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 مقدمة

وعلى آله  بن عبداهلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده، حممداحلمد هلل وحده، 

 :وصحبه، وبعد

لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين  

االهتمام نتيجة على شغل الوظائف التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل، ويأتي هذا 

هات السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يللتوج

على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار  على اهلل ثم يعتمد ذاتيًا

 .تقدمة صناعيًالتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول امل: قدمًا يف دفع عجلة التقدم التنموي

وقد خطت اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج خطوة إجيابية تتفق مع التجارب  

الدولية املتقدمة يف بناء الربامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق 

 العمل بكافة ختصصاته لتليب متطلباته ، وقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري

املهنية الوطنية الذي ميثل الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد املعايري يف 

 للتدريب التقين واملهينبنائها على تشكيل جلان ختصصية متثل سوق العمل واملؤسسة العامة 

ذه حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج ه

لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية  كاملةاللجان يف النهاية بنظرة مت

 .يف حتقيق متطلباته األساسية

تقنية " ختصص  ملتدربي"  تطبيقات احلاسب يف الطب "التدريبية هذه احلقيبة  وتتناول 

كتساب املهارات الالزمة موضوعات حيوية تتناول كيفية اللكليات التقنية  "طبيةال األجهزة

 .هلذا التخصص

واإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج وهي تضع بني يديك هذه احلقيبة التدريبية  

مباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب  شكلأن تسهم ب تأمل من اهلل عز وجًل

لية اكتساب هذه بالتطبيقات واألشكال اليت تدعم عم مدعممبسط خيلو من التعقيد، 

 . املهارات

إنه  املستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها و 

 .مسيع جميب الدعاء
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 متزيد

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 : احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل   أما بعد  

ــة    ــة     مت حبمــد اهلل إصــدار هــذه احلقيب ــق بكيفي والــيت تهــدف إىل إعطــاء املتــدرب مفــاهيم تتعل

. احلاســبات يف األجهــزة الطبيــة وطــرق احلصــول علــى البيانــات يف األجهــزة الطبيــة        اســتخدام 

 .وكذلك عرض بعض األنظمة الطبية املعتمدة على احلاسب

 - :وهيوحدات ست على حمتوية وجاءت هذه احلقيبة 

 مقدمة 

  الذكاء االصطناعي الذكاء االصطناعي 

 الطيب والتدريب احملاكاة يف التعليم نظام 

 جهزة الطبيةتطبيقات احلاسب اآللي يف األ   

 نظام املعلومات الصحية  

 احلاسب اآللي يف إدارة اهلندسة الطبية تطبيقات 

ــل أن تســاهم   ــاهيم العلميــة لــدى املتــدرب وإكســابه املهــارات       هــذه احلقيبــة  نأم يف حتقيــق املف

 . يف جمال التقنية  املطلوبه

أن يوفـق اهلل اجلميـع ملـا    نسأل اهلل العلي القدير أن حتقق هذه احلقيبـة األهـداف املرجـوة منهـا و    

 . فيه اخلري ملتدربي األجهزة الطبية
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 الوحدة األوىل

 مقدمة

Introduction 

 
 

 .يف الطب احلاسب استخدامالتعرف على  :اجلدارة

 :علىعندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة  :األهداف

  اآللي يف الطب احلاسب استخداممعرفة . 

  اآللي يف الطب احلاسبستخدام ا مزايا معرفة. 

   الربامج املستخدمة بالبيئة الطبية معرفة 

 %.90إتقان هذه اجلدارة بنسبة  املتدرب إىلأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 

 .اتساع 4  :الوقت املتوقع للتدريب

 

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 وسائل العرض املرئية 

  استخدام برنامجPower point 

 

 اإلملام باملفاهيم العامة للحاسب اآللي :متطلبات اجلدارة
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 مقدمة

Introduction 

 

 

 يف الطب أهمية أهجزةة احلاسب

فهي تسهل  .أجهزة احلاسب تلعب دورا رئيسيا يف كل جمال من جماالت احلياة تقريبا

ونتيجة هلذه  .ماتباملعاجلة السريعة للمعلو حوتسم البيانات،ختزين كميات ضخمة من 

ميكن أن تستخدم أجهزة احلاسب يف جمموعة واسعة من اجملاالت مثل   القدرات الفريدة

والتعليم  البيانات واهلندسة ، والتخزين ، والتخطيط واجلدولة ، والربط الشبكي ، معاجلة

ضى فأجهزة احلاسب هي وسيلة ممتازة لتخزين البيانات املتعلقة باملر، وكذلك الصحة والطب

توظف أنظمة الكمبيوتر للحفاظ على سجالت  حيث املستشفيات الكبرية يف

من التاريخ الطيب للحفاظ على سجالت مفصلة  ةكون ضروريتغالبا ما  واليت  املرضى

واألمراض اجلسدية  طلب معلومات حول تاريخ عائلة املريضيكثريا ما  لطبيبفا للمريض

هذه املعلومات على حنو فعال يف قاعدة بيانات وميكن ختزين  واألدوية املوصوفة من قبل

 .احلاسب

وميكن استخدامها لتخزين  .ميكن ألجهزة احلاسب تتبع الوصفات الطبية ومعلومات الفواتري

 .طيباملعلومات حول األدوية املوصوفة للمريض وكذلك تلك اليت ال ميكن وصفها له ملانع 

العديد من ة فاحلواسيب املربجم ىبنية عللطبية احلديثة والصغرية مالعديد من املعدات ا

 .بناء على توجيهات مربجمة مسبقا أدائهااملستلزمات الطبية اليومية تستمر يف 

أداء  ويستند .اآللييف معظم املعدات الطبية أساس عمل احلاسب   وتعترب الدوائر االلكرتونية

الطبية الكبرية كاألشعة  واآلالت  الطوارئ،ونظم اإلنذار يف حاالت  املستشفى، نظم تشغيل

من املستلزمات الطبية على  واحلرارة والعديدالسينية واآلالت الصغرية كأجهزة قياس الضغط 

 .احلاسب اآللي

وميكن استخدامه لفحص  .يتم استخدام برامج احلاسب اآللي لتشخيص األمراض

ب لفحص وكذلك تستخدم أنظمة متقدمة قائمة على احلاسو  .األعضاء الداخلية للجسم
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ميكن أن يؤدي الطبيب بعض العمليات اجلراحية املعقدة  وال .األجهزة احلساسة من اجلسم

وغالبا ما تستند أنواع خمتلفة من معدات الرصد يف  .مبساعدة من أجهزة احلاسب اآللي إال

التصوير الطيب هو حقل واسع يتعامل مع ويعترب . املستشفيات على برجمة احلاسب اآللي

السينية  ةوالتصوير الطبقي باألشع اسب ومن ذلك التصوير بالرنني املغناطيسي تقنيات احل

لتصوير املقطعي جيعل من استخدام التقنيات الرقمية يف ا حيث يتم استخدام برامج احلاسوب

 .األبعاداهلندسية احلصول على صور ثالثية 

راء للحصول علـى صـور   وتستخدم أجهزة احلاسب اآللي املتطورة وكامريات األشعة حتت احلم 

للتطـوير يف   األبعـاد ثالثيـة   وتستخدم على نطاق واسع احلاسب اآللي لتوليد الصـور  .عالية الدقة

وقـــد أثبتـــت أجهـــزة احلاســـب اآللـــي كفاءتهـــا يف ييـــع جمـــاالت احليـــاة يف ميـــدان           الطـــب

فمـن املمكـن احلصـول علـى آراء     .وميكـن لططبـاء تعـاون أفضـل عـرب اإلنرتنـت       باألخص الطب

 .اخلرباء يف غضون ثوان عن طريق اإلنرتنت 

وميكن تبادل الصور  وأجهزة احلاسب اآللي تسمح لسرعة التواصل بني املريض والطبيب

وميكن التماس املشورة  .والرسائل يف ثوان ، واستخالص االستنتاجات على وجه السرعة

ال الطب هو نظام تطبيق آخر يستخدم يف جم .وتبادل املعرفة بطريقة مرحية عرب اإلنرتنت

ويستخدم هذا النوع من النظام لتوفري الدعم التقين للعاملني الطبيني خالل . التشخيص

يف غياب الطبيب، ألنها تتيح لتحديد ومعاجلة حاالت  األدويةالتشخيص والعالج ووصف 

 .الطوارئ احملتملة لطعراض اليت تهدد احلياة

يف  املستحدثة التقنياتحتى األطباء على  ميكن تدريب طالب الطب و خاصةبواسطة برامج 

إذ يقوم الربنامج بتصوير  ، بالطريقة املستخدمة يف عالجهم جمال ما أو حتى تثقيف املرضى

تسهل على الطبيب شرح .  الطبيعيةللصورة  ومشابهه الدقةصورة ثالثية األبعاد عالية  احلالة

قوي يف أمريكا إىل منع دروس التشريح  أيضا هناك توجه  .وحتديد العالج املالئم هلا احلالة

مليون حيوان واصفني إياها  1دروس التشريح اليت يذهب ضحيتها  فالطالب يرفضون أخذ

    .ومفضلني عليها برامج حاسوبيه حتاكي الواقع بالقسوة

العمليات اجلراحية العديدة  إلجراء احلاسب اآللياستخدام بواستمر التقدم التكنولوجي 

العلمية ال تتوقف حلني  فاألحباثالنتائج املنشودة ولكن بتكلفة عالية  أفضل ىلإ أدتواليت 

 اليت ختفض من حدة التكلفة األدواتاكتشاف العديد من 

فتدخل احلاسوب يف جراحة العظام والعيون والتجميل وعالج والكشف عن اخلاليا 

جلس فيي يسمي دافنشي جراح جيري عملية جراحية بوساطة نظام السرطانية فعلى سبيل املثال
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اجلراح على لوحة التحكم على بعد عدة أقدام عن املريض ويراقب جمريات العمل اجلراحي 

          من خالل كامريات موضوعة داخل جسم املريض هذه الصور متكن اجلراح من 

  اليدينعلى  ةعوضاملواجلراحي  مراقبة موضع العمل اجلراحي و التحكم مبعدات العمل

 ما يشبه عصا اجلراحة مبعدات  الطبيب للتحكم  يستخدم  للروبوت حيث  نيالتابع

فيها الطبيب عصا التوجيه  و يف كل مرة حيرك.الشاشة  أسفل املوضوعة Joystick التوجيه

لتتحرك بشكل متزامن مع  اجلراحة الكرتونية إىل معدات يرسل الكمبيوتر إشارات

 اإلشعاعياملهمة املطلوبة منها ، ويستخدم الكمبيوتر يف العالج  حركات يد اجلراح و تنجز

ويف جراحات التجميل ويف جماالت جراحة العيون اليت تعترب كثرية ومتنوعة ومنها 

املختزنة مسبقًا  قاع العني وصور األوعية الدموية للعني وحتليلها ومقارنتها بالصور صور اختزان

الدقيقة ، فقد ابتكرت  يف دور مساند جلراحات العني احلاسب اآلليكما مت استخدام . 

إجراء جراحات العني ويتم  قويًا ليستخدمه اجلراحون أثناء هراجم Ziess شركة زايس 

بأصوات اآلخرين أو ضوضاء األجهزة  يق صوت اجلراح وال يتأثرالتحكم يف حركته عن طر

احلاسب مرتبطة ب هرأن أجهزة احلركة يف اجمل ويكمن السر يف. األخرى يف غرفة اجلراحة 

 .مباشرة يتلقى األوامر من الطبيب اآللي الذي

والطب فالبحث العلمي مازال يكتشف املزيد عن  احلاسب اآللينبذة مبسطة عن  هذه

ولعلنا نستعرض يف الفصول الالحقة . قات احلاسوب يف جماالت خمتلفة هامة يف احلياة تطبي

 . بشيء من التفصيل بعضا  من تطبيقات احلاسب يف اجملال الطيب

 

 (:Information Systems) نظم املعلومات

يستخدم احلاسب ملعاجلة البيانات وإنتاج املعلومات الالزمة لطعمال واملهن املختلفة   

وجتتمع املكونات املادية والربجميات والعاملون واإلجراءات والبيانات بنسق معني معًا لتكون 

وتتعدد التطبيقات يف هذا اجملال بتعدد األعمال واملهن نورد منها على سبيل . نظامًا معلوماتيًا 

  .املثال ال احلصر 

 . ات واملراكز الصحيةيأنظمة املستشف .1

 . لرواتب والضرائباألنظمة املالية كأنظمة ا .2

 . األنظمة اإلدارية كشؤون املوظفني .3

 . أنظمة املستودعات .4

http://www.senksar.com/vb/showthread.php?t=57858
http://www.senksar.com/vb/showthread.php?t=57858
http://www.senksar.com/vb/showthread.php?t=57858
http://www.senksar.com/vb/showthread.php?t=57858
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  .أنظمة األحوال املدنية واجلوازات .5

 

 

 :(Data) البيانات

هي جمموعة من احلقـائق واملشـاهدات واالفرتاضـات الـيت  ميكـن ل نسـان أو احلاسـب         

 أرقـام ذه البيانات يف صورة اآللي معاجلتها واحلصول منها على معلومات مفيدة ، وقد تكون ه

(Numerical Data)  أو نصــية (String(text) Data)  .    ــادة اخلــام ــات امل وُتعتــرب البيان

 : للمعلومات ويوجد نوعان رئيسان من البيانات ، هما على النحو التالي 

 (: Analog Data) بيانات متاثلية

رتة زمنيــة معينــة ، ويــتم متثيلــها  وهــي البيانــات الــيت تأخــذ قيمــًا متواصــلة دون انقطــاع خــالل فــ  

، حيث تأخـذ هـذه اإلشـارة قيمـا متواصـلة دون انقطـاع       ( Analog Signal) بإشارة متاثلية    

بيانــات األحاديــث الصــوتية ومــا : خــالل تلــك الفــرتة الزمنيــة ، ومثــااًل هلــذه البيانــات واإلشــارات  

يم حمددة عند كل حلظة زمنيـة  يقابلها من موجات صوتية تتغري شدتها باستمرار ويكون هلا ق

أثنــاء احلــديث ، وكــذلك قــيم درجــة احلــرارة والضــغط اجلــوي خــالل اليــوم ، حيــث ميكــن       

 . متثيلها مبوجات تتغري قيمها بني حلظة وأخرى 

 (: Digital Data)  بيانات رقمية

    قميـة وهي البيانات اليت تأخذ قيمًا معينـة منفصـلة عـن بعضـها الـبعض ، ويـتم متثيلـها بإشـارة ر        

 (Digital Signal )     ،حيث تأخذ هذه اإلشارة قيمًا منفصلة حمددة عنـد تغريهـا مـع الوقـت ،

فولـت  ( +5)ومثال ذلك اإلشارات الصادرة من أجهزة احلاسب واليت تتغري بني قمتني فقط همـا  

ة واإلشارة الرقميـة عكـس اإلشـارة التماثليـ    ( 0)فولت لتمثيل الصفر ( -5)و ( 1)لتمثيل الواحد 

(Analog Signal ) واليت تأخذ قيمًا متصلة عند تغريها مع الوقت . 

 

 (: Information)املعلومات  

بيانات متت معاجلتها، حيث تشمل هذه : يف جمال احلاسب اآللي ُتعرف املعلومات بأنها  

ة املعاجلة إعداد العناصر الرئيسة للبيانات وإدخاهلا للحاسب عن طريق وحدات اإلدخال امللحق
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املنطقية،  باحلاسب ، وتنفيذ جمموعة من العمليات املختلفة عليها، مثل العمليات احلسابية أو

 وكذا عمليات التصنيف والفرز واحلساب والتلخيص والتسجيل للوصول إىل النتائج أو

تعليمات معينة توجه جهاز  بإتباعاألهداف املرجوة من عملية املعاجلة وتتم عملية املعاجلة 

" برنامج " للقيام بالتعامل مع هذه البيانات حسب جمموعة التعليمات اليت ُتسّمى احلاسب 

 ( 1-1)الستخراج املعلومات املطلوبة ، كما هو موضح بالشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية معاجلة البيانات واستخراج املعلومات(:1-1)شكل 

 

 ( : General Concepts on Signals)  مفاهيم عامة عن اإلشارات

نات تنتقل مـن املرسـل إىل املسـتقبل خـالل وسـط االتصـال علـى شـكل إشـارات ذات          البيا 

ــة أو  ــات كهربائيـ ــة   نبضـ ــوئية متقطعـ ــارات    ، أو( Discrete Signal)ضـ ــكل إشـ ــى شـ علـ

وبغـض النظـر عـن متثيـل البيانـات خـالل وسـط        ( Analog Signal)كهرومغناطيسية متصلة 

جيب أن تتحول إىل نبضات رقميـة  ( از احلاسب جه) االتصال ، فإنها عند وصوهلا إىل املستقبل 

، وذلك ألن أجهزة احلاسب اآللي تتعامل فقط مـع   (لغة احلاسب)متقطعة يفهمها جهاز احلاسب

( +5)اإلشــارات الرقميــة ذات النبضــات الكهربائيــة الــيت تــتغري قيمتهــا بــني قمــتني فقــط همــا     

فإذا كان متثيل البيانات عرب وسط . ( 0)فولت لتمثيل الصفر ( -5)و ( 1)فولت لتمثيل الواحد 

، فــال داعإل إلضــافة أي أجهــزة مســاعدة للقيــام بعمليــة    ( Digital)االتصــال يــتم بطريقــة رقميــة  

، فالبـد مـن   ( Analog) التحويل املوجي ، ولكن إذا كانـت البيانـات ممثلـة بطريقـة متاثليـة      

 

 

 

 المعالج 
Processor 

 الذاكرة 
Memory 

 البيانات

 البرنامج 
 النتائج 

 المعلومات



 تطبيقات احلاسب يف الطب

 

 اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

 

12 

ية عند جهاز اإلرسال والعكـس  إضافة أجهزة مساعدة تقوم بتحويل اإلشارات الرقمية إىل متاثل

املــودم وهــي علــى النحــو  عنــد جهــاز االســتقبال ويطلــق علــى هــذه األجهــزة حمــوالت اإلشــارات أو 

 : التالي 

 

 (: DAC (D/A) ( Analog Converter)) حمول اإلشارات الرقمية إىل إشارات متاثلية

رات الرقمية مبا وهو عبارة عن دائرة إلكرتونية ُتجري عملية التحويل املوجي ل شا 

 . حتمله من معلومات إىل إشارات متاثلية بدون فقد أي معلومات

 :(Analog/ Digital Converter )(A/D)  حمول اإلشارات التماثلية إىل إشارات رقمية

وهو دائرة إلكرتونية ُتجري عملية التحويل املوجي ل شارات التماثلية مبا حتمله من  

 . وُتعد أجهزة املودم مثااًل حملوالت اإلشارة . حتمل نفس املعلومات   معلومات إىل إشارات رقمية 

 األنظمة الرقمية

دخلت األنظمة الرقمية العديد مـن التطبيقـات وذلـك الشـتماهلا علـى التصـميم واسـتخدام         

وحيتــوي كــل جهــاز إلكرتونــي اليــوم علــى نظــام رقمــي علــى    . األجهــزة وبــرامج الــنظم الرقميــة 

وقـد تعـددت تطبيقـات األنظمـة     . معاجلـات دقيقـة   معتمـدة علـى تطبيـق أو   شكل وصالت رقمية 

الرقمية مثـل التطبيقـات الطبيـة والتعليميـة واإلعالميـة واالتصـاالت وغريهـا مـن جمـاالت علميـة           

كما استبدلت مفاهيم تقليدية مبفاهيم أخرى حديثة ذات مرونة عالية ودقة أكثر مـن  . وعملية

فهـــوم التجــارة اإللكرتونيـــة واالتصـــال الطـــيب عـــرب شـــبكات  ومـــن هـــذه املفـــاهيم، م. ذي قبــل 

حاسوبية، من ضمنها االنرتنت، الذي شّكل حبد ذاته عاملًا ال حدود له، برتبعه علـى قمـة هـرم    

 .التقنيات احلديثة

 

 عناصر بناء النظم اخلبرية الطبية

 :مخسة عناصرلبناء النظم اخلبرية الطبية فإن األمر يتطلب التعاون بني 

الذي جيـب أن يكـون علـى    : ( Knowledge Engineer) (خبري حاسب)دس املعرفة مهن .1

 .الربجميةقدر كبري من الفهم للمجال الطيب ولعلوم احلاسب نفسها ولطدوات 
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والذي يتمثل هنا باخلبري باجملال الطـيب والـذي يفـرتض    (: Domain Expert)خبري اجملال  .2

يب يف اجملال الطيب كما جيب أن ميتلـك  أن يكون على درجة عالية يف جمال ختصصه الط

 . اخلربة والتجربة يف جمال احلاسب

وجتب اإلشارة هنا أن كال من مهندس املعرفـة واخلـبري الطـيب جيـب أن يكونـا علـى درايـة         

ومعرفــة كــل منهمــا بعلــم اآلخــر كــي يتمكنــا ســويا مــن بنــاء قاعــدة بيانــات ذات مفــاهيم     

واحــدة لتشــكل لنــا نظامــا طبيــا حاســبيا يتفــوق يف  معرفيــة طبيــة ســليمة ووضــعها يف بوتقــة 

لذلك فإن قوة االرتباط بني اخلبري الطيب وبني مهندس املعرفـة  . خربته على الطبيب البشري 

تكــون علــى درجــة عاليــة مــن املصــداقية والدقــة واالهتمــام حتــى بــدقائق األمــور وتفاصــيل      

دالله واحــدة ، وال يصــيبها التفاصــيل للوصــول إىل قاعــدة معرفــة حصــينة ال ختطــيء يف اســت

 . الدوار فتبحث وال جتد إجابة ملا تبحث عنه ، نظرًا لنقص وعجز يف معارفها 

ويقــوم باســتخدام وســيلة مناســبة لتمثيــل   :  (Software Engineer)مهنــدس الربجميــات  .3

واللغــات . املعرفــة واختيــار الوســيلة املناســبة أيضــًا للربجمــة وبنــاء خطــوط االســتدالل النابهــة  

 . ملستخدمة هي لغات إجرائية تعمل بطرق ذكية مثل لغة الربولوج ، والليسبا

 Data, Information, & Knowledge)فريـق إدخـال البيانـات واملعلومـات واملعـارف      .4

Entry Team)  :  مياثـل أعمـال السـكرتارية وحيتـاج فريـق العمـل        وهو الـذي يـؤدي دور أو

مـن يشـرف علـيهم ويتتبـع أعمـاهلم مـن املـربجمني         هلؤالء النمطيني للقيـام بهـذا العمـل ، وهلـم    

وذلك لتحسني أدائهم وتقليل أخطائهم ، اليت قـد تـؤثر علـى النظـام عنـد تشـغيله وخصوصـًا        

سـوف تنـال نصـيبًا مـن اجملهـود      ( Syntax)عند أول مرة للتشغيل وبالطبع أي أخطاء حنويـة  

 . لتصليحها 

فور االنتهاء منه وبطبيعة احلـال فاملسـتخدم    وهو الذي سيستخدم النظام :(User)املستخدم.  5

هذا البد أن يكون ذات طبيعة معرفية معينة فالنظام اخلبري الذي يتم بناؤه يف جمـال الطـب   

 .األطباءالبد وأن يكون مستخدموه من 

 

 برامج احلاسب اآللي اليت هلا تطبيقات يف اجملال الطيب

 (Windows) برامج ويندوز
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ــام األكثـــر انتشـــارا بـــني    جب  -وينـــدوز -ويعتـــرب   ــام املتعـــدد املهـ ميـــع إصـــداراته النظـ

ــة         ــام متعــددة يف نفــس الفــرتة الزمني ــام مبه ــى القي ــه قــادرًا عل ــز بكون أي  -املســتخدمني ويتمي

ميكــن كتابــة نــص و طباعــة آخــر، واالســتماع إىل مــادة صــوتية، وتســتخدم هــذه الــربامج يف       

 . زي أنظمة السكرتارية الطبية وأنظمة االمطء املرك

 Office)) برامج

ويعتـرب هـذا النـوع مـن     . اخل...هو جمموعة برامج حتريـر النصـوص والعـروض التقدمييـة و    

 الربامج األكثر عددا من غريها، حيث يتم تصميمها و برجمتها من طـرف شـركات خاصـة أو   

مهــم جــدًا يف تصــنيف   Excel))إلـــ  لاإلكســبرنــامج : وضــمن تطبيقاتهــا يف األجهــزة الطبيــة   

ــة الكــربى         األ ــال باإلضــافة لطهمي ــى ســبيل املث ــة ومواضــيع إدارة املستشــفىات عل ــزة الطبي جه

 .لربامج حترير النصوص والعروض التقدميية يف كتابة ومناقشة املشاريع وحلقات البحث 

 وغريها من لغات الربجمة احلديثة Visual C++ , Delphi)) برامج فيجوال دلفاي

ومن تطبيقاتها يف األجهزة الطبيـة كتابـة   . امج واأللعاب وهذه برامج للربجمة وصنع الرب

 .برامج ملعاجلة الصور وبرجمة خمطط عمل جهاز طيب ومعاجلة اإلشارة

 ((Matlab املاتالب  برامج

باإلضـافة  ، مكتبة رياضـية كاملـة   ، وهي من أسهل الربامج اهلندسية لكتابة الربامج 

ورســـم ، احملاكـــاةتهـــا يف اجملـــال الطــيب يف  اإىل مكتبــات خاصـــة جبميـــع اجملــاالت ، وتطبيق  

 .اخل ...  املنحنيات

 برامج معاجلة الصور   

وتصـميم  ، وهذه برامج خاصـة مبعاجلـة الصـورة     (Photoshop)ومن أمثلتها فوتوشوب

ويف اجملـال  ، واإلضافة على الصور بالتأثريات ودمج الصور وإصالح الصـور  ، رسم ، الصفحات

من أجل معاجلة الصـور اإلشـعاعية الطبيـة وصـور     ، التصوير الطيب  الطيب يستخدم يف جماالت

، الرنني املغناطيسي لتصبح أكثر وضوحًا لتسهيل عملية التشخيص الصحيح مـن قبـل الطبيـب   

كما يستخدم يف معرفة طول سالسل احلمض النووي  وعـد الفريوسـات ومعرفـة معلومـات عـن      

 ( .عمر الورم، خبيث ، سليم )الورم 

 Gold Sound Sony Forge , Adobe Audition , Audio) حترير الصوتياتبرامج   

Editor)  
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 حـذف  يوفر الربنامج إمكانات حترير امللفـات الصـوتية ومعاجلتهـا وإضـافة مـؤثرات أو      

تستخدم يف جماالت أمراض األنف واألذن واحلنجرة وحتديـدا يف أمـراض النطـق    . مؤثرات منها 

ومعاجلة أمـراض النطـق والصـوت الناجتـة عـن آفـات يف السـمع        حيث إنها تساعد يف تشخيص . 

