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   ا�لكترونيةة يالصحّ الخدمات مدخل إلى أخ�قيات 

     غسان شحرور .د                                                                                    
  رئيس الرابطة السورية للمعلوماتية الطبية، دمشق 

التعليم وھي تضم في تطبيقاتھا العديدة ، اً يوماً بعد يومانتشار E health الصّحة ا�لكترونية  تزداد  
والسج�ت الصحية ، مختلفةالمعتمد على تكنولوجيا المعلومات وا1تصا1ت وبرمجياتھا ال الطبي المستمر

العالم،  منالتي تتيح للمختصين ا1ط�ع عليھا والتعامل معھا في كل مكان  E health records ا�لكترونية
التي يمكن تناقلھا وا1ط�ع عليھا من أماكن   Medical digital images الصور الرقمية الطبيةوكذلك 

 Internet based health) ا�نترنت(المعرفة التثقيفية الصحية المعتمدة على الشابكة مختلفة، وبرامج 
education   ومحدداتھا ا1جتماعية Social determinants  والتي يمكن للجمھور النفاذ إليھا والتفاعل

الذي أخذ في ا1نتشار ليشمل كل جوانب الحياة ا1قتصادية وا1جتماعية،  والتأمين الصحي المحوسبھا، مع
النشر إلى درجة ظھر معھا ما يعرف باسم الطبيب ا�لكتروني،  Tele Medicine  والَتْطبيٌب َعْن ُبعد

،  Health Information Managements  إدارة المعلومات الصحية، وتطبيقات ا�لكتروني أو الرقمي
د الوبائي Cُنُظم المعلومات الجغرافيةفي مستوياته المختلفة،  والترص Geographical Information 

System، والمكتبات الطبية ا1فتراضية Medical Virtual Libraries،  ونظام المعلومات الصحية
  .  ھا من أشكال تطبيقات الصحة ا�لكترونيةوغير E-Prescription  والوصفة الطبية ا�لكترونية، ا�لكترونية

ت العديد من دول العالم برنامجھا الوطني للصحة ا�لكترونية، والتي ينظر إليھا على أنھا تقدم وقد أتمّ 
 ، equitable وأكثر عدhigher quality،  ً1 نظاماً صحياً لكل المواطنين يكون أكثر س�مة، وأعلى نوعية 

من خ�ل  تحويل المعلومات 1ستخدامھا في تخطيط وإدارة وتقديم خدمات الرعاية   sustainable واستدامة
خ�ل جلسة جمعيتھا الثامنة والخمسين  ٢٠٠٥وھو ما حثت عليه منظمة الصحة العالمية في عام  .الّصّحية

الصحة وطالبت الدول اIعضاء بالنظر في وضع خطة إستراتيجية طويلة اIجل من أجل تطوير وتنفيذ خدمات 
  .ا�لكترونية تشمل إطاًرا قانونًيا م�ئًما وبنية أساسية مناسبة وتشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 والقيام العامة، الصحة لمعلومات وطنية نظم وتنفيذ وضع في كذلك تسھم تطبيقات الصّحة ا�لكترونية
 بالسرعة العامة وا1ستجابة الصحية رئوالطوا اIمراض ترصد على القدرة بتحسين المعلومات طريق عن

  .الضرورية لمقتضياتھا

ومن شأن . ع معظم بلداننا  قوانين أو لوائح لتنظيم تكنولوجيا المعلومات عامًة والصحية خاصةً لم تشرّ 
م عمليات التبادل ا�لكتروني للمعلومات، والتوقيع ا�لكتروني، والوصول إلى  Oوضع إطار قانوني لذلك أن ينظ

، والنشر ا�لكتروني، وُنُظم الترميز، وسرية وخصوصية المعلومات، Health Recordsات المرضى  ملف
إحداث ھيئة خدمات  ٢٠١٠وھي جوانب تزداد أھميتھا يوماً بعد يوم وأخيًرا تم في سورية في شھر تشرين أول 
التوقيع ا1لكتروني ووضع  الشبكة المنوط بھا ا�شراف على قضايا أمن الشبكات والمعلومات وإعطاء تراخيص

