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تكنولوجيا

في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
نظام معلوماتي إستشفائي وإداري متكامل:
خال من الورق»
«نحو مستشفى رقميٍ ،
فـــي  23تــشــريــن
نظم
االول الفائتّ ،
مستشفى أوتيل ديو
دو فرانس حفال إلطالق
نظامه املعلوماتيّ
اإلستشفائيّ واإلداريّ
املتكامل الّذي يجمع ثالثة مكوّنات إستشفائيّة رئيسيّة :امللف
الطبيّ للمريض ،وحدة العمليّات التشغيليّة املاليّة ،ووحدة إدارة املوارد
البشريّة.
اشادت السيدة جوسلني زياده ،مديرة النظام املعلوماتيّ  ،بروح الشراكة
كل حسب
بني مستشفى أوتيل ديو والشركات الّتي ساهمت ّ
إختصاصها في بناء هذا املشروع املتكامل الّذي جمع أكبر الشركات
العاملة في هذا اجملال ،منها :شركة  ،ITBشركة  ،Medasysشركة
 ،Menaitechوشركة .SAP
قد نعتقد أن جميع العمليّات واملعامالت في املستشفيات حتصل على
بسيط منها وفي وحدات
ٍ
الكمبيوتر ،غير أ ّن ذلك ال ينطبق إال على جز ٍء
خاصة .على سبيل املثال ،إذا كانت الصور الشعاعيّة مُدخلة رقم ّيا ً ،إ ّن
نظامها ال دخل له بنظام احملاسبة ،ويتطلّب دمج النظامني إمتام عدد
من العمليّات اليدويّة أو اللّجوء إلى أنظمة إضافيّة .فتظهر ميزة هذا
النظام الفريد من نوعه في لبنان في جمعه لكافة مكوّنات املعامالت
اإلستشفائيّة في نظا ٍم واحد .إ ّن هذه املكوّنات هي التالية:
 -1ملف املريض الذي يهدف إلى جتميع وحوسبة كافة املعلومات
املتعلّقة باملريض ،كاملعلومات اإلستشفائيّة والسريريّة ،من العائدة
إلى تاريخه الطبيّ  ،حتى الفحوصات اخملبريّة واإلستكشافات الوظائفيّة
الطبيّة ،مرورا» باألدوية املقدّ مة له خالل اإلستشفاء وصوره الشعاعيّة
سيحسن جمع كلّ هذه املعلومات جهود الفريق الطبيّ
ّ
وإلى ما هنالك.
وال سيّما الرعاية الطبيّة ،وسيسمح بتقدمي خدمات جديدة كمراجعة
بعض النتائج عبر اإلنترنت.
 -2نظام معلوماتي يخدم موارد املؤسسات ( )ERP-SAPويربطها
أوتوماتيكيّا» مع بقيّة األنظمة والوحدات .إ ّن هذا النظام املعلوماتيّ
املؤسسة من حيث اخلدمات
ّ
عبارة عن برنامج رقميّ أ ُعد وفق احتياجات
اللّوجستيّة وإدارة املوارد وحركتها (نذكر تخطيط املنتجات ،شراء
املعدّ ات ،مراقبة اخملزون ،التوزيع ،خدمات احملاسبة ،خدمات التمويل،
وغيرها) .سيجمع هذا البرنامج كلّ البيانات وسيسهّ ل استخدامها
في الدراسات املاليّة وجمع املوارد وحتسني الوسائل املعتمدة.
 -3نظام معلوماتيّ إلدارة املوارد البشريّة :إن هذه الوحدة أداة لتطوير
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املؤسسة عبر دقّة وسهولة عمليّات معيّنة.
ّ
وحتسني إدارة موظفي
أيضا هذه الوحدة من هدر الورق والعمل الورقي،
وطبعا ً ستقلّل ً
وستساعد الفريق الطبيّ واإلداري والتمريضي في خدمته اليوميّة .كما
ستحسن إدارة الوقت وامليزانيات وتقدّ م املشاريع.
ّ
أنّها
وملواكبة هذه القفزة الهائلة من حيث البرامج الرقميّة ،ستُجدّ د جميع
األجهزة اإللكترونيّة في املستشفى ،من املزوّد املعلوماتيّ إلى مستقبل
اإلنترنت الالّسلكي لتغطية كامل نطاق املستشفى ،وسيتمّ تطوير
وحتديث اإلمدادات الشبكيّة لتستقبل في آ ٍن واحد حوالى الـ1000
مستخدم على النظام نفسه .وأخيرا ً ،ستحدث نقلة نوعيّة من
املهاتفة إلى اإلنترنت من خالل التكنولوجيا الرقميّة.
إن اقتناء وتطبيق نظام معلوماتيّ متكامل قفزة نوعيّة هائلة إلى
األمام نحو مستشفى الغد ،مستشفى خا ٍل من الورق .وجانبٌ آخر من
مفهوم مستشفى الغد هو التوجه نحو مستشفى أخضر ،وهذا توجّ ه
اتّخذه مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ،منذ عدّ ة سنوات ،عبر العديد من
اإلجراءات .ففي كل عام ،يقوم املستشفى بتدوير  52ط ّنا ً من األوراق،
ويصدّ ر  600.000كيلووات من الكهرباء بفضل الـ 2000متر مربّع من
األلواح الشمسيّة الّذي متّ تركيبها في املستشفى ،موفّرا ً بذلك 10%
من مصروف الطاقة .فضالً عن ذلك ،متّ إنشاء املباني اجلديدة بشكلٍ
تكون التهوئة فيها طبيعيّة وليس عبر مكيّفات الهواء.
كما يبقى مستشفى أوتيل ديو على بينة من طليعة التطوّرات
والتغيّرات الطبيّة الوطنيّة وعلى اإلستعداد الدائم لتقدمي أفضل
طبابة ورعاية للمريض.
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