 .اخللل يف احلبال الصوتية أو

 

 برامج تصميم الدوائر اإللكرتونية   

يسـتخدم يف تصـميم    الذي (Work Bench) وهذه الربامج متعددة ومن ضمنها برنامج

العديـد   علـى املخطط الكهربائي للدائرة وجتربته على شاشة احلاسب اآللـي حيـث إنـه حيتـوي     

ــدوائر   (Eagle) النســر ويســتخدم برنــامج  .التصــميممــن األدوات الــيت تســاعدك يف   لرســم ال

اإللكرتونية على اللوحـة املطبوعـة حيـث ترسـم عليـه املخطـط الكهربـائي فيقـوم بشـكل آلـي           

  .املطلوبة ولعدة طبقات برسم الدائرة املطبوعة

 (AutoCAD)ألوتوكاد برامج

وفائدتــه يف اجملــال الطــيب . رســم املخططــات البنائيــة املعماريــة  يســتخدم هــذا الربنــامج ل

حيـث تسـاعد   ( اخل، ... ، مستوصـف  ، مستشـفى  )تكمن يف خمططات أقسام البنـاء الصـحي   

 .معينةيف تصميم املستشفى بالشكل الصحيح ووفقًا ملواصفات طبية 
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 على الوحدة األوىل أسئلة

 ي اذكرها باختصار؟ما هي مزايا احلاسب اآلل .1

 حتدث عن شبكة احلاسب اآللي ، عرفها واذكر مكوناتها ؟ .2

 ما هي أنواع البيانات،  ؟  .3

 عرف كاًل من حموالت اإلشارات الرقمية والتماثلية ؟ .4

 ما هي برامج احلاسب اآللي اليت هلا تطبيقات يف اجملال الطيب اذكرها بالتفصيل؟ .5
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  الذكاء االصطناعيالذكاء االصطناعي
 

  الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
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 لثانيةالوحدة ا

  الذكاء االصطناعيالذكاء االصطناعي

Artificial Intelligence 

 
 

 

 .تطبيقات الذكاء االصطناعي يف اجملال الطيب على التعرف :اجلدارة

 :عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة بإذن اهلل على :األهداف

  األنظمة اخلبريةالتعرف على 

  الطيب والتدريب احملاكاة يف التعليم نظامالتعرف على  

 الشبكات العصبية االصطناعيةلتعرف على ا 

 ( الروبوتات)اإلنسان اآللي التعرف على 

 

 %.25إتقان هذه اجلدارة بنسبة  املتدرب إىلأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 

 .اتساع 3 :الوقت املتوقع للتدريب

 

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 وسائل العرض املرئية 

 مج استخدام برناPower point 

 

 اإلملام باستخدامات احلاسب اآللي   :متطلبات اجلدارة
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 مقدمة 

الطـب والرعايـة الصـحية،     باتـت تكنولوجيـا احلاسـب اآللـي تلعـب دورا مهمـا يف جمـال       

احلاسب اآللي والتقنية الرقميـة يف خمتلـف وسـائل التشـخيص والعـالج مـن األمـراض مـن          ودخل

عي وتقنيــات التصــوير واملنــاظري وفحوصــات املختــرب واملســاعدة يف  خــالل أنظمــة الــذكاء الصــنا

إجراء العمليات اجلراحية إضافة الستخداماته يف معاجلـة البيانـات الطبيـة والـذي مـن شـأنه أن       

  .يسهم وبشكل كبري يف وصول املعلومات التشخيصية املطلوبة بسرعة فائقة وبدقة متناهية

ــوم احلاســ    ــة الــيت تبحــث عــن أســاليب متطــورة     والــذكاء االصــطناعي أحــد عل ب اآللــي احلديث

ــك األســاليب الــيت تنســب          ــو يف حــدود ضــيقة تل ــام بأعمــال واســتنتاجات تشــابه ول ــه للقي لربجمت

لذكاء اإلنسان ، فهو بذلك علم يبحث أواًل يف تعريف الذكاء اإلنساني وحتديد أبعاده ، ومـن  

ال يهـدف إىل مقارنـة العقـل البشـري     وهنا جيب توضيح أن هذا العلم . ثم حماكاة بعض خواصه

الذي خلقه اهلل جلت قدرتـه وعظمتـه باآللـة الـيت هـي مـن صـنع املخلـوق ، بـل يهـدف هـذا العلـم             

) اجلديــد إىل فهـــم العمليـــات الذهنيـــة املعقـــدة الـــيت يقـــوم بهـــا العقـــل البشـــري أثنـــاء ممارســـته  

مـن عمليـات حسـابية تزيـد مـن      ومن ثم ترية هذه العمليات الذهنيـة إىل مـا يوازيهـا    ( التفكري 

 . قدرة احلاسب على حل املشاكل املعقدة

 الذكاء اإلنساني 

ومــن آياتــه يــريكم الــربق خوفــًا وطمعــًا وينــزل مــن  : ) قــال اهلل تعــاىل يف حمكــم آياتــه  

إن يف ) ، وقال سـبحانه  ( السماء ماء فيحيي به األرض بعد موتها إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون 

 ( واألرض واخــــــــــتالف الليــــــــــل والنهــــــــــار آليــــــــــات ألولــــــــــي األلبــــــــــاب   خلــــــــــق الســــــــــموات

وثانيـًا يف متييـز    املخلوقـات، ويبني هذا القول الكريم العقل أواًل يف متييز اإلنسان عن غريه من 

 .آخرإنسان عن 

األنشــطة الــيت يقــوم بهــا عقــل اإلنســان فإنــه يصــعب    ومــع أن الــذكاء هــو مــن أهــم العمليــات أو  

 :تعريفه بدقة

 لقدرة على االستنتاج ؟أهو ا



 تطبيقات احلاسب يف الطب

 

 اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

 

20 

 

 أم هو القدرة على حتصيل العلم وتطبيقه ؟

 أم هو القدرة على استيعاب األشياء وتصورها والتأثري عليها يف العامل احلسي ؟

و بدون الدخول يف أمور فلسفية عميقة فإن الذكاء ميكن تعريفه بكل ما تقدم ويزيـد ، فهـو   

الذهنيـة مـن نبـوا وابتكـار وحتكـم يف احلركـة       يف نطاقه الواسـع قـد يشـمل ييـع العمليـات      

واحلواس والعواطف ، أما يف نطاق دراسة علم الذكاء االصطناعي للحاسـبات اآلليـة فـيمكن    

تعريفه يف نطاق قدرة اإلنسان على تصور األشياء وحتليل خواصها واخلروج باستنتاجات منهـا ،  

ال مــن جمــاالت احليــاة وحتديــد   فهــو بــذلك ميثــل قــدرة اإلنســان علــى تطــوير  ــوذج ذهــين جملــ    

عناصره واستخالص العالقات املوجودة بينها ، ومن ثم استحداث ردود الفعـل الـيت تتناسـب مـع     

 . أحداث ومواقف هذا اجملال

لكي نتعرف على تفاصيل هذا التعريف فلنتصور أن شخصني ذهبا معًا ملشـاهدة مبـاراة لكـرة    

لعبـة وخططهـا وأمسـاء الالعـبني وأهميـة نتيجـة       القدم ، وكـان أحـدهما متمكنـًا مـن قـوانني ال     

ة على املسابقات املختلفة ، يف حني كان الشخص اآلخر أبعد ما يكون عن كـرة القـدم   ااملبار

وبعد انتهاء املباراة طلبنا من كل منهمـا التعليـق علـى مـا رأى ، فإننـا سـوف  ـد أن        . وقوانينها 

مبـاراة وخطـط الفـريقني يف اللعـب واألخطـاء      لل" ذكـي  " الشخص األول قادر على تقديم حتليـل  

الــيت ارتكبــت ، ولوجــدنا أن تعليــق الشــخص الثــاني هــو يف الغالــب بــدائي قــد ال يتعــدى وصــفًا   

ومـن  . معنى العبًا يتنافسون باملالبس الرياضية على كرة واحدة بدون هدف أو 22بسيطًا لعدد 

وجـود مـا ميكـن تسـميته بنمـوذج      ذلك ميكن أن نستنتج أن سبب قيام األول بتحليل ذكي هـو  

ــه ، ممــا مكنــه مــن اســرتجاع وحتليــل املواقــف وحــوادث املبــاراة الــيت         اللعبــة وقوانينهــا يف ذهن

شــاهدها ، يف حــني أن انعــدام هــذا النمــوذج لــدى الشــخص الثــاني أدى إىل بســاطة تعليقــه علــى   

ديـدة فإنـه مـن اجلـائز     املباراة ، ولو أننا تركنا الشخص الثاني مدة كافية ملشاهدة مباريـات ع 

أن يقوم بتطوير  وذج يف ذهنه عن هذه اللعبة وألمكنه تقديم حتليل موضوعي عنهـا فيمـا بعـد    

كما أن يف استطاعة الشخص األول تطوير النموذج الذي استحدثه وتغـيري عناصـره كلمـا جـد     

نهـا باملمارسـة   جديد ، وبالتالي فإن اإلنسان قادر على استحداث النماذج الذهنية اليت نتحدث ع

 . والتفكري ومن ثم تطويرها إذا لزم األمر

ومن أهم فوائد هذا النموذج الذهين الذي يستحدثه اإلنسان ال شعوريًا أنـه يسـاعده علـى حصـر     

احلقــائق ذات العالقــة باملوضــوع يف جمــال البحــث وتبســيط اخلطــوات املعقــدة الــيت تتميــز بهــا       
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مثاًل ، هو احلالة الصحية لقلب أحد املرضـى ، فـإن   فإذا كان جمال البحث . الصورة احلقيقية

النموذج الذهين الذي يستحدثه الطبيب املختص عن املريض يرتكـز علـى العالقـات املهمـة مثـل      

ضغط دم املريض ونسبة السكر والكولسـرتول يف الـدم ، ويسـتبعد العالقـات غـري املهمـة مثـل        

 .الفهاألكلة املفضلة للمريض ومقاس ثوبه ولون سيارته وخ

 تعريف الذكاء االصطناعي

مصـطلح يطلـق علـى علـم مـن أحـدث علـوم احلاسـب اآللـي وينتمـي            الذكاء االصطناعي

إىل اجليــل احلــديث مــن أجيــال احلاســب اآللــي ، ويتضــمن الــذكاء االصــطناعي إنشــاء أنظمــة   

 حمســوبة هلــا القــدرة علــى االســتنتاج والــتعلم وتــراكم املعرفــة والســعي حنــو التطــوير والتحســني  

 .الذاتي وحماكاة إحساس اإلنسان والقدرات امليكانيكية له

 :جماالت الذكاء االصطناعي

مــن أهــم التطبيقــات اســتخداما يف حيــاة النــاس وهــذه    الــذكاء االصــطناعي أصــبحت جمــاالت

 :اجملاالت هي

 (Expert Systems)األنظمة اخلبرية  .1

 ( Simulation)نظام احملاكاة يف التعليم والتدريب الطيب  .2

 الشبكات العصبية االصطناعية .3

 (toboR)( الروبوتات)اإلنسان اآللي .4

 

 األنظمة اخلبرية. 1

ــة الــيت           ــرر ســلفا الكيفي ــا ال تتطلــب أن نق ــز األنظمــة اخلــبرية كربنــامج أنه ــا ميي إن م

يستخدم بها الربنـامج املعرفـة املوجـودة بـه ويشـكل هـذا تناقضـا تامـا لطـرق الربجمـة التقليديـة            

 .لمشاكل عن طريق تضييق جمال البحثكونه يقدم حلول ل
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الـيت حتتـوي بداخلـها علـى املعـارف واخلـربات        (Containers)  تعترب هذه النظم هي احملتويات

البشرية ، ولذلك فهي نظم معرفية القاعدة حتتوي علـى خـربة اخلـرباء ومعـارفهم ، بعـد يعهـا       

مـــن بـــني ثنايـــا الكتـــب والوثـــائق واملخططـــات ومـــن عقـــول اخلـــرباء وأهـــل املعرفـــة ، يف ييـــع  

االت ، وبال استثناء ويتم متثيل تلك اخلربات واملعارف داخل النظـام خلـبري يف   التخصصات واجمل

،  (Inference Engine)  مع بناء آلة اسـتدالل  (Knowledge Base)قاعدة معرفة النظام 

ميكنها التحرك داخل قاعدة املعرفة للحصـول علـى اإلجابـات املقنعـة لسـؤال املسـتخدم والـذي        

 (User Interface Unit)  ار من خالل وحدة التعامل مع املستخدمميكنه السؤال واالستفس

وبـني الـنظم   ( Expert Systems)  لقد حرص علماء كثريين على التفريق بني الـنظم اخلـبرية  

ــة القاعـــدة  ــاج إىل خـــبري بشـــري متخصـــص    ،(KBS)املعرفيـ ــا ال حتتـ والـــيت ختتلـــف يف كونهـ

جمـال ففـي   أي  مـثاًل لـو أردنـا بنـاء نظـام يف      ف .وتصـميمها كخبري جمال عنـد العـزم علـى بنائهـا     

مـن نفـس التخصـص الطـيب الـذي      ( Domain Expert)  هذه احلالة سنحتاج إىل خرباء جمـال 

أمـا لـو قمنـا بعمـل      اخلـبري، وبذلك البد من تسمية هذا النظام بالنظـام    .فيهنريد النظام اخلبري 

فهـذا ال حيتـاج إىل خـبري جمـال ولـذلك       اخل.... .البصمات الصور أو نظام معريف لفهم الكالم أو

يسمى نظـام معـريف القاعـدة العتمـاد قاعـدة معرفتـه علـى املعرفـة املبتكـرة مـن مصـمم النظـام             

فريـق عمـل فجميـع البشـر ميتلكـون صـوتًا وآذانـا وعيونـًا وأيـدي وأصـابع هلـا             ذاته سواء فـرد أو 

 .اخل ... .بصمات

  :جماالت تطّبِيق األنظمة اخلبرية  

 الطب Medicine  

 الرياضيات Mathematics  

 اهلندسة Engineering  

 الكيمياء Chemistry  

 اجليولوجيا Geology  

 علوم احلاسب آلي Computer Science  

 التجارة Business  

 القانون Low  
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 الدفاع Defense  

 التعليم Education  

 مزايا األنظمة اخلبرية   

  الطـب  جمـال  يف اخلـبرية  الـنظم  نـاك فه املشـاكل  حلـل  املعرفـة  حقـول  يف التخصـص 

 . اإللكرتونية الدوائر تصميم يف جمال اخلبرية والنظم

 خـرباء  معـارف  علـى  الحتوائـه  نظـرا  معقدة مهام بأداء القيام على اخلبري النظام قدرة 

 علـى  يتفـوق  مل إن جيـاري  مسـتوى  علـى  بهـا  للقيـام  ممـا يؤهلـه   اجملـال  يف متعـددين 

 . نفسه اجملال يف البشرية اخلربات

 املستخدم إمداد إىل يؤدي مما اخلبري النظام بناء يف والتفسري التعليل إمكانية وجود 

 .املتخذ القرار مبربرات

 نظـام  برنـامج  وضـع  ميـزة  أتـاح  احلاسب يف ييع اجملاالت شبكات انتشار استخدام 

مـن   الشـبكة مـن املختصـني    مسـتخدمي  هـذه الشـبكات ومـن ثـم اسـتفادة      علـى  خبري

 .ذاك املعرفية اليت يقدمها النظام اخلبري يف هذا اجملال أو اإلمكانات

 تكـون  املعـارف  غالبيـة  أن إذ التشـوه  أو الضـياع  أو الفقـد  من البشرية املعارف صيانة 

هلـذه   أمينـا  مسـتودعا  تعـد  اخلـبرية  الـنظم  فـإن  ذلـك  وعلى من اخلرباء قلة يف حمصورة

 .اخلربة

 الكـثري  متنـاول  يف متاحـة  وجعلـها  خلـربة ا واستخالص اخلرباء استئجار نفقات تقليل 

 .كافة اجملاالت يف واستثمارها

  :مربرات بناء أنظمة خبرية

        ــول مشــاكل يتطلبهــا بنــاء نظــام خــبري ذي تكلفــة أن تكــون هنــاك حاجــة فعليــة حلل

  .وجهد

      ــوفر اإلنســان اخلــبري يف كــل احلــاالت ــا حلــل      يف حــال عــدم ت ــه فيه ــاج إلي ــيت حنت ال

  .املشكلة

  الرمـــزي املشـــكلة ممكنـــة احلـــل بطـــرق االســـتدالل يف حـــال أن (symbolic 

reasoning )دون احلاجة إىل مهارات حسية (perceptual skills)  
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  عنــدما يكــون نطــاق املشــكلة معــر ف (well structured)  ختمــني وال حيتــاج إىل

(commonsense reasoning)فيه يف حل بعض املشاكل اليت تظهر.  

 التقليدية لمشكلة باستخدام طرق احلسابأن ال يكون هناك حل ل.  

 للتعاون بأسلوب واضح وفصيح عندما يتواجد خرباء يف نطاق املشكلة مستعدين.  

 ،يستحق الوقت واجلهد عندما يكون حجم وجمال املشكلة معقول ومناسب. 

 :تطبيقات األنظمة اخلبرية يف جمال الطب

حيــث مت اســتخدام احلاســب اآللــي ، يعتــرب الطــب جمــاال مفضــال لبنــاء األنظمــة اخلــبرية 

لعمل سجالت املرضى بهدف حتسني عمـل اإلدارة ويـع معلومـات أكثـر عـن األمـراض وتـاريخ        

ــات والــيت ميكــن مــن خالهلــا            ــدا  لقواعــد البيان ــك مصــدرا جي احلــاالت املرضــية ليشــكل ذل

ن سـرطان  مثل احتمال شفاء املرضى دون سـن األربعـني مـ   ، استخراج نتائج إحصائية طبية عنها 

ــدة خــالل ســنوات   وقــد عوجلــت مــؤخرا مشــكلة املســاعدة يف التشــخيص الطــيب بإحــدى       . املع

إما باستخدام قواعد البيانات املتـوفرة مـن قبـل السـتقراء عالقـات هامـة ذات دالالت       ، طريقتني

وهذا هو املقصود مبفهـوم  ، معينة بني األمراض والتشخيصات بتطبيق طرق خوارزمية ورياضية 

 .نظمة اخلبريةتقنية األ

ومــن إحــدى الســمات لــربامج الــنظم اخلــبرية أن هلــا القــدرة علــى التوصــيل حلــل املســائل حتــى يف  

وحيــدث ذلــك كــثريًا يف . حالــة عــدم تــوفر ييــع البيانــات الالزمــة وقــت احلاجــة الختــاذ القــرار  

يف  الطــب حــني ال يكــون نتــائج جــاهزة وحالــة املــريض ال تســمح باالنتظــار وال يســتطيع الطبيــب  

 .هذه احلالة انتظار نتائج التحاليل اليت سيستفيد منها بالتأكيد ويضطر إىل اختاذ قرار سريع

 جتارب للنظم اخلبرية

 جتربة مستشفى كرستيانا

الطبية للمريض بناء علـى   تالقرارايتم تصميم برامج حاسوبية تقوم باملساعدة يف اختاذ 

ــة و ا   ــا الطبيـــب حـــول احلالـ ــيةاملعلومـــات الـــيت يوفرهـ ــا وعـــرب  .  ألعـــراض املرضـ أي أنـــه ميكننـ

جمموعــة مــن القــوانني لتحليــل البيانــات املدخلــة الوصــول إىل  تطبيقــات هــذه الــربامج اســتخدام

مــن  .املرضـية املــرض بنـاء علـى األعــراض والبيانـات األخـرى للحالــة      لتشـخيص  النهائيـة النتيجـة  

يف ( االستشـاري )الطبيـب املـاهر   عظيمـة إذ يسـتطيع   تعليميـة  فائـدة جانب آخر فـإن هلـذه الـربامج    
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رنــامج حاســوب طــيب يشــمل  ب عــرب وضــع القادمــةأن ميــرر جتربتــه وينقلــها إىل األجيــال   عملــه

وبـذلك ميكـن لطـالب الطـب واألطبـاء املبتـدئني أن       ( االستشـاري )ه هـذا الطبيـب   خالصة جترب

 .عاشــوا  مــانز  أي  ويف  بلــد كــانوا  أي  يف  (االستشــاري)خــربة هــذا الطبيــب  يســتفيدوا مــن

املستشـفيات ، بـل    أسـلوب التشـخيص احلاسـوبي يف بعـض احلـاالت يف      استخداموقد مت بالفعل 

ففـي قسـم القلـب يف مستشـفى كرسـتيانا      . مسـتقبال   احلالةوتعداه إىل التنبؤ مبا قد تؤول إليه 

الصـحية  األمريكية ، مت التنبـؤ مبـا سـتؤول إليـه حالـة املـريض        املتحدةالواليات  ورك يفييف نيو

العالجيـة   اخلطـة على حتليل ختطيط القلـب بواسـطة احلاسـب اآللـي وبنـاًء عليـه مت حتديـد         بناء

 . للمريض

 MYCINنظام 

الـــذي يبـــدأ تطبيقـــه بإدخـــال  MYCINومـــن األمثلـــة التطبيقيـــة للـــنظم اخلـــبرية نظـــام 

دخــال ثــم يــتم إ املعلومــات،املعلومــات الشخصــية للمــريض كــالعمر والــوزن والطــول وغريهــا مــن 

ــتم إدخــال األعــراض املرضــية الــيت     .واحلــرارةمعلومــات طبيــة أوليــة مثــل ضــغط الــدم     وأخــريا ي

بعــد ذلــك يــتم حتليــل كــل هــذه املعلومــات ليصــدر النظــام توصــياته إىل   . يشــكو منهــا املــريض 

وبعـد حتديـد املـرض يقـوم النظـام بوصـف العـالج الـالزم بنـاء          . الطبيب املعاجل بتشـخيص املـرض  

رض مــع األخــذ يف عــني االعتبــار قيــود حالــة املــريض واملعلومــات املعطــاة بطريقــة      علــى اســم املــ 

 .ذكية

فاألطبـــاء يســـتخدمون النظـــام اخلـــبري يف تشـــخيص األمـــراض حبيـــث يســـأل احلاســـوب 

املريض العديد من األسئلة حول األعـراض الـيت يشـكو منهـا التشـخيص النهـائي مرتكـز علـى         

 .نامج على أساسهاالبيانات الطبية اليت مت بناء الرب

 جتربة جوجل

ــت جوجــل          ــى االنرتن ــاللجوء إىل حمــرك البحــث عل ــاء االســرتاليني ب ــق مــن األطب قــام فري

وتـبني يف النتيجـة أن التشـخيص    ، حالة مرضية نشـرتها اجمللـة الطبيـة الربيطانيـة      25لتشخيص 

قــد  تــبني أن جوجــل، حالــة منهــا   15الــيت مت التوصــل إليــه بواســطة جوجــل كــان صــحيحا يف    

ويقـال أن حمـرك البحـث جوجـل ميكـن      . أعطى التشخيص الصحيح يف حوالي نصف احلاالت 

 .، لكن اخلرباء الربيطانيني يقولون أن ذلك ال يغين عن عمل الطبيب"مفيدا"أن يكون 
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 نظام احملاكاة يف التعليم والتدريب الطيب نظام احملاكاة يف التعليم والتدريب الطيب   

  الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
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  الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة

 الطيب والتدريب احملاكاة يف التعليم نظام

Simulation 

 

 الطيب والتدريب احملاكاة يف التعليم نظام على التعرف :ةاجلدار

 :عليعندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة بإذن اهلل  :األهداف

  الطيب والتدريب احملاكاة يف التعليم نظامالتعرف على  

  الشبكات العصبية االصطناعيةالتعرف على 

 ( الروبوتات)اإلنسان اآللي التعرف على 

 

 %.25إتقان هذه اجلدارة بنسبة  املتدرب إىلأن يصل : ء املطلوبمستوى األدا

 

 .ساعات 3  :الوقت املتوقع للتدريب

 

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 وسائل العرض املرئية 

  استخدام برنامجPower point 

 

 اإلملام باستخدامات احلاسب اآللي   :متطلبات اجلدارة
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 مقدمة

واقع افرتاضي خيدم  جيادإل اآللي استخدام احلاسبهو ود بنظام احملاكاة املقص

 يستخدم بكثرة Simulation بواسطة احملاكاة التدريب صبحأ . التدريب والتعليم أغراض

منذ  يف التخصصات الطبية اتالكليات الطبية واملستشفيقاعات احملاضرات وأروقة يف 

غرض العديد من مراكز التدريب باحملاكاة الطبية ، وقد أنشئت هلذا ال. منتصف التسعينيات

فنية املهارات ال ية وهيئة التمريض وغريهمطبلااملهنيني الصحيني من اهليئة إكساب بهدف 

أو تقنية تشخيصية أجهزة  أيمع بدء استخدام أو بداية حياتهم العملية  يفة خاصة املطلوب

اة تعكس البيئة الطبية احلقيقية من وذلك من خالل أنظمة حماك معقدة عالجية جديدة أو

 .دون تعريض املرضى ألية أخطار

وتتضمن الطرق التدريبية يف احملاكاة التدريب على مهمات معينة، وتدريبات فرضية 

مبساعدة احلاسب، وتدريبات على مرضى مفرتضني مبعايري قياسية ، ومن شأن ذلك أن يقلل 

ا لو كانت عملية التدريب على مرضى حقيقيني، وحيد من األخطاء الطبية اليت قد تنتج فيم

كما أنه سيؤدي إىل حتسني جودة الرعاية الطبية، ويساعد على تنمية روح فريق العمل الواحد 