عند إتمامه وخروجه إلى النور ، وھذا الجرائم ا1لكترونيةالمعايير اIمنية و إنجاز النسخة النھائية من قانون 
لھذا 1 بد من وضع إستراتيجية وطنية صحية تسعى إلى مواجھة   .يساعد في حماية البيانات الشخصية الصحية

 إلى وخلق بيئة ممّكنة للصحة ا�لكترونية التي تحقق تطبيقاتھا الوصولھذه التحديات، وتذليل العراقيل 

 مع تتناسب التي المھمشة التي 1 تحظى بالخدمات الصحية الفئات فيھا بما المحلية في كل مكان، المجتمعات

ھميتھا مع ، التي تزداد أاIخ�قية المعاييروالس�مة، إضافة إلى  الجودة احتياجاتھا؛ مع الحفاظ على معايير
سرعة انتشار الصحة ا�لكترونية وتطبيقاتھا وسھولة تناقلھا واسترجاعھا وانتشارھا على نطاق واسع اIمر 
الذي يجعلھا ميزة من جھة لكنھا تحمل الخطر من جھة أخرى إذا ما أخذنا بعين ا1عتبار إمكانية اختراقھا 

   .لخصوصية الفرد واIسرة والمجتمع إذا ما أسيء استخدامھا
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 1 يقتصر ھذا على حقوق الخصوصية الصحية، بل يمتد كما في دستـور أخ�قيـات الصحـة

  .، إلى اIخ�قيات المتعلقة بصحة المعلومات ومصداقيتھا وحيادھا وحقوق التأليف والنشر وغيرھاةا�لكتـروني

 ةا�لكتـروني حـةكما جاء في دستـور أخ�قيـات الص وفي ھذه العجالة أسلط الضوء على بعض جوانبھا
  :مركزاً على استخدامات الشابكة

   :حقوق الخصوصية  -١

مونھا في، )ا�نترنت(مستخدمي الشابكة حق    Oسرية  في أن يتوقعوا إبقاء المعطيات الشخصية التي يقد
يترتب على الكشف  فالمعطيات الشخصية الصحية على وجه الخصوص قد تكون بالغة الحساسية وقد  تامة

المواقع التي تجمع المعطيات  ن أجل حماية المستخدمين علىوم  ،ة غير م�ئمة عواقب سيئةعنھا بصور
  :يالشخصية أن تلتزم بما يل

  . المعطيات الشخصية أو استعمالھا بدون ترخيص اتOخاذ الخطوات المعقولة لمنع الوصول إلى •
لحماية المعطيات وحماية الملفات  Encryption طرق التخبئة التشفير ويتم ذلك على سبيل المثال باستخدام

المعطيات  استعمال برمجيات الحماية الم�ئمة لحماية كافة العمليات التي تدخل في إطارھا بكلمة السر أو
   .الشخصية الطبية أو المالية للمستخدمين

ر للمستخدمين مراجعة المعطيات الشخصية • Oنيـة تحديثھـا التي سبق لھم أن أعطوھا وأن تتيح لھم إمكا أن تيس
ً ضروريذلك  أو تصحيحھا كلما كان   .ا

ى   استعمال المعطيات الشخصية أن تتبنWى آليات عمل معقولة لتتبع مجريات • Wويتم ذلك مث�ً باستعمال ما ُيسم
   .تكشف عن الذي اطلع على المعطيات ووقت حدوث ذلك التي مسارب التفتيش

   .للمستخدمين ومدة تخزين تلك المعطيات صيةأن تبيOن كيف يخزن الموقع المعطيات الشخ •

 .يرھاغو

   
  :الصدق وا�خ�ص - ٢

 الحكم بأن المواقع التي يزورونھا والخدماتعند عرض المعلومات ينبغي أن يكون الجمھور قادراً على 
 :لذلك ينبغي أن تبيOن المواقع بوضوح ما يلي  التي يستعملونھا أھل للتصديق والثقة

