علــى نقــاط ضعــف النظــم ومتطلبــات االتفاقــات 

ــة ــمية الخاص الرس
والتنظيميــة  واملهنيــة  الشــخصية  اآلثــار  فهــم 

املؤسســات. تأمــن  لسياســة 

معرفــة وســائل الحمايــة ضــد التهديــدات األمنيــة 
لألنظمــة املعلوماتيــة املعنيــة بالصحــة.

ــا  ــرض له ــي يتع ــدات الرئيســية الت ــان التهدي بي
نظــام املعلومــات الصحيــة  كالرؤيــة العرضيــة 
للمعلومــات، واالســتعامات  غيــر املصــرح بهــا، 
واألضــرار التــي قــد تنتــج عــن البرامــج الخبيثــة 
للرقابــة،  الخاضعــة  غيــر  الوصــول  وعمليــات 
ومخاطــر نقــل املعلومــات إلــى وســائط خارجيــة.

٢-٢-١ إدراك أن التحكــم بالوصــول فــي نظــام املعلومات ٢-٢ التحكم بالوصول
الصحيــة قــد ُصمــم خصيًصــا مــن أجــل حمايــة 
بيانــات املريــض، وأن الوصــول إلــى هــذا النظــام 
غالًبــا مــا يقــوم علــى. وظائــف العاملــن بالرعايــة 

الصحيــة ومهامهــم ومســئولياتهم.
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٢-٣-٥

٢-٣-٦

٣-١-١

٣-١-٢

٣-١-٣

٣-١-٤

٣-١-٥

٣-١-٦

٣-١-٧

٣-٢-١

٣-٣-١

٣-٣-٢

٣-٣-٣

٣-٢-٢

٣-٢ دعم القرارات  

٣-٣ تقارير النتائج

٣-١ التنقل داخل النظام ٣. مهارات املستخدم

ــات  ــاغ عــن الخروق فهــم ضــرورة ووجــوب اإلب
شــخصية  كانتحــال  األمنيــة  والتهديــدات 
املســتخدموالهجمات الضــارة والبرامــج الخبيثة.

البيانــات  بتخزيــن  بمفهــوم  املقصــود  إدراك 
ذلــك. أهميــة  وســبب  االحتياطــي  والنســخ 

مكانــه  وتحديــد  مريــض  ســجل  عــن  البحــث 
منــه. للتحقــق  ومراجعتــه 

ــن  ــل ســجلن اثن ــم عم ــد ت ــه ق ــى أن التعــرف عل
لنفــس الشــخص علــى النظــام  وفهــم صاحيــة 

ــج الســجلن. دم

معرفة طريقة تحرير أية بيانات داخل السجل.

اختيــار مجموعــة مــن ســجات املرضــى حســب 
املعاييــر العامــة.

الدقة في تسجيل بيانات املرضى.

عمــل جــداول املتابعــة الخاصــة بمواعيــد وعــاج 
املرضــى.

املختلفــة  )التلقائيــة(  األنمــاط  علــى  التعــرف 
البيانــات. إلدخــال 

فهــم مختلــف أنــواع قــرارات الدعــم املتاحــة مثل: 
التنبيهــات والتذكيــرات والتحقــق مــن الصاحيــة 

وغيرها.

إعــداد التقاريــر والــوراق الازمــة مثــل قوائــم 
املرضــى وإجصــاءات وحــدة الرعايــة وقوائــم 

الحجــوزات واملواعيــد ومــا إلــى ذلــك.

ــج  ــل النتائ ــة مث ــج اســتعامات معين ــداد نتائ إع
الخاصــة باملرضــى.

تحديــد نــوع هــذه النتائــج مــن نــوع: قالــب تقارير 
ُمعد مســبًقا.

ــة تجــاوز  فهــم املســؤولية الشــخصية  وصاحي
رســائل التحقــق التــي يصدرهــا النظــام.
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٣-٣-٥

٣-٣-٦

٤-١-١

٤-١-٢

٤-١-٣

٤-١-٤

٤-١ ٤. السياسة واإلجراءات

تحديــد وعــرض تقريــر معــن: األشــعة الســينية ٣-٣-٤
واألشــعة املقطعيــة ونتائــج تحاليــل الــدم، ومــا 

ــك. ــى ذل إل

طباعة التقارير بطريقة آمنة.

األنظمــة  اســتخدام  وتقاريــر  بيانــات  نقــل 
بالصحــة املعنيــة  املعلوماتيــة 

إدراك أن ســجات املرضــى هــي وثائــق قانونيــة 
ال يجــوز حذفهــا.

ــات  ــى  هــذه البيان ــة إل ــه يمكــن اإلضاف إدراك أن
واملعلومــات، أو تعديلهــا ولكــن ال يمكــن تغييرهــا.

معرفــة صاحــب صاحيــة  إنشــاء الســجات 
املواليد/الطــوارئ  ســجات  مثــل  الجديــدة 

املؤقتــة. والســجات 

فهــم وظيفــة مراجعــة عمليــات التدقيــق داخــل 
نظــم املعلومــات الصحيــة، وأهميتهــا.