 .يف اجملال الطيب

وتقدم مراكز تدريب احملاكاة الطبية تدريبات خمتلفة يف جمال الطوارئ الطبية، حيث 

، وسيارات اإلسعاف، وعمليات اإلخالء تكون احملاكاة حلوادث اصطدام السيارات

وتدريب الكوادر الطبية على إجراءات إخراج املصابني وتقديم رعاية طبية . بالطائرات املروحية

 .  مراكز العالج طارئة حتى إيصال املريض إىل غرف الطوارئ أو

 وتســتخدم الــدمى للتــدريب ومتتــاز الــدمى بأنهــا حتــاكي الواقــع مــن خــالل مســاع نــبض القلــب     

وأصــوات الــرئتني واملعــدة وصــعوبة التــنفس وقيــاس ضــغط الــدم والنــبض مــن أمــاكن الشــريان     

الــذراعي والعضــدي والفخــذي كمــا ميكــن تركيــب عليهــا احملاليــل الوريديــة ، إضــافة لــذلك  

ميكن التدريب فيها على أجهزة التنفس وعمل ختطيط القلـب وإعطـاء الصـدمات الكهربائيـة     

 . القلبية

العمـل   وهـ  هاتقلـيص حـدوث  وأن أحد عوامل تفـادي الوقـوع يف األخطـاء الطبيـة     لقد تأكد أخريا 

إن االفرتاض األساس الذي يتضح مـن  . أثناء فرتة التدريب و حملاكاة خالل فرتة الدراسةا بنظام

هـو التـدريب املتواصـل     (Simulation-Based Medical Education-SBM) اسـتخدام 

مــن  -مبشــيئة اهلل–هــو الــذي ســيقلل يف بيئــة احملاكــاة  وإدارة األخطــاء بــالتعلم مــن األخطــاء
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ه الصـحيح واملهـارات الدقيقـة    يـ يزودهم بالتوجسـ احلقيقيـة، وبالتـالي    حدوث األخطاء يف احلياة

وبأخالقيات مهنية سامية ورفيعة للتعايش متاما مع كل خطـأ كـان سـابقا     املالئمة لكل حالة

ام حيفـز علـى الـتفكري احلـاذق واحلـي ووضـع       هـذا النظـ  . ارتكابـه  حدوثـه أو  من الصـعوبة منـع  

وهــو أيضــا يطــور مفهــوم  ، يف ييــع احلــاالت املمكــن تنظيمهــا يف الربنــامج   األســئلة املناســبة

ــدربامل ــان يف         واملمــارس ت ــك حمرتفــني لدرجــة اإلتق ــد ذل ــوا بع ــع املرضــى ليكون يف التعامــل م

ق ودون آثــار التغلــب علــى شــكوى املــريض بأفضــل وأنســب الطــر   التشــخيص ووصــف كيفيــة 

هناك جوانب عاطفية أيضا البد أن تؤخذ يف احلسـبان غـري    جانبية قدر اإلمكان، خصوصا أن

يتـألف نظـام احملاكـاة يف اجملـال الطـيب مـن ثالثـة أنـواع         . احليويـة  احلقـائق العلميـة واملؤشـرات   

 (Part Task Trainers  & Computer-enhanced Mannequins & Virtual Reality) : هي

االمتيـاز حيقـق أفضـل النتـائج مـن       أن تبين هذا النظـام خـالل فـرتة التـدريب أو     ألحباث تؤكدوا

يف العمــل امليــداني وتعرضــه   الــدارس يف كليــات التخصصــات الطبيــة أو املتــدرب   حيــث إعــداد

مبـادئ تسـاعده وتسـانده عنـد      تتحـول إىل  لكثري من احلاالت، متعامط مع العديد من املتغريات

 .علياتسلم العمل ف

ــخيص عـــرب اســـتخدام احملاكـــاة     إن   ــل  يســـاهمالتشـ أو  بنـــاء الطبيـــب يف  بشـــكل فاعـ

 دارسـني أو املتمرسـني  ال مـن يليـه مـن    يصـل بالرسـالة إىل   الـذي ميكـن أن  ( املـدرب ) األخصـائي 

وهـو مـا جيعـل مسـألة تطبيـق      ، حمرتف جـدا  مهين ويتعامل مع النظام ويكون مغذيا له بشكل

مرفـق تصـبح ضـرورة     أو يف أوساطنا ويف كل كليـة   يف اجملال الطيبنظام احملاكاة ب التدريب

 . حتمية

تعامـل مـع   تبية واحملاكاة وتريوه إىل بـرامج حاسـ   نظام استخدام واملختصني لقد درس العلماء

وبشـكل  التجـارب   تسـتمر  العديـد مـن احلـاالت يف ختصصـات خمتلفـة، واألمـل معقـود علـى أن        

مـن املهـن الصـحية     طية العديد من التخصصات الطبية والعديدمكثف خالل األعوام املقبلة لتغ

حبـس   يتميزون يف اجملال الطيب وذلك بهدف إعداد جيل من املختصني يف خمتلف ميادين الطب

 .قاتلة وطأة ما أشيع عن كثري منهم أن أخطاءهم الطبية من التوقع العلمي املرهف وخيففون

 :أمثلة وتطبيقات 

 ط جلراحات القلبحماكاة حاسوبية للتخطي

بيا ملساعدة جراحي القلب على التخطـيط الـدقيق   وطور باحثون أمريكيون تطبيقا حاس

بي اجلديــد للجــراحني حتــوير  ــاذج وويتــيح الربنــامج احلاســ. لعمليــاتهم اجلراحيــة قبــل إجرائهــا
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ثالثية األبعاد للقلـوب الـيت سـتجرى هلـا اجلراحـة، حبيـث يشـاهد الطبيـب مسـبقا أثـر اجلراحـة            

املزمعة على سريان الـدم داخـل عضـلة القلـب وخارجهـا، ومـن ثـم يعـدل خطتـه اجلراحيـة إىل أن           

بي مـن تقنيـات   ووإلجـراء ذلـك، يسـتفيد الربنـامج احلاسـ     . حيقق املسـتوى املرغـوب لسـريان الـدم    

 .حساب ديناميكية انسياب السوائل

 نظام ختطيط متكامل

إلجراء جراحة له فيتم إنشـاؤه مـن خـالل    أما النموذج الثالثي األبعاد للقلب الذي خيطط 

 الصـوتية التصـوير باملوجـات فـوق     أو بيانات جممعـة مـن صـور عديـدة بتقنيـة الـرنني املغناطيسـي       

ويسـتطيع اجلـراح أن   . لعضلة القلب خالل أوقات خمتلفة من الدورة القلبيـة، انقباضـا وانبسـاطا   

إن ينتهــي الطبيــب مــن إعــداد  ومــا ". إلكرتونــي مشــرط"دل  ــوذج عضــلة القلــب باســتخدام  يعــ

بضــعة  ــاذج لشــكل عضــلة القلــب حــال إجــراء العمليــة اجلراحيــة عليهــا، حتــى يــتم نقــل هــذه     

بية لسـريان  وبيا الـذي يقـدم حماكـاة حاسـ    والنماذج لربنامج حتليل معدل انسياب السوائل حاسـ 

 .احةالدم داخل القلب وخارجه، ليبني أي هذه النماذج حيقق النتيجة املثلى من اجلر

بي إىل توفري نظـام متكامـل للتخطـيط جلراحـات القلـب وتقييمهـا       وويهدف هذا التطبيق احلاس

عموما، ويهدف بشـكل خـاص لـتمكني األطبـاء مـن إعـداد أفضـل جلراحـات مـا يعـرف باسـم            

ــبطني الواحــد  ) ــبطني واحــد       (  عطــب ال ــذين  ــدهم ب وذلــك لططفــال املصــابني بهــذا املــرض ال

امـل لطوكسـجني واآلخـر    نهم األصحاء اثنان، لضخ كل مـن الـدم احل  ، بينما لدى أقرا(أيسر)

 .طوكسجنياملستنفد ل

ونتيجة لآلثار السلبية الختالط نوعي الدم على الدورة الدموية، فـإن اجلـراحني يسـعون يف هـذه     

احلالة إىل إعادة توجيـه الـدم مسـتنفد األكسـجني إىل الـرئتني بصـورة دقيقـة، وبصـورة تضـمن          

 . النسيابهأقل مقاومة 

 الشبكات العصبية االصطناعية

 

                                      
 (1-3)شكل 
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هـي أسـلوب حماكـاة للشـبكة العصـبية الطبيعيـة        (NAA) الشبكات العصبية االصـطناعية  

بية واســتخدامها للمعاجلــة للمعلومــات ويف العقــل البشــري، وذلــك مــن خــالل الربجميــات احلاســ 

 . والبيانات

مــن اجملــاالت األساســية الــيت تســتخدم فيهــا الشــبكات العصــبية     (sisonoDiD)والتشــخيص 

ــل أمــراض    . االصــطناعية بغــزارة   ــة والعــني  ) حيــث اســتخدمت يف تشــخيص األمــراض مث الباطن

  (.اخل .... والصدر واملخ واألعصاب 

 : (stoboR)( الروبوتات)اإلنسان اآللي

الروبوتـات   ,ثر يف العـامل احملـيط بهـا   ؤم بتنفيـذ مهمـات تـ   عبارة عن عميل فيزيائي يقو الروبوتات

كمـا    .واملالقـط  ,واملفاصـل ، والعجـالت ، مثـل األرجـل   Effectors تكـون مـزودة بـاملؤثرات   

بالبيئـة الـيت هـم     واليت تسمح هلم أن حيسـوا  Sensors الروبوتات مزودة أيضًا باحلواستكون 

 اتريماالكــ مثــل Sensors ن احلــواستــات األيــام هــذه حتــوي علــى العديــد مــ  ووروب، فيهــا

 .وحواس احلرارة، والليزر، املوجات الصوتيةو

ــطناعية    ــبية االصـ ــبكات العصـ ــتخدم الشـ ــي  ( NAAD)وتسـ ــان اآللـ ــيم اإلنسـ  (toboR)يف تعلـ

 .وتدريبه

 : طرق التحكم يف الروبوتات 

يتم تصنيف الروبوتات طبقا لطريقة التحكم كل نـوع منهمـا قـد مت اشـتقاق امسـه مـن       

 : ريقة التحكم املستخدمةط

 : الروبوت غري املربمج : األول 

هذا النوع من الروبوتات يستخدم ألداء مهمة ثابتة ويتم إزاحة ييع العوائـق مـن طريقـة ألنـه     

لــذلك . يتحــرك بســرعة ثابتــة ويف اجتــاه معلــوم وحمــدد وإذا اعرتضــه عــائق تتوقــف حركتــه 

تقنية ) النوع من الروبوتات تقنية تسمى فهو ميكانيكي احلركة غري مرن ويستخدم هذا 

، لكي يتحرك يف مسار معلوم من نقطـة بدايـة إىل نقطـة اهلـدف مـع إزاحـة       ( املسار املفتوح 

 .ييع العوائق اليت قد توقف من احلركة

 

 : الروبوت القابل للربجمة: الثاني 
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سار احلركـة  ويستخدم هذا النوع نظامًا لدعم احلركة وباإلمكان برجمته للتحكم يف م

باستخدام احلاسب اآللي وتتم تقنية الـتحكم عـن طريـق     وتتم الربجمة بتكرار احلركة أو

 : تكرار احلركة بطريقتني

o  األوىلالطريقة:  

وتســمى الــتحكم بالتــدريب ، وخالهلــا يــتم تــدريب الروبــوت علــى احلركــة منــتقاًل مــن    

قــال منهــا وإليهــا وإجــراء مكــان إىل آخــر وذلــك بتحفــيت الروبــوت النقــاط املطلوبــة االنت 

 .التحفيت على مراحل ومرات متكررة حتى حيفت ويستوعب ييع املسارات 

o الطريقة الثانية : 

يتم التدريب على مسار متصـل ، وذلـك بتحريـك الروبـوت يف املسـار املعلـوم واملطلـوب ثـم         

 . تسجيل ذلك بداخله لكي ميكنه تكراره

 Robot تطبيقات على استخدام الروبوت

التــنظري  تســتخدم بفعاليــة يف عمليــات أصــبحتوالطــب،  دخلــت الروبوتــات جمــال لقــد

 ، وتصحيح منعكسات اجلهاز اجلراحية الباطين ، كما أنها تستخدم يف أداء عمليات املرارة

وعلــى الــرغم مــن دخــول هــذه  . ة يف فــم املعــدة حــرقاهلضــمي يف املــريء واملعــدة وعــالج حــاالت ال 

لكنـه يف الواقـع غـري مسـتقل عـن إرادة      ، ف العمليـات حـول العـامل    الروبوتات يف العديد من غر

فوظيفتـه األساسـية أنـه    ، اإلنسان فهو غري قادر على إجراء العمليات اجلراحية بشكل مسـتقل  

و خيضـع بشـكل كامـل لطوامـر     ، يقدم املساعدة و التسهيالت للجراح خـالل مراحـل العمليـة    

العمليـــات يف ت الروبـــوحـــق بعـــض لتطبيقـــات وسنســـتعرض يف فصـــل ال. الصـــادرة عـــن اجلـــراح

 . اجلراحية
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 على الوحدة الثالثة أسئلة

 .الرئيسة  الذكاء االصطناعي اذكر جماالت .1

                                         األنظمـة اخلـبرية  اذكـر مخسـا مـن     . يعترب الطـب جمـاال مفضـال لبنـاء األنظمـة اخلـبرية       .2

 .ال الطبيف جم واستخداماتها

 ما هي عناصر بناء النظم اخلبرية الطبية ؟ .3

ــدريبات خمتلفــة يف جمــاالت متعــددة اذكــر        .4 ــة ت ــدريب احملاكــاة الطبي تقــدم مراكــز ت

 .منهاتطبيقني 

 .عرف الروبوتات واذكر طرق التحكم بها .5

 

  1- تدريب 

 فرتتـني يوضح مدرب املقرر أن الزمن املخصص لتجربة النظم اخلبرية سـيتم توزيعـه علـى    

 :أسبوعكل فرتة مدتها  جزأين، ومن

اجلزء األول ويتناول فيه جتربة خاصة بالنظم اخلبرية يف اجملال الطيب واليت قـام بإجرائهـا أحـد    

ويف هـذا اجلـزء     .مبدينـة جـدة   زاملختصني يف جمال علوم احلاسب اآللي جبامعة امللك عبد العزي

النظـري ثـم    ربـالتعليق عليهـا وربطهـا باإلطـا    يطلع املتدربون على تفاصـيل التجربـة ويقـوم املـدرب     

 .يبدأ مبناقشة التجربة واإلجابة على استفسارات املتدربني املتعلقة بهذا اخلصوص

اجلزء الثاني تتعلق بـأن يقـوم املتـدربون أنفسـهم بتطـوير النظـام اخلـبري املقـرتح ألحـد جممـوعيت           

 . األمراض املدونة

 .مبدينة جدة زلك عبد العزيموقع جتربة النظم اخلبرية جبامعة امل

http://www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/ComputerSciences/Documents/

Conference%201425%20PDFs/141-154 (03) %20Marshad.pdf 

 

 2-تدريب 
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يقوم املدرب بشرح موجز لتجربة النظم اخلبرية اليت تطرق هلـا يف درس األسـبوع املاضـي    

ار التجربـة مـع حـاالت مرضـية أخـرى ويقـوم بعـرض جممـوعتني مـن          ثم يطلب من املتدربني تكر

  .أدناهاألمراض املدونة 

ويطلب من املتدربني اختيار أي من اجملموعتني من األمراض املتشابهة لعـرض تصـورهم اخلـاص    

لبناء نظـام خـبري هلـا حبيـث يقـوم كـل مـدربني أو ثالثـة بتطـوير نظـام اخلـبري املقـرتح مـن خـالل               

 يتم إعداده ضمن فرتة التدريب  تقرير أو عرض

  3-تدريب  

ثم يبـدأ  ( بوت وفيلما عن نظام احملاكاة والر)يستهل املدرب املقرر مبقدمة عن املوضوع 

يعرض الفيلم على شكل مقاطع كي يعطي الفرصة للقيام بالرتيـة أثنـاء العـرض،، ثـم يقـوم      

ــوا ملحوظــاتهم واست      ــدربني أن يكتب ــه املت فســاراتهم كــي يســتطيع أن   بعرضــه مــرة أخــرى وينب

 .جييب عنها بعد عرض الفيلم 

ــن              ــادة م ــب مــدرب امل ــدربني يطل ــة مــن استفســارات املت ــيلم واإلجاب ــاء مــن عــرض الف ــد االنته بع

املتــدربني  كتابــة مرئيــاتهم يف ورقــة خارجيــة حــول مــا شــاهدوه مــن جتربــة لطنظمــة املــذكورة   

  ..املوضوع ثم جيمع األوراق لغرض التقييمأعاله ثم يدير حلقة من النقاش مع املتدربني حول 
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 رابعةالوحدة الالوحدة ال

 تطبيقات احلاسب اآللي يف األهجزةة الطبية

Computer Applications in Medical Equipments 

 

 .األجهزة الطبيةاستخدامات احلاسب يف التعرف على  :اجلدارة

 :على بإذن اهلل ة يكون لديك القدرةعندما تكمل هذه الوحد: األهداف

 التعرف على استخدامات احلاسب اآللي يف ختطيط القلب واملخ واألعصاب والعضالت 

 نظم مراقبة املرضى  التعرف على استخدامات احلاسب اآللي يف 

 األشعة أجهزة التعرف على استخدامات احلاسب اآللي يف 

 رياملناظ التعرف على استخدامات احلاسب اآللي يف 

 التعرف على استخدامات احلاسب اآللي يف جماالت طبية أخرى 

 %.25إتقان هذه اجلدارة بنسبة  املتدرب إىلأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 

 .تساعا5 :الوقت املتوقع للتدريب

 

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 وسائل العرض املرئية 

  استخدام برنامجPower point 

 

 اإلملام بأجهزة التشخيص والعالج يف املستشفيات  :لبات اجلدارةمتط
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 مقدمة

خــالل العشــرين الســنة املاضــية كــان هنــاك تطــور كــبري يف تطبيقــات احلاســب اآللــي      

عموما ويف اجملال الطيب خصوصا وأصبح هنـاك  ـو يف هـذا التطبيـق مـن ناحيـة احملتـوى ومـن         

دورًا كبريًا يف شتى اجملاالت الطبية سـواًء كـان ذلـك    ناحية التعقيد فالشك أن للحاسب اآللي 

ــيم الطــيب أو  ات ملحــة يف إدارة املستشــفي التشــخيص أو العــالج ، كمــا أصــبح ضــرورة     يف التعل

ولفهم  هذا اجملال كان البد من دراسـة أساسـيات احلاسـب واملعـاجل الـدقيق ومكوناتـه وهـذا        

تليهــا ســتتم مناقشــة تطــور األجهــزة الطبيــة   مت يف الوحــدات الســابقة ويف هــذه الوحــدة والــيت  مــا

 . ومدى استفادتها من تقنية املعاجل الدقيق يف عملها وكذلك تطبيقات احلاسب اإلدارية

 :وتنقسم استخدامات احلاسب يف اجملال الطيب إىل قسمني

ــالج          - ــل أو الع ــث التشــخيص والتحلي ــة مــن حي ــزة الطبي ــي يف األجه تطبيقــات احلاســب اآلل

 .راحيةالعمليات اجلو

نظـــام تطبيقـــات احلاســـب اآللـــي يف النـــواحي اإلداريـــة يف املستشـــفيات وذلـــك مـــن خـــالل    -

ــثات يمعلومــات املستشــف  ــى كافــة املعلومــات     حي  األجهزة واملرضــىاملتعلقــة بــ حيتــوي عل

 .واملستخدمني

وسنتناول يف هذا الوحدة تطبيقات احلاسب اآللي يف األجهزة الطبية، وسنخصص الوحدة الـيت  

 (. علوماتاملنظام ) تطبيقات احلاسب يف جمال النواحي اإلدارية للمستشفياتتليها ل

 تطبيقات احلاسب يف جمال األهجزةة الطبية  

سنتطرق يف هذه الوحدة إىل بعض تطبيقـات احلاسـب يف جمـال األجهـزة الطبيـة مـن بـاب تبـيني         

يف ختـزين   هاسـتخدام االستفادة من تقنية املعاجل الـدقيق يف تصـنيع األجهـزة الطبيـة وكيـف مت      

املعلومات وإظهارها وكيفيـة الـتحكم يف عمـل هـذه األجهـزة وكيفيـة نقـل البيانـات و سـنأخذ          

 . أمثلة ليتبني لنا كيف أن احلاسب اآللي خدم هذه األجهزة 

 :قسمنيفيمكن تقسيم استخدام احلاسب يف األجهزة الطبية إىل 

يسـمى بــ    طياتـه مـن خالهلـا وهـو مـا     الـربامج والـيت يـتم الـتحكم باجلهـاز ومع     استخدام -1

((software 

استخدام ميزة نقل املعلومات واليت وفرها املعاجل الدقيق و حمول البيانات التماثليـة إىل  -2

الرقميــة لغــة احلاســب لــربط األجهــزة مــع بعضــها الــبعض وختــزين املعلومــات وكــذلك      
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هــذه امليــزة والــيت   طباعتهــا وتوثيقهــا إمــا للدراســة أو التشــخيص أو العــالج فمــن خــالل   

وفرها احلاسب اآللي مت ربط األجهزة بالطابعة أو الشاشة وكذلك ربط اجلهـاز الطـيب   

ــا   ــل املعلومـ ــذلك نقـ ــ خر  وكـ ــاهم دون     تبـ ــة مرضـ ــاء متابعـ ــر لططبـ ــا وفـ ــد  ممـ ــن بعـ مـ

 .حضورهم

أغلــب أجهــزة الفحــص الطبيــة احليويــة هلــا وحــدة طباعــة تســتطيع أن تــّؤمن للمســتخدم البيانــات  

 .القياسات اليت يتم إجراؤها على املريض واملقاييس الفسيولوجية أو املتغرياتبطة بكشف املرت

وتّتكون املعلومات بشكلإل عام من كل الرسومات البيانيـة واملرتبطـة برسـوم ختطـيط القلـب،      

 إخل... ورسوم ختطيط املخ

مُلّســجالت البيانيــة الطابعــات الــيت يــتم اســتخدامها يف القيــام بــذلك تســمى ا واألدوات واآلالت أو

 :واليت ميكن أن يتم تقسيمها إىل

  آالت التسجيل القياسية 

 آالت التسجيل الرقمية 

أغلـب األجهـزة احلديثـة     ، فـإن ومع وجود وحدات معاجلـات البيانـات الذكيـة واملتناهيـة الصـغر     

واألمــور  .مــن اســتخدام أجهــزة التســجيل البيانيــة وبشــكلإل حصــري مــن النــوع الرقمــي    متكــن 

 :لية ميكن طباعتها بواسطة أجهزة التسجيل الرقميةالتا

           اإلشارات اخلاصـة بالرسـومات البيانيـة جلهـاز ختطـيط القلـب، وأجهـزة رسـوم ختطـيط

ــائج امُلّتحّصــلة عــن إشــارات الفحــص اخلاصــة        املــخ، وأجهــزة ختطــيط العضــالت، والنت

 .إخل ..، واألشعةباملوجات الصوتية

 إخل..النتائج الرقمية ألجهزة التحليل. 

 .موجودة يف كل أجهزة الفحص الطيب احليويولذلك فإنها ُمّعدة 

وهـــى مهمـــة وبشـــكلإل خـــاص للفـــين الـــذي ســـيعمل يف هـــذا احلقـــل ليعـــرف مبـــادئ التشـــغيل،   

 .واإلشارات، واألجهزة اإللكرتونية التقليدية املستخدمة

 Data Chart Recording :أجهزة التسجيل البيانية

ي تلك األجهزة اليت ينتج عنها متثيـل بيـاني للمعلومـات الطبيـة     أجهزة التسجيل البيانية ه

كدوال زمنية على شكل مستندات دائمـة  تنتج إشارات تكون على هيئة احليوية، ويف الغالب 

 . ابصريللرجوع إليها م استخداال

 :التالية ويتم تسميتها بأمساء خمتلفة، ومن أكثر األمساء استخداما هي األمساء
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 ورقيةامُلّسجالت ال. 

 الرامسات البيانية. 

 مسّجالت اخلرائط البيانية. 

 مسّجالت اخلرائط البيانية على شكل قصاصات ورقية طويلة. 

 وحدات النسخ الصلبة. 

 :وميكن تقسيم املسّجالت واخلرائط البيانية إىل قسمني رئيسني

  اخلطيةاملسّجالت. 

 املسّجالت الرقمية. 

وهـي تّتميـز بالبسـاطة يف    . أقل يف األجهزة األقل حداثـة  ويتم استخدام األنظمة القياسية بشكلإل 

تقـوم بإعـادة إنتـاج     يوهـ . القليلإل والنادر، واألقل فعاليـة  باألداءالتدوين، باإلضافة إىل أنها تتمتع 

لـى  عخطـوط ُمّسـتمرة   علـى شـكل    الرسومات البيانية ألجهزة ختطيط القلـب، وختطـيط امُلـخ،   

 .(إخل.. كلمـات  أو من املستحيل إضـافة أيـة أرقـام   )ومات أخرى إال أنها ال تضيف أية معل، الورق

 .كما أعطت املسجالت الرقمية ميزة اإلضافة

ويــتم اســتخدام األنظمـــة الرقميــة يف كـــل األجهــزة الــيت يـــتم الــتحكم فيهـــا بواســطة أنظمـــة        

ــالتحكم وبشــكلإل مباشــر يف     . املعاجلــات الدقيقــة احلجــم   وتقــوم املعاجلــات الدقيقــة احلجــم ب

إخل إىل الرســوم ..األرقــام،و وميكنهــا إضــافة أي نــوعإل مــن املعلومــات مثــل الكلمــات  . بعــاتالطا

 .البيانية الناجتة

 ولنأخذ أمثلة لكيفية استخدام احلاسب اآللي يف جمال األجهزة الطبية

  blood pressure instruments)) أجهزة ضغط الدم-1

يب الوعـــائي وجممـــل وظائفـــه يعـــد ضـــغط الـــدم إشـــارة حيويـــة هامـــة لدراســـة اجلهـــاز القلـــ  

التكاملية والفيزيولوجيـة مـع األجهـزة األخـرى يف اجلسـم البشـري، وقـد دأب العلمـاء علـى          

ابتكار طرق خمتلفة القتباس هذه اإلشـارة واحلصـول عليهـا بالشـكل األدق الـذي ميكـن       

 .الطبيب من قراءة احلالة السريرية للمرضى 

تمـــاد علـــى املفـــاهيم الفيزيائيـــة األساســـية اتبعـــت طـــرق كـــثرية لقيـــاس ضـــغط الـــدم باالع 

  :رئيسنيوميكن أن ختتصر هذه الطرق حتت عنوانني  للضغط،

وهي إجراءات جراحية خمرتقة ألنسجة اجلسم ويصطلح تسميتها : الطرق املباشرة  .1

Invasive  كالقثطرة . 