 .ملحوظة بھما خاصة الموقع أو الخدمة أو من له مصالحمن الذي يملك  •
د  ،ما ھو الغرض من وجود الموقع أو الخدمة • Wعلى سبيل المثال ما إذا كان الغرض تثقيفياً فحسب أم أن  يحد

 .الخدمات الصحية أم أنه يوفر رعاية أو مشورة طبية شخصية الغرض ھو بيع المنتجات أو

تتشارك فيه فمن ھي تلك الجھات أو أولئك الشركاء  وقع جھات ترعاه أووعلى سبيل المثال إذا كان للم
مون المادة التي Oيحتويھا الموقع؟ وھل ھم الذين يقد.  

  :جـودة الخدمة الصحية  - ٣

القرارات الحكيمة حول صحتھم فإنھم يحتاجون بل ولھم الحق في أن  حتى يتسنWى للناس أن يتخذوا  
 .المسندة  نترنت بالمعلومات الدقيقة الموثقة وبالمنتجات والخدمات العالية الجودةمواقع ا� يتوقعوا أن تزودھم

مواقع ا�نترنت الصحية ينبغي أن تبذل الجھود المخلصة  وبغية ضمان دقة المعلومات والخدمات التي توفرھا
 :لتحقيق ما يلي

 .مستعملة في وصف المنتجات والخدماتبما في ذلك المعلومات ال أن تقيWم المعلومات تقييماً صارماً وعاد1ً  •
نات المتاحة فWر المعلومات التي تنسجم مع أفضلاأن تو • Oالَبي. 
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بصورة شخصية أن تكون ھذه الرعاية وھذه المشورة  أن ُيضمن عند تقديم الرعاية أو المشورة الطبية •
 .صادرتين عن طبيب ممارس مؤھل

لى دراسات علمية أو إجماع خبراء أم على خبرة مھنية أو إ أن يبّين بوضوح ما إذا كانت المعلومات تستند •
 .أي معرفة ھرم المعرفة الصحية وفق البينة أو السند رأي شخصي

وفي ھذه الحا1ت ينبغي بذل الجھود   موضع خ�ف وجدل أن يكون ھنالك إقرار بأن بعض القضايا 1 يزال •
 .غير منحازة زنةالمعقولة بطريقة منصفة ومتوا المخلصة لعرض كافة الجوانب

وينبغي للمواقع   بحيث يفھمھا المستفيدون ويستعملونھا وينبغي للمعلومات والخدمات أن تكون من السھولة
 . المنتجات أو الخدمات بوضوح نفسھا أن تعرض المعلومات وتصف

ض للمستفيدين الذين يعنيھم اIمر كأن يتم العر أن تكون لغة العرض واضحة سھلة القراءة وم�ئمة •
 .وباللغة أو اللغات اIساسية للجمھور المستھدف للموقع مث�ً بالطرق الم�ئمة ثقافياً 

ضعف المحتوى الرقمي ( إلى ضعف حضور اللغة العربية في الساحة الرقميةمن المفيد ا�شارة ھنا وھذا 
 عربية تستخدم العرب إلى مواقع غير) ا�نترنت(وبالتالي لجوء مستخدمي الشابكة  )العربي على الشابكة

مع توّسع الفجوة  ا�نجليزية والفرنسية، ولھذا آثار واضحة على اللغة العربية وتطورھا، يمكن أن تتفاقم
الرقمية، ومن العوامل المھمة اIخرى لخلق بيئة ممكنة للصحة ا�لكترونية ھو ضعف المحتوى فيما يخص 

  .ك يحتاج إلى استراتيجية وطنية وقوميةالمراجع والمصطلحات الطبية العربية، و1 شك أن ع�ج ذل

التي قد تكون لدى المستفيدين كأن يتم العرض  أن يتم العرض بطريقة تستوفي ا1حتياجات الخاصة •
 .ا�عاقة البصريةالسمعية بالنسبة للمستفيدين المصابين ب مث�ً بحرف كبير أو عن طريق القنوات

