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 :مقدمة
 إدارة رلال يف خاصة واإلدارة العمل وسائل من أساسية وسيلة ادلعلومات ونظم احلاسب أجهزة أصبحت
 أصبح الصناعة أو الطريان أو البنوك رلال يف العمل أن وكما واستعادهتا ومعاجلتها وختزينها الصحية ادلعلومات

 الصحية الرعاية يف وادلتخصصون األطباء بدأ فقد ادلعلومات، تقنيات استخدام على رئيسي بشكل معتمدا
 دور و ادلعلومات إدارة فكرة تطوير خالل من حقيقي بشكل التقنيات ىذه من االستفادة زلاولة يف بدورىم

 .اجملتمع على تأثريا وأكثرىا العلمية اجملاالت أىم من تعد اليت الصحية والرعاية الطب يف الكمبيوتر

 
 النظام
 يف معينة عمل وآلية عالقات، حتكمها وتفاعل، تام بتنسيق تعمل ادلًتابطة اليت األجزاء أو العناصر من رلموعة
 .عام وىدف مشًتكة لتحقيق غايات زلدد، نطاق

 
  الصحي المعلومات نظام مفهوم
 وحفظ اكتساب يقوم على الذي العلم " بأنو الصحية ادلعلومات نظام  who العادلية الصحة منظمة عرفت

وىو  ،واإلدارة والبحث والتثقيف ادلرضى، رعاية حتسني بغية احليوية الطبية وادلعلومات ادلعارف وتطبيق واسًتجاع
 منهجيات استخدام يف وادلتمثل بسرعة الظهور يف اآلخذ التخصص ليشمل شامل يستخدم مصطلح

واإلدارة  والتمريض الطب مثل بالصحة ادلتصلة اجملاالت لدعم واالتصاالت والشبكات وتكنولوجيا احلوسبة
 .األسنان وطب والصيدلية

 
 hospital information system HIS  المستشفيات معلومات نظم
 الرعاية أنشطة كل مباشر بشكل ختدم اليت الربرليات ادلتطورة أىم أحد ادلستشفيات معلومات نظم تعترب

 ومواردىا وتتكون أنشطتها كل على الكاملة السيطرة الطبية يضمن للمؤسسة مبا واإلدارية منها الفنية الصحية
 :يلي ما البعض وأمهها بعضها مع تتفاعل فرعية متكاملة نظم من ادلستشفيات معلومات نظم

 Patient Electronic Record System االلكًتوين ادلريض سجل نظام  
 Laboratory Information System ادلخترب معلومات نظام  
 Pharmacy Information System الصيدلية نظام  
 Radiology Information System األشعة معلومات نظام  
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 Picture Achieving And Communication System الصور أرشفة نظام 
  الطبية

 Computerized Physician Order Entry الكًتونًيا الطبية األوامر إدخال نظام  
 Decision Support Systems القرار دعم نظم  
 Tele Medicine بعد عن التطبيب  

 
Patient Electronic Record System االلكتروني المريض سجل نظام  

 Electronic Health Record (EHR)االلكًتوين  الصحي السجلبستخدم ىذا النظام 
 الشخصية ادلعلومات مجيع على االلكًتوين السجل وحيتوي الرقمية، طيب بالصيغة سجل " كتعريف ىوو 

العالجية  واإلجراءات احليوية وادلؤشرات ادلرضية والسوابق التشخيص ومعلومات واإلدارية للمريض
 واألشعة.  ادلخترب وبيانات اإلجراءات، ىذه على وادلوافقات ادلتخذة

 مزايا السجل الصحي االلكًتوين:
 احلركة، بطء مثل ادلتعددة السلبيات بسبب الصحية ادلنظمات يهدد أصبح الذي الورق من التخلص .1

 .بياناتو يف الفاقد وكثرة معلوماتو، اسًتجاع وصعوبة
 الذي ىو االلكًتوين الصحي ادللف وألن األنظمة، مجيع التقاء نقطة االلكًتوين الصحي السجل يعترب .2

