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 :خبر صحفي

  

لنشر طلقان حملة ت  لقیادة الكمبیوترمؤسسة الرخصة الدولیةھیئة صحة دبي و
  قطاع الرعایة الصحیةالمعلوماتي في الوعي 

  

م اع  ملیار دوالر أمریكي60 إلى یة العالمي الصح الرعایة یشیر إلى نمو قطاعالدوليالبنك 
  القطاعفي  نشر الوعي المعلوماتي أھمیةد یؤك مما 2025

  

   2010 أغسطس 29

 لمجلس الكمبیوترمؤسسة الرخصة الدولیة لقیادة "  حالیا وبالتعاون معھیئة صحة دبيتعمل 
باإلدارة واإلشراف على عملیات توفیر التدریب الجھة الرسمیة المختصة  ،"التعاون الخلیجي

دول مجلس التعاون الخلیجي  في الكمبیوترة لقیادة الرخصة الدولی على برامج واالختبار
الرقمیة ضمن المھارات تطویر لى إطالق حملة توعیة لتسلیط الضوء على أھمیة ع ،والعراق

 إلى زیادة  الرخصة الدولیةوأشارت مؤسسة.  الحكومي في إمارة دبيقطاع الرعایة الصحیة
 الرعایة الصحیة  وھیئاتمؤسسات قبل منالمعلومات المتعلقة بتكنولوجیا االستثمارات نطاق 

 صلت والذي یتوقع أن  العالميالرعایة الصحیةالمتزاید لقطاع مع النمو بالتزامن بشكل ملحوظ 
البنك " وفقا لدراسة صادرة عن 2025عام ال ملیار دوالر أمریكي بحلول 60 إلى قیمتھ

  ."الدولي

في إطار الشراكة المستمرة بین " الدوليالبنك "وتأتي ھذه الحملة التوعویة متزامنة مع دراسة 
 والھادفة إلى دمج عناصر 2008ھیئة صحة دبي ومؤسسة الرخصة الدولیة التي بدأت في عام 

وأدوات تكنولوجیا المعلومات ضمن برامج الھیئة وتعزیز الكفاءة الرقمیة لموظفي القطاع في 
ل المكاتب و مرافق وتنطوي حملة التوعیة على تعلیق ملصقات في داخ. مجاالت عدة

المستشفیات والمراكز الصحیة التابعة للھیئة، وتحمل ھذه الملصقات رسائل توعویة تخاطب 
وفقا لعدة و. األفراد حول أھمیة اكتساب الوعي المعلوماتي في الحیاة العملیة والشخصیة

 ٪ من 10 أقل من سیكون ما نسبتھ سنوات 5في خالل أنھ یتوقع أرباب العمل  دراسات مستقلة،
ھارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، بغض الذین ال یملكون م لألفراد ًافرص العمل متاح

  . المجالیفة أو ظالنظر عن الو

تساھم  التي  الرقمیةالتطبیقات والتقنیاتیعتمد قطاع الرعایة الصحیة على مجموعة راسخة من و
 بشكل احتیاجات المرضىتلبیة و مة بمستوى األمن والسالواالرتقاء الجودة  مستوىفي تحسین

تخفیض التكالیف التشغیلیة، و، خدمات الرعایة الصحیةجودة و  كفاءة تعزیزإضافة إلى .أفضل
 الرعایةفي مجال جدیدة النماذج العدید من العتماد وإتاحة المجال ال التكالیف اإلداریة الحد منو

   .الصحیة

 لقد عملت الھیئة ومنذ " :ھیئة صحة دبيب الطبي التعلیم إدارة مدیر ،قائد خلیل دكتوروقال 
 عملی�ات إدارة  الھیئ�ة ب�شكل م�ستمر و فع�ال ل�ضمان ج�ودة و كف�اءة        ي تطویر م�وظف سنوات على 

 كنتیج��ة خ��دمات الرعای��ة ال��صحیة المت��وفرة عب��ر المست��شفیات والمراك��ز ال��صحیة التابع��ة لھ��ا، و 
  القط�اع ال�صحي ی�أتي دور برن�امج    يف� طبیعیة للتطویرات التكنولوجی�ة الت�ي نعاص�رھا ك�ل ی�وم              