م المعلومات ل_غراض Oول أن تضمن استق�ل  وعلى المواقع التي تقدIالتثقيفية أو العلمية في المقام ا
التي تنتھجھا وذلك بالتأكيد على أن محرري مضمون الموقع ھم وحدھم الذين  سياسة التحرير والممارسات

 .المادة التحريرية وأن لھم ص�حية رفض ا�ع�ن عن أمور يرون أنھا 1 تناسب الموقع يقررون

 :ومنھا التي يتلقونھا ھي أحدث المعلومات لحق في أن يتوقعوا أن المعلوماتامن الجمھور وللمستفيدين 

مھا • Oالموقع مع بيان رقم ا�صدارة متى بدأ الموقع بنشر المعلومات التي يقد  Version  التي يراھا
 .تعدي�ت على المعلومات منذ نشرھا أول مرة المستفيد إذا كانت قد أجريت أي

   .ومات أجراھا الموقعتاريخ أحدث مراجعة للمعل •
مة وإذا كان اIمر كذلك فمتى كان آخر  ما إذا كان الموقع قد أجرى تغييرات جوھرية في • Wالمعلومات المقد

   .تحديث لھذه المعلومات

الحكم بأنفسھم على نوعية المعلومات  على أن تكون لديھم القدرة علىمن الجمھور يحرص اIفراد 
المواقع أن تصف بوضوح وبدقة كيف تم تحضير المعلومات  ولذلك فعلى  نترنتالصحية التي يجدونھا على ا�
  :المستفيدين بما يلي للموقع وذلك من خ�ل إع�م

م • Oمع ذكر المراجع أو ص�ت الوصل ؟المادة العلمية ما ھي المصادر التي استعملھا الموقع أو مقد       
Hyperlinks  مع تلك المصادر.   

المعايير المعتمدة لھذا التقييم بما في ذلك بيان اIساس الذي  موقع للمادة العلمية وما ھيكيفية تقييم ال •
ويتم ذلك مث�ً عن   حينما يقرر إقامة ص�ت نوعية مع المواقع أو الخدمات اIخرى يعتمد عليه الموقع

  . تقديم وصف لھيئة تحرير الموقع وسياساته طريق
للقوانين واIنظمة الحكومية فإن على المواقع أن ُتعلم  ت الصحية خاضعةوحينما تكون المنتجات أو الخدما •

المنتجات كاIدوية والخدمات الطبية قد حظيت بموافقة الجھات القانونية  المستفيدين بما إذا كانت ھذه
   .المملكة المتحدة أو وكالة مراقبة اIدوية في FDA كإدارة الغذاء والدواء في الو1يات المتحدة المعنية
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  :Informed Consent المستنيرة الموافقة -٤ 

ية 1ستخدام الخدمات الصحّ  المبنية على ا�ط�ع على الحقائق والمخاطر المحتملةويقصد بھا   
الشخصية وما إذا كانوا  في ما إذا كانوا يوافقون على جمع معطياتھم اررقكون لھم اليالحق أن و ا�لكترونية،

ا1ختيار والموافقة والمراقبة حول توقيت وكيفية  كما أن لھم حق  يسمحون باستعمالھا أو مشاطرتھا لbخرين
الة في ع�قات Wوھذا يتوقف ويتأثر بمستوى ثقافة المستخدم، ودقة فھمه ، تجارية في ھذا المجال المشاركة الفع

   .وغير ذلكومتابعته لموضوع ما، 

  :كما ھو مذكور في دستور أخ�قيات الصحة ا�لكتروني وحبوض تبيOن ھكذا يجب أنو

ض لھا • Wة أخطاراً محتملة قد تتعر Wومثال ذلك أن منظمات أخرى أو أفراداً آخرين قد   خصوصية المستفيدين أن ثـَم
 حينما يقوم أحدھم بزيارة موقع من المواقع دون Personal Data  المعطيات الشخصية يتمكنون من جمع