 .للمريض أجريت اليت واألدوية والعالجات والتشخيصات الطبية النتائج فيو ختزن
 .وإداريني وفنيني ودتريض أطباء من الصحية اخلدمات تقدمي وفرق أفراد بني صلاالتو  خلق فرصة يتيح  .3
 البحث تطوير يف تساىم اليت ادلعلومات من العديد على االلكًتونية الصحية السجالت حتتوي .4

 .ادلستشفى أنشطة ختدم اليت واإلدارية الطبية واإلحصائيات التقارير بتزويد تقوم كما العلمي،
 البعض بعضها مع ادلستشفيات ربط إمكانية يوفر .5
 الصحي السجل يف ادلسجلة البيانات ودقة حتسني على يساعد  .6
 يف الالزمة ادلعلومات توفري طريق عن للمريض ادلقدمة الصحية الرعاية جودة حتسني على يساعد  .7

 .ادلناسب الوقت

 
 Laboratory Information system (LIS)المختبر  معلومات نظام

 ومعاجلة حتصيل إىل التحاليل طلبات استقبال من ءاابتد الطبية، التحاليل سلتربات عمل يؤدتت بررلي و نظامى
 LISمزايا استخدام بعض من طباعتها.  مث ومن النتائج
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 لالستفسارات· إجابات على احلصول ادلخترب معلومات نظام يسهل :ادلقدمة ادلعلومات صحة .1
 .ادلخترب يف التحاليل إجراء أحد وإمكان العينة، أخذ وشروط ما، حتليل إجراء تكلفة عن ادلطروحة

 يف ادلتداولة · العينات من الكبري الكم بسبب :التحليل يف ادلستخدمة العينات يف عالية موثوقية .2
 حتاليل إجراء ىي فتكون النتيجة العينات، بعض عائديو حتديد يف العاملون خيطئ قد الكبرية، ادلخابر
 ىذه على ادلريض واسم وتارخيها العينة اسم تسجيل يف احلل يكمن آخر مريض دم باستخدام دلريض
 ادلخترب بطباعة معلومات نظام حيققو ما وىذا اخلطأ، ىذا الرتكاب منًعا ادلريض من قبل أخذىا العينة

 ىوية لتحديد يستخدمالذي  barcodeالرقمي  الرمز مثل ادلذكورة، ادلعلومات على حتتوي الصقات
 .ادلخترب ضمن التحليل إجراء عند العينة

 كاتبة آلة طريق عن  النتائج تطبع ادلؤدتت، غري النظام يف :التحليل أجهزة من التحليل نتائج حتصيل .3
 وفق النتائج حتصيل فيجري ادلؤدتت، النظام يف أما .مناسب حترير نظام باستخدام حاسوب أو

 نقل يف الدقة على فضال موحد، بأسلوب لُتطبع آلًيا وجتمع التحليل، أجهزة من خاصة بروتوكوالت
 .وحتسينو ادلخترب يف العمل تسريع يف الكبري التأثري ذلا واليت العملية، ىذه يف الكبرية والسرعة ادلعلومات

ادلريض  على ادلشرف الطبيب تزويد باإلمكان مريض  حالة لتطور دراسة إلجراء واسعة إمكانات .4
 مدة خالل نتائج للمريض عدة أو ما حتليل نتيجة تطور يبني بادلخططات، مدعوًما يكون قد جبدول،

 على الكبرية بالفائدة يعود شلا ادلتبع، للعالج استجابة ادلريض عن فكرة يعطي ىذا وبالطبع .ما زمنية
  ادلناسب العالج حتديد

 قادمني دلرضى· التحاليل نتائج من ىائلة كميات تراكم إن :إحصائية طبية واسعة لدراسات إمكانات .5
 انتشار على تدل اإلحصائية،اليت قد يسهل الدراسات واسعة، عمرية وبشرائح سلتلفة، أماكن من

 اجلنسني دون أحد بني أمراض انتشار أو ادلناطق، بعض يف ما زمنية مدة خالل بعض األمراض
  .زلددة أعمار بني أو اآلخر،