 تطبيقات احلاسب يف الطب

 

 اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

 

40 

 

ة وهي إجراءات غري جارحة للنسـيج ويـتم احلصـول علـى اإلشـار     : الطرق غري املباشرة  .2

 Noninvasive. من خارج اجلسم بتقنيات معينة 

دقــة القيــاس مــا بــني النــوعني مــن الطــرق، إال أنــه ومــع تقــدم  واضــح يفومـع أن هنــا فــرق  

غري املباشـرة بـدقتها    تالتقنيات ونظم احلوسبة يضيق هذا الفرق لتقرتب الطرق والتقنيا

 . من الطرق املباشرة مما سيؤدي لالستغناء عنها يومًا ما 

  :لطرق املباشرةا

تــتلخص تقنيــات الطــرق املباشــرة يف قيــاس ضــغط الــدم باســتخدام مســتقبالت للضــغط    

 تثبت بأنبوب يتم إدخاله يف وعاء دموي، ويتصل مبتحكم وجمموعة مـن العناصـر اإللكرتونيـة   

  .ومعاجلتهاوتعمل وفق جمموعة من اخلوارزميات الربجمية الختاذ القرار وآليات تهيئة اإلشارة 

 : طرق غري املباشرة ال

ــة           ــزة املراقب ــة بشــكل يغــين عــن أجه ــًا مــا تكــون متقطع ــدم غالب إن قياســات ضــغط ال

الدائمــة للقيــاس ودقتهــا العاليــة، ولــذلك، تســتخدم الطــرق غــري املباشــرة البعيــدة عــن اإلجــراء     

 . اجلراحــــــي ممــــــا ميــــــنح املــــــريض مزيــــــدًا مــــــن األمــــــان والراحــــــة أثنــــــاء إجــــــراء القيــــــاس  

 العديـــــــــد مـــــــــن تقنيـــــــــات القيـــــــــاس غـــــــــري املباشـــــــــر لضـــــــــغط الـــــــــدم، تتـــــــــوفر حاليـــــــــًا 

وتتــألف األجهــزة التقليديــة يف هــذا الــنمط مــن ســدادة هوائيــة قابلــة للــنفخ ومساعــة طبيــة تثبــت     

ــان الــدموي عــرب الشــرايني       وتســمى هــذه  ) لالســتماع إىل األصــوات النايــة عــن تغــريات اجلري

 . األصوات بأصوات كوروتكوف

 

 

 

 

 

  

 

 

 

جهاز قياس ضغط الدم( 1-4)شكل   
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يكون ضغط اهلواء يف الطوق أعلى قيمة من الضغط االنقباضي فإن الدم لن جيري عـرب  عندما 

الشريان وبالتالي لن تسمع أيـة أصـوات، وعنـدما يكـون ضـغط اهلـواء يف الطـوق أقـل قيمـة مـن           

أنبوبـة  )يتصل بـالطوق اهلـوائي جهـاز مـانوميرت     . الضغط االنبساطي فلن تسمع أية أصوات أيضًا 

لتحديــد قيمــة الضــغط عنــد االنتقــال مــا بــني حــاليت الصــمت والصــوت     ( بــقمدرجــة لتمــدد الزئ

يسمى هذا النظام املتكامل من الطوق وصـمام التعبئـة والـنفخ واملـانوميرت     . والصمت مرة أخرى 

ــمعية    sphygmomanometerمبقيــــاس ضــــغط الــــدم    ــة الســ ــة فتســــمى بالتقنيــ ــا التقنيــ أمــ

Auscultatory Technique . 

ملعـايري   در خطأ متعددة ناية عـن سـوء تقـدير موضـع القيـاس لضـغط الـدم أو       هلذه التقنية مصا

احلجــم والســعة للجهــاز نســبة للمــريض، فيجــدر مبســتخدم املقيــاس أن يكــون خــبريًا ومقــدرًأ      

للحالــة الســريرية، وحينهــا، ســيكون هــذا اجلهــاز مثاليــًا لقيــاس ضــغط الــدم بــدون أي إجــراء    

تمد على الشخص الفين الذي يقوم بقياس الضـغط وال  فهذه الطريقة كما الحظت تع. جراحي 

يستخدم فيها أي معاجل دقيق فليس هناك حتكم   أو نقـل للمعلومـات املقاسـة أو ختـزين وإ ـا      

ثـم بعـد ذلـك مت اسـتخدام تقنيـة املعـاجل الـدقيق يف قيـاس ضـغط          . كل ذلـك يعتمـد علـى الفـين     

 :الدم وذلك من خالل اجلهاز التالي

 . اس االهتـــــــــــزاز يـــــــــــوتســـــــــــتخدم تقنيـــــــــــات ق : ف أوتوماتيكيـــــــــــةاألجهـــــــــــزة النصـــــــــــ  •

تعتمد أغلب التقنيات األوتوماتيكية يف حتديدها لقيمة ضغط الدم على تغريات الضغط ضـمن  

ــأثر بالضــغط الشــرياني مــن جهــة، وبضــغط اهلــواء املــتحكّ م       (cuff)الطــوق القابــل للــنفخ واملت

هــــة أخــــرى، وال تســــتخدم أصــــوات بتعبئتــــه وتفريغــــه يف الطــــوق أثنــــاء إجــــراء القيــــاس مــــن ج

 . كوروتكوف يف تقنية املهتزات بتاتًا 

يــتم حتصــيل الــتغريات يف الضــغط داخــل الطــوق ويعهــا علــى شــكل بيانــات أثنــاء نفــخ وتفريــ   

متعـدد  ) بشـكل خطـوي    الطوق وميكن الـتحكم بعملـييت الـنفخ والتفريـ  بشـكل مسـتمر أو      

للوهلـة   طـرق خمتلفـة، وقـد تبـدو     أربعـة البيانـات   ، ولعملية حتصـيل (املرات املنفصلة عن بعضها 
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األوىل متماثلــة ومتشــابهة ولكــن يف احلقيقــة هنــاك فــروق واضــحة بينهــا عنــد مراعــاة تأثرياتهــا   

 .أثناء مرحلة تصميم األجهزة وصياغة خوارزمياتها

  

 

 (2-4)شكل 

بشــكل  بيانــات مــأخوذة مــن نظــام جتــرييب مت فيــه مــلء الطــوق بــاهلواء ( 3-4)يوضــح الشــكل

ــى مــن الضــغط االنقباضــي      ــة أعل ــة ) ســريع ولقيم ــا   (مــم زئبقــي   170قراب ــم مت تفريغه ، ومــن ث

، (مم زئبقـي   50قرابة ) بشكل خطوي حتى وصل الضغط لقيمة أدنى من الضغط االنبساطي 

ومــن املالحــت يف الشــكل أن قيمــة ضــغط الــدم الشــرياني تكــون شــبه معدومــة ومغيبــة أمــام       

لتجاوز للقيم احلدية فتأخـذ العينـات شـكل نبضـات ضـيقة ومتقاربـة،       ضغط الطوق يف حاليت ا

أما بالنسبة لتلك النبضات اليت تكون يف ذروة عرضـها بالنسـبة حملـور قـيم الضـغوط األساسـية       

، ويتضـح  MAPفإنها تقابل حالة تطابق ما بني الضـغط يف الطـوق والضـغط الشـرياني احلـدي      

ة مـن النبضـات املرسـومة مقابـل حمـور قـيم       مـع جمموعـ  ( 3-4)ذلك بشكل أكرب يف الشكل

الضغط األساسي واملرتبطة مـن ناحيـة أخـرى مبحـور قـيم سـعات أمـواج النبضـات، ويتضـح منـه           

القيم العظمى للسعه يف جمال قيم الضـغط املقابلـة حلـدوث حالـة جتـاوب مـا بـني ضـغط الطـوق          

ثنــاء الــنفخ املســتمر دورة قلبيــة حمصــلة بيانيــًا أ( 3-4)والضــغط الشــرياني، ويوضــح الشــكل 

للســاّدة اهلوائيــة وتــأثري ذلــك علــى تغــريات ســعه موجــة النبضــة، حيــث يــتم احلصــول علــى هــذه       
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الســعات بطــرح القــيم األساســية حملــور الضــغط يف الطــوق اهلــوائي مــن قــيم الضــغط األساســية      

 .املضبوطة يف اجلهاز

 

 

 

 (3-4)شكل 

  

 

 (4-4)شكل  

 

للتــدقيق ودراســة تقــديراتهما احلســابية لقــيم ضــغط   ( 4-4)و( 3-4)ســنعود اآلن للشــكلني 

ميكــن بكـل بســاطة أن نبحـث ضــمن املخطــط البيـاني عــن النبضـة ذات املطــال األعلــى      .الـدم  
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ونعترب القيمة املقابلة هلا يف حمور قيم الضغط األساسي بأنها القيمة احلديـة للضـغط الشـرياني    

MAP  ( مــم زئبقــي  100قرابــة )وأمــا قيمتــا الضــغط (3-4)كل كمــا هــو موضــح يف الشــ ،

االنقباضـــي واالنبســـاطي فيـــتم احلصـــول عليهمـــا مبجموعـــة مـــن الطـــرق التقريبيـــة باســـتخدام   

 :الرسم، وإحدى أشهر هذه الطرق هي

 

لتشـكيل مـنحنإل مغلـق يشـبه الظـرف       الـبعض  عضـها ببالنبضـات   قمـم أن نقوم أواًل بوصل ييـع  

، MAPالقيمة احلدية للضغط الشـرياني   ، كما ذكرنا، هيقمة األعلىالربيدي، وتكون ال

ومن ثم نالحت أن الضغط االنقباضي ينحدر وفق معدل ثابت فنأخـذ متوسـط القـيم علـى ميـني      

MAP            ــة احملصــورة مــا بــني هــذه النقطــة ــا نقطــة ثابتــة كارتفــاع لالنقبــاض ، واملنطق ونعينه

، Systolic Locationوحـد اخلـط املـنحين تسـمى باملنطقـة االنقباضـية        MAPووصـواًل إىل  

 . بـنفس الطريقـة    MAPعلى يسار الـ  Diastolic Locationويتم حتديد املنطقة االنبساطية 

علـــى  0.7و 0.5حــددت قيمتــا ارتفـــاعي االنقبــاض واالنبســاط بـــالقيمتني      ( 5-4)يف الشــكل  

الرتتيــب حســابيا مــن الشــكل، أمــا علــى أرض الواقــع فتســتخدم منهجيــات إحصــائية وبرجميــة   

والــــيت ( اخلوارزميــــات الثوريــــة املتطــــورة  كالشــــبكات العصــــبونية أو) ســــابهما حســــوبية حل

يستخدم أغلبها مبادئ التغذية اخللفية للحصول على أقل فارق مـا بـني القـيم احلقيقيـة للضـغط      

 . الدموي والقيم احملسوبة

 

 (5-4)شكل 

 

 :املكونات اخلوارزمية ملقاييس ضغط الدم
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ية ألجهزة القياس على وظائف تكاملية مـا بـني الكيـانني    لقد اعتمدت املراحل االبتدائ

ــة مــن القياســات       ــى خلفي ــادي لطنظمــة املســتخدمة وعل ــةلربجمــي وامل ــدموي،   املخزن للضــغط ال

فـإن الـتحكم   الدقيقـة  ولكن مع التقدم والتطور الذي حلق باألنظمة احلاسوبية واملتحكمـات  

زميات متينة قادرة على تناول العملية بشـكل  واختاذ القرار يف هذه األجهزة قد أحيلت إىل خوار

سهل ومريح، وسنعرض بعضًا من الوظائف الـيت قـد ضـمنت يف نظـم القيـاس علـى خلفيـة تطـور         

 . بعضًا منها ( 1-4)هذه اخلوارزميات حيث يوضح الشكل 

 
 (1-4)شكل 

   ل تعرتض هذه العملية جمموعة من التحديات سـواًء متـت بشـك   : التحكم بالنفخ والتفري

احملافظــة علــى خــط عمــل الطــوق اهلوائيــة وقــيم : متقطــع، ومــن هــذه التحــديات  مســتمر أو

الضغط فيها بشـكل مينـع ترشـيح إشـارة ضـغط الـدم وتغرياتهـا، ولتحقيـق هـذه احملافظـة           

يتطلــب األمــر ضــبطًا ومعــايرة لســرعة الــنفخ والتفريــ  والــيت تراعــي حجــم الطــوق اهلوائيــة     

قيس منها اجلهاز، كما سـيتطلب اختيـارًا دقيقـًا جملـاالت     وحساسيتها وحجم اليد اليت سي

 . قيم ضغوط الطوق اهلوائية واملتوافقة مع جمموعات البيانات اليت سيتم حتصيلها 

  جزء أساسي مـن عناصـر خصـائص حتصـيل القـيم اخلـام للضـغط         وهو: حتسس النبضات

املــريض مــن بعــض  يف الطــوق، وتصــبح حتــديًا فعليــًا يف كــثري مــن الظــروف عنــدما يعــاني    

الرجفانات الالإرادية حيث تؤثر هذه األمـراض علـى نظميـة النبضـات      األمراض كالربو أو

ولعــالج هــذه احلــاالت فقــد اســتخدمت خوارزميــات التعــرف علــى أ ــاط اإلشــارة     . املقاســة

Pattern Recognition       ــردد ــد زمــن وت ــالي أمكــن حتدي ــارامرتات، وبالت ــف الب مبختل

 . ة مما سهل التعامل معهايرية غري املرغوب بها مع املوجات القياسوتداخل األمواج الصغ
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   لقــد ســبق وأوضــحنا أن منهجيــات الطــرق غــري املباشــرة تعتمــد يف     : حســاب قــيم الضــغط

ــات أو     ــة واجملســ ــالطوق اهلوائيــ ــق بــ ــائص تتعلــ ــى خصــ ــغط علــ ــابها للضــ ــتقبالت  حســ املســ

ات علـى اخلصـائص اخلطيـة    الستخالص القيم والبيانات، وقد سبق واعتمدت هذه املنهجي

واليت افتقدت للدقة يف غالب األحيـان، أمـا مـؤخرًا فقـد مت اسـتخدام منهجيـات خوارزميـة        

متقدمة وأدوات للمحاكاة وبنـى اختـاذ قـرار متكاملـة كالشـبكات العصـبونية والتغذيـة        

لتحقيق حسـابات للقـيم وبـأكرب قـدر      Fuzzy Logicاخللفية غري اخلطية واملنطق الغائم 

  .الدقةمن 

 :أشكال خمتلفة ألجهزة قياس ضغط الدم

ــن         ــيت مت شــرحها يف األقســام الســابقة م ــات واملســتقبالت ال ــات واخلوارزمي نظــراًً للتقني

املوضوع فإن أجهزة خمتلفة قد ظهرت علـى أرض الواقـع لالسـتفادة مـن تلـك التقنيـات، وتتبـاين        

 . ستستخدم هذه القياسات هذه األجهزة يف املوضع الذي تقيس ضغط الدم منه وألي غرض

  :شاشات قياس ضغط الدم املتنقلة

تقوم هذه األجهزة احملمولة واليت باستطاعة املـريض ارتـداءها مبراقبـة للضـغط الـدموي      

ســاعة، فأثنــاء قيــام املــريض بأعمالــه اليوميــة تقــوم هــذه األجهــزة    24ولفــرتات طويلــة تصــل إىل 

فـرتات متقطعـة مـن اليــوم، ومـن ثـم حيّمــل       بقيـاس ضـغطه الـدموي وحفــت نتـائج القيـاس خــالل     

 . الطبيـــــــــــــب املخـــــــــــــتص هـــــــــــــذه النتـــــــــــــائج علـــــــــــــى جهـــــــــــــازه اخلـــــــــــــاص لتحليلـــــــــــــها   

ظهـــر هـــذا النـــوع مـــن املقـــاييس بشـــكل بـــدائي يف بدايـــة الســـتينات مـــن القـــرن املاضـــي وقـــد     

استخدمت مسـجالت الكاسـيت الـيت نعرفهـا لتسـجيل أصـوات كوروتكـوف بواسـطة وسـاّدة          

 .تعتمد جّل األجهزة احملمولة على تقنية املهتزات هوائية، أما اليوم ف

ولتحقيق مستوى أداء جيد هلـذه األجهـزة احملمولـة الـيت يتعـرض فيهـا املـريض إلجـراءات         

ــد مــن تقليــل مســتويات اخلطــأ الناجتــة عــن حركــة املــريض           ــدم فــال ب ــة لقيــاس ضــغط ال دوري

اخلوارزميـات املسـتخدمة   ... ومراعاة راحته وحتسني نظام أوقات إجراء القياس وقبل كل شيء 

 .يف هذه األجهزة 

لقـــد اســـتخدمت أجهـــزة قيـــاس الضـــغط احملمولـــة كـــأداة للبحـــث والدراســـة املرضـــية   

النظريــة والســريرية، ومــن خــالل هــذا االســتخدام أجريــت العديــد مــن التطــويرات والتحســينات   

فسـية لكـثري   اليت ساعدت على فهم أعمـق آلليـات ضـغط الـدم وتفاصـيل سـببية فيزيولوجيـة ون       

ــدموي        ــة للضــغط ال ــة اليومي ــزمن والنظمي ــدم امل ــات يف ) مــن األمــراض كضــغط ال كاالختالف
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والـيت حتسـنت أدوات البحـث فيهـا وأضـيفت لغريهـا مـن        ( الضـغط مـا بـني أوقـات الليـل والنهـار       

  .أجبديات البحث يف الطب البشري

 

 :أنظمة مراقبة ضغط الدم املعصمي

ئية معصمية أصغر حجمًا من وساّدات العضـد، وهـي بشـكل    هلذه األنظمة وساّدات هوا  

عام أصغر حجمًا وتتميز بقدرة النقل البياني ما بني وحداتها، وهـي مألوفـة جـدًا يف االسـتخدام     

 . املنزلي، ولكنها تفتقر للدقة يف القياس نسبة ألنظمة قياس الضغط يف الذراع كاملًة

 :أنظمة مراقبة الضغط النصف أوتوماتيكية

هـي أنظمـة تكـون وسـاّداتها اهلوائيـة قابلـة للـنفخ يـدويًا بواسـطة مضـخة هوائيـة صــغرية              

متصلة بها كمقياس الضغط الذي قد مت شرحه سابقًا، وعندما يـنفخ الطبيـب الطـوق اهلوائيـة     

فإن الشاشة تقوم بذات الوظيفة اليت تقوم بها يف األنظمة األوتوماتيكية حيـث تسـتخلص قيمـة    

إنهـا أجهـزة   . من القيم املقاسـة للضـغط يف هـواء الطـوق بشـكل مـتحكم بـه         الضغط احلقيقية

أقل كلفة من الناحية االقتصادية وتستمر يف العمل لفـرتة أطـول منهـا يف الـنظم األوتوماتيكيـة      

 .كاملبشكل 

  

 Infusion  Pump مضــخــة احلـــقـن

 .احلقـن عـن طريـق    حيتاج املريض يف معظم األوقـات إىل عـالج يعطـى عـن طريـق الفـم أو      

  .املريضالعالج وقوته اليت حيتاجها  اتستخدم طريقة احلقن لضمان سرعة املفعول هلذ

كــذلك تســتخدم املضــخة يف تطبيقــات خاصــة إلعطــاء األدويــة للمرضــى يف احلــاالت املرضــية     

        .احلرجة

يف  اد حقنــهركـان احلقـن الوريـدي يـتم باسـتخدام اجلاذبيـة حيـث يوضـع السـائل املـ           اضـي يف امل

مســتوى أعلــى مــن مســتوى املــريض ويــتم الــتحكم يف دفــع الســائل عــن طريــق مفتــاح الــتحكم     

 (. 7-4)شكل
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 (7-4)شكل 

ميكــن  تعطــي معــدالت تـدفق عاليــة وال  حيــث إنهـا ال  يعيـب هــذه الطريقـة وجــود مشــاكل عـدة   

لمحافظـة علـى صـحة    يوجـد أي إنـذارات ل   التحكم يف معدل إعطاء السائل وال حجمه ولذلك ال

ى هـــذه مت التغلــب علـــ ولكـــن بعـــد دخــول املعـــاجل الـــدقيق يف أجهــزة احلقـــن الوريـــدي    املــريض 

متتاز  بقدرتها على إعطاء معدالت تـدفق عاليـة تصـل إىل     املشاكل فأصبحت األجهزة اجلديدة

كــذلك متتــاز املضــخات بالقــدرة علــى الــتحكم يف حجــم الســائل املعطــى   . ســاعة / مــل  1000

ــوفر الوقــت بالنســبة للفــين حيــث      . إعطــاء الســائل   ومعــدل ــدوره ي ــه الإهــذا ب ــاج  ن ــدقيق لحيت لت

باإلضـافة إىل ذلـك كلـه الدقـة العاليـة الـيت يصـعب وجودهـا يف         . املستمر لتعديل معـدل التـدفق   

   .الطريقة القدمية
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 (2-4)شكل 

 Thermometer   جهاز قياس درجة احلرارة

 عرفــة حــرارة اجلســم عــن طريــق وضــع اليــد علــى جســم املــريض  يف الســابق كانــت تــتم م

ــاع أو      ــني اجلســمني كمؤشــر الرتف ــريض وهــذه     واســتخدام فــرق احلــرارة ب اخنفــاض حــرارة امل

تعتمــد نظريــة عملــها والــيت املقــاييس احلراريــة البســيطة الطريقـة ليســت دقيقــة ثــم مت اســتخدام  

 .زئبقيالاملقياس احلراري مثل  للسائل  حلجمياعلى التمدد 
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 (9-4)شكل 

 

ــدقيق حلفــت املعلومــات وإلعطــاء         ــة املعــاجل ال ــة فقــد مت اســتخدام تقني أمــا يف املقــاييس احلديث

 .اإلنذارات اخلاصة باجلهاز

 
 (10-4)شكل 
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 أهجزةة ختطيط القلب واملخ واألعصاب والعضالت

 القلب تصوير -

 

 (11-4)شكل 

 

تشـخيص الكـثري مـن أمـراض     لالقلـب   تصويرجهاز استخدم جهاز احلاسب اآللي يف عمليات 

القلــب، أمــراض عيــوب القلــب اخللقيــة ومــا  القلــب واألوعيــة الدمويــة مثــل أمــراض صــمامات

  .القلبية يعرف باجللطة

  صــدر املــريض توصــل إىل حمــوالت طاقــهأمــا ختطــيط القلــب الكهربــائي فيــتم عــن طريــق   

تسجل على صفحة ورقية علـى شـكل    لتسجيل التغريات الكهربائية الناجتة عن القلب واليت

ويعـد هـذا الفحـص مهمـًا جـدًا       .موجات جمددة يستطيع الطبيب التعرف على أي تغريات فيها

عــدم  تضــخم القلــب أووتشــخيص و الذحبــة الصــدريةوالقلبيــة،  اجللطــة حــاالتيف تشــخيص 

تقنيـة جديـدة لتخطـيط وتصـوير      ثااسـتحد  وتـتم  .يعـرف باخلفقـان   مـا  االنتظام يف نبضـاته أو 

تعتمد على الشبكة الرقمية، حيث يتم فيها ختزين ختطيط القلـب، وختطـيط القلـب     القلب

كما ميكن للطبيب قراءة التقـارير  . وختطيط القلب ملدة أربع وعشرين ساعة آليًا باجملهود،

آللي املرتبطة بهذه الشـبكة واملوزعـة علـى    عن التخطيط من خالل أجهزة احلاسب ا الصادرة

، حيـث يـتم ختـزين    ق الصوتية للقلـب  وأقسام التنويم، باإلضافة إىل قسم األشعة فو العيادات

الطبيب املعـاجل كتابـة التقريـر     صور األشعة فوق الصوتية والتقارير لكل مريض، ويستطيع

 .لياآل  اسباحلومراجعة الصور من خالل 

 EEG خختطيط امل -
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 (12-4)شكل 

يـتم   خعنـد إجـراء ختطـيط املـ    و. بعضها ببعض عرب تيارات كهربائيـة صـغرية   خخاليا امل تتصل

على فروة الرأس من أجل تسـجيل النشـاط   ( أقطاب كهربائية)وضع أقراص صغرية مسطحة 

بعــد ذلــك يــتم نقــل هــذه الشــحنات الكهربائيــة الصــغرية عــرب    . الكهربــائي املتواصــل للــدماا 

التسجيل حيث تعرض البيانات على شكل سلسلة مـن اخلطـوط املوجيـة علـى      أسالك إىل آلة

 .لياآلاسب احلشاشة 

يـومني خـالل فرتتـي اليقظـة      علـى مـدى يـوم أو    النشاط الكهربـائي للمـخ  من املمكن تسجيل 

والنوم وذلك باسـتخدام جهـاز حممـول يـتم ارتـداؤه علـى حـزام اخلصـر، ويعـرف هـذا اإلجـراء            

 . اجلوال خبتخطيط كهربائية امل

قــد حيتــاج املــريض يف بعــض الظــروف ل دخــال إىل وحــدة مراقبــة الصــرع مــن أجــل تســجيل       

حيـث يـتم ختـزين    . بالتزامن مع مراقبة عرب كامريا فيديو لعدة أيام النشاط الكهربائي للمخ

 .لي لتمكني الطبيب املختص من مراجعتها فيما بعداآلاملعلومات يف احلاسب 

 التختطيط األعصاب والعض-

 

 (13-4)شكل 

ــة ختطــيط األعصــاب والعضــالت   يســتخدم جهــاز  األعصــاب  العضــالت أو اتاضــطرابملعاين

