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الملخص
االصطناع لقطاع الرعاية الصحية عموما ،إّل أنه لن يكون قادرا عىل القيام بكل
الت يوفرها الذكاء
ي
يف مقابل المزايا ي
األشياء يف هذا القطاع.
االصطناع بمختلف المجاالت العملية بينها الرعاية الصحية ،وأثبت حضورا
يف أقل من عقد من الزمن ،انخرط الذكاء
ي
جيدا يف تحسي هذا المجال الحيوي :من تشخيص األمراض ،إىل التنبؤ بتفشيها ،إىل المساعدة يف اكتشاف أدوية
عي موقع
جديدة ،وغيها .وقد سبق أن طرحنا مقاالت علمية حول ذلك يف وقت سابق ،وبإمكانكم اإلطالع عليها ر
الت تظهرها هذه التقنية ،قد يبدو أنها ستحل
المنظمة لتحصيل المزيد من المعرفة .لكن ،وعىل الرغم من القدرات ي
يف كل جانب من جوانب الطب .إّل أن هذا أبعد ما يكون عن الحال .وهناك العديد من األشياء ال يمكن توقعها من
الذكاء االصطناع ف الطب عىل األقل خالل ر
العش سنوات القادمة .وهذا ما نهدف إىل طرحه من خالل هذه المقالة.
ي ي

الحلول مكان األطقم الطبية
االصطناع أنه يتمتع بالقدرة ،إال أنه لن يحل محل المهنيي الطبيي.
الجواب هو ال! وعىل قدر ما قد يبدو الذكاء
ي
وميرة لدى
ورغم أن المخاوف حول سيطرة هذه التقنية عىل صناعات كثية بما فيها الطب ،قد تبدو محسوسة ر
البعض ،لكنها تحمل الكثي من المبالغة .والصحيح ،أن مثل هذه األنظمة الذكية ستصبح جزءا ال يتجزأ من نظام
ّ
أكي كأدوات مكملة لمساعدة األطباء والممرضي عىل التمكن واإلتقان يف
الرعاية الصحية ،وسوف تعمل بشكل ر
خياء أكفاء لتفسي تحليالتها بالشكل
العمل .ومن بي األسباب وراء ذلك ،أن هذه التقنيات الذكية تحتاج إىل ر
ا
الصحيح .فضًل عن ذلك ،سيكون هناك حاجة دائمة للعاملي الطبيي خصوصا من ناحية ايجاد الحلول للتحديات
ّ
ّ
االصطناع سيحلون محل أولئك
الت تتطلب اإلبداع .لكن يمكن القول إن العاملي الذين سيتبنون الذكاء
ي
المعقدة ي
الذين ال يتعاملون مع هذه التقنية.

أكي قدر من التعاطف للمريض
توفي ر
ّ
ا
يشكل التعاطف أداة ال غت عنها يف الطب ،ال سيما بالنسبة للمرض الذين يعانون من حاالت حرجة .وهناك دائما
ّ
عالقة بي الطبيب والمريض وهذا يشكل قيمة كبية للخي ،ألنه يرفع من معنوياته ويساعده عىل التمسك بالخطة
االصطناع" يف نهاية المطاف ،إال أنها لن تحل
االصطناع مهارات "التعاطف
العالجية .و يف حي قد يتم منح الذكاء
ي
ي
.
االصطناع
الت تربط بي الطبيب والمريض بل إن األمر قد تكون نتيجته عكس ذلك ،فعرص الذكاء
ي
مكان العالقة ي
ر
.
قد يعزز الرعاية الرحيمة أكي من أي وقت مض ذلك أن هذه األدوات الذكية ستقوم بالمهام الروتينية ما يوفر المزيد
من وقت األطباء .وهذا يعت أنهم سيكونون قادرين عىل قضاء وقت ر
أكي مع مرضاهم ،وتكريس المزيد من التعاطف
ي
ّ
الذي يتطلبه عالج المرض ،والذي ال يمكن تحقيقه إال من خالل اللمسة اإلنسانية .وأمام معالجة هذه التقنية للمهام
اإلدارية و توفي رؤى التشخيص ،نعتقد أن األطباء سيحتاجون إىل اليكي عىل تنمية وصقل مهارات التعاطف
والتواصل لديهم من أجل رعاية المرض بشكل أفضل.
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تحسي قضايا الخصوصية
لك تعمل هذه األنظمة ،يجب تغذيتها بالبيانات ،وإّل ستفشل بدونها.
بالطبع هذا يتعارض مع عمل الخوارزميات ،ف ي
االصطناع يف مجال
الكيى مثل "غوغل" و "فيسبوك" و "أمازون" بقوة حول الذكاء
ومع تسابق رشكات التكنولوجيا ر
ي
تأت غالبا من المرض .وقد سبق لـ "أمازون" أن
والت ي
الرعاية الصحية ،فإنه سوف يستمر العمل عىل جمع البيانات ي
ر
وع مع هيئة الخدمات الصحية يف المملكة المتحدة ( )NHSلتقديم اإلرشادات الطبية للمستخدمي
دخلت يف مش ٍ
الشخض "اليسكا" عام  ،2019ما يؤدي إىل شعة وصول المعلومات للمرض والحيلولة دون
عي المساعد
رقميا ر
ي
ر
تلقيهم نصائح ومعلومات طبية من مواقع غي متخصصة .لكن التقارير أظهرت كيف عمدت الشكة لتخزين
ًّ
وف حادثة أخرى ،تبي أن مؤسسة " Royal Free NHS Foundation
تسجيالت
مستخدم "أليكسا" شا .ي
ي
ر
الييطانية قامت بمشاركة كميات كبية من البيانات الخاصة بالمرض مع شكة " "DeepMindالتابعة لـ
 "Trustر
.
.
"غوغل" وذلك بغية تطوير منصة جديدة لها لكن لم يتم إبالغ المرض باستخدام بياناتهم لهذا الغرض وعليه
ا
االصطناع ولن يكون عامًل مساعدا يف تحسينها من حيث
نعتقد أن مشكالت الخصوصية سيداد سوءا مع الذكاء
ي
المبدأ.