 معلومات نظام· بني الربط طريق عن :ادلستشفى أقسام وباقي ادلخترب بني ادلتبادلة االتصاالت تقليص .6
 الداخلية. األقسام مع ادلخترب

 
 Radiology Information System (RIS)  األشعة معلومات نظام

 ادلختلفة الطبية الصور بتخزين النظام ىذا ويقوم األشعة، قسم قبل من تستخدم متكاملة حاسوبية أنظمة
 النظام ىذا ويرتبط .رقمي بشكل االختصاص ذوي الصحية اخلدمة مزودين على وعرضها وتوزيعها ومعاجلتها
 نظام مثل أخرى جهة من ادلستشفى يف األخرى األنظمة مع ويتكامل جهة من ادلوجودة الطبية باألجهزة
 .االلكًتوين الصحي السجل أو ادلستشفى معلومات
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Picture Achieving And Communication System الصور أرشفة نظام 
  الطبية
 على القادر الوحيد فهو الرقمية، الطبية األجهزة الصحي وبني ادلعلومات نظام بني الوصل حلقة PACSيعترب

 ادلعلومات بنظام واالتصال جهة، من الطبية األجهزة ورسوم من وأفالم صور الرقمية من ادلعلومات حتصيل
 أخرى. جهة من الطبية األجهزة مبعلومات وربطها للمريض ادلسجلة ادلعلومات على الصحي للحصول

 . & Communication System Picture Archivingىي اختصار ِل  PACSو كلمة 
  الصورةPictureع ىذا : حتصيلها من اجلهاز الطيب وختزينها ومعاجلتها رقمياً وتوزيعها وطباعتها. وقد توس

 ادلفهوم الحقاً ليشمل األفالم اليت قد تنتج عن بعض األجهزة مثل جهاز القثطرة القلبية.
  األرشفةArchiving.ختزين الصور واألفالم على وسائط ختزين عالية السرعة وكبرية احلجم : 
  االتصاالتCommunication تعين تقدمي مجيع خدمات االتصاالت الالزمة لنقل الصورة سواء :

 .نظامالهاز الطيب إىل جتهيزات اجل من
  نظامSystem يعين النظام الربرلي الذي يوفر الواجهات التخاطبية والوظائف الربرلية اليت دتكن :

 ادلستثمر من استثمار إمكانات النظام.
 

 آلية عمل النظام
عند مكتب االستقبال اخلاص باألشعة او االستقصاءات األخرى أو مكتب ادلواعيد جيري َتَسلُّم طلب األشعة 

. و قبل أخذ أي صورة أشعة من أي مصدر HISإلكًتونيًا مباشرة من الطبيب ادلعاجل، عن طريق نظام الـ 
ب ادلعلومات األساسية اخلاصة )سواء أشعة سينية أم مقطعية أم رنني أم موجات فوق صوتية ...اخل( جُتل

وتعرف ىذه ادلعلومات بـ ادلعلومات الدديوغرافية  HISالذي بدوره يأخذ ادلعلومات من  RISبادلريض من 
للمريض مثل رقم ادللف الطيب، و االسم والسن واجلنس والعمر والسوابق ادلرضية واجلراحية والسوابق العائلية 

 والتحسسية ....

ال اسم الفين والطبيب ادلسؤول عن قراءة الصور، إضافة إىل إدخال بعض ادلعلومات بعد الفحص جيري ادخ
 يدوياً كاستخدام ادلواد وكميتها ونوعها.... اخل 

عند اكتمال إدخال معلومات الفحص يرَسل ادللف الذي حيتوي على الصور الشعاعية وادلعلومات ادلصاحبة، 
كن ألي نقطة موصولة بالشبكة احلصول على الصور فور إعطاء إىل وحدة األرشيف بنظام الباكس، ومن مَث دي

 أمر االستدعاء. 
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 Digital Imaging and (dicomالتصوير واإلتصاالت الرقمية في الطبِّ )
Communications in Medicine : 