ورغــم اخــتالف . األعصــاب والعضــالت طالختبــار ختطــيع وضــويتطلــب األمــر اخلالطرفيــة، 
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، إال أن املعلومــات الــيت يــتم احلصــول عليهــا هــي  اإلجــراءينالبيانــات الــيت يوفرهــا كــل مــن  

 .احلالةيف الوصول إىل تشخيص دقيق لطبيعة  معلومات مكّملة وتساعد الطبيب

إمـا أقـراص    ةائيـ بهركاب طـ احلركيـة يـتم وضـع أق    األعصـاب ختطـيط   عند إجراء اختبـار  

أشرطة الصقة، على اجللد فوق العضـلة املـراد فحصـها بينمـا يـتم متريـر        معدنية مسطحة أو

عنــد إجــراء   .تيــارات كهربائيــة صــغرية مــن خــالل اجللــد فــوق العصــب الــذي يغــذي العضــلة  

ــتم اســتخدام أق     ــار ختطــيط األعصــاب احلســي ي ــبهركاب طــاختب ــة    ةائي إمــا أقــراص معدني

ــطحة أو ــة أو مســـــــ ــاب     حلقيـــــــ ــك األعصـــــــ ــة تلـــــــ ــة وظيفـــــــ ــقة لدراســـــــ ــرطة الصـــــــ  .أشـــــــ

( سـرعة الناقليـة  )يتم تسجيل السـرعة الـيت تنقـل بهـا األعصـاب هـذه النبضـات الكهربائيـة          

ومات إىل آلة التسـجيل وعرضـها علـى شاشـة حاسـب      يتم نقل املعل .االستجابة مدىمقدار أو و

 .ختصتم قراءتها من قبل الطبيب املتآلي ل

  

 ( Telemedicine) أهجزةة املراقبة الطبية عن بعد

التقنية اليت تؤمن تقديم الرعاية الطبية للمرضـى  " أجهزة املراقبة الطبية عن بعد " تعترب    

الت واهلندســة الطبيــة لضــمان نقــل املعلومــات عــن بعــد باســتخدام تطبيقــات تكنولوجيــا االتصــا

ويســـتخدم يف ذلـــك تكنولوجيـــا أجهـــزة اهلـــاتف  .  Real Timeالطبيـــة يف الـــزمن احلقيقـــي 

ــة للمــريض         ــة الطبي ــأمني املراقب ــددة بهــدف ت ــا الوســائط املتع ــا  . احملمــول وتكنولوجي ــًا م وغالب

احلـاالت الطارئـة عـن طريـق     يف   تستخدم هذه التقنية األقمـار الصـناعية لتحديـد موقـع املـريض     

بغرض تقديم الرعايـة الطبيـة املطلوبـة بأسـرع وقـت      (GPS) نظام حتديد املواقع العاملية املعروف

  :اجملالومن أمثلة األجهزة الطبية اليت مت تطويرها يف هذا .ممكن 

 (:Vital Positioning System) جهاز اإلنذار القليب -

ميكنـه العمـل بشـكل أوتومـاتيكي للتحـذير مـن       وهو عبارة عـن جهـاز إنـذار قلـيب حممـول      

عناصـر أساسـية    3ويتكون هذا النظام مـن دمـج    .حدوثهادقائق من  2حدوث نوبة قلبية قبل 

  :هي

o   جهاز ختطيط قلب رقمي السلكيDigital Wireless ECG 

o  نظام ذكاء صناعيArtificial Intelligence  

o  نظام اتصاالتTelecommunication System  
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أيضـًا داخـل   ويوجـد   .املـريض ع جهاز ختطيط القلب داخل حزام مرن يلتـف حـول خصـر    ويوض

صـغري ، ومرسـل يقـوم بإرسـال      GPS، ومسـتقبل   ECGخاصـة جبهـاز   هذا احلـزام أقطـاب   

واجلهـاز مـزود   .  مـرت  90اص بـاملريض مبـدى يصـل إىل    البيانات إىل جهاز اهلاتف احملمول اخل

، وإمكانيــة حتــدث الطبيــب مــع املــريض بواســطة      (GPS)أيضــًا بإمكانيــة حتديــد املوقــع   

 .ميكروفون خاص

 منظار الكبسولة -

كــان مــن الصــعوبة مبكــان الوصــول    بعــد أن بشــكل كــبرياملعــدة والقولــون  تطــور منظــار

وذلك بسبب طوهلا الذي يبل  حوالي السـتة  التقليدية املناظري  بواسطةلدراسة األمعاء الدقيقة 

 .للقناة اهلضمية" وق األسودالصند"أمتار لذلك أطلق عليها 

مع الكـامريا ذات   منظار الكبسولة غري أن التطور الذي حصل يف هذا اجملال مت عن طريق 

باإلمكـان تسـجيل شـريط لكامـل بطانـة األمعـاء الدقيقـة         ، حيـث صـار  احلساسية الفائقـة  

ــة ذات       ــوالت احلديثــ ــتخدام الكبســ ــون باســ ــدة والقولــ ــرئ واملعــ ــًا للمــ ــا وأيضــ ــى نهايتهــ حتــ

جرامـات،   4مـم ووزنهـا حـوالي     11مـم وعرضـها    21حـوالي    وطول الكبسولة. لكامريتنيا

علـى حـزام حـول     يوضـع آالف الصور الـيت يـتم إرسـاهلا إىل جهـاز تسـجيل       كامرياتهاوتلتقط 

مــتمم للمنــاظري العلويــة والســفلية   منظــار الكبســولة ويعتــرب.  املــريض خصــر أو علــى كتــف 

جيـب مراجعـة الطبيـب والــتفكري بإزالتهـا جراحيـًا إذا بقيــت       املعروفـة وال يغـين عنهـا، كمــا   

 .أسبوعنيالكبسولة أكثر من 

وتعترب الكبسولة أكثر تكلفة مقارنة باملناظري التشخيصية، وال ميكن توجيههـا اللتقـاط    

صــور حمــددة داخــل القنــاة اهلضــمية، كمــا أنهــا غــري جمهــزة بــأدوات جراحيــة، وبالتــالي ال    

   .ن األنســــجة أو وقــــف نزيــــف، كمــــا هــــو احلــــال مــــع املنــــاظريميكنهــــا أخــــذ عينــــات مــــ

ــة و ــع  يف اململكـ ــال مـ ــو احلـ ــا هـ ــوافرة      كمـ ــولة متـ ــذه الكبسـ ــإن هـ ــد، فـ ــد مفيـ ــل جديـ كـ

مستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي، ويــتم اســتخدامها خلدمــة    املستشــفيات املتقدمــة مثــل  ب

 . املرضى بكفاءة عالية

هلضمي اجملهولة السبب، وكـذلك فقـر   تستخدم الكبسولة لتشخيص حاالت نزيف اجلهاز ا

غــري املفســرة والــيت مل ميكــن   ةالباطنيــالــدم املــزمن جمهــول الســبب، وبعــض حــاالت اآلالم   

تفسريها بواسطة كافة الطرق التشخيصـية األخـرى، باإلضـافة إىل حـاالت اإلسـهال املـزمن       

والســفلي بســوء امتصــاص أو داء كــرون والــذي فشــل التــنظري اهلضــمي العلــوي   االشــتباهمــع 

 .بإظهار سببه
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وال جيب استخدام هذه الكبسولة عند اشتباه التضـيقات علـى مسـري األمعـاء الدقيقـة أو يف       

املرضى الذين مت تركيب ناظم القلب اخلطـي هلـم رغـم عـدم وجـود دراسـات تؤكـد تـداخل         

واجلدير بالذكر أنـه ال يتعـارض اسـتخدام الكبسـولة مـع أي مـن         .الكبسولة بعمل الناظم

مـراض املزمنـة مثـل القلـب أو الرئـة أو غريهـا، احلمــل، الشـبكات القلبيـة، وال الصــفائح          األ

 .اجلراحية املعدنية

 أهجزةة التشخيص

ــرامج احل تســتخدم لفحــص  اوميكــن اســتخدامه  .لتشــخيص األمــراض  اســب اآللــي ب

تستخدم أنظمة متقدمة قائمـة علـى احلاسـوب لفحـص األجهـزة       حيث األعضاء الداخلية للجسم

وغالبا مـا تسـتند أنـواع خمتلفـة مـن معـدات الرصـد يف املستشـفيات علـى           .ساسة من اجلسماحل

 .برجمة احلاسب اآللي

يف د يعتمـ و،جلسم البشري ألغراض طبيةاالتصوير الطيب حقل واسع يتعامل مع تقنيات ويعترب 

قدمـة  تقنيـات التصـوير الطـيب املت    ومـن أمثلـة    .احلاسـب اآللـي   تقنيـة حـد كـبري علـى    إىل  ذلـك 

احلصـول   يفستخدم برامج احلاسـوب  حيث ت التصوير بالرنني املغناطيسي كما ذكرنا سابقا

  (Three dimensions). األبعادعلى صور ثالثية 

 استخدامات احلاسب اآللي يف جماالت طبية أخرى

  استخدامات احلاسب اآللي يف املختربات -

يف معامـل التحاليـل الطبيـة، مداولـة     يستخدم احلاسب اآللي يف نظام املختـربات فهـو يتـوىل،    

 العينات بني أجهزة التحضري املختلفة، وإضافة احملاليل ومواد التحليل إىل هذه العينات،

 
 (14-4)شكل 
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ــات الفصــل،         ــار؛ كمــا يضــطلع بعملي ــها إىل أنابيــب االختب ووزنهــا وختفيفهــا وخلطهــا، ونقل

، وبـــالفحص الطيفـــي واللـــوني، بـــالطرد املركـــزي، واســـتخراج العينـــات للتحاليـــل احليويـــة 

 .وإجراء حتاليل الدم النمطية

 يف جمال الطب النووي احلاسب اآللي استخدام -

والطـب   يف جمال الطب النووي ، احلاسب اآللي استخدام تشخيصيةالتطبيقات ومن ضمن ال

النووي هو الفرع الطيب الذي تستخدم فيه النظـائر املشـعة لتشـخيص بعـض األمـراض وعـالج       

قــراءة نســبة وجــود  ل لوميضــياهــاز العــداد جباحلاســب اآللــي حيــث يــتم ربــط  . اآلخــرالــبعض 

 .  يف الدم وبطريقة حسابية وبيانية اهلرموناتا

 استخدامات احلاسب اآللي يف التخدير -

مرييالنـد وأثبتـت فاعليتهـا     مت تطبيـق نظـام حقـن املخـدر بواسـطة احلاسـب يف جتربـة جبامعـة        

 .التخدير املوضعي اليدوي لدى املرضى  كونها تقلل من إزعاجات تطبيق

كمـا أن اسـتخدام نظـام    . قبـل كـّل مـن األطبـاء واملرضـى      وقد القت هـذه الطريقـة قبـواًل مـن    

التخدير بواسطة احلاسب قـد أعطـى نتـائج مماثلـة ولـه نفـس فعاليـة التخـدير لطـرق التخـدير           

 .التقليدية

أن ُتعطـى بشـكل سـريع جـدًا      كـن إن إحدى مشاكل احلقن اليدوي هو أن املادة املخـدرة مي 

أنسـجة اجلسـم ميكـن أن     بطـيء جـدًا، وعنـد حـدوث ذلـك، فـإن ضـغط املـادة املخـدرة يف          أو

املـادة املخـدرة مبعـدل     أما التخدير بواسطة احلاسـب اآللـي فهـو حيقـن    ، يسبب إزعاجًا أو أملًا 

 .ثابت، مما يسبب أملًا أقل

ميكــن أن يوضــع علــى طاولــة العمــل،   هــو جهــاز   وجهــاز التخــدير بواســطة احلاســب اآللــي  

يقــوم الطبيــب بإدخــال رأس اإلبــرة  اآللــي،احلاســب  وحيتــوي علــى حقنــة موصــولة بســلك إىل

 . حبقن املادة املخدرة يدويًا ثم يضغط على زر ليبدأ احلاسب اآللي

 العمليات اجلراحيةيف احلاسب اآللي  تطبيقات 

 العشـرين  اجملـاالت اهلندسـية يف القـرن    الكبري الذي شهدته خمتلـف  قيننتيجة للتطور الت

اجلــراح ومــن   جنــب يف غرفــة العمليــات مــع الطبيــب  إىلاإلنســان اآللــي يعمــل اآلن جنبــًا  أصــبح ، 

بعـد  اجلراحيـة،   الشـخص الوحيـد الـذي يتواجـد يف غرفـة العمليـات       يكون املريض هو أناملتوقع 

 . بأنظمة روبوتية اهلمواستبد اجلراحني واملمرضني وأخصائيي التخدير االستغناء عن
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داخل غرف العمليـات ملسـاعدة األطبـاء اجلـراحني،      ، استخدام الروبوت2000ويف العام 

وقــد مت اختبــار كفـاءة الروبــوت اجلــراح يف عمليــات   .علـى إجــراء العمليــات اجلراحيـة الدقيقــة  

اجـرى   2009ويف ينـاير    .املفتـوح، واسـتبدال صـمامات القلـب     مهمة ودقيقة، مثل جراحة القلـب 

ــوت     ــتخدام الروبـــ ــى باســـ ــر أول عمليـــــة زرع الكلـــ ــدكتور جيفنـــ ــة نيوجرســـــي  الـــ  مبدينـــ

مبستشـفى   أجريت ، وقد 2003عام قبل الوهلل احلمد  توفرت هذه التقنياتأما يف اململكة فإن 

 عمليـات للمـرارة باإلضـافة لعمليـات     9عمليـة قلـب و   25 علـى سـبيل املثـال    امللـك خالـد اجلـامعي   

باملقارنـة بسـبعة    سـاعة  42باملستشـفى ال تتجـاوز    بعض املرضـى ة مكوث فرت وقد كانت. أخرى

ــام يف اجلراحــة   ــة،أي ــة جــدًا أ    كمــا أن التقليدي ــدم املفقــود قليل ــا و. نســبة ال ــتم حالي ســتخدام ا ي

يف ييـــع مستشـــفيات اململكـــة ة يـــراحالعمليـــات اجل العديـــد مـــن احلاســـب إلجـــراء تقنيـــات

ــا    ــن ذلـــك عمليـ ــا ومـ ــورة منهـ ــا املتطـ ــة  ت وخصوصـ ــالك البوليـ ــتقيم  وأوراماملسـ ــون املسـ   .القولـ

ــا يف هــذا اإلطــار نســتعرض شــيئا مــن أســلوب عمــل ا    ول ــد  لروبــوت اجلراحــ علن ــتم تزوي ي حيــث ي

التحرك حبذر داخل جسم اإلنسان، مـع إحـداث    ذراع حساسة جدًا تستطيعب يلروبوت اجلراحا

كمـا  . ك بها أثناء إجراء العمليةالكثرية اليت حتت املمكنة على اخلاليا واألنسجة األضرارقل أ

منهـا املـريض خـالل خضـوعه للعمليـة اجلراحيـة، وبالتـالي         انه يقلـل مـن درجـة األمل الـيت يعـاني     

  .بإذن اهلل تعاىل املضاعفات، ويزيد من سرعة الشفاء يقلل من خطورة وتداعيات

 جراحة العظام -

تطويـل  متعـددة ومنهـا    مـن خـالل جوانـب   جراحـة العظـام   يف استخدام احلاسـب اآللـي    ميكن

مرحلـة   بـأي هذا اجملال وخباصـة انـه ال يـرتبط     يفثورة  وميكن اعتبار ذلكالعظام وتنسيقها 

 .سم 30 إىلعمرية حيث يطيل العظام ملسافات كبرية تصل 

العظـام   يفالتقنيـة البيولوجيـة وتـتم عـن طريـق عمـل شـر  بسـيط         بهـذه اجلراحـة    ىيطلق علو

تطـول العظـام    لكـي دفعـات   أربعـة ثم يتم إبعاد الشر  يوميـًا علـى    أسبوع حتى يلتئم واالنتظار

علــى تناســق الطــول   مبحافظتهــاهــذه الطريقــة  ، وتتميــزســم  30 إىلملســافات كــبرية تصــل  

املصـاحب للقصـر والتطويـل بعمليـة      االعوجـاج تصـحيح   أنه ميكنكما . مقارنة بوزن اجلسم

 .واحدةجراحية 

 يفاحلاســب ااّلىل  حيــث اســتخدمســيبرييا  يفيعــيش  روســيجراحــات التطويــل بــدأها جــراح و

عمل إحداثيات معينة عن طول العظام يتم توصيلها بـه ليحـدد معـدل    من خالل تطويل العظام 

احلـوادث   ومصـابي شلل األطفـال  ويعد هذا االكتشاف حال ناجعا حلاالت  .وكيفية تطويلها

 .عيوب خلقية بدون جراحةالوالدة املصابني ب حديثيمن األطفال % 95عالج حيث أمكن 
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 العـالج اجلراحـي ملشـاكل   العظـام بـل تطـور ليشـمل      جراحـات تطويـل   وال يقتصر األمر علـى  

تتــيح تقنيــات اجلراحــة العظميــة احملوســبة  حيــث وأمــراض العظــام والعمــود الفقــري   املفاصــل

 : العظام جلراح

 ذلـك أن حيـدد    لرتكيب مكونات املفصل قبل أن يبدأ اجلراحة، مبـا يف  التخطيط املسبق

 .املقاسات املناسبة لتلك املكونات

 تحكم يف الوضع الصحيح للمفصل أثناء العملية، ملتزمـًا باخلطـة املرسـومة    القدرة على ال

 .مسبقًا

 بعد العملية ةج النهائيئاتالن إمكانية تقييم. 

 

 
 

فمــثاًل عنــد اســتبدال مفصــل الــورك أو الركبــة مبفصــل صــناعي فإنــه أصــبح إمكاننــا اآلن     

اســتخدام بــرامج وأجهــزة طبيــة دقيقــة تســاعد علــى إزالــة اجلــزء املــريض مــن املفصــل واملــراد     

استبداله بدقة متناهية لكي يتم بعدها تركيـب األجـزاء الصـناعية يف مكـان مشـابه متامـًا       

للوضع الطبيعي للمفصل مما يضمن سالمة ودقة أداء املفصل الصناعي وإطالـة عمـر األجـزاء    

يقلـل مـن احتمـال احلاجـة إىل إجـراء عمليـات أخـرى علـى هـذا املفصـل يف           اليت يتكون منها و

 .املستقبل

أما يف جمال جراحـة العمـود الفقـري فـإن تطبيقـات احلاسـب اآللـي قـد تسـاعد اجلـراح علـى             

الوصــول إىل مســتويات عاليــة مــن الدقــة عنــد وضــع الرباغــي واألســيا  الطبيــة الــيت تســتخدم    

اكن اليت يصعب الوصول إليهـا بـالطرق التقليديـة ممـا يـؤمن      لتثبيت الفقرات وخاصة يف األم

ــل مــن احتمــال إصــابة األجــزاء احلساســة مــن النخــاع         ــائج أفضــل للجراحــة ويقل  ألشــوكينت

 .واألعصاب الطرفية

ــة لالســتفادة مــن       ــإن هنــاك إمكاني ــا يف املســتقبل ف ــي أم األطــراف يف صــناعة  احلاســب اآلل

الـدماا الـيت تسـيطر    وبـط العضـالت واألعصـاب    رمـن   نختصـو امل االصطناعية، يتمكن فيها

يتــيح لططــراف ومــن شــأن ذلــك أن . ألطــراف صــناعيةا مــععلــى جــزء مــن اجلســم مــرة واحــدة 

 .ملرضى الشلل، والذي سيكون مفيدا جدا  اسة اللمسالشعور حباالصطناعية 

  جراحة العيون -
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إلزالـة امليـاه    راحيـة اجل ليـة ولـذا فـإن العم  . عيون البشر يف البنيـة التشـرحيية األساسـية   تتفاوت 

 . لجراحةلقياس قدرة اإلبصار يف كل عني قبل اخلضوع  تتطلبالبيضاء 

 رجهــاز الليــز  يســتطيعباســتخدام احلاســب اآللــي وجمموعــة متنوعــة مــن التقنيــات احلديثــة     و

األبعــاد تزويــد اجلــراح بنظــام   ومــن شــأن الصــور ثالثيــة . ومفصــلةصــوًرا عاليــة الدقــة  التقــاط 

حبيــث يســتطيع اجلــراح املخــتص ومــن .تكــر حيــدد األمــاكن املســتهدفة يف العــنيتصــويب مب

 إلجــراءلتخطــيط اهــذه الصــور باإلضــافة إىل القياســات الدقيقــة والبيانــات األساســية     خــالل

عملية جراحية حسب املواصـفات املثاليـة واخلاصـة والـيت ال ميكـن احلصـول عليهـا يف طـرق         

 .جراحية أخرى

 يةتجميلال العمليات اجلراحية -

 ويســاعد  العمليــة إجــراءيســهل  يــةالتجميل العمليــات اجلراحيــة احلاســب اآللــي يف   يســتخدم

 وذلك من إعطائه تصور مسبق العملية  شأن إجراء أو عدم إجراءب  هقرار على اختاذ ملريض ا

  
 

 لمـن خـال   العملية إجراءتسهيل يف احلاسب اآللي ويساهم . املتوقعة بعد إجراء العملية نتائجلل

  :التالية األمور

 التخطيط للعملية وحتديد موقع الندبة واملناطق اليت سيتم تعديلها . 

 خمتلفة وحفظها ع العملية وذلك بأخذ صور رقمية باجتاهاتضتوضيح مو . 

   حيــث ميكــن للمــريض والطبيــب متابعــة الــتغريات   تالفروقــامتابعــة النتــائج وحتديــد 

 . التدرجيية

 لة املريض الصحيةحفت البيانات املتعلقة حبا. 

الشكل املتوقع بعد العملية فان ذلـك غـري    إلظهاراحلاسب اآللي  استخدام على كل حال فإن

رسـم ميكـن بهـا تغـيري الشـكل       كـأداة احلالـة يسـتخدم    دقيق حيـث احلاسـب اآللـي يف هـذه    

الواقــع خيتلــف عــن ذلــك متامــا فهنــاك   أنكــبرية غــري  مــن مرونــة يعطيــهبالكامــل وذلــك ملــا 

 :كمن ذل. يوضحها  أنلحاسب اآللي لكثرية ال ميكن عوامل 

  وكـل   وأعصـاب وشـرايني   وأوردةوعظـام   وغضـاريف خمتلفة من جلد  أنسجةالتعامل مع

 أنكـبرية بهـا كمـا     تغـيريات  إجـراء هذه تتفاعل بطريقة خمتلفة عـن اجللـد وال ميكـن    

 .األخرىكل منها تتفاعل بطريقة خمتلفة عن 
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   ل مـع ييـع العمليـات اجلراحيـة ال تظهـر علـى احلاســب       الـيت حتصـ   التـورم والكـدمات

 .اآللي

 وتأثريها على موقع العملية فالتدخني والسكر مثال يعيقـان التئـام    عوامل الصحة العامة

 .رالكمبيوتعلى  اجلروح مما ال يظهر

  بهـا طبيعـة بشـرة     غليظة واليت يتحكم أوطريقة التئام اجلروح من ظهور ندبات عريضة

 .اإلطالقا على ثاًرأيالت اليت تتم باحلاسب اآللي ال ترتك الشخص فالتعد

 ( Radiotherapy ):اإلشعاعيالعالج 

أهـم   ومـن الواضـح أن   .اإلشـعاعي يعترب احلاسب اآللي ذو قيمـة عظيمـة يف جمـال العـالج     

للطاقـة يف   أهدف العالج الرئيسية باستخدام اإلشـعاع الـذري هـو احلصـول علـى تركيـز كـبري       

طــة بــه ، ياألنســجة احمل خلبيــث مــع احملافظــة علــى مســتوى إشــعاع مــنخفض يف مكــان الــورم ا

اجلسم ، وتلعب خربة الطبيب املعـاجل   وحماولة تفادي وصول اإلشعاع إىل األعضاء احلساسة يف

إن اسـتخدام احلاسـب اآللـي يزودنـا بطريقـة سـريعة        . ومهارته دورًا هامًا يف حتقيق هـذا اهلـدف  

  .العديدة اليت تؤثر على اجلرعة املشعة واملوكفاءة عالية لتقييم الع

 

أصـبح  و. دورا كبريا يف اجملـال الطـيب يف هـذه األيـام     أجهزة احلاسب اآللي تلعبعلى كل حال 

بفضل زيادة فاعليتهـا وكفاءتهـا    مستقبل أجهزة احلاسب اآللي  يف اجملال الطيب أكثر إشراقا

فيهـا ، كـذلك فـإن مـن املزايـا الـيت        لبشـرية الطبيـة ا  األخطـاء ل احتمـاالت  ؤتضانتائجها وودقة 

مـن أي دولـة    نتحصل عليها هنا هو أن املريض يستطيع أن خيتار األخصائي الذي يثـق بـه أكثـر   

احلاســب اآللــي   كمــا أن هنــاك إمكانيــة الســتخدام. يف العــامل وبــدون تكــاليف وعنــاء الســفر

مــن خــالل معلوماتــه  ف لــهجتـاه أي عــالج يصــر ملــريض ، والتنبــؤ عــن حساســية ا لوصـف الــدواء  

 .أن يوصف األدوية البديلة إبالا الطبيب الذي من شأنه املخزنة مسبقا عن جينات املريض ، و

 احلاسـب اآللـي   يكمن يف احتمالية توقفاخلطر األكرب لكن على الرغم من هذه املزايا فإن  

طـيب   وجود فريقهذه املعضلة بل وميكننا الوصول حل. يف التواصل أو فشل الشبكةعن العمل 

 .يف هذا اإلطارإذا حدث خطأ  يستطيع التدخل العمليات احتياطي يف غرفة جراحي
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 تدريب عملي

يقــوم مــدرب املقــرر بعــرض بعــض األجهــزة الطبيــة لتوضــيح كيــف متــت االســتفادة مــن      

وحياول قـدر اإلمكـان شـرح املعلومـات الـيت وردت يف       املعاجل الدقيق يف تطوير األجهزة الطبية  

 .هذه الوحدة وربطها بالتدريب العملي

 على الوحدة الرابعة أسئلة

مــا هــي أجهــزة ختطــيط القلــب واملــخ واألعصــاب والعضــالت ؟ اذكرهــا مــع شــرح مــوجز      .1

