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3-6 نوفمبر 2018 - تونس - نظمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة ورشة عمل تدريبية لمدة أربعة أيام حول إدخال
نظام معلومات الصحة في المناطق (DHIS) 2 في ستة مرافق للرعاية الصحية الأولية في حي الأندلس ، جنزور ، سبها ، إدري. طبرق

والبيضاء. إن لتقوية المعلومات الصحية دوًرا محورًيا في القطاع الصحي ، ويتم الاعتراف بها عالمًيا كمقِوّم بارز في نهج ممارسات
صحة الأسرة. ستقوم الأداة بأنتاج بيانات بالتحقق بشكل مباشر من الاحتياجات الصحية ذات الأولوية إلى اللجنة التنفيذية

الاستشارية في البنك المركزي. هذه اللجنة هي هيئة صنع القرار الرئيسية التي تتطلب إحصاءات تستند إلى الأدلة من أجل اتخاذ
القرار في حين تخصيص الأموال في السياسات النقدية للبلد. في الماضي ، كان الافتقار إلى إحصاءات البيانات هو السبب الرئيسي

لوضع أولويات صحية متدنية في السياسات النقدية والمالية في الميزانيات السنوية.

  

تحت رعاية مشروع تموله وزارة التنمية الدولية "تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا" ، يستهدف التدريب 35
مشارًكا يمثلون الإدارة العليا والإحصائيين والعاملين في مجال الصحة العامة. سيقوم هؤلاء المسؤولين بتنفيذ نظام المراقبة

والتقييم القوي ، DHIS2 في مناطقهم الخاصة. سيتم تكرار سلسلة من هذه التدريبات من قبل المرافق الصحية الأخرى في البلاد.

  

على الصعيد العالمي ، نجح حوالي 60 بلدًا ناميًا في تبني أداة DHIS2. "يعد تنفيذ نظام معلومات الصحة بالمقاطعة خطوة ثورية في
تاريخ الصحة الليبي. تؤكد الاداة على وجود صورة ديناميكية لوجود شيء من عدمه عن طريق البيانات الصحيحة وتحليلها. فإنه

يجلب المعلومات من المناطق ويغذي المستوى المركزي. في أحد النهايات يشير إلى تحليل شامل للحالة، وعلى الطرف الآخر يؤكد
حجة قوية للتخطيط والتدخلات المستقبل. قال الدكتور سيد جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا.

"تم تعديل أحدث إصدار من DHIS2 من قبل وزارة الصحة في ليبيا بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بالبلاد والإقليمي لشرق
المتوسط في أوائل عام 2018". وأوضح كذلك د سيد جعفر. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام DHIS2 لمراقبة صحة المرضى ، وتحسين

مراقبة الأمراض ، وتحديد تفشي الأمراض وتسهيل وصول موظفي الصحة إلى المعلومات الصحية على المستوى الوطني للدولة
والمستويات الأقل منه. وهو في نفس الوقت مستودع بنك بيانات بالإضافة إلى اداة عرض ديناميكية تعتمد على لوحة المعلومات.

ملاحظات:  
  

تسعى منظمة الصحة العالمية جاهدة لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان الليبيين الذين يواجهون صراعا مستمرا في أحد الأطراف
وضغط المهاجرين غير الشرعيين من جهة أخرى. ترك الصراع الدائر في ليبيا وراءه نظام رعاية صحية يكافح ويعاني من أعباء أكثر

من نصف سكانه من الاحتياجات الصحية. أدى نقص الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للأشخاص الضعفاء في ليبيا إلى تضخيم
خطر انتشار الأمراض المعدية ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والسل. فالأعداد الكبيرة من الأشخاص والمهاجرين داخليا

وضعف نظام المراقبة يزيد من تفاقم الحالة. كما أثرت محدودية برامج الرعاية الصحية على جهود الصحة الإنجابية وصحة
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الأمهات والأطفال حديثي الولادة وجهود التحصين. الهجمات العشوائية التي تستهدف العاملين الصحيين والمرافق الصحية ، ووجود
مخاطر التفجير - بما في ذلك الألغام الأرضية والعبوات الناسفة - يحد كذلك من إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية المرقمة

ويعقد عملية تقديم الخدمات الصحية

  

حول DHIS2 :DHIS2 هي أداة لجمع ، والتحقق ، والتحليل ، وتقديم البيانات الإحصائية المجمعة والمرتكزة على المريض ، مصممة (ولكن
ليس على سبيل الحصر) للأنشطة المتكاملة لإدارة المعلومات الصحية. إنها أداة عامة تسمح للمستخدم بتصميم محتويات نظام

معلومات محدد دون الحاجة إلى برمجة. تم تطوير DHIS2 بواسطة برنامج نظم المعلومات الصحية (HISP) كعملية مفتوحة وموزعة
عالمًيا مع المطورين حالًيا في الهند وفيتنام وتنزانيا وأيرلندا والنرويج. يتم تنسيق هذا التطوير من قبل جامعة أوسلو بدعم من

NORAD موقع زيارة يرجى ، مفصلة معلومات على للحصول .الآخرين والمانحين DHIS الإلكتروني.
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