ادلعلومات ادلوجودة يف عن  1مثال  يف التصوير الطيِب. علوماتادلىو معيار دلعاجلة و خَتْزين و ِطباَعة وإْرسال  
 ترويسة ملف التصوير:

 

األخرى بأّن جُتّمُع معلوماتو يف رلموعات البيانات. ذلك يـَْعين بأّن   عن صيغ البيانات  DICOM خَيتلف
ك فإن ملف صورة االشعة السينية للصدِر، على سبيل ادلثال، حَيتوي يف احلقيقة ىويَة ادلريَض  ضمن ادللِف، لذل

 باخلطأ. عن ىذه ادلعلومات لدُيْكن أْن تفصالصورة ال 
 

 Pharmacy Information Systemالصيدلية  معلومات نظام
 الصيدلية، أقسام تلبية أجل من صممت اليت ادلعقدة احلاسوبية من النظم رلموعة من مكونة معلومات ىي نظم

 مع الكامل والتفاعل التكاليف وختفيض ادلرضى وسالمة األقسام، ىذه فعالية على حتسني تعمل النظم وىذه
 نظام معلومات ادلشفى.

 للمستشفى معلومات الصيدلية نظام يقدمها اليت والفوائد ادليزات
 الطبية. للوصفات الطبيب كتابة وضوح عدم عن النامجة األخطاء بتقليل النظام يساىم 
 مباشر بشكل احملوسبة ادلرضي سجالت مع التعامل النظام يتيح. 
 أوامر إصدار إمكانية األقسام، من قسم أي يف وجهتو منو ادلنصرف ومقدار األدوية رصيد معرفة إمكانية 

 شراء،
 الرقمي  الرمز أو الدواء، سما طريق عن والبيع الصرف إمكانيةbarcode  الصالحية تاريخ مع مراعاة 

                                       
 2115 4العدد  37رللة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية سلسلة العلوم اذلندسية اجمللد  1
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 قام إذا تنبيهات إصداره طريق عن للمريض الصحية الرعاية بتحسني الصيدلية معلومات نظام يساعد 
 عند حساسية من يعاين كان ادلريض إدا أو سلبية، كيميائية تفاعالت بينها حيصل أدوية بطلب الطبيب

 .زلدد دواء استخدام
 دواء استهالك ارتفاع :مثل ادلعنية للجهات اذلامة والتقارير اإلحصائيات بعض إصدار سهولة اجلرد وسهولة 

 .معني
 الطبية الوصفة ضياع عدم 
 

  Computerized Physician Order Entry الكترونًيا الطبية األوامر إدخال نظام
 األقسام إىل األشعة و التحليلية و الدوائية وصفاهتم إرسال لألطباء يتيح زلوسب متكامل يلآ نظام عن عبارة
 يف بتسجيلها الطبيب يقوم اليت كل األوامر يشمل النظام األشعة. وىذا و ادلخترب و الصلة كالصيدلية ذات

 اإللكًتوين مثل طبيعة الغذاء ، األدوية، احملاليل، اجلرعات، ادلواعيد، العمليات...  الصحي السجل

 طريق التنبيهات العالجية عن و الدوائية التفاعالت بعرض لألطباء تسمح مواصفات بعدة تتميز التقنية ىذه
 يصف حينما واليت تظهر ( Physician Real time Alertوظيفة التنبيهات اللحظية للمريض 

 ادخلها اليت أو للمريض الصحي االلكًتوين بالسجل الواردة سواء ادلريض حالو مع يتعارض دواء الطبيب
 غذاء مع يتعارض أو ، ادلريض يتناولو آخر دواء يتعارض مع دواء يصف وحينما ، ادلرض يشخص وىو الطبيب

  معني
Decision Support Systems القرار دعم نظم  

 تأدية يف الصحية الرعاية خدمة تقدمي رلال يف ادلهنيني وسائر األطباء دلساعدة تفاعلية صممت حاسوبية برامج
 الطبية القرارات اختاذ يف بادلساعدة لتقوم اسوبيةاحل ربامجىذه ال تصميم يتم .القرارات باختاذ مهامهم ادلتعلقة

