ملخص ورشة العمل
".استضافت هيئة الصحة بدبي ورشة عمل تحت عنوان "خدمات الرعاية الصحية عن بُعد
رحب الدكتور مروان المال  ،الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي للصحة في هيئة الصحة بدبي بجميع أصحاب
المصلحة وأثنى على التزامهم المستمر وجهودهم نحو خدمات الرعاية الصحية عن بُعد .قال الدكتور مروان المال:
عاما وف ًقا للمادة 5
"هذا ضروري لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وميثاق الخمسين ً
التي تهدف إلى" توفير االستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع عبر مئات اآلالف من
األطباء والمتخصصين والمستشارين الطبيين في جميع أنحاء العالم .سيتم تسهيل ذلك من خالل تطبيق
الحكومة الذكية .الهدف من ذلك هو تحويل النظام الطبي إلى تقريب األطباء من األفراد  ،وتعزيز الوعي ،
واستخدام أفضل العقول الطبية على مستوى العالم لخدمة صحة مواطنينا .أ كد الدكتور مروان المال على أن
االحتماالت ال حصر لها في مجال التطبيب عن بعد من خالل نهج عمل تعاوني مشترك .تضمن الحضور مقدمي
.الرعاية الصحية عن بُعد في مجال الرعاية الصحية والمرضى وقسم إدارة الصحة بدبي

قدمت الدكتورة حنان عبيد  ،مديرة إدارة السياسات والمعايير الصحية نظرة عامة على سياق دبي مع إبراز مدى
توافق خدمات الرعاية الصحية عن بُعد مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإستراتيجية
عاما واستراتيجية هيئة الصحة بدبي ( )2021-2016على وجه التحديد  ،البرنامج  - 1نموذج ابتكار
الخمسين ً
إلى مساعدة الفعالية من  Tele-Healthالحوكمة .تهدف A -الرعاية  ،البرنامج  - 4الرعاية األولية  ،والبرنامج 11
حيث التكلفة وتحسين جودة وسالمة الرعاية في جميع أنحاء دبي وتمكين االبتكار والتطوير المستمر في مجال
الطب .د .حنان عبيد  ،تبادل المعلومات حول نمو القطاع الصحي  ،وقاعدة األدلة والمعايير على خدمات الصحة
عن بعد في جميع أنحاء العالم .دكتورة حنان عبيد  ،حيث سلط الضوء على المكان الذي يمكنها فيه دعم رعاية
.أفضل للمرضى  ،وتقليل تكاليف الخدمة وأوقات انتظار المرضى
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تضمنت الورشة أربع مناقشات لمجموعات التركيز حول الترخيص  ،والقدرة على البيانات التقنية وأمن البيانات ،
والمسؤولية الطبية  ،ووضع قائمة محددة من األدوية دون اتصال مباشر .قدمت كل مجموعة تركيز نتائجها
وحلولها حول كيفية تحسين تنظيم خدمات الصحة عن بُعد في إمارة دبي  ،فضال ً عن التحديات التي يجب
معالجتها من قبل السلطات التنظيمية األخرى .وسلط المشاركون الضوء على الحاجة إلى التغلب على اإلسراع في
مواجهة هذه التحديات للسماح بتوفير رعاية قيمة وتكامل خدمات أفضل لتعزيز النظام الصحي وف ًقا ألفضل
.الممارسات الدولية

اختتمت مجموعة التركيز ً
عرضا تقديم ًيا قدمه السيد خميس العلوي  ،مستشار قطاع التنظيم الصحي الذي أبرز
أهمية زيادة االبتكارات مثل الصحة عن بُعد وضمان االستدامة والبساطة وتخصيص الرعاية مع بعض األمثلة
الدولية .باإلضافة إلى ذلك  ،أضاف السيد خميس العلوي أهمية التقييم ومشاركة المعرفة للجميع وعرض رحلة
الصحة عن بُعد في دبي واإلجراءات الرئيسية التي ستتخذها هيئة الصحة بدبي لمواجهة التحديات التي أثيرت في
.ورشة العمل

اختتمت ورشة العمل بتوجيه الشكر لجميع المشاركين على تعليقاتهم القيمة ومساهمتهم ودعمهم لضمان أن
.تظل دبي رائدة في مجال االبتكارات والصحة عن بعد

------------------------ -النهاية-------------------------
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