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 : العمل نحو رعایة صحیة ذكیة2018تقریر دیلویت حول الرعایة الصحیة العالمیة للعام 
 

 وتحسین الرعایة الى الخدمات الصحیة، وزیادة فرص الوصول ،في خفض التكالیف الحیويالتكنولوجیات الرقمیة دور  •
 وتجربة المریض الصحیة

 
-2017الفترة  في % 4.1من المتوقع أن ینمو اإلنفاق العالمي على الرعایة الصحیة بمعدل سنوي قدره – 2018آذار / مارس  15

 2018حول الرعایة الصحیة في العالم للعام تقریر دیلویت ، حسبما ورد في 2016-2012فقط في الفترة  % 1.3، مقابل 2021
في معدالت الشیخوخة وارتفاع عدد  زیادة االنفاق ھذه إلى االرتفاع المستمرتعزى  ".الرعایة الصحیة الذكیةتطور تحت عنوان "

توسع المضطرد في سوق الرعایة الصحیة المتنامي، وتطور العالجات المتقدمة علمیاً، وتنامي الوما یرافق ذلك من السكان، 
  .تكالیف العمالة الطبیة

 
المعنیین قریر دیلویت أن ارتفاع مستویات اإلنفاق ال یؤدي دائما إلى نتائج صحیة وقیمة أفضل، وكثیرة ھي الفرص أمام ت وأفاد

في قطاع الرعایة الصحیة للتعاون حول نماذج مبتكرة لتوفیر الخدمات الصحیة وكیفیة الوصول إلیھا، باإلضافة إلى  ولینؤوالمس
  بجودة خدمات ھذا القطاع.  واالرتقاءف الرعایة الصحیة وسائل تمویل متطورة للحد من تكالی

 
شھد التقنیات الصحیة الرقمیة في كل من دول مجلس التعاون الخلیجي والعالم نمواً مطرداً لتلبیة الطلب المتنامي على خدمات وت

تجربة المریض، وتعزیز إنتاجیة حسین الرعایة الصحیة وخفض التكالیف. ویمكن لھذا التحول الرقمي تقدیم الرعایة الشخصیة، وت
 .من العبء اإلداري، وتوفیر المزید من الوقت والرعایة للمرضى التخفیفالموظفین، والحد من الخطأ البشري، و

 
وقد صرح عبد الحمید صبح، الشریك المسؤول عن قطاع علوم الحیاة والرعایة الصحیة في دیلویت الشرق األوسط، قائالً: "في 

لیف وتآكل ھوامش الربح، یسعى قطاع الرعایة الصحیة للتوصل الى طرق مبتكرة وفاعلة من حیث التكلفة لتوفیر ظل ارتفاع التكا
الجودة والنتائج والقیمة التي یتوخاھا المستھلك، حیث یمكن للرعایة الصحیة المتركزة على المریض والمعززة بالتكنولوجیا الرقمیة 

 ."یقة أكثر ذكاء أن تساعد مقدمي الرعایة على العمل بطر
 

یشھد سوق الرعایة الصحیة في دول مجلس التعاون الخلیجي تحوالً نحو شبكة من مقدمي الرعایة الصحیة. وقد أطلق "وأضاف: 
، والخطة 2030مجلس التعاون الخلیجي العدید من االستراتیجیات الصحیة الوطنیة ومبادرات التحول كجزء من الرؤیة السعودیة 

توفیر خدمات و وغیرھا، والتي تھدف إلى تمكین قطاع الرعایة الصحیة 2021، ورؤیة اإلمارات 2022ة للتحول الوطنیة السعودی
 ".ذات جودة عالیة من خالل استخدام التكنولوجیا والتحول الرقمي والخصخصةفاعلة و

 
دین، عددا من القضایا القائمة ، مجتمعین ومنفر2018في مجال الرعایة الصحیة خالل العام  المعنیونومن المرجح أن یواجھ 

 :والناشئة في سعیھم لتطویر قطاع رعایة صحیة أكثر ذكاء
 

تآكل  اختبار: من المرجح أن یواصل مقدمو الرعایة الصحیة في اقتصاد صحي غیر مستقر ومتقلب إیجابيخلق ھامش  •
الرعایة الصحیة في المناطق الرئیسة  ، یتوقع بلوغ إجمالي اإلنفاق على2020. وبحلول العام التكالیفالھوامش وارتفاع 

في  االنكماش. ولتعویض 2015تریلیون دوالر أمریكي في العام  7تریلیون دوالر أمریكي، بزیادة قدرھا  8.7في العالم 
الھوامش، تسعى العدید من منظمات الرعایة الصحیة إلى اتخاذ تدابیر جدیدة لخفض التكالیف واستكشاف مصادر إیرادات 

 .جدیدة
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: تستمر الرعایة الصحیة في التحول من نموذج الدفع للخدمة الواحدة إلى لتحول االستراتیجي من الحجم إلى القیمةا •
القطاع عن التحول من العالج  ولون فيؤالمسفي النظم الصحیة المتقدمة، یدافع فنماذج الدفع القائمة على النتائج والقیمة. 