اتخاذ القرارات الطبية لوحده
االصطناع يف اتخاذ القرارات الطبية فحسب ،بل قد يساعد أيضا يف اتخاذ القرارات من تلقاء
ال يساعد امتالك الذكاء
ي
الطت،
نفسه.قد يبدو هذا جاذبا للوهلة األوىل ،ومن شأنه المساعدة يف تخفيف العبء
النفس الذي يلحق بالطاقم ر ي
ي
ّ
ّ
فف خضم جائحة "كوفيد  ،"19كان لزاما عىل
وبشكل خاص عندما يتعلق األمر بقرارات تشكل تحديات أخالقية .ي
األطباء اختيار من ينبغ لهم إعطاءه أولوية الموارد الطبية المنقذة ،وذلك بسبب ر
كية المرض واستياف الموارد.
ي
ولكن يتبادل سؤال يف هذه الحالة :هل ترك القرارا للنظمة الذكية يؤدي إىل إلغاء مسؤولية العاملي يف مجال الرعاية
االصطناع قادرا عىل استخراج السجالت الطبية وبيانات الجينوم (أحد فروع علم
الصحية؟ حت إذا كان الذكاء
ي
الوراثة) ،للحصول عىل أفضل الرؤى ،فإن ترك القرارات الطبية لل ريمجيات فقط ليس المسار األفضل للعمل .وهناك
ّ
ّ
والميمجي والمهنيي
العديد من اإلشكاالت المتعلقة بهذا النهج ،ويتطلب مساهمة جماعية من قبل علماء األخالق
ر
ا
االصطناع ليس بمنأى عن التحي كما سيى يف النقطة التالية .ونفيض أننا لن
الطبيي .عالوة عىل ذلك ،فإن الذكاء
ي
نرى مثل هذه األنظمة تتخذ قرارات طبية بمفردها ،بل ستقوم بمساعدة األطقم الطبية التخاذ القرارات بطريقة
أفضل.

ز
لن يكون متحيا
ينبغ لنا أن نتوقع من الخوارزميات الذكية أن تتخذ
االصطناع ليس بعيداعن التحيات .وال
كا ذكرنا أعاله ،الذكاء
ي
ي
ًّ
الت يتم من خاللها
اس جدا كالرعاية الصحية .إن مجموعة البيانات ي
قرارات غي متحية ،حت لو كان يف مجال حس ٍ
ر
االصطناع عليها تعد بالغة األهمية؛ لكن بيانات الرعاية الصحية تميل إىل الذكورية وإىل البشة البيضاء
تدريب الذكاء
ي
ّ
للميمجي الذين يعملون عىل برمجة
يف الغالب ،وقد أكدت حوادث سابقة هذا األمر .باإلضافة إىل ذلك ،يمكن ر
وع أو عن سابق تصميم أن يدخلوا إىل الخوارزميات قيمهم الخاصة ومعتقداتهم الذاتية
األنظمة الذكية ،عن غي ٍي
اليمجة.
االصطناع بتحليل تلك البيانات
وبالتاىل فهذا ينطوي عىل عواقب وخيمة عند قيام أدوات الذكاء
يف ر
ي
ي
واستخالص نتائج ،قد تكون فئوية وليست تمثيلية كما يف الواقع.
االصطناع ،سنشهد بالتأكيد المزيد من تطبيقات التكنولوجيا يف مجال الرعاية الصحية.
ومع التقدم يف مجال الذكاء
ي
لكن يتضح أن هذه التقنية لن تستطيع القيام بكل األمور ذات الصلة يف هذا المجال .غي أنها ستساعد يف توفي رعاية
ر
أكي فاعلية .وإذا ما تم استخدامها بشكل صحيح نتوقع أن تنتقل الرعاية الصحية إىل نقلة إيجابية وشاملة .وال بد لنا
ا
نصيحة إىل األطقم الطبية ر
االصطناع
البشية ال سيما العربية منها أن تعمل عىل فهم أساسيات الذكاء
ان نوجه
ي
وإمكانياته يف الطب بشكل أفضل بما ينعكس إيجابا عىل المرض وصحتهم.
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