 تستطيع الربامج ىذه أن أي .ادلرضية واألعراض احلالة حول الطبيب يوفرىا اليت ادلعلومات ىلع بناء للمريض
 مثل .النهائية النتيجة إىل والوصول ادلدخلة البيانات لتحليل القوانني من رلموعة باستخدام القرارات إختاذ

نظام  Expert Systemلتشخيص ادلرض بناًء على األعراض، وتسمى ىذه الربامج  ادلستخدمة الربامج
 وحىت بل ادلستشفيات، يف احلاالت بعض يف احلاسويب التشخيص أسلوب استخدام بالفعل متصني ادلتخص
 يف نيويورك يف كرستيانا مستشفى يف القلب قسم يف:فمثال مستقبال، احلالة إليو تؤول قد مبا التنبؤ إىل تعداه

 القلب ختطيط حتليل على بناء الصحية ادلريض حالة إليو ستؤول مبا التنبؤ مت األمريكية، ادلتحدة الواليات
 .للمريض العالجية اخلطة حتديد وبالتايل احلاسوب بواسطة

 
 :التعليميةلألغراض  virtual reality االفتراضي والواقع األبعاد الثالثية األفالم
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 حىت أو ما رلال يف ادلستحدثة التقنيات على األطباء وحىت الطب طالب تدريب ديكن خاصة برامج بواسطة
 الدقة عالية األبعاد ثالثية صورة احلالة بتصوير الربنامج يقوم إذ عالجهم، يف ادلستخدمة بالطريقة ادلرضى تثقيف

 .ذلا ادلالئم العالج وحتديد احلالة شرح تسهل .الطبيعية للصورة ومشاهبة
 

Tele Medicine بعد عن التطبيب  
 والتعليمية والعالجية التشخيصية اخلدمات لتقدمي ، الطبية باخلربة مقرونًا ، ادلختلفة االتصاالت وسائل استعمال

 .ادلتخصصة الطبية ادلراكز عن بعيدة مناطق يف يقيمون  الذين لألفراد
 
 TeleNursingالتمريض عن بعد  

، بني ادلريض وادلمرضةيشري إىل استخدام تكنولوجيا ادلعلومات يف توفري خدمات التمريض كلما وجدت ادلسافة 
  أي عدد من ادلمرضات.أو بني 

 كبرية درجة على واستخدامات تطبيقات فهناك ،اً جد واسع الطبية التكنولوجيا يف احلاسوب استخدام رلال إن
أو  ورقمية نصية بيانات من معها التعامل يتم اليت البيانات نوع حسب تتنوع االستخدامات وىذه األمهية، من

 بشكل يساىم أن شأنو من الطبية البيانات معاجلة يف احلاسوب استخدام إنصور طبية أو اشارات فيزيولوجية، 
 التشخيصية بسرعة فائقة ودقة متناىية. ادلعلومات إىل الوصول يف كبري

 
 

 المتوسط الشرق في الصحي المعلومات نظام تطبيق معوقات
 للمعلومات التحتية البنية ضعف .1
 التكاليف حتمل على القدرة عدم .2
 الصحية ادلعلومات نظم رلال يف اخلربة قلة .3

 
 الصحية المعلومات ترميز
 زلتويات إىل الطبية اإلجراءات وادلستلزمات األمراض ترمجة" الطبية ادلعايري استخدام أو الطيب الًتميزبو  يقصد
أو  ادلرض دلعرفة الطيب ادللف وحتليل قراءة طريق عن الصحية ادلعلومات ترميز حرفية ويتم عددية أو عددية

 الطبية مع ادلستلزمات إقامتو خالل لو أصلزت اليت الطبية األعمال ومعرفة ادلريض منها يعاين اليت األمراض
 .واإلدارية ادللفات الصحية يف ادلذكورة احملتويات لكل ادلناسبة الرموز وضع ويتم .واألدوية
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 ا،هنظم وتعدد الرعاية الصحية معلومات تنوع واقع من الصحية ادلعلومات لنظم ورموز معايري إىل احلاجة تنبع
 النظم. أشهر ادلعايري تلك سلتلف بني ادلعلومات تلك وتكامل تواصل إىل وكذلك