قي الرعایة الصحیة من مجرد "مریض" إلى "مستھلك رعایة صحیة مطلع بمتلرتقاء االإلى الوقایة، مما أدى الى 
إلى ما  -بمن فیھم المستھلكین  -ومتمكن". ویتطلب نجاح التحول إلى الرعایة القائمة على القیمة توجھ أصحاب المصلحة 

إلى الصحة  الفردتوى ھو أبعد من الرعایة الصحیة إلى الصحة؛ ومن العالج إلى الوقایة والعافیة؛ ومن الصحة على مس
 .على مستوى السكان

الھجمات اإللكترونیة األخیرة ألن تحظى قضایا األمن السیبراني أدت  االستجابة للسیاسة الصحیة واللوائح المعقدة: •
وإدارة مخاطر البیانات ببالغ االھتمام، حیث تخلق الرعایة الصحیة الرقمیة تحدیات للحكومات والنظم الصحیة وشركات 

ین التي علیھا أن تجمع البیانات وتحللھا وتخزن المزید منھا. وفي حین تسعى السیاسات واللوائح الحكومیة إلى تعزیز التأم
التنفیذیة على اإلدارة  أمن الرعایة الصحیة وسالمتھا على المستوى الكلي، تحتاج المنظمات الفردیة إلى تركیز اھتمام

 .االمتثال واألخالقیات والمخاطر مبادئ
 

: تساعد الستثمار في التكنولوجیات األسیة لخفض التكالیف وزیادة فرص الحصول على الرعایة وتحسینھاا •
، وتیسیر الوصول إلیھا على الصعید العالمي. ویمكن أن فاعلیتھاالرعایة، ورفع تخفیض تكلفة التكنولوجیات األسیة على 

تكنولوجیات المتقدمة، آثار ھامة حول كیفیة تزوید مستشفیات تترتب على االتجاھات الدیمغرافیة واالقتصادیة، مقترنة بال
المستقبل بالموظفین وتحدید حجمھا وتصمیمھا. ولذلك، ینبغي على أصحاب المصلحة النظر في كیفیة التخطیط 

 .لالستثمارات االستراتیجیة في األفراد والعملیات والمواقع التي تتیحھا التكنولوجیات الرقمیة
 

الرعایة  : یعتبر المستھلكون خدمات الرعایة الشخصیة التي یوفر مقدميستھلكین وتحسین تجربة المرضىالتعامل مع الم •
ذات أولویة قصوى. وتتیح لھم التكنولوجیا الیوم أن یصبحوا أكثر فاعلیة في عملیة صنع القرار. كذلك، على مقدمي 

 ً ، وتحسین التواصل مع المستھلكین، الخدمات والدافعین االستفادة من االتجاھات الرقمیة لتوفیر رعایة أكثر تخصیصا
 .حیث البحث والتشخیص والعالج والمتابعة) ورفع مستوى دورة حیاة تجربة المریض (من

 
التكنولوجیا الرقمیة، والذكاء لدى بحلول الثورة الصناعیة الرابعة، أصبح  تشكیل القوى العاملة في المستقبل: •

وغیرھا من األدوات اآللیة إمكانات ھائلة لمعالجة نقاط الخلل قواعد البیانات المتسلسلة االصطناعي، والروبوتات، و
شرط أن یكون أصحاب المصلحة على استعداد الحتضان القوى  –العاملة الحالیة والمستقبلیة في الرعایة الصحیة للقوى 

ر سبل یالعاملة المعززة. ویقدم المستقبل لھذا القطاع فرصة ھائلة للحد من التخوف الحالي بشأن تقدیم الرعایة وتطو
ة لمساعدة أصحاب المواھب والتكنولوجیا على توحید وصولھا الى المریض. ولدى منظمات الرعایة الصحیة فرص

 .جھودھم بدال من التنافس فیما بینھم، فتتمكن ھذه المنظمات من تنسیق الموارد البشریة والتكنولوجیة منذ البدایة

لمعرفة المزید عن ھذه االتجاھات والقضایا التي تؤثر على قطاع  2018تقریر دیلویت حول الرعایة الصحیة العالمیة للعام اقرأ 
الرعایة الصحیة وكیف یمكن ألصحاب المصلحة في الرعایة الصحیة أن یتطوروا لتقدیم رعایة صحیة ذكیة، ذات جودة عالیة، 

 اعلة من حیث التكلفة.وف
 

 - انتھى -
 

 دیلویت عن نبذة
 

 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم
ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول
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 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ فضلأل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول لتفاصیلا من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا
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ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع عم ا
 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا

 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة
 

 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة
 

 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو توش یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.المنطق في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد طاألوس الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل بعةالتا البلد في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة

 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ عامال منذ  )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ قرابة

 األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی اكست نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة لالستشارات
 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة بینھا من

 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، إنكلترا في القانونیین المحاسبین ھیئة نم  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز
 .صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 