 .لكل منها 

 .نظم مراقبة املرضى اذكر ثالثة جماالت أو مواقع تستخدم فيها .2

 ألشعة ؟ا وما هي مزاياها واستخداماتها يف أجهزة األلياف الضوئيةعرف  .3

 عدد استخدامات احلاسب اآللي يف اجملاالت الطبية األخرى واشرح إحداها؟ .4

 هي أبرز استخدامات احلاسب اآللي يف العمليات اجلراحية؟ ما .5

على الرغم من املزايا املتعددة اليت يوفرها استخدام احلاسب اآللـي يف اجملـال الطـيب فـإن      .1

أذكــر هــذه املشــكلة ، ومــا هــو  ترتتــب علــى اســتخدامه، ة قــدخطــرهنــاك  ــة مشــكلة 

 السبيل حللها ؟

ويطلـب   ( األسنان ألطباءبرنامج املساعد الشخصي )يستعرض املدرب  مع املتدربني فيلم  .7

 منهم يف نهاية العرض أن يكتبوا مالحظاتهم عن املوضوع يف ضوء ما تدربو عليه؟

 : األسنان ألطباءبرنامج املساعد الشخصي 

http://forum.arabiomedical.com/showthread.php?t=31 

 

http://forum.arabiomedical.com/showthread.php?t=31
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 نظام املعلومات الصحية نظام املعلومات الصحية 

 

  الوحدة اخلامسةالوحدة اخلامسة
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  الوحدة اخلامسةالوحدة اخلامسة

 نظام املعلومات الصحية

Health Information System 
 

 .نظام املعلومات الصحيةالتعرف على  :اجلدارة

 :علىبإذن اهلل  لديك القدرة  يكونالتجربة عندما تكمل هذه : األهداف

  نظام املعلومات الصحيةمفهوم التعرف على  

  السجل الطيب اإللكرتونيالتعرف  على مفهوم 

 يف أنظمة املعلومات الصحية  لياآلاسب احل التعرف على تطبيقات 

 

 %.25إتقان هذه اجلدارة بنسبة  املتدرب إىلأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 

 ساعتان  :لتدريبالوقت املتوقع ل

 

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 وسائل العرض املرئية 

  استخدام برنامجPower point 

 

 اإلملام بنظام السجالت الطبية  :متطلبات اجلدارة
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 الصحيةم املعلومات انظ

 Health Information System 

 

 مقدمه

والنشاطات املرتبطة  ق ييع املرافتعدى تأثري احلاسب نطاق املستشفى إىل لقد

 ال يطلق على Health Informationمصطلح املعلومات الصحية وصار  باخلدمات الصحية

مشل أيًضا املعلومات اخلاصة بل  ،برفق العالجي فحساملريض يف املذات العالقة باملعلومات 

خرى املتصلة بالصحة والوقاية من األمراض ومعاجلتها واختاذ القرارات األ بالصحة العامة

  .والرعاية الصحية

فهي أساس عملية اختاذ القرارات  املعلومات،على  ويعتمد قطاع الرعاية الصحية بصفة عامة

والتخطيط السليم والتقييم املوضوعي واملتابعة الفعالة للربامج واخلدمات الصحية وقبل كل 

ومن هنا تأتي  .الصحيةات ذلك حتسني وجودة الرعاية الصحية املقدمة ملستهلكي اخلدم

من أهم الربامج اليت يلزم وجودها بكافة القطاعات  الصحيةأهمية اعتبار إدارة املعلومات 

الصحية ، والنظر إليها على أنها جزء ال يتجزأ من املنظومة العامة للرعاية الصحية يف أي دولة 

ت ، وضمان جودة الرعاية ، لدورها اهلام يف تطوير نظم وأساليب العمل ، وتوفري االحتياجا

 . املقدمة للمواطنني ، وتدريب الكوادر والقوى البشرية العاملة يف اجملال الصحي 

فهما  الصحية،ات إدارة املعلومات رتكزوتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعد من أهم م 

، نتيجة وتنظيم اخلدمات الصحية إدارة تفقد تغري .احلاليعصب احلياة ألي منظمة يف الوقت 

عتمًد ياملرض وحمدداتهما ، وأصبح كل ذلك للتغريات اليت طرأت  يف مفاهيم الصحة و

به يف نفس الوقت واكوهذا التغري .  اليت ترد تباعا والبيانات علوماتامل ىًا عللياعتمادًا ك

 التقنيةإحداث توازن بني  وهذا يتطلب منانظم املعلومات يف عامل التقنية ومضطرد  تطور

 .عنصرًا مساعدًا لتحقيق أهداف إدارة املعلومات التقنيةعلومات حبيث تكون وامل

لي ومعداته وبرجمياته وأجيال تطوره اآلولفهم املفاهيم األساسية املرتبطة بنظم احلاسب  

ميكن القول أن االعتماد األساسي يف هذا الشأن يتمركز حول قدرة وحدة املعاجلة 

إىل جانب التطور اهلائل الذي حلق . لي ما ميثله املخ يف اإلنساناآلاملركزية اليت متثل للحاسب 

وتطور وسائل التخزين  التخزينية، وسعتها وقدرتها االستيعابيةلي اآلبقدرات ذاكرة احلاسب 

من شرائح إلكرتونية وشرائط وأقراص ممغنطة وحتى ظهور أقراص الليزر املضغوطة بأجياله 

 :ه التطورات ميكن حتديدها يف نقطتني رئيستني هماوالنتيجة املبسطة هلذ. املختلفة 
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 .زيادة سعة وقدرة ودقة ختزين املعلومات .1

 .التكلفةاخنفاض  .2

 

وعلى نفس املنوال حدث تقدم كبري يف وسائل إدخال املعلومات من لوحات مفاتيح ، وأقالم  

اللغات لي على الصوت البشري ومفردات اآلتطوير قدرة تعرف احلاسب  ضوئية، حتى حماولة

املختلفة، وهي حماوالت مستمرة سيكون من نتيجتها بإذن اهلل إمكانية التحدث إىل 

 الطباعة،كما تطورت أيضًا وسائل اإلخراج كالشاشات وأجهزة . لي بلغة البشراآلاحلاسب 

وأخريًا شبكات املعلومات اليت أصبح أكرب وأهم تطبيقاتها بدون شك شبكة اإلنرتنت واليت 

خر من تطور النظم واملعدات نالت الربجميات وعلى الطرف اآل. اول اجلميعأصبحت يف متن

قسطًا وافرًا من التطور أيضًا لتلبية احتياجات استخدامات وتكامل النظم، فتطورت أنظمة 

التشغيل، ولغات الربجمة، ونظم قواعد البيانات، ونظم تكامل الشبكات، وأمن املعلومات، 

علوم تطبيقاته عاملًا متكامط من املنتجات واخلدمات اليت لي واآللتصبح أجهزة احلاسب 

تصب يف النهاية خالصة  رة تطورها بني املستخدمني، لتوظيف كل هذه اإلمكانيات 

   . لتحسني وتطوير قدرات التشخيص والعالج يف اجملال الطيب

      مةايا نظم املعلومات 

ات إلكرتونــي مرتابـط يســاعد بصــفة  مـا ســبق ميكــن القـول أن وجــود نظـام معلومــ    علـى ضــوء  

 هــــاوفاعليــــة عمليات ئهـــا والرفـــع مــــن كفــــاءة أدا  رافــــق الصــــحيةأساســـية  يف تطــــوير عمـــل امل  

 : وذلك من خالل حتقيق املزايا التالية ، هاوإجراءات

 .سرعة العمليات املطلوبة من خالل توفري الوقت واجلهد وتقليل حجم العمل  .1

 . سهولة حتديث املعلومات بشكل دوري .2

 .املعلوماتضمان أمن  .3

 . التقليل من حدوث األخطاء البشرية اليت قد تنتج عن قلة اخلربة  .4

 .توفري قاعدة معلومات موحدة وحديثة تساهم يف رفع جودة األداء بشكل عام  .5

 .زيادة رضا مستهلكي اخلدمة عن طريق حتسني اخلدمات املقدمة للعمالء  .1

العمليــات وتبســيط إجراءاتهــا وذلــك  حتقيــق كفــاءة العمــل مــن خــالل خفــض تكــاليف    .7

نتيجة للسرعة اليت تتم بها ، وتقليل اجلهـد البشـري ، وخفـض تكـاليف العمـل الـورقي       

 .، وإجراءات التعامل املالي املباشر 

 :تبعًا لعدة عوامل أهمها املرافق الصحيةوختتلف قدرات نظم املعلومات ب
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 .النشاط حمدودية منطقة العمل أو انتشار أو .1

 .د تقنية النظاميعقدرجة ت .2

 . وجمال عمل النظام .3

 

مثل تطبيق جمموعة أساسية من برامج ) ولذا قد يكون النظام وجماله عماًل أساسيًا بسيطًا 

على كافة البيانات لكل االحتياجات  يحيتو) شامط متقدمًا يف تقنيته و أو( لياآلاحلاسب 

وميكن النظر إىل (.  رفق الصحيبها املقوم يلكافة مستويات اإلدارة والعمليات املختلفة اليت 

 :التعقيد كما يلي هذا التقسيم على أنه نطاق ممتد يتدرج من حيث البساطة أو

 .بواحلاسب حكممر اليت تتوهو جمموعة من األوا: Software برنامج حاسب .1

وهـو عبـارة عـن شـبكة مـن بـرامج احلاسـب         :Activity Software ةطلطنشـ برنامج  .2

 (.تنظيم جدولة مواعيد املرضى  :مثل) توجه لتأدية نشاط حمدد لي املتكاملة اآل

لـي  اآلشبكة أكرب من برامج احلاسـب   :Function Software وظيفةلتأدية برنامج  .3

  (.حسابات املرضى  :مثل) توجه ألداء وظيفة جهة معينة 

 وحــدة ذاتيــة مــن شــبكات متكاملــة للحاســب  :Process Software عمليــةلبرنــامج  .4

وال حيتــوي هــذا  .األنشــطةميكــن مراقبــة والــتحكم يف جمموعــة معينــة مــن   بواســطتها

ــنيف ــاذ      علـــى التصـ ــن اختـ ــئولني عـ ــا بواســـطة املسـ ــتم اختاذهـ ــرارات والـــيت يـ ــاذ القـ اختـ

  .القرارات

ــرامج العمليــات      :Information System نظــام معلومــات  .5  أو) ويتكــون مــن أحــد ب

ات ريالقــرارات بعمــل تغــي  وم متخــذباإلضــافة إىل إمكانيــة أن يقــو ( أكثــر مــن برنــامج  

 .     مطلوبة يف النظام من خالل آليات مناسبة موجودة ضمن إمكانيات الشبكة

ونشـــاط عملــــه   :Advance Information Systemِ نظـــام املعلومـــات املتقــــدم   .1

ككــل وحيتــوي باإلضــافة إىل مــا ســبق يف نظــام املعلومــات إىل إمكانيــات     ىاملستشــف

 .ي املباشر والوقيت من أي مكان أخرى مثل االتصال اخلط

يفتح أفاقًا جديدة باستمرار  –واملستمر حتى اآلن  -والتطور اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات 

" لتطبيقات مفيدة وحديثة يف جمال اخلدمة الطبية ، واليت كان من أبرزها ظهور مفهوم 

ي يف يع وربط لي بدور أساساآلوالذي تقوم فيه شبكات احلاسب " الطب االتصالي 

ونقلها على نطاق  -مرئية  مسموعة أو مكتوبة أو– ىواملستشف  البيانات الطبية للمرضى

على نطاق واسع قد ميتد إىل خارج حدود  ضيق مثل الربط بني العيادات وبعضها البعض ، أو
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 املستشفى حبيث ميكن نظريًا وعمليًا استخدامه يف الربط بني املستشفىات املختلفة ، أو

ويسهم انتشار . تى يف أي مكان يف العامل حسب قدرة نظام وشبكة املعلومات املستخدمة ح

كأفضل وسيلة لتحقيق هذا اهلدف ، كما يسهم " السجل الصحي اإللكرتوني " استخدام 

 : أيضًا الطب االتصالي يف نشر املعلومات واليت تتضمن عدة أمور من أهمها

ــة وال   .1 ــة والوقائي ــة ، وضــمان جــودة اخلدمــة    اخلــدمات اإلكلينيكي تشخيصــية والعالجي

الطبية وخاصة يف األماكن البعيدة اليت ال يتيسـر هلـا سـبل حتقيـق اجلـودة ، وذلـك مـن        

 .خالل تعميم معايري اجلودة 

خــدمات االستشــارات واملتابعــة الطبيــة ، وخاصــة فيمــا يتعلــق باالحتيــاج العاجــل هلــذه           .2

ــص ب     ــى األخـ ــتويات وعلـ ــة املسـ ــى كافـ ــدمات علـ ــبة اخلـ ــة   النسـ ــة األوليـ ــز الرعايـ ملراكـ

 .ات املركزية على املستوى الوطين يواملستشف

 .املراقبة السريرية للمرضى عن بعد  .3

 .اخلدمات التأهيلية للمرضى  .4

لططبـــاء وأفـــراد هيئـــة " التعلـــيم الطـــيب املســـتمر " التثقيـــف الصـــحي للمرضـــى وعمليـــة  .5

    .وغريهمالتمريض 

على االختيار اجليد للمعدات ، وتوظيف مـا يناسـبها مـن     صحيةالويعتمد  اح نظام املعلومات  

بكافـة فئـاتهم ،    رافق الصـحية برجميات وملحقات ، لتناسب يف النهاية متطلبـات العـاملني بـامل   

وتالئــم األنشــطة املطلوبــة لتحقيــق األهــداف املخططــة ، فنظــام املعلومــات يف النهايــة مــا هــو إال    

وبالتـالي فـإن مـن    . ليـات الـيت تهـدف إىل أداء مهمـة معينـة      جمموعة منظمة مـن اإلجـراءات والعم  

علومــات تعريــف وحتليــل احلاجــة للنظــام ، وفهــم الــدور   املأهــم خطــوات تصــميم وهندســة نظــام  

املطلــوب مــن تطبيقــه ، وضــرورة اشــرتاك املســتخدمني يف عمليــة التحليــل والتطــوير مــن خــالل      

جــه حنــو اســتخدام حلــول ونظــم جــاهزة  دراســة متطلبــاتهم ، وحتديــد مــا إذا كانــت حــاجتهم تت 

. خصيصـــًا حســـب حاجـــاتهم ومتطلبـــاتهم  مصـــممةإىل تصـــميم نظـــم خاصـــة بهـــم  أمالتصـــميم 

بنـاء الربجميـات    ولتحديد هذا االختيار البد من حتليل عمليات املعلومـات املسـتخدمة الختيـار أو   

  .املطلوبة باملميزاتاملناسبة مع ضمان متيزها واتسامها 

 ليت حتكم املعلوماتية الطبيةاملعايري ا 

أال وهو املعايري اليت حتكم  صحيةعلومات الاملويبقى النظر إىل موضوع هام يتعلق بنظم 

بإصداراته املتتابعة، (  ICD) املعلوماتية الطبية ، ومن أهمها التصنيف الدولي لطمراض 

لصحية األساسية ، والتصنيف الدولي للرعاية ا(  DRGs) وجمموعات التشخيصات املرتبطة 
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، ومفردات العمليات الطبية ، واملسميات املنظمة للطب ، وغريها من التصنيفات املتعلقة 

، لضمان توحيد نقل وتبادل املعلومات وفهمها دون أن تفقد أهميتها  والرعاية الصحية بالطب

من معان  تفسري ما حتمله هذه املعلومات أو تهاعلى قراء املختصنيوقيمتها جملرد عدم قدرة 

  .حمددة 

 

 نظام املعلومات الصحيةجماالت استخدام 

يتزايد االهتمام باملعلومات الصحية كونهـا أصـبحت جـزءًا مهمـًا مـن املقومـات الرئيسـة        

ــة الصــحية  ــة     . ألنظمــة الرعاي وتعــّرف أنظمــة املعلومــات الصــحية بأنهــا االســتخدام املــتالزم لتقني

والتخـــزين واالســـرتجاع واملشـــاركة يف جمـــاالت   ي،اإللكرتونـــاملعلومـــات واالتصـــاالت والنقـــل 

وذلـك يف املوقـع    وإداريـة، الرعاية الصحية مبا فيها من تطبيقات طبية وصـحية وتعليميـة وحبثيـة    

 .نفسه أو عن بعد

وحيتاج أمر تطبيق نظم املعلومات الصحية يف املرافق الصحية إىل إعـداد وجتهيـز البنيـة التحتيـة     

اإللكرتونيـة ووضـع خطـة متخصصـة مليكنـة النظـام اإلداري واملـالي         لتقنية املعلومـات والصـحة  

 .وخطة أخرى لتطوير أنظمة التموين الطيب والتجهيزات الطبية

 : ويستفاد من نظام املعلومات الصحية يف جماالت متعددة

  .والصحيةاإلدارة الطبية  -

 . التخطيط الصحي االسرتاتيجي  -

 . التثقيف الصحي -

 . املختصني يف جمال الرعاية الصحية ورعاية املرضى  تبادل املعلومات بني -

  .الطيبالتعليم والتدريب  -

 .الوبائيالرصد  -

 نظام املعلومات الصحية أمثلة على تطبيقات 

 :ويتفرع من مفهوم املعلومات الصحية مفاهيم وأنظمة أخرى

 السجل الطيب اإللكرتونيمفزوم 

 الطبية حمدد يف شكل ملف أوالسجالت  أسلوب وعمل ملدة طويلة من الزمن كان

حدثت التطورات اهلائلة يف جمال  حتىجمموعة من األوراق اليت تكتب خبط اليد ، 

 بكل إمكانياته املتطورة حيث كان للحاسب اآللي تكنولوجيا املعلومات يف العقود األخرية
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إىل  ةالطبي تأثريه البال  على نظام السجالت الطبية  فتطور املفهوم التقليدي لنظام السجالت

أكثر مشولية وتقنية والذي يعرف حاليا بنظام السجالت الطبية اإللكرتونية شكل  منظا

(5-1.) 

 

 

 

 
 (.1-5)شكل 

 ةاإللكرتوني ةالطبي تالسجالمةايا 

ال ختتلــف الســجالت الطبيــة اإللكرتونيــة كــثريًا عــن الســجالت الورقيــة التقليديــة مــن    

 ناحية الوظيفة واألغراض

 :توفريها للمزايا التالية ختتلف عنها كليًا يف اولكنه

 ةيعن نظام السجالت الطب( 2-5)يتميز نظام السجالت الطبية اإللكرتونية شكل  .1

اليدوي بشموليته من ناحية حجم ونوعية املعلومات اليت حيتويها، كما أنه أكثر 

مركزية حيث تقوم فيه إدارة املعلومات املركزية جبمع ومعاجلة كافة البيانات 

العيادات سواء كان ذلك يف الواردة من ييع أقسام ووحدات املستشفى ذات العالقة، 

يقدم كما  و األقسام ذات العالقة برعاية املرضى،أالداخلية  أو األقسام واخلارجية،

والشئون اهلندسية  العاملني وشئون، اليةسابات املاحلمتكامط للمعلومات حول  انظام

 .الصحي  رفقيف امل والتموين الطيب
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 (2-5)شكل

 

نظام السجالت الطبية اإللكرتونية أكثر فاعلية وأقل كلفة من نظام السجالت  .2

اليدوي بسبب تالفيه ل شكاليات اليت يواجهها النظام التقليدي التقليدي  ةالطبي

واملتمثلة ببطء تدفق املعلومات وازدواجيتها وتكرار األخطاء يف  ةللسجالت الطبي

تداوهلا، إضافة إىل الصعوبات املتمثلة يف يع املعلومات الطبية واإلدارية وربطها مع 

 .بعضها يف دائرة واحدة

 ترقي الوسيلة الوحيدة  اليت تفضلها كثري من املؤسساظل السجل الطيب الو  .3

غري أن السجل الطيب . العالجية يف توثيقها للمعلومات اليت يتم تدوينها عن املريض

الورقي التقليدي هذا بدأ يواجه حتديًا صعبا يف السنوات املتأخرة  من جهة حتوله إىل 

قنية احلديثة من  استخدامات  السجل الطيب اإللكرتوني ، وذلك  نظري ما أنتجته الت

 :احلاسب اآللي املتعددة يف جمال السجالت الطبية ، نذكر منها ما يلي 

 (Diagnostic Reports)  تقارير املخترب واألشعة واألقسام التشخيصية-

 (Master Patient Index)  الفهرس العام للمرضى-

 (Diagnostic & Procedural Coding)ترميز األمراض والعمليات اجلراحية -

 (Discharge Analysis)نظام مراجعة وحتليل السجل الطيب -

 (Chart Tracking)تتبع جهة وموقع السجل الطيب للمريض -
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 (Tumor Registry)سجل مرضى األورام -

 Admission & Discharge)نظام إدخال وخروج املرضى باملستشفى-

System) 

 (Statistical Reports)التقارير اإلحصائية-

لكرتوني الطيب اإل اإلمالءظام يتميز نظام السجالت الطبية اإللكرتونية باستخدامه لن .4

 اءطباألوهو النظام املستخدم من قبل : (Central Dictating System)املركزي 

عن ( الرقم املوحد)مركزيا االتصال وفيه يتم  ضىالتقارير اخلاصة باملر يف تسجيل

ملستشفى أومن خارجه ،حيث يقوم األطباء بإمالء بعد سواء كان ذلك من داخل ا

، وتقارير (Discharge Summaries)التقارير الطبية ، وملخصات اخلروج

املتعلقة مبرضاهم حيث يتم تسجيل مثل  (Operation Reports)العمليات اجلراحية 

هذه التقارير يف احلاسب اآللي ويتوىل العاملون املختصون يف وحدة السكرتارية  

مهمة تفري  التقارير وطباعتها بعد االستماع هلا بواسطة  (Transcriptionist)طبية ال

ولقد ساعدت هذه التقنية على زيادة كفاءة و فاعلية األداء للعاملني يف . مساعات األذن

هذه الوحدة ووفرت على األطباء املعاجلني  كثريا من الوقت واجلهد وحسنت من جودة 

 .السجل الطيب للمريض املعلومات واكتماهلا يف

 حفت الوثائق الطبية علىقدرته على  ومن مزايا نظام السجالت الطبية اإللكرتونية .5

ويوفر هذا  إليها،بهدف اسرتجاعها يف وقت احلاجة  يف احلاسب اآللي ضوئية أقراص

غري النشطة  الطبية التسجمن املساحات اليت كانت ختزن فيها ال النظام كما هائال

حبسب سرعتها وطاقتها  حفت الوثائقوتتنوع آالت وأجهزة . فهابدال من إتال

 .االستيعابية

متتاز السجالت الطبية اإللكرتونية بدقة البيانات واحملتوى ، وسهولة الوصول  .1

للمعلومات اليت حتتويها من خالل تكاملها مع مصادر املعلومات املختلفة من خالل 

بالتبعية إىل تطور فكرة الالمركزية  نظم شبكات املعلومات اليت يؤدي استخدامها

 وتطور ذلكات واملؤسسات الطبية املختلفة ، يية وتواصل املعلومات بني املستشفاملعلومات

إىل التواصل عرب شبكة اإلنرتنت الدولية بني املستخدمني من األطباء واملرضى يف شتى 

ىل مكونات الرعاية والفحوصات والنتائج اليت تسفر عنها ، باإلضافة إ. أحناء العامل

 .التمريضية املقدمة للمريض 
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كان من نتيجة ارتباط السجالت الطبية اإللكرتونية وتكاملها مع نظم معلومات  .7

تشخيصية ،  وخدماتها املختلفة ، من خمتربات وأقسام أشعة ختصصية أو ىاملستشف

تلك  أن أصبحت. وصيدليات ، ووسائل عالجية خمتلفة ، وجراحات متعددة ، وغريها 

ووسيلة مساعدة  الصحية،السجالت مركزًا من مراكز القوة يف تقديم الرعاية 

فهي تقدم املعلومات الطبية اخلاصة باملريض يف  .أفضلللطبيب يف أداء عمله بصورة 

شكل متناسق ومتكامل، وخاصة يف ظل النمو املتزايد يف كمية ونوعية املعلومات 

املعلومات جمرد نصوص لفظية ووصفية حلالة الطبية وتنوع مصادرها، فلم تعد هذه 

تطور شفائه، بل أصبحت تشتمل على صور عديدة وحديثة من املعلومات  املريض أو

فبيانات املريض ومعلوماته الطبية اليوم تشتمل على أرقام . ووسائل عرضها املتطورة 

 معقدة من نتائج فحوصات الدم واهلرمونات واإلنزميات واملركبات ، واألشعة

كاألشعة السينية ، واملوجات فوق الصوتية، )  التشخيصية وصور أجزاء اجلسم

الرنني املغناطيسي ، ودراسات فيلمية لوظائف األعضاء  ةواألشعة املقطعية ، وأشع

لشرايني وأفالم مناظري اجلهاز ا ةطرثه التليفزيونية وأفالم قكرسم القلب وأشعت

 ( .اهلضمي وغريها 

كيفية السجالت الطبية اإللكرتونية ليست فقط يف تطوير  الوظيفة األساسية يف .2

عرض املعلومات والبيانات ولكن أيضًا يف كيفية ترتيب ذلك العرض ، وتنسيق 

أولوياته من حيث اخلطورة والتأثري واألهمية ، بغرض تدعيم قدرة الطبيب على متييز 

جة يصعب عالجها عالمات اخلطر ونذر املرض ومضاعفاته قبل أن تصل احلالة إىل در

إىل جانب توجيه الطبيب إىل االختيار األمثل واملساعدة يف اختاذ القرار السليم يف . 