رف�ع كف�اءة كاف�ة الع�املین ل�دى الھیئ�ة         لی�ساھم ف�ي تعزی�ز ال�وعي المعلوم�اتي و          الرخصة الدولی�ة  
  " الكمبیوتر وتطبیقاتھ الرئیسة وفق معاییر دولیة أثبتت جدواھاالستخدام
المعلوماتیة الداخلیة ھذه بالتعاون مع مؤسسة الرخصة ویأتي إطالق حملة التوعیة "وأضاف 

الدولیة لحث باقي كوادر الھیئة الذین لم یتمكنوا من إثبات أو تنمیة مھاراتھم في مجال تكنولوجیا 
المعلومات على ذلك، بما سیخدم خطة الھیئة في رفع الكفاءة وتحسین الخدمات المقدمة لترقى 

     "  للمستوى العالمي الذي نبتغیھ

نحن نفخر بالشراكة مع ھیئة صحة دبي : "مؤسسة الرخصة الدولیة  مدیر عام،وقال جمیل عزو
تنمیة مھارات في  من حیث عدد الموظفین في إمارة دبي كثاني دائرة حكومیة خدماتیةدورھا بو

وذلك   في اإلمارة،في قطاع الرعایة الصحیة استخدام الكمبیوتر وعناصر تكنولوجیا المعلومات
ي فالصحیة والتقدم الرعایة  بین وحدات الكفء  أھمیة التبادل المعلوماتيمانا من الھیئة أنإی

، وتدفق المعلومات عن التشخیصات الطبیة المتوفرة ذات المجالاألجھزة التقنیة المستخدمة في 
على شبكة اإلنترنت التي بمتناول المرضى، توجب أن یكون العاملون في قطاع الرعایة 

من جھود لنشر الھیئة كما ونثني على ما تبذلھ . ن بعناصر التكنولوجیا الحدیثةولمالصحیة م
، المجتمع المختلفة بما یتخطى ما ھو مطلوب منھا في ھذا المجالشرائح  بین الوعي المعلوماتي

ومثال على ذلك دعمھا للتحول للتعامالت اإللكترونیة عبر شبكة اإلنترنت بما یساھم في دعم 
  "  ة في إنجاح مشروع الحكومة اإللكترونیة وخلق مجتمع رقمي فاعلجھود الدول

سمو الشیخ محمد بن راشد آل صاحب ال مع توجیھات تماشیًاھذه یة عوتالحملة   إطالقأتيیو
وزیر الصحة الدكتور حنیف ومكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

 مختلف  الدولة فيفيدر الطبیة واإلداریة وتدریب الكواتأھیل دعم جھود بھدف حسن، 
في إطار  وذلك الرقميالمعلومات ومھارات التواصل المجاالت الرئیسیة المتعلقة بتكنولوجیا 

ممارسات أفضل الباستخدام الصحیة الرعایة خدمات   بجودةاالرتقاءالجھود الرامیة إلى 
مراقبة ومعالجة المرضى وفق حسین مستوى توحوسبة المعلومات الطبیة و واألنظمة الرقمیة

  .أحدث التقنیات

 عدة دول حول العالم مبادرات لرفع مستوى الوعي المعلوماتي في قطاعات أطلقتلقد ھذا و
في المملكة البریطانیة ) NHS" (الخدمات الصحیة الوطنیة "إدارةحیث أقدمت , خدماتھا الطبیة

العالم بعد الجیش الصیني وسكك الحدید ثالث أكبر مؤسسة بالنسبة لعدد الموظفین في , المتحدة
 للمعرفة الرقمیة أساسي كمعیار" شھادة الرخصة الدولیة لقیادة الكمبیوتر"الھندیة، على تبني 

الخدمات الصحیة  "إدارة واعتبرت . ملیون موظف1،3لعدد 2001األساسیة منذ العام 
 خططھا في إلنجاح ضروري أساس الوعي المعلوماتي لدى موظفیھا إن  )NHS" (الوطنیة

 الخدمات الطبیة التي تقدمھا وأتمتة عملیات إدارة المعلومات الطبیة واإلجراءات بین أتمتة
 حیث سیكون بمقدور ، نظم تكنولوجیا المعلومات المتطورةإلىاألقسام داخلیا وبالتالي التحول 

ة لتوفیر موظفیھا استخدام ھذه التطبیقات بسرعة ویسر للحصول على المعلومات المطلوب
  . الرعایة الطبیة لمرضاھم

  _انتھى_

 