  .ن ذلكمعرفة م
أو تتقاسم المعطيات الشخصية بدون موافقة إيجابية خاصة  خدمتست و1 يجوز لمواقع ا�نترنت أن تجمع أو

  .الموقع خدمممن يست
المستفيدون الموقع سواء كانت تخص ـ مث�ً ـ اIجزاء التي يزورھا  ما المعطيات التي يتم جمعھا عندما يزور •

 مستفيد وعنوانه ا�لكتروني أو كانت معطيات خاصة بصحة المستفيدالموقع أو تخص اسم ال المستفيد على
  أو حول مشترياته عبر الحاسوب؟

 .مث�ً أم ھو طرف ثالث؟ من الذي يجمع المعطيات؟ ھل ھو الموقع نفسه •
الموقع مث�ً على توفير خدمات أفضل لمن يستخدم الموقع أم  كيفية استخدام الموقع لھذه المعطيات لتساعد •

   .لتقديم رعاية أو مشورة طبية محددة وفق الصفات الشخصية للمستخدم من دراسة علمية أمكجزء 
جمع أو استعمال أو تقاسم المعطيات الشخصية بالطرق  الحصول على موافقة إيجابية من المنتفعين على •

مية أو Iسباب واستعمال المعطيات الشخصية لزائر الموقع في البحوث العل ومثال ذلك جمع  الموصوفة آنفاً 
مع  المعلومات حول المنتجات أو الخدمات الجديدة للمنتفع نفسه أو تقاسم معطياته الشخصية تجارية كإرسال

   .منظمات أخرى أو أفراد آخرين
م معطيات شخصية؟ فقد يترتب على ذلك العواقب ھذه على  ماذا يترتب على زائر الموقع عندما يرفض أن • Oيقد

فھا وفق احتياجات ھذا الزائـر الشخصية  يكونسبيل المثال أنه لن  Oبمقدور الموقع أن يصطنع المعلومات ويكي
 E- commerce ا�لكترونية ومواقع التجارة  قـد 1 يستطيع الزائر نفسه أن يدخل إلى كل صفحات الموقع أو

تحصل على في صفقة تجارية وبأن  ملزمة بأن توضح لمستخِدمي الموقع متى يصبحون على وشك الدخول
دة من المستخدمين للموقع Wالتجارية عمليةعلى اشتراكھم في تلك ال الموافقة ا�يجابية المحد.   

  :تجاه المرضى والعم�ء �لتزامات اIخ�قية اIساسيةالعاملين الصحيين لم ااحتر - ٥
  

عاية الصحية والصيادلة والمعالجين وكل من عداھم من المتخصصين في الر على اIطباء والممرضين  
مون Oمور الذين يقدIالتالية الرعاية أو المشورة الطبية الشخصية النوعية ا�لكترونية الفورية أن يراعوا ا: 

كممارسين في الع�قات التي كانت ستقوم بينھم وبين اdخرين  بالدساتير اIخ�قية التي تحكم مھنھما1لتزام  •
 .لوجه كما لو كانوا وجھاً 

 .عدم إحداث الضرر •
  .وضع مصالح المرضى والعم�ء في المقام اIول •
  .الحفاظ على أسرار المرضى •
  .القوانين الناظمة �جراءات الترخيص المھني ووصف الدواء إطاعة القوانين واIنظمة ذات الصلة بما في ذلك •

   .علماً بحدود الرعاية الصحية ا�لكترونية الفورية المرضى والعم�ء ةطاحإو

وسيلة قوية تساعد  )�نترنتا(ين الصحيين ومزودي الخدمات الصحية أن يدركوا أن الشابكة وعلى العامل
أن لھا حدوداً 1  تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمرضى ولكن ينبغي للمستفيدين منھا أن يفھموا أيضاً  على
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نت أن يقوموا بما يلي بكل على ا�نتر وعلى المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يمارسون عملھم  تتجاوزھا
  :دقة ووضوح