اجلراحة املناسبة ، بداًل من تشتيت أفكاره بسرد مئات  الفحص أو وصف العالج أو

فقد مت تزويد نظم املعلومات احلديثة . املعلومات والبيانات واألرقام واحلقائق اجملردة 

الت الطبية بقدرات خاصة على معاجلة البيانات وحتليلها ، لدرجة اكتسابها للسج

القدرة على متييز األرقام اليت حتدد املرض يف نتائج الفحوصات املخربية عند جتاوزها 

للحدود الطبيعية املتعارف عليها ، وكذلك ربط تلك القيم واألرقام بسن املريض ونوعه 

أصبح يف اإلمكان عقد مقارنات آلية بني تلك النتائج وحالته الصحية األصلية ، كما 

 . جراحة معينة  وسابقاتها لتقييم استجابة املريض لعالج أو

أما من ناحية الربط بني األقسام املختلفة فقد زودت السجالت الطبية اإللكرتونية  .9

بإمكانية إنشاء وربط تعليمات الطبيب املختلفة لتصبح متكاملة ومتصلة بالقسم 
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فيكفي على سبيل املثال أن حيدد الطبيب نوع التحليل املطلوب يف  .بتنفيذهااص اخل

وسوف  –جبوار سرير املريض  سواء كان يف عيادته أو –السجل الطيب للمريض  

والذي يتوجه خمتص منه ألخذ العينات من املريض ،  ختربيصل تأكيد بذلك لقسم امل

املريض بشكل آلي فيتمكن الطبيب من ثم يتم حتليل العينة وتسجيل نتائجها بسجل 

 . اإلطالع عليها واختاذ القرار املناسب دون إهدار للوقت وبأقل جمهود ممكن 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (3-5)شكل 

 

حبسب برنامج  - وتظهر أهمية وفوائد تسجيل املعلومات الطبية بشكل رقمي  .10

 ICD-International Classification of)التصنيف العاملي لطمراض 

Diseases)  عند االحتياج للبحث عن معلومة بعينها من بني آالف املعلومات والبيانات

إدارية  عند استدعاء بيانات حمددة ملريض بناء على معطيات طبية أو املوجودة ، أو

وميكن استخدام نظم البحث عن املعلومات لتعريف وحتديد جمموعات من . معينة 

د يف إجراء البحوث والدراسات العلمية املرضى يتشاركون يف خصائص معينة تساع

 .الطبية ، وكذلك يف عمل اإلحصائيات الطبية والتقارير الوبائية وغريها 
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تسجيل هم فبإمكانهم وتعليمات همظاتومللحاألطباء واملختصني  تدوينأما خبصوص   .11

إىل أجهزة تسجيل مركزية متصلة  إمالئهاظات بشكل صوتي من خالل وامللح

قيام أو ة ، ليقوم بعدها املختصون بسماعها وإدخاهلا للحاسب آلي خبطوط هاتف آلي

وهي أكثر الطرق دقة ) الطبيب بنفسه وبشكل مباشر بإدخال املعلومات للحاسب آلي 

تدريب األطباء على استخدام احلاسب آلي ،  إىلولكنها حتتاج ( قلها تكلفة أو

ات واألدوية وغريها وكذلك حتتاج إىل وجود قوائم جاهزة للتشخيصات والفحوص

 لتسهيل االستخدام وتوفري الوقت واجلهد ، وتأكيد مطابقة البيانات املدخلة للمعايري

 .املتعارف عليها 

 

 

 

 االلكرتوني املوحد الطيب سجلال : 

هو مفهوم متطور يعرف بأنه يع منظم للمعلومات الصحية يف ملفات املرضى 

ويقوم مبدأ امللف الصحي . واحدواألفراد حبيث يكون لكل مريض سجل أو ملف 

االلكرتوني املوحد على توحيد الرتقيم للملف وذلك من خالل اعتماد رقم موحد 

للملف الطيب للمريض على املستوى الوطين بشكل يؤدي إىل تفادي ازدواجية 

والفحوصات الطبية مما يوفر الكثري من األموال  ةاألشعالبيانات والتقارير الطبية و 

بب تكرار العمل واالستفادة منها من قبل ييع املؤسسات الصحية املهدرة بس

 .الكرتونيا

  الرتميز الطيب(ICD &DRG :) 

باعتباره حجر الزاوية  املعلومات الصحية يف نظم  أهمية بالغة لرتميز الطيبيكتسب ا

والعمليات اجلراحية وغري اجلراحية  لطمراض صحيةعلومات الاملنظم  لوضع معايري

 (International Classification of Diseases)تصنيف الدولي لوفقا ل

لتصنيف وا ،(  DRGs) بإصداراته املتتابعة ، وجمموعات التشخيصات املرتبطة 

 والعمليات اجلراحية وغري اجلراحية هو ترية األمراض ( ICD) الدولي لطمراض 

لحات األمراض على إىل حمتويات رقمية أو رقمية هجائية  مما يؤدي إىل توحيد مصط

الكرتونيا  للبلدانربط القطاعات الصحية بخيدم  والذي من شأنه أن والعاملمستوى 

الستخدامهم ترميز موحد باإلضافة إىل أمكانية إعداد نظام مالي مبين على الرتميز 
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 والتأمني ،واخلاصيف التمويل والسداد للقطاع احلكومي  ويستخدم الرتميز. الطيب

 .احلساباتومراجعة  واألحباثالصحي 

 خدمات التواصل الصحي: 

تتيح هذه اخلدمة أمكانية التواصل بني مركز املعلومات الوطين الصحي واملواطنني 

واملقيمني وذلك من خالل استخدام وسائل االتصال االلكرتونية كاستخدام رسائل 

. نةاجلوال أو عن طريق رسائل الربيد االلكرتوني أو غري ذلك من الوسائل املمك

وتهدف هذه اخلدمة إىل أمكانية إرسال رسائل توعيه أو رسائل خدماتية مثل رسالة 

 .مبواعيد التطعيم لطفراد األسرة أو مواعيد املستشفيات وغريها

 

 

 اإلحصاء الصحي: 

يقوم برنامج اإلحصاء الصحي جبمع البيانات الصحية من القطاعات الصحية 

كذلك يقوم الربنامج . ني ومتخذي القراروحتليلها وإعطاء خمرجات تساعد الباحث

اإلحصائي بإمداد مصلحة اإلحصاءات العامة باملعلومات الصحية املطلوبة من 

كما يوفر الربنامج املعلومات الصحية املطلوبة من منظمة الصحة العاملية . املركز

 .وغريها من املنظمات الدولية كمرجع موحد جلميع املعلومات على مستوى اململكة

 لقاموس الصحيا: 

هو جمموعة البيانات الوطنية املشتملة على تعاريف للبيانات املعيارية وعناصرها 

املختلفة الستخدامها يف يع البيانات من املرافق الصحية أو اخلدمات اجملتمعية 

وحتتوي بيانات القاموس الصحي الوطين على معلومات جغرافية وشخصية ومعلومات 

ها وميكن االستفادة من قواعد البيانات املوجودة يف بناء النشاطات السكانية وغري

 .القاموس

ويساعد القاموس الصحي الوطين مبا حيتويه من معايري للبيانات يف حتسني اجلودة 

والدقة والتفسري والتوثيق والشفافية والتداول وسهولة الوصول والرتابط ومقارنة 

اد احتماالت فشل البيانات يف قياس ما املعلومات والبيانات، وبدون هذه املعايري تزد

يفرتض أن تقيسه كما تقل القدرة على املقارنة بني البيانات اليت يتم يعها من 

 .املواقع املختلفة
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وعليه تكتسب نظم املعلومات الصحية أهميتها من خالل استخداماتها املتعددة 

يف البحوث وعمليات  وقدرتها العالية على يع املعلومات والبيانات لالستفادة منها

 .التخطيط االسرتاتيجي وحتديد االحتياجات للمدى البعيد

 البحوث الصحية: 

تطوير البحوث الصحية ألنها  عملية يفبالغة ظم املعلومات الصحية أهمية تشكل ن 

تسهل من تبادل املعلومات بني املراكز البحثية املختلفة سواء على املستوى الوطين أو 

  .لياإلقليمي أو الدو

  نظام املعلومات الصحية أمثلة على تطبيقات

يف املرافـق الصـحية فهـي متعـددة لكننـا سـنركز        نظام املعلومـات الصـحية  أما تطبيقات 

 :على أهمها

 السجالت الطبية اإللكرتونية: أوال 

ويطلــــق عليــــه أيضــــا الســــجل الصــــحي اإللكرتونــــي ، ويعتــــرب الســــجل الطــــيب  

حيـث تتفـرع عنـه قنـوات      حمسـوب ظـام صـحي   اإللكرتوني حجر الزاوية يف أي ن

 . عديدة من املعلومات املرتبطة بتقديم الرعاية الصحية للمريض 

 خـــالل جهـــازويســـتخدم هيئـــة التمـــريض نظـــام املعلومـــات الصـــحية بشـــكل فاعـــل مـــن   .12

احلاسب احملمول على عربة جبوار سرير املريض، لتسجيل اجلرعـات الدوائيـة الـيت يـتم     

احلـرارة  )املالحظات اخلاصـة بالقياسـات احليويـة للمـريض      يلوتسج. إعطاؤها للمريض

حبيث يتم التحقـق مـن هويـة املـريض مـرتني ثـم يقـوم املمـرض         ( والضغط ونبضات القلب

 .بإدخال املعلومات إلكرتونيا

ومواعيد الدخول االختياريـة عـن طريـق املوقـع      ميكن حجز مواعيد العيادات اخلارجية  .13

 .اإللكرتوني للمستشفى

أقسام الطوارئ هناك إمكانيـة ملتابعـة املرضـى ملعرفـة مـوقعهم احلـالي، ومـا إذا مت        ويف  .14

خــروجهم أم أنــه قــد مت إدخــاهلم للمستشــفى أم أنهــم مــا زالــوا يف قســم الطــوارئ، وطــول 

مدة بقائهم يف كل غرفة من غرف قسم الطوارئ، وطـول املـدة الـيت اسـتغرقها املـريض      

 .يف تلقي اخلدمات
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لومــات الصــحية اخلــاص باحلــاالت احلرجــة وُيســتخدم هــذا النظــام يف   وهنــاك نظــام املع .15

ــة والباطنـــة          ــزة اجلراحيـ ــدات العنايـــة املركـ ــي وحـ ــن املستشـــفى وهـ ــددة مـ ــام حمـ أقسـ

 .واألطفال، وغرف العمليات

تعترب البطاقة الصحية الذكية من أهـم التطـورات يف جمـال    : البطاقة الصحية الذكية  .11

 االئتمـان ، وهي عبارة عن بطاقة صغرية يف حجم بطاقـة  املعلومات الصحية اإللكرتونية 

ــزودة بوحــدة         ــة يف الصــغر ، وم ــة متناهي ــها شــرحية إلكرتوني ــت يف داخل ــة ، ومثب العادي

ذاكــرة صــغرية لتخــزين املعلومــات ، وتعمــل فقــط عنــدما يــتم إدخاهلــا يف وحــدة خاصــة    

ــب      ــاز احلاسـ ــبح جهـ ــة ، حيـــث يصـ ــات الذكيـ ــارئ البطاقـ ــمى قـ ــارئ البطاقـــ )تسـ ات قـ

ــة ــا     ( الذكيــ ــات وختزينهــ ــتقبال املعلومــ ــطة الســ ــة نشــ ــه يف حالــ ــة عليــ ــربامج احململــ والــ

واســرتجاعها ، ويقــوم متخصصــون بتحميــل احلالــة الصــحية لصــاحب البطاقــة ، وعنــد    

صــاحب )مراجعتــه للمستشــفى يســتطيع األطبــاء التعــرف علــى التــاريخ املرضــي للمــريض  

ــى دقــة وســرعة التشــخيص و     ( البطاقــة ــل األخطــاء الطبيــة    ممــا يســاعد عل العــالج وتقلي

 .وختفيض التكاليف

 

 :الطب االتصالي: ثانيًا

يفــتح  –واملســتمر حتــى اآلن  -التطــور اهلائــل يف تكنولوجيــا املعلومــات مــا مــن شــك يف أن 

أفاقًا جديدة باستمرار لتطبيقات مفيدة وحديثة يف جمال اخلدمة الطبية ، والـيت كـان مـن    

لــي بــدور اآلوالــذي تقــوم فيــه شــبكات احلاســب  " التصــالي الطــب ا" أبرزهــا ظهــور مفهــوم  

ــة للمرضــى     ــات الطبي ــط البيان ــة أو – ىواملستشــف أساســي يف يــع ورب  مســموعة أو مكتوب

علـى نطـاق    مثل الربط بني العيادات وبعضـها الـبعض ، أو   قريبونقلها على نطاق  -مرئية 

مليًا اسـتخدامه يف الـربط   واسع قد ميتد إىل خارج حدود املستشفى حبيث ميكن نظريًا وع

االسـتفادة  ممـا يفعـل مسـألة    حتـى يف أي مكـان يف العـامل     املختلفـة ، أو  مراكز العالجبني 

ــادرة     املرضــى يف القــرى واملــدن   حبيــث يــتمكن مــن خــربة االستشــاريني يف التخصصــات الن

 : مها من أه ، لعلالصحية املتطورة يف املدن الرئيسية استخدام موارد الرعايةالصغرية من 

اخلــدمات اإلكلينيكيــة والوقائيــة والتشخيصــية والعالجيــة ، وضــمان جــودة اخلدمــة  .1

الطبية وخاصة يف األماكن البعيدة اليت ال يتيسر هلا سبل حتقيق اجلودة ، وذلـك مـن   

 .خالل تعميم معايري اجلودة 
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 خــدمات االستشــارات واملتابعــة الطبيــة ، وخاصــة فيمــا يتعلــق باالحتيــاج العاجــل هلــذه     .2

اخلـــدمات علـــى كافـــة املســـتويات وعلـــى األخـــص بالنســـبة ملراكـــز الرعايـــة األوليـــة   

 .واملستشفىات املركزية على املستوى الوطين 

 .املراقبة السريرية للمرضى عن بعد  .3

 .اخلدمات التأهيلية للمرضى  .4

ــة    .5 ــيم الطــيب املســتمر  " التثقيــف الصــحي للمرضــى وعملي ــة  " التعل ــاء وأفــراد هيئ لططب

    .غريهموالتمريض 

اسـتخدام الطـب االتصـالي سـاهم      أنمن خالل التجارب القائمة يف العديد مـن الـدول اتضـح    

حتسـني   إىل وأدىيف خفض التكاليف االقتصادية لتقـديم اخلدمـة الطبيـة بشـكل كـبري،      

بيئــة املعلومــات والســجالت الطبيــة، واثبـــت فعاليتــه االجيابيــة يف تقــديم الــدعم واملســـاندة         

ــة   للمراكــز الصــغري  ــل وألغــى يف  األوليــةة يف املنــاطق الريفيــة ويف مراكــز الرعاي ، حيــث قل

ــة         املركــز  إىلبعــض احلــاالت ضــرورة نقــل املــريض مــن املركــز الصــحي يف املنطقــة النائي

وحتاليـل املـريض عـرب وسـائل      أشـعة مكـان نقـل   إلبا أصـبح ما بعدالصحي باملدينة الكبرية، 

 االستشاري صاحب التخصص الدقيق يف املركـز  االتصال االلكرتونية ومناقشتها فيما بني

االقــرتاح والــرأي حنــو خطــوات العــالج    إبــداءومــن ثــم   الفرعــيوزميلــه يف املركــز   رئيســيال

وضرورة نقل املريض أم ال، فعلى سبيل املثال، يتم حاليا حتويل ييـع مرضـى القلـب تقريبـا     

ستشـاري بتلـك املنـاطق وعـدم     جدة من غالبية مناطق اململكـة لعـدم وجـود اال    أوالرياض  إىل

ــتم   أنوجــود التجهيــزات املناســبة للتعامــل مــع مثــل هــذه احلــاالت وبعــد       ــه ي  إعــادةيــتم حتويل

الفحوصات يف املركز الكبري وحتديد مواعيد متالحقة تستهلك وقـت املـريض وتتسـبب يف    

يف املركــز الصــغري، ويف   إجراؤهــا باإلمكــانفحوصــات وخطــوات كــان   وإجــراءتكــرار 

مناقشـة   إجـراء  تفعيل برنامج الطب االتصالي، فـإن االستشـاري املتخصـص ميكنـه     حال مت

أو مؤمتر عرب شبكة الطب االتصالي واالطالع على نتائج فحوصات املـريض واالطـالع علـى    

فحوصات ختطيط القلب وغريها من التحليالت بيسر وسهولة وقد ال تزيد تكلفـة ذلـك عـن    

لــدى كـل مـن الطــرفني، وهـي تكلفـة رمبــا ال     " ونمـايكرف "كـامريا والقــط صـوتي    إجيـاد 

 .تتجاوز عدة مئات من الرياالت تسهم يف ختفيض مئات األلوف من الرياالت

الفائدة احليوية األخرى للطب االتصالي تكمـن يف جماالتـه التعليميـة والبحثيـة والتدريبيـة،      

 إجـراء ما ميكن ييع املناطق ك إىلحيث ميكن نقل املؤمترات والندوات الطبية مباشرة 

البحوث والدراسات املشرتكة بيسر وسهولة حيث يوفر نظـام الطـب االتصـالي وسـيلة فعالـة      
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تعقـد نـدوات ومـؤمترات     إنلنقل املعلومـات وتبـادل اآلراء حوهلـا، فـيمكن علـى سـبيل املثـال        

واختبارات مشرتكة فيما بني كلية الطب احلديثة جبازان وبقية كليات الطب ذات اخلـربة  

لتعليم الطيب، وخصوصا يف ظـل صـعوبة تـوفر الكـوادر الطبيـة املتخصصـة، فبـدال مـن         يف ا

نقـاش طـيب مـع طـالب كليـة الطـب        إجـراء  أومـن الريـاض لتقـديم حماضـرة      أسـتاذ ان يتجه 

جبازان فيمكنه التواصل معهم عرب قنوات الطب االتصالي، وغري ذلك من الفوائـد واألمثلـة   

ي يف تطوير اخلـدمات الطبيـة والتعلـيم والبحـث الطـيب مبـا       اليت حيققها نظام الطب االتصال

 ..يتيحه من تبادل للمعلومات الطبية بيسر وسهولة وبكلفة قليلة مقارنة بالطرق التقليدية

حمليا ال نغفل وجود التجارب متمثلة يف االتصال الفضـائي مـع بعـض املراكـز العامليـة بـدأها       

واخلاصـة   األهليـة ث وتبعته بعض املراكز مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األحبا

 .األخر

ذلــك هــو جتربــة   إىلأمــا بالنســبة للطــب االتصــالي علــى املســتوى الــداخلي، فــأقرب الــربامج    

مستشـــفى امللـــك فيصـــل التخصصـــي ومركـــز األحبـــاث يف التعـــاون مـــع مستشـــفيات وزارة    

 .خمتلف مناطق اململكة إىلاملتخصصني  إرسال حيث يتمالصحة، 

 

 :(PACS) الباكس  -أرشفة ونقل الصور ظامن: ثالثا

هـو  (Picture Archiving & Communication System)  البـاكس نظـام  

وهـو  ( مثل أفالم األشـعة )الطبية  نظام حاسب آلي متكامل يقوم بتخزين وتوزيع وعرض األفالم

ــة ألخــذ األفــالم وعرضــها، وهــو      ــة     متكامــل مــع األجهــزة الرقمي ــرتبط مــع األنظم كنظــام ي

 :مثل علوماتية الطبية األخرىامل

   (Hospital Information System)  اتيأنظمة املستشف  -

 . (Radiology Information System) معلومات األشعة نظامو  -

 

 

 (4-5)شكل 
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طبيـب يف املستشـفى علـى معاينـة أفـالم       فـالم اإلشـعاعية يسـاعد أي   نظـام أرشـفة وتناقـل األ    إن 

يشـاهد   أن باإلمكـان باملستشـفى، كمـا أصـبح     األشعة وتقاريرها ألي مريض ومن أي مكـــان

 .يف الوقـــــــــت ذاتـــــــــه كثـــــــــر مـــــــــن طبيـــــــــب ومـــــــــن أكثـــــــــر مـــــــــن مكـــــــــــــــانأ األفـــــــــالم

يـتم حفظــــــها بصــورة    لـيت النظـام تعتمـد علـى تقنيــة األفـالم الرقميـة لطشـعة وا       افكـرة هـذ   إن

املعـدودة، مقارنــة بالطريقـة     تتجـاوز الثـواني   بسرعة فائقة ال أخرىلكرتونية واسرتجاعها مرة إ

 وإرسـاهلا ووقتـًا طـوياًل السـرتدادها     السابقة حلفت ملفات األشعة واليت تتطلب مساحات كبرية

واملمرضـني يف انتظـار وصـول     األطبـاء بـدوره خفـــــــض معانـاة     وهـذا . املرضـى  وأجنحـة للعيـادات  

 .تــــــأخري تقــــــديم اخلدمــــــة العالجيــــــة للمرضــــــى  إىلدومــــــًا  األشــــــعة والــــــذي كــــــان يــــــؤدي 

لعشــــرات السـنني يف مساحــــــات     األشـعة حفت أفـالم   إمكانيةاجلديد  و من فوائد هذا النظام

كــان  مقارنــة بالنظــام الســـــــابق والــذي مبوجبــه     ( مســاحة غرفــة عاديــة   تتجــاوز  ال) صــغرية 

األنظمـة  من مخس سنوات حسـب   أكثراليت ميضي عليها  األفالم إتالف إىل يضطر ىاملستشف

 أصـبح  فقـد  ىل ذلـــك إ إضـافة . للتخـزين  كافيـة  املستشـفيات لعـدم تـوفر مسـاحة     يف ااملعمول به

 األرشـفة  نظـام  إىلخارجـه  أوقدميـة سـواء مـن داخـل املستشـفى       أشـعة  فيلمأي  إدخال باإلمكان

 .اجلــــديدة اسح الضوئي ومن ثم حفظه يف النظام ومقارنته باألفالمعن طريق امل

 مكونات نظام الباكس

 : من عدة أجزاء أساسية أرشفة ونقل الصور نظام تكوني 

 rsevreS خوادم .1

 Wide Area)واسـعة    (Local Area Network-LAN)شبكة نقـل حمليـة      .2

Network-WAN)  ق عليهـــــــــا لتــــــــوفري ارتبـــــــــاط اخلـــــــــادم بالطرفيـــــــــات ويطلـــــــــ

nottaCmnummoC kemwovN & lmtmmuD mCuvuumvanmave 

 Media Storage Unit وحدة وسط ختزين .3

 lumu nniamummmoC noCmvoDDev املعلومات متحكم يع .4

 Display Workstations عمل ملشاهدة األفالمأو مكاتب حمطات  .5

 Image data compression برنامج لضغط األفالم   .1

 Artificial intelligence ذكاء اصطناعي .7

 Opto-electronic devices لكرتوبصريةإ أجهزة .2
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 Software برنامج متخصص .9

 

 الباكس أنواع

 Mini PACS الباكس الصغري .1

 .فقط قسم األشعة نطاق خدم داخليستوهو الذي 

    Mid Scale PACS الباكس املتوسط .2

حمدود  من نطاقضاألفالم  وهو الذي من خالله يتمكن األطباء املختصني من مراجعة

 (.العناية املركزة، غرف العمليات)األشعة مثل  خارج قسم األقسام املهمةمن 

  Large Scale PACS الباكس الكبري .3

ميكــن اســتخدامه علــى نطــاق واســع داخــل أروقــة املستشــفى، حيــث     وهــو النــوع الــذي   .4

سـب  يستطيع املختصون من األطباء مراجعـة أي مـن أفـالم األشـعة مـن خـالل أجهـزة احلا       

العنايــة  العيــادات اخلارجيــة أوســواء كــان ذلــك يف  بشــبكة املستشــفى  ةوصــولاآللــي امل

ميكـن   كمـا أنـه  .اخل.. وحمطـات التمـريض  األقسـام الداخليـة    الطـوارئ أو  املركـزة أو 

وذلـك يف   )عن بعد بواسـطة االنرتنـت    أفالم األشعة راجعةم األطباء األشعة منألخصائي 

األكثـر شـيوعا يف   هـو   مـن البـاكس  هـذا النـوع   يعتـرب  و .)اخلاصـية  هتـوفر مثـل هـذ    حـال 

  .املستشفيات

 الباكسنظام  مبدأ عمل

 :حسب اخلطوات التالية الباكسنظام  ويعمل

مكتــب املواعيــد يــتم اســتالم طلــب األشــعة   اخلــاص باألشــعة أو االســتقبالعنــد مكتــب  .1

 . املعاجل لكرتونيا مباشرة من الطبيبإ

( املستشـفى  نظـام معلومـات  ) HIS وني عـن طريـق نظـام   لكرتإيقوم الطبيب بإنشاء طلب  .2

  .فوري للمريض إجراءتسجيل عمل  ومن ثم يتم حتديد موعد للمريض أو

مقطعية أم رنـني   سواء جهاز أشعة سينية أم أشعة)أشعة من أي مصدر  فيلموقبل أخذ أي  .3

اصــة اخل املعلومــات األساســية استحضــاريــتم ( اخل...مغناطيســي أم موجــات فــوق صــوتية 

وتعــرف هــذه املعلومــات  . HIS والــذي بــدوره يأخــذ املعلومــات مــن   RIS بــاملريض مــن

 والســن واجلــنس والعمــر االســمفيــة للمــريض مثــل رقــم امللــف الطــيب و تعريباملعلومــات ال

 ..وهكذا
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ويـتم كـل ذلـك     عـن قـراءة األفـالم    املسـئول اسـم الفـين والطبيـب     إدخـال بعد الفحص يتم  .4

إدخــال  القــدرة علــى إىلباإلضــافة ( ة بطريقــة صــحيحةكانــت مربجمــ إذا)بشــكل آلــي 

 .اخل.... الصبغة وكميتها ونوعها كاستخدامبعض املعلومات يدويا 

امللف الذي حيتـوي علـى    يرسلعمل الفحص  بعد االنتهاء منعلومات وامل إدخال إمتام عند .5

 PACSوحـدة األرشـيف بنظـام البـاكس     إىلواملعلومات املصاحبة لـه   اإلشعاعية األفالم

Store إعطـاء ميكن ألي نقطـة موصـولة بالشـبكة احلصـول علـى األفـالم فـور         ومن ثم 

ــر  ــتم االســتدعاءأم  Diagnosticاألفــالم مباشــرة للمحطــة التشخيصــية    إرســال أوي

Workstation ، األشــعة داخــل قســم   أطبــاءاســتدعاء األفــالم مــن قبــل   وعــادة مــا يــتم

ــا د األشـــعة وهـــم حيصـــلون علـــى أفـــالم كاملـــة احلجـــم   ـــ يعـــرف  ون ضـــغط وهـــذا مـ بـ