ICD10 International Classification of Disease :بإصداراتو لألمراض الدويل التصنيف 
 ادلصاب على وتأثرياهتا وأعراضها األمراضحالًيا ووظيفتو توحيد أمساء  ادلتداول ىو العاشر واإلصدار ادلتعددة،

 Systematized Nomenclature of Medicine-Clinicalللطب  ادلنظمة ادلسميات
Terms :يف ادلستخدمة وادلسميات البيانات ختزين كيفية تنظم وبروتوكوالت ورموز قواعد عن عبارة وىي 

 يف الرأس يف أمل أنو يف لصداع با اخلاصة ادلعلومة ختزين مثال يتم ادلريض مع تتم اليت التعامالت مجيع توصيف
 بالرأس وجع إهنا على ادلعلومة آخر مشفى ختزن بينما ، ادلستشفيات أحد

Health Level Seven HL7:ادلستشفيات بني ادلعلومات تبادل بتسهيل خاصة ورموز معايري وىي 
 

أو التمريض القائم على  Evidence-Based Nursing (EBN)  التمريض المسند بالبرهان
 األدلة:

ىو هنج الختاذ القرارات وتوفري الرعاية التمريضية بناًء على اخلربة السريرية الشخصية ودمج ىذه اخلربة مع 
ادلمارسة القائمة على  لو كأساس أحدث البحوث ذات الصلة ادلتاحة حول ىذا ادلوضوع. ىذا النهج يستخدم

 .Evidence Based Practice( EBPاألدلة )
أحدث طرق تقدمي الرعاية، واليت ثـَُبتت من خالل تقييم الدراسات عالية اجلودة ونتائج البحوث  EBNتطبق 

ىو حتسني صحة وسالمة ادلرضى مع توفري الرعاية بطريقة فعالة  لتحسني  EBNاإلحصائية. اذلدف من 
 النتائج لكل من ادلريض ونظام الرعاية الصحية.

ىو عملية مبنية على مجع وتفسري وتقييم ودمج البحوث ذات األمهية  EBN ىانالتمريض ادلسند بالرب 
 السريرية والتطبيقية. 

ديكن فصل األدلة ادلستخدمة لتغيري ادلمارسة أو اختاذ قرار سريري إىل مستويات اليت ختتلف يف نوع الدراسة 
 ومستوى اجلودة. 

دراسات مجموعة من المعرفة الممرض ، وتفصيالت المريض، و  إلى دمج كل من EBNتنفيذ يحتاج 
يتم تدريس ىذه  لمهمة في متناول اليد.لنتاج لل مناسب إل االستفادة من أجل (األدلة)متعددة ال

 ادلهارات يف تعليم التمريض احلديث وأيضا كجزء من التدريب ادلهين.
 :EBPالخطوات السبعة للممارسة القائمة على األدلة 

تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع طرح األسئلة لول الممارسات الحالية لخلق  :الخطوة األولى 1.1
 التحسينات والتغييرات. 
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 :Ask Clinical Question (PICOT)طرح السؤال السريري  1.1
أو التدخل  Interest، قضية االىتمام Pحسب رلموعة ادلرضى  PICOTينسق السؤال السريري 

Intervention رلموعة ادلقارنة ،C النتيجة ،O اإلطار الزمين ،T يساعد طرح األسئلة يف ىذا الشكل ،
 يف إنشاء حبث ينتج أكثر ادلعلومات ذات الصلة وتكون جبودة عالية.