فوا بأنفسھم وأن ُيعلِموا المرضى أو  Oنوا وثائق  أن يعر Oالعم�ء بالمكان الذي يمارسون فيه عملھم وأن يبي
   .التي يمارسونھا اعتمادھم في المھنة

نوا حدود وشروط التعامل ا�لكتروني • Oنوا مث�ً ما إذا   الفوري معھم أن يبيOكان المتخصصون في الرعاية كأن يبي
مون Oمون توصيات نوعية أو يحيلون المشورة العامة الصحية سيقد Oحول حالة صحية بعينھا أم أنھم سيقد 

نوا ما إذا كان المتخصصون في الرعاية Oالصحية قادرين أم  المريض أو العميل إلى جھات أخرى أو أن يبي
سيقومون بوصف ھذه اIدوية بالفعل أم  بعينھا وما إذا كانواغير قادرين على وصف اIدوية ال�زمة لحا1ت 

1.  
للمريض أو العميل وأن يساعدوه على استعراف مصادر  أن يبذلوا جھوداً مخلصة لفھم الظروف الخاصة •

د ما إذا كان ع�جــه   الرعاية الصحية المتوافرة محلياً  Oومثال ذلك أن يساعدوا المريض أو العميل على أن يحد
ً مت  .داخل حــدود مجتمعـه المحلــي أم أن العـ�ج 1 يتوافر إ1 خارج حدود ھذا المجتمع احا

 . كلما كان ذلك م�ئماً أو ضرورياً  أن يعطوا تعليمات واضحة حول رعاية المتابعة •

مون الخدمات أو المشورة الطبية الشخصية عبر الشبكة  وعلى المتخصصين في الرعاية الصحية الذين Oيقد
 :يلي حاسوبية أن يلتزموا بماال

قيمة التشخيص ا�لكتروني الفوري ومن صحة إعطاء  الوصف الدقيق الواضح للعوائق التي تحّد من •
مي الخدمة أن يؤكدوا أنه لما كان   الفورية توصيات المعالجة ا�لكترونية Oومثال ذلك أن على مقد

 نيـة الفوريـة 1 يستطيعون فحص المريض عن ُبعدتقديــم الرعايـــة الصحيــة ا�لكترو المتخصصــون في
أمكنھم من  فإن من اIھمية بمكان أن يقوم المرضى بوصف ما يحتاجونه من الرعاية الصحية بكل ما

 .الوضوح
إلكترونيين على أن يفھموا متى يمكن أو متى يتعذر ومتى  مساعدة المرضى الذين يتعاملون معھم كمرضى •

م الرعاية الصحيةا 1 يجوز تقديم المشورة Oلكترونية الفورية وحلولھا محل التعامل وجھاً لوجه مع مقد�.  

  
 :والمسؤولية المحاسبة -٦ 

  
المعلومات أو المنتجات أو  من مزوديواIفراد  ؤسساتمن أن الم يريد الناس أن يكونوا على ثقة      

 محمل الجد وأن المواقع تبذل جھوداً  على ا�نترنت يحملون اھتمامات المستفيدين على الخدمات الصحية
  :أن تلتزم بما يلي ولذلك فعلى مواقع الصحة ا�لكترونية  مخلصة لكي تضمن أن ممارساتھا سليمة أخ�قياً 

بصاحب الموقع أو الخدمة وبالفريق المسؤول عن تدبير  أن تبّين للمستخدمين بوضوح كيفية ا1تصال •
ومثال ذلك كيفية ا1تصال بمدير   ين الجھتين على أقل تقديرھات شؤون الموقع أو الخدمة أو بإحدى

د أو أكثر أو Wلين سلطة معالجة المشك�ت محد Wبممثلي خدمة العم�ء المخو.   
نھم من إعطاء معلوماتھم ا1رتجاعية حول  فر لزوار المواقع الوسائل السھلةاأن تو • Oا1ستعمال التي تمك