Diagnostic Quality Images  املخصصـة  املكاتـب  يف  اإلطـالع عليهـا  يـتم  ، حيـث

 .تشخيصللمراجعة وال

 بالنسبة لططباء خارج قسم األشـعة خاصـة املوجـودين يف الطـوارئ والعنايـة املركـزة       أما .1

ــى    ــادات فيمكــنهم احلصــول عل ــون ف    أفــالموالعي ــيت يعمل ــااألشــعة ضــمن مــواقعهم ال  .يه

 

 

 :العاملون على الباكس 

يف املراكــز العالجيــة جمموعــة مــن ( البــاكس)أرشــفة ونقــل الصــور  نظــاميتــوىل تنفيــذ 

 :املختصني ، وتتحدد مهامهم وفقا الختصاصاتهم وخرباتهم 

 PACS Project Manager مدير مشروع  الباكس  .1

تأكد مـن حتقيـق   هو الشخص اخلبري الذي يقوم بإعداد املشروع ووضع املواصفات، وال

طلبات القسم واملستشفى، والتحقق من تطبيق كل مرحلة من مراحل التطبيـق بطريقـة   

وعادة ما يكون هذا الشـخص فـين    . صحيحة، وهو الشخص الذي يدير كامل املشروع

  .أشعة مؤهاًل بدورات يف الباكس

 PACS Workflow Manager: مدير حركة املرور بنظام باكس  .2

ون شخصًا له مؤهل فـين أو خمتصـًا باألشـعة، ولـه علـم ودرايـة وخـربة        وهذا عادة ما يك

وقــد يكــون هــو نفســه مــدير املشــروع ، بعــد انتهــاء    . باحلاســب وتطبيقاتــه والشــبكات 

ومهمته هي غاية يف األهمية ألنهـا روح نظـام البـاكس، وهـو مـن يضـع اخلطـط        .املشروع

م حدوث اختناقات يف أي مرحلة إلرسال األفالم بالشكل املطلوب والدقة املطلوبة، وعد
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كمــا أنــه هــو املســئول عــن تــدريب األطبــاء وبقيــة     .مــن مراحــل انتقــال الفــيلم بالشــبكة  

ومـن املعلـوم أن أي   .املوظفني بالقسم على استخدام النظام و التعريف خبصائصـه ومزايـاه  

ـــ       ــة كامل ــاج إىل درايـ ــا حتتـ ــة، ألنهـ ــذه املهمـ ــام بهـ ــتطيع القيـ ــة ال يسـ ــين يف املعلوماتيـ ة تقـ

ــاز، وأنــــواع الفحــــوص اإلشــــعاعي    ــن . ةبــــاألجهزة، وطبيعــــة عمــــل كــــل جهــ وكــــثري مــ

 .املستشفيات تقع يف هذه املشكلة عند عدم أخذ هذه النقطة باالعتبار

 : PACS Administrator املدير التقين لنظام الباكس .3

هـــو الشـــخص املســـئول عـــن صـــيانة األجهـــزة و مالحظـــة الشـــبكة اخلاصـــة بالبـــاكس  

وعادة مـا يكـون هـذا    . ل نسخة احتياطية جلميع املعلومات واألفالم يوميًاومراقبتها وعم

 IT))الشـخص مـن خـارج ختصـص األشـعة، وذا خـربة جيـدة يف احلاسـب والشـبكات          

Back ground (ميكن أن يكون أي تقين يف املعلوماتية مع خربة يف الشبكات. ) 

 :Trainer املدرب .4

 .صعوبة يف االستخدام أي مشكلة أو وهو الذي يلجأ إليه املستخدم  عند حدوث

 

 

 

 استخدامات احلاسب اآللي يف الصيدلية: رابعًا

وتوزيــع العديــد مــن األدويــة    ، يســتخدم احلاســب اآللــي لتجهيــز العديــد مــن الوصــفات       .1

العالجية اخلاصة لكل مـريض داخـل املستشـفى، حيـث يسـاعد احلاسـب الصـيدلي يف        

تعرف علــى سـجل املــريض ومطابقـة الوصــفة   إنهـاء إجـراءات تــداول الوصـفات الطبيــة بـال    

والكشـف  ، ومعرفة ما إذا كان املريض حساسا جتاه نـوع معـني مـن األدويـة    ، ، حلالته

وطبـــع البطاقـــة الالصـــقة ، والكشـــف عـــن تـــداخالت األدويـــة، عـــن االزدواج العالجـــي

 .للوصفة

مكانيـة  يستفيد األطباء من احلاسب من خالل االتصال املباشر باملخازن للتعـرف علـى إ   .2

 .توفر الدواء يف املخزون العام واختيار البديل يف حال عدم توفره 

املـتحكم بـه   )وتوزيع األدوية عن طريق الرجل اآللي ، أصبح باإلمكان جتهيز الوصفات .3

كما أن احلاسب مزود بـربامج والـيت   ، على نظام اجلرعة الواحدة ( عن طريق احلاسب
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كمــا أنــه حيتــوي علــى ملفــات تقــوم ، ضمــن خالهلــا يــتم حســاب وضــبط اجلرعــة للمــري

 .وغريها من املعلومات ذات األهمية، بإظهار كل ما يتعلق حبالة املريض الصحية

يف جمــال الصــيدلة اإلكلينيكيــة فبإمكــان احلاســب الكشــف عــن تــداخالت األدويــة   .4

وكثريا ما يستخدم احلاسب يف املساعدة على اختاذ القـرارات  ،والتفاعالت الضارة هلا 

 .واستخدامه يف جمال التغذية الوريدية للمرضى، ينيكيةاإلكل

يستخدم احلاسب يف إعطـاء  ، (Drug Information)ويف مركز املعلومات والسموم  .5

كمـا أنـه يسـاهم يف إنقـاذ احلـاالت الطارئـة       ، النصح واإلرشاد اخلاصـة بأدويـة املرضـى   

عة احلصــول و ســر، وذلــك عــن طريــق البحــث الســريع ، كالتســمم الــدوائي أو الغــذائي

 .املطلوبة ةعلى املعلوم

يســتطيع املختصــون مــن األطبــاء والصــيادلة االســتفادة مــن خــدمات احلاســب يف جمــال       .1

ــة      ــد مــن األدوي ــة مــا هــو جدي ــة مــن املصــادر     ، الصــيدلة يف متابع ــر فاعلي ومــا هــو األكث

 .واملراجع اخلاصة بالدواء

والتغري يف أسـعار األدويـة   ، اتمبراجعة اإليراد، فيقوم احلاسب، أما من الناحية اإلدارية .7

وغريهـا مـن األعمـال    ، وكـذلك املصـروفات  ، وحجم التداول األسبوعي واجلرد السنوي

 .اإلدارية

 

 تدريب

 إىلأصـــيب أحـــد األطفـــال مبنطقـــة حفـــر البـــاطن بانتكاســـة طبيـــة مفاجئـــة، ومت نقلـــه 

تخصــص مركــز طــيب صــغري يف املنطقــة، ولكونــه ال يوجــد بــذلك املركــز استشــاري أطفــال م

لديه خربة يف التعامل مع تلك احلالة اليت أصبحت تهدد حياة الطفل، كـان الـرأي هـو االتصـال     

املستشــفى التخصصــي  إىلالطــيب حــاال ونقــل املــريض مــع كــادر طــيب مرافــق    اإلخــالءبطــائرة 

ويبقــى  اإلســعافالطــيب فيكــون البــديل جتهيــز ســيارة  اإلخــالءبالريــاض، وان مل تتــوفر طــائرة 

ــاض دون     أنفا يف ضــعي األمــل ــى الري ــل حت ــد      أنيصــل الطف ــه مضــاعفات خطــرية، وق حيصــل ل

 حيصل تأخري آخر بسبب عدم توفر سرير شاغر باملستشفى التخصصي بالرياض

 السؤال لو كنت مسئوال ماذا تقرتح للتعامل مع هذه احلالة؟

 

 1-تدريب عملي
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لومـات صـحية ألحـد    ميثـل  وذجـًا مبسـطًا لنظـام مع    يقوم مـدرب املقـرر بعـرض برنـامج      

ات املفرتضة ويسـتعرض املـدرب مكونـات الربنـامج وعناصـر واملعلومـات الـيت ميكـن         يفشاملست

 . املذكور شفىإدخاهلا واملتعلقة خبدمات املرضى والشئون املالية واإلدارية اخلاصة باملست

. اتتشـفي مثل نظام الصيدلية ألحد املس كما يقدم املدرب  وذجا آخر لنظام املعومات الصحية

 .وحياول قدر اإلمكان شرح املعلومات اليت جاءت يف تفاصيل النظام

 . وعلى ضوء ذلك  يتلقى املدرب استفسارات املتدربني عن النظامني

ولتطبيــق مــا مت عرضــه عــن النظــامني يقــوم املــدرب بتوزيــع املتــدربني إىل جمموعــات ويطلــب مــن  

 . بية يف إحدى املستشفىاتكل جمموعة إنشاء نظام مماثل إلدارة الصيانة الط

 2-تدريب عملي

يقــوم املتــدربون برفقــة مــدرب املــادة بزيــارة ميدانيــة إلدارة احلاســب اآللــي يف الكليــة          

ويطلعون مـن خالهلـا علـى نظـام املعلومـات اخلـاص بالكليـة ويـدونون مشـاهداتهم وملحوظـاتهم           

ن عمـل مقارنـة بـني نظـام     ثم يقدمون بعد ذلك تقريـرا مفصـال يتضـم   . عن مهام ونشاطات اإلدارة

 املعلومات الصحية يف املستشفيات ونظـام املعلومـات اخلـاص بالكليـة ومقارنـة أخـرى بـني مهـام        

 .ات والكلية التقنيةإدارتي احلاسب يف كل من املستشفي
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 على الوحدة اخلامسة أسئلة

أذكــر التقليديــة  ختتلـف الســجالت الطبيـة اإللكرتونيــة كــثريًا عـن الســجالت الورقيـة    -1

 . وجه االختالف من خالل املزايا اليت يوفرها السجل اإللكرتوني

رافـــق وجـــود نظـــام معلومـــات إلكرتونـــي مرتابـــط يســـاعد يف تطـــوير عمـــل امل معلـــوم أن -2

نـاقش هـذه العبـارة مـن     ،  هاوإجراءات هاوفاعلية عمليات أدائهاوالرفع من كفاءة  الصحية

 .هذا الشأن تعرفك ل جيابيات املتحققة يف

أرشــفة ونقــل الصــور ومــا هــي مهــام كــل  نظــاممــن هــم املختصــون املســئولون عــن تنفيــذ -3

 منهم؟

 اذكر استخدامات احلاسب اآللي يف الصيدلية؟-4 
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 استخدامات احلاسب اآللي يف إدارة اهلندسة الطبية استخدامات احلاسب اآللي يف إدارة اهلندسة الطبية 

 

  الوحدة السادسةالوحدة السادسة
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سةسةسادسادالوحدة الالوحدة ال   

 احلاسب اآللي يف إدارة اهلندسة الطبية تاستخداما

 

 .آللي يف إدارة اهلندسة الطبيةاحلاسب ا تاستخداماالتعرف على  :اجلدارة

 :اهلل علىبإذن يكون لديك القدرة التجربة عندما تكمل هذه : األهداف

  إدارة اهلندسة الطبية التعرف على 

 إدارة اهلندسة الطبيةيف   لياآلاسب احل التعرف على تطبيقات 

 

 %.90إتقان هذه اجلدارة بنسبة  املتدرب إىلأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 

 ساعتان  :الوقت املتوقع للتدريب

 

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 وسائل العرض املرئية 

  استخدام برنامجPower point 

 

 اإلملام بإدارة اهلندسة الطبية :    :متطلبات اجلدارة
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 مقدمة 

ن حيـث العـدد   معلوم أن عدد األجهزة الطبيـة املسـتخدمة داخـل املستشـفى كـثري جـدًا مـ        

والنوعية وبالتالي فإن عملية حصرها وصيانتها وتقييمها ومتابعـة أداء العـاملني عليهـا واحلكـم     

صــعبة كمــا أن املعلومــات التفصــيلية   ةعليهــا مــن الناحيــة الفنيــة والتكلفــة املاليــة تعتــرب مســأل   

لـذا   .اخلاصة بكل جهاز تتطلب هي األخـرى عنايـة خاصـة حلفظهـا واسـرتجاعها وقـت احلاجـة       

فــإن املســؤولية تقــع علــى عــاتق إدارة اهلندســة الطبيــة إلجيــاد برنــامج متكامــل يســهل خطــوات     

الصـــيانة ويســـجل ييـــع البيانـــات املطلوبـــة ومـــن أمثلـــة بـــرامج الصـــيانة الطبيـــة املســـتخدمة يف  

 (MEDI-MIZER-مدي مايزر)املستشفيات السعودية هو برنامج 

 حمتويات برنامج الصيانة الطبية

فضــل أن حيتــوي الربنــامج علــى مســحات داخليــة ميكــن مــن خالهلــا اســتعراض ييــع      مــن األ 

البيانات واستخراجها على شكل  اذج ميكـن إكماهلـا بواسـطة الفـين واملسـتخدم للجهـاز ،       

كما حيتوي على معلومـات تارخييـة خاصـة باجلهـاز ميكـن اسـتدعاؤها عنـد احلاجـة ، كمـا          

 .ريًا يشتمل على تقارير صيانة آلية تصدر شه

 :الربنامجولعلنا نستعرض بعضًا من املعلومات اليت حيتويها هذا 

 :املعلومات اخلاصة باجلهاز: أواًل 

 اسم اجلهاز-

 موديل اجلهاز -

 اسم الشركة الصانعة-

 اسم الوكيل الرمسي للجهاز-

 الرقم التسلسلي للجهاز الصادر من الشركة الصانعة  -

 تتكلفة اجلهاز املالية مع امللحقا-

 عمر اجلهاز االفرتاضي-

 عدد واسم امللحقات اخلاصة باجلهاز حسب التعميد الصادر من املستشفى-

 Service and Operating)كتالوجــات الصـــيانة والتشـــغيل اخلاصـــة باجلهـــاز -

Manual) 

التصــنيف والنــوع اخلــاص باجلهــاز حســب امللصــق علــى اجلهــاز والصــادر مــن الشــركة     -

 .الصانعة
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 :اخلاصة باملستشفى عن اجلهاز املعلومات:ثانيا 

 رقم التعميد وتارخيه-

 مدة فرتة الضمان -

 ورقم الغرفة املتواجد بها اجلهاز( اجلناح / القسم ) موقع اجلهاز داخل املستشفى -

 ( BX-BL-BM-BE)التصنيف اخلاص باملستشفى للجهاز -

 تاريخ استالم اجلهاز وتركيبه يف املستشفى-

 املستشفى  نالصادر مالرقم التسلسلي اخلاص -

 اسم الفين املستقبل للجهاز واملسئول عن تسجيل بيانات اجلهاز-

 :اجلهازتسجيل ييع املعلومات املتعلقة بصيانة -

 عدد مرات الصيانة الدورية -

 قطع الغيار اليت استخدمت يف صيانة ذلك اجلهاز مع قيمة التكلفة: ثالثًا 

 تسجيل ييع األعطال وطرق إصالحها -

 ( اهلاتف)اسم املهندس املختص يف صيانة اجلهاز لدى الوكيل ورقم -

 اسم املهندس املختص املسئول عن الصيانة التصحيحية والوقائية باملستشفى-

 تسجيل ييع املعلومات عن العاملني بالصيانة الطبية: رابعًا

 اسم العمال بصيانة األجهزة الطبية-

 جنسية العامل -

 مة أو بطاقة األحوال املدنيةرقم اجلواز أو اإلقا-

 (مهندس أو فين أو مساعد فين ) تصنيف العامل -

 الشهادات واخلربات احلاصل عليها -

 الراتب والبدالت -

  ىالقسم العامل به حسب التصنيف اخلاص باملستشف-

 أداؤها جأهم التقارير واإلحصائيات اليت يستطيع الربنام :خامسًا

 ع األجهزة يف املستشفى اليت حتتاج إىل صيانة وقائية تقارير شهرية دورية عن يي-

تقــارير شــهرية عــن ييــع قطــع الغيــار الــيت طلبــت خــالل ذلــك الشــهر جلميــع األجهــزة       -

 .الغياركل قطعة واجملموع اإليالي لكل قطع  الطبية وتكلفة

 تقرير أسبوعي أو شهري عن أوامر التشغيل اليت مت إغالقها -
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عن أوامر التشغيل اليت مل يتم إغالقهـا وهـى حتـت اإلجـراءات      تقرير أسبوعي أو شهري-

 (انتظار قطع الغيار) 

 .تقرير شهري أو سنوي عن ييع األجهزة اجلديدة اليت أدخلت إىل املستشفى-

قطـع الغيـار   ) تقرير مفصـل عـن اجلهـاز الواحـد يـبني فيـه ييـع املعلومـات عـن اجلهـاز            -

 –والتكلفة  –والتعميد  –وتاريخ اجلهاز  –قائية الصيانة التصحيحية والو–املستهلكة 

و   –و املوديـل  –والشركة الصـانعة أو الوكيـل     – املسئولو  املهندس  –وتاريخ التعميد

 (. و امللحقات   باجلهاز   –الضمان 

تقرير مفصل عـن اخلطـوات الواجـب إتباعهـا لعمـل الصـيانة الوقائيـة والـيت تسـتند علـى           -

 . ن الكتالوجات اخلاصة بكل جهازالتعليمات الصادرة م

 .األجهزة الطبية باملوقع يتقرير بعدد األجهزة اليت تندرج حتت أحد مهندس-

حصــر عــدد األجهــزة الــيت مت شــراؤها مــن أحــد الــوكالء أو الشــركة الصــانعة حيــث      -

 . يصدر الربنامج قائمة بتلك األجهزة

 .ستشفىعدد ونوع األجهزة املتواجدة يف امل نإحصائية شاملة ع-

إحصائية عن عدد ونوع األجهزة لعام واحد فقط أو حتديد فرتة زمنية يسـتطيع الربنـامج   -

 . حصر األجهزة اليت أدخلت إىل املستشفى يف تلك الفرتة 

 .حصر عدد ونوع األجهزة اليت الزالت حتت الضمان وتاريخ نهاية ذلك الضمان -

شفى وذلك بإصدار قائمة توضـح عـدد   حصر ييع األجهزة املماثلة جلهاز معني يف املست-

 .وموديل وموقع تلك األجهزة داخل املستشفى

حصر ييع األجهزة لقسم معـني يف املستشـفى وذلـك بإصـدار قائمـة بعـدد ونـوع موديـل         -

     .األجهزة يف ذلك القسم

 واألهجزةة الطبية احلديثة ماستخدام احلاسب اآللي يف صيانة النظ

ــة الصــيانة     ــى أســباب        تعتمــد  فكــرة خدم ــن املمكــن التعــرف عل ــه م ــى أن ــد عل عــن بع

املشكالت املتعلقة بالنظم واألجهزة الطبية من  خالل التشخيص عن بعد بل وميكـن أيضـا يف   

وحتى عندما ال ميكن ،الكثري من احلاالت العمل على إصالح هذه املشكالت عن بعد أيضا 

صل إليها مـن خـالل التشـخيص    حل هذه املشكالت بشكل كامل فإن املعلومات اليت يتم التو

عن بعد تدعم بشكل واضح خدمات الصيانة والدعم الفين اليت يتم تقدميها للعمالء يف مواقـع  
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العمـــل كمـــا أن هلـــذه اخلدمـــة ميـــزة إضـــافية تكمـــن يف كونهـــا تشـــمل أيضـــا جمموعـــة مـــن   

 .ثهاخلدمات االستباقية اليت ترتكز على الصيانة الوقائية مبا يعين منع اخللل قبل حدو

ــة           ــتم تقــديم هــذه اخلدمــة مــن خــالل إنشــاء اتصــال شــبكي بــني شــبكة املعلومــات الداخلي وي

ــلة بنظـــام أو أجهـــزة طبيـــة وبـــني شـــبكة   ( املستشـــفى مـــثال)املوجـــودة يف موقـــع العميـــل   واملتصـ

طبيـة واجملهـزة هلـذا الغـرض حبيـث يـتم حتميـل املعلومـات الالزمـة           أجهـزة املعلومات  يف شركة 

لــل يف  النظــام أو اجلهــاز الطــيب  مــن وإلــي العميــل حبيــث يــتم تشــخيص      لتشــخيص وعــالج اخل 

فين متخصص إذا ما كـان األمـر يتطلـب ذلـك       إرسالاملشكلة ومن ثم حلها كاملة عن بعد أو 

وقد يتم إحضار اجلهاز إىل أقرب فروع الشركة أو حتى املركز الرئيس إذا ما استدعى األمـر  

 .تشخيص اخللل عن بعد وكل ذلك يبين على ما مت سابقا من

مثال واقعي  فقد قامت شركة سيمنس وهـي واحـدة مـن الشـركات الرائـدة يف جمـال        ولنأخذ

األجهــزة والــنظم الطبيــة وتتميــز هــذه الشــركة بالســمعة العاليــة ملنتجاتهــا وإميانــا مــن الشــركة 

الـنظم   انةونظـرا لتزايـد التعقيـدات يف صـي    ، بأهمية اخلـدمات الـيت تقـدمها لعمالئهـا بعـد البيـع      

واألجهــزة الطبيــة احلديثــة فقــد اســتجابت الشــركة الحتياجــات عمالئهــا وذلــك بــإطالق نظــام     

والـذي يضـيف املزيـد مـن الـدعم       (Siemens Remote Service)(SRS)اخلدمـة عـن بعـد    

خلــدمات الصــيانة وخــدمات الــدعم الفــين األخــرى الــيت تقــدمها الشــركة لعمالئهــا يف مواقــع      

أو اليت تقدم من خالل فروع الشـركة املوزعـة يف منـاطق العـامل       (Onsite Services)العمل 

 املختلفة ومن خالل مركزها الرئيس

 على ضوء احلالة السابقة أجب عن األسئلة التالية

 ما هي أهم املزايا اليت تراها يف هذا النوع من خدمات الصيانة؟ 

 دمات املقدمة عن بعد؟ ما هي أهم العيوب واملخاطر احملتملة اليت تراها يف هذه اخل 

 هل ميكن تاليف هذه العيوب ؟ كيف ذلك؟ 

 :األولسؤال الإجابة 

ترتكــز اإلجابــة علــى كفــاءة وســرعة هــذه اخلدمــة عنــدما تقــارن باخلــدمات التقليديــة     -

 أيضا اجلانب الوقائي

 :الثاني والثالثسؤال الإجابة 

اخلاصــة باملرضــى اإلجابــة ترتكــز بشــكل أساســي علــى مســألة أمــن وســرية املعلومــات   -

  .واملنظمة الصحية
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 وطرق التاليف من خالل تقسيم اإلجابة إىل ثالثة حماور 

من خالل استخدام كلمـات  ( سيمنس)األول متعلق باألمان يف الشركة املقدمة للخدمة  -

 السر وحتديد الصالحيات وحسن اختيار وتدريب املتعاملني مع هذه النظم

ــال   - ــة االتصــ ــق بالطريقــ ــرية   )والثــــاني متعلــ ــاالت ذات ســ ــتعمل شــــبكة اتصــ يقــــرتح اســ

 (VPNوخصوصية عالية مثل 

 – firewalls–Antiviruses)مـن خـالل بـرامج احلمايـة     )الثالث لـدى العميـل نفسـه     -

Anti worms  ) ومن خالل برامج تنظيم السماحيات والصالحيات.. 

 دريبت

وقـد مت   ئة سـرير سعة ما الرياضمستشفيات منطقة  إبراهيم مهندسًا طبيًا يف أحد يعمل

 .املستشفىإلدارة الصيانة يف  رًامديترشيحه من قبل مدير املستشفى الذي يعمل به ألن يكون 

ويعمــل أكثــر مــن عشــر  للغايــة نشــيطحرصــه علــى العمــل وإخالصــه، فهــو   إبــراهيمعــن  رفُعــ

 وصـار يقـوم بنفسـه   الـيت مل تنجـز،    األعمالساعات يوميًا، بل وحيمل معه للمنزل ملفات لبعض 

مـع كـل هـذا احلـرص الشـديد مـن       . يف أداء األعمال متجاوزًا بذلك اخلطـوط الرمسيـة للتنظـيم   

أصـبحت تأخـذ خـط االحنـدار ومعنويـات       الصيانة خدماتوإخالصه لعمله إال أن  إبراهيمجانب 

 ؟وما هي مقرتحاتك اخللل؟ن كمبرأيك أين ي. العاملني اخنفضت
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 املراهجــع

 

 املؤلف اسم املرجع

رسالة املـدير اإلقليمـي ملنظمـة الصـحة العامليـة      

ملنطقـــة شـــرق املتوســـط املـــؤمتر العربـــي األول  

لتطبيقات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت    

 يف اجملاالت الطبية والسريرية والتعليمية ، 

 اجلزائري ، حسني عبد الرازق 

 .م 2003مارس  14-12. القاهرة، مصر

م ، 2002عــــام املــــؤمتر الــــدولي لالتصــــاالت ل

 تنفيذ الربامج اإلقليمية الصحية عن بعد ، 

 االحتاد الدولي لالتصاالت 

ــا   ــطنبول ، تركيـــ ــارس  27-12. إســـ مـــ

 .  م 2002

 http://www.ahima.org .االحتاد األمريكي إلدارة املعلومات الصحية

 احلرة ويكبيديا، املوسوعة   سجل صحي إلكرتوني

 علم احلاسوب وتطبيقاته 

 إميان مهداوي وحسن أبو مشلة

دار صـــــــفاء للنشـــــــر والتوزيـــــــع عمـــــــان  / 

1429/2002 

ــات يف   ــال البيانــــ ــات اتصــــ ــيات وتقنيــــ أساســــ

 شبكات احلاسب اآللي 

ــوقي وآخـــــــرون  ــد دســـــ ــة /  امحـــــ مكتبـــــ

 1425ناشرون الرياض -الرشد

 وأثرهـا  احملوسـبة  الصـحية  نظـم املعلومـات    

 دراســة" والطبيــة  ت اإلداريــةالقــرارا علــى

 األوروبي غزة مستشفى على تطبيقية

ــدويك مصــباح  ــد ال  "حســن اهلــادي عب

 2010غزة -اإلسالمية اجلامعة
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