 :interventionيركز على التدخل  PICOTمثال على سؤال 
السيطرة على األمل بعد العمليات  يف (C)2بدواء ، مقارنة (I) 1دواء  يف ما ىو تأثري Pيف مرضى الركبة 

 .(T)ساعة من اجلراحة  24ضمن أول  (C)اجلراحية 
 :interestيركز على قضية االىتمام  PICOTمثال على سؤال 

قدرهتم على القيام بأنشطة احلياة اليومية  (I)يف ادلرحلة الثالثة  (P)كيف يدرك مرضى الرئة االنسدادي ادلزمن 
(O)  بعد الشهر األول(T) .]إلعادة التأىيل.]يف ىذا السؤال ال وجود جملموعة ادلقارنة 

 
 Search for and Collect Relevantالبحث عن وجمع األدلة ذات الصلة  1.1

Evidence: 
الذي مت تشكيلو، ومبجرد  PICOTللبدء يف البحث عن األدلة، يتم استخدام كل كلمة رئيسية من سؤال 

العثور على نتائج حول التدخل أو العالج. يتم تصنيف ىذه النتائج لتحديد أيها يوفر أقوى مستوى من 
 األدلة.

 
 :Critically Appraise the Evidenceتقييم األدلة بشكل لاسم  1.1

وفيما اذا كانت ىذه األدلة  يتم البدء يف عملية التقييم من خالل طرح ثالث أسئلة لتحديد مدى مالئمة األدلة
 تنطبق على ادلرضى الذين يتم االعتناء هبم. ىذه األسئلة ىي:

 ىل نتائج الدراسة صحيحة؟ 
 ماىي النتائج؟ 
 ىل ستكون النتائج قابلة للتطبيق يف رعاية ادلرضى؟ 

حلقيقة السؤال األول يقيس الصالحية. لكي تكون ىذه الدراسة صحيحة، جيب أن تكون نتائجها قريبة من ا
 قدر اإلمكان وجيب اجراء الدراسة باستخدام أفضل األساليب البحثية ادلتاحة.

موثوقية الدراسة. تتكون ادلوثوقية من: ما إذا كان التدخل ناجًحا ، ومدى تأثريه ، تكرار  الثاينيقيس السؤال 
 الدراسة بنتائج شلاثلة. 
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راسة عملًيا عند رعاية ادلرضى إذا كانت ادلوضوعات يقيس قابلية التطبيق. ديكن استخدام الد الثالثالسؤال 
الفائدة تفوق الضرر ، وتكون الدراسة رلدية ، ويرغب ادلريض يف  ومشاهبة للمرضى الذين يتم االعتناء هبم ، 

 العالج.
دراسات متعددة دلعرفة ما إذا كانت متفقة مع  ومقارنةبعد طرح ىذه األسئلة الثالثة ، يستمر تقييم األدلة 

 .عضها البعضب
 : Integrate the Evidenceدمج األدلة  1.1

وتفضيالت ادلريض. يتم تشجيع ادلريض على شلارسة  ادلمرضبعد تقييم األدلة ، من الضروري درلها مع خربة 
احلكم الذايت وادلشاركة يف عملية صنع القرار. لذلك ، حىت لو كانت نتائج الدراسة ناجحة ، فقد يرفض 
 ادلريض تلقي العالج. قد تكشف نتائج التقييم وتاريخ ادلريض عن موانع إضافية لعالج معني قائم على األدلة. 

 :Evaluate Outcomesتقييم النتائج  1.1
من حيث نتائج ادلرضى.  اخلطوة التالية يف عملية ادلمارسة القائمة على األدلة ىي تقييم ما إذا كان العالج فعاالً 

 من ادلهم تقييم النتائج يف بيئة سريرية واقعية لتحديد أثر التغيري القائم على الدليل على جودة الرعاية الصحية.
 :Disseminate Outcomesنشر النتائج  1.1

قد يستفيد آخرون من خالل ، فتتمثل اخلطوة األخرية يف مشاركة ادلعلومات خاصة إذا مت حتقيق نتائج إجيابية
مشاركة نتائج عملية ادلمارسة القائمة على األدلة. تتضمن بعض الطرق لنشر ادلعلومات عروض تقدديية يف 

 وادلنشورات.ادلؤدترات ، واجلوالت داخل ادلؤسسة اخلاصة ، 
 
 