   .ته أو خدماتهأو منتجا الموقع ونوعية معلوماته
الفور وأن تستجيب لھا في أسرع وقت ممكن وبالشكل  أن تدرس الشكاوى الواردة من المنتفعين على •

المنتفعين على إخطار مدير أو مديري الموقع أو ممثلي خدمة العم�ء  وعلى المواقع أن تشجع  الم�ئم
 اريين للموقع بما في ذلك المواقعتصرفات الفروع أو الشركاء التجاريين أو غير التج عندما يرون في

   .التي تقيم صلة مع ھذا الموقع خرقاً للقانون أو انتھاكاً للمبادئ اIخ�قية
  .الممارسات ا�لكترونية للخدمات الصحية بدستور أخ�قياتوأخيراً راقب التزام المواقع  •
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لسياسات التي تعتمدھا Iغراض وصفاً واضحاً ل على مواقع الصحة ا�لكترونية أن تقدم للمنتفعينوكذلك 
التماس الحلول المبتكرة للمشك�ت التي تنشأ بين العاملين في المواقع  المراقبة الذاتية، كما أن عليھا أن تشجع

  .المرتبطة بھا والفروع

  :معايير لتقييم صفحات ا�نترنت - ٧
  

يمكن اختصارھا  طريقة وفق مستوى ثقافته اللجوء إلى نتفع من الموقعمن الطرق التي يستطيع الم
ومعرفة ھل الموقع الذي  ،مساعدة المستخدم للقيام بتقييم الموقع الطبي ذاتيا إلىالتي تھدف  PILOT بكلمة

  : 1 ؟ ويتم ذلك من خ�ل أميتصفحه موثوق به 
  
  P  الھدف من الموقع - 

يسية للموقع وحللھا حتى تصل فأقرأ الصفحة الرئ ،كذلك اIمروأن لم يكن  .هأقراكان للموقع ھدف معلن ف إذا
 �قناعتثقيف اIشخاص وتزويدھم بالمعلومات ؟ أم أنه موقع مصمم  إلىھل ھو موقع يھدف  .لھدف الموقع

  بيع منتجات لھم ؟أو  جترويو اIشخاص
  
   I  المعلومات التي يتضمنھا الموقع - 

كان الموقع يبيع  إذا .راء وشھاداتآجرد تقدم المواقع الطبية المفيدة معلومات قيمة وحقائق مؤكدة بد1 من م
  .اهمحتووتغيير  دي إلى انحيازهكان ذلك يؤ إذافيجب أن تسأل نفسك  ،منتجا ما

  
  L  الروابط - 

التي  ا�ضافية )ا1نترنت(الشابكة كما أنھا تقوم بترشيح بعض مواقع  .تريد أفضل المواقع تقديم المعلومات لك
مراجعة أفضل  أوويتم تقييم  .موضوعات متعلقة به أولموضوع محل البحث تحوي المزيد من المعلومات عن ا

  .، وتنطبق المعايير ھذه على الروابط أيضاً الروابط بدقة
  
   O  محررو الموقع - 

أفضل مصادر المعلومات الطبية  دمن ھو الشخص المسؤول عن المعلومات الموجودة في الموقع ؟ تع
  .شراف الحكومي والجامعيالمواقع التي تخضع لg ،معروفةلمستشفيات الا ،الجمعيات الطبية: الصحيحة ھي 

  
  T  التناسب الزمني - 

فأبحث عن المواقع التي تحدث معلوماتھا  ،كانت حديثة إذا –فقط  –تعد المعلومات الطبية نافعة ومفيدة 
  .بانتظام

  
  .العالمية  HONحددة مثل وھناك مؤسسات عالمية تعطي اعتمادية خاصة للمواقع تستند إلى معايير م

  
  

وفي الختام 1 بد من توعية العاملين الصحيين وتدريبھم وتزويدھم بالوثائق المتعلقة بأخ�قيات ھذه الممارسة 
  .الخدمات الصّحية ا�لكترونيةا�لكترونية ووضع ما يلزم من تشريعات تحفظ وتحمي حقوق المرضى، ومتلقي 
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