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تلق هذه المقالة نظرة عن كثب لطبيعة
تجري االستعانة بالعديد من تقنيات الصحة الرقمية يف مجال طب الطوارئ .ي
أكب من
الت تجعل من الممكن معالجة الحاالت الطبية الطارئة برسعة وكفاءة ر
هذه التقنيات وطرق استخدامها ،و ي
أي وقت مض.
وغبها تحدث بشكل دائم .وكل دقيقة ،إن لم
حوادث السيارات واإلصابات المبلية والحرائق والكوارث الطبيعية ر
عالج يف مثل هذه الحاالت الطبية الطارئة ،يمكن أن تقلل من فرصة البقاء عىل
يكن كل ثانية يقضيها األفراد دون
ٍ
ُ
التعاف المالئم .والواقع ،أن الضر الدائم الذي يلحق بالمخ يبدأ بعد  4دقائق فقط عندما يحرم من
قيد الحياة أو
ي
وف هذا السباق مع الزمن ،يمكن لتقنيات الصحة
ر
األكسجي ،بينما يمكن أن تحدث الوفاة بعد  4إىل  6دقائق .ي
عفي األوائل لهذه الحاالت ،وكذلك لوحدات الطوارئ .ومن السيارات
الرقمية أن ر
تغب قواعد اللعبة بالنسبة للمس ر
ً
الت تسّم أيضا بـ "الروبوتات الطائرة" ،تعمل التكنولوجيا عىل تعزيز طب
الذاتية القيادة ،إىل الطائرات بدون طيار ي
الطوارئ .من خالل هذه المقالة ،سنتناول ماهية أبرز هذه التقنيات وكيفية االستعانة بها يف الرعاية بهذا المجال،
حت نستطيع تقدير التطور الحاصل بشكل أفضل.
الخوارزميات
وغبها،
تأثب الذكاء
االصطناع عىل الرعاية الصحية من اكتشاف وصناعة األدوية ،والمساعدة يف التشخيص ر
مع ر
ي
ً
ئ
الوطت يف
تجد هذه التقنية أيضا موط قدم لها يف قسم الطوارئ .وعىل سبيل المثال ،تستخدم منظمة اإلسعاف
ي
المجر (هنغاريا) ،الحلول الذكية يف الخدمات اللوجستية وتخصيص القدرات يف عملياتها اليومية ،حيث يجري
المنطق
التعامل مع كميات هائلة من البيانات نتيجة  3000حالة طوارئ يومية ،لذلك تشكل الخوارزميات الحل
ي
ً
ئ
ر
ترجيحا لحوادث
األكب
االحصائ كاألماكن
لجمع البيانات واالستفادة منها يف عمليات تنبئية مبنية عىل االحتمال
ي
ر
السب أو الطرقات الت تشهد حركة كثيفة ،ويتم ر
.
البمجيات
نرس سيارات اإلسعاف يف المحيط وبالمثل ،قدمت شكة ر
ر
ي
ا
ًّ
خوارزم يعمل عىل التنقيب
" "Hexagonيف العام الجاري  ،2020حًّل ذكيا لخدمات الطوارئ ،من خالل نظام
ي
الفعىل الكتشاف األنماط وتحديد األحداث الرئيسية فور حدوثها ،ما يتيح
عن البيانات التشغيلية وتحليلها يف الوقت
ي
لفرق الطوارئ االستجابة والتنسيق بشكل أشع.
التطبيقات
ً
الطت.
وفقا لبعض التحليالت ،فإن ما يصل إىل  %80من األخطاء الرسيرية ترجع إىل سوء التواصل ربي أفراد الطاقم ر ي
للبامج الجديدة المساعدة يف ذلك .ويسمح
ينبغ تقليل مثل هذه األخطاء قدر اإلمكان ،ويمكن ر
ي
وف حاالت الطوارئ ،ي
ً
للمسعفي بتنبيه قسم الطوارئ واالستعداد مسبقا قبل وصول المريض
"
Pulsara
"
المحمول
الهاتف
تطبيق
ر
ً
للمشق .وال يتم ذلك عن طريق حساب الوقت التقديري للوصول استنادا إىل نظام تحديد المواقع ير
(ج ر يئ إس)
ً
وغبها .حت
فحسب ،بل أيضا من خالل السماح
للمستخدمي بمشاركة تفاصيل حيوية مهمة مثل تخطيط القلب ر
ر
ً
أن هناك دراسات أشارت إىل انخفاض متوسط وقت العالج بنحو  %30عند استخدام هذا التطبيق .ونذكر أيضا
الفعىل ،تسمح لموفري الرعاية الصحية بتوثيق
القلت يف الوقت
ي
وه أداة تتبع اإلنعاش ر ي
تطبيق " "Full Code Proي
الت تم جمعها يف وقت الحق ،حت يتمكن
التدخالت الحرجة برسعة أثناء تنفيذ اإلنعاش ً .ويمكن مراجعة الوثائق ي
الت تم جمعها أيضا.
الفريق من التعلم من البيانات ي
1

الطائرات بدون طيار
الب.
كببة يف نقل األدوية أو اللقاحات أو المساعدة الطبية بمعدالت أشع من ر
تمتلك الطائرات بدون طيار إمكانات ر
عب هذه الطائرات كجزء من نظام الرعاية
وف رواندا بأفريقيا ،تقدم رشكة " "Ziplineاإلمدادات الطبية للمستشفيات ر
ي
.
تلق حزم الدم يف حاالت الطوارئ يف غضون دقائق،
الصحية
الرعاية
افق
ر
لم
الطريقة
هذه
وتتيح
المحىل
الصحية
ي
ي
بدال من ساعات .ومع انتشار جائحة "كوفيد  ،"19وسعت ر
الرسكة خدماتها لتوصيل اإلمدادات الطبية ومعدات
ً
وه
الوقاية الشخصية ،بدون أي تالمس تماما .وكذلك هناك إمكانيات لهذه الطائرات يف إعداد رعاية الطوارئ ،ي
ر
وه أجهزة
توصيل أجهزة صدمات القلب الكهربائية ،مباشة لألشخاص الذين قد يتعرضون ألزمة قلبية فجائية ،ي
حب
وتوفب صدمة كهربائية يف حال توقف القلب عن النبض بشكل
لفحص قلب المريض
طبيغ .وقد دخلت ر
ر
ي
التجربة بالفعل يف دول مثل كندا والسويد وحملت نتائج واعدة ،حيث وصل الجهاز إىل المريض يف غضون ربــع
ًّ
نسبيا ،لكن من المتوقع أنه
الوقت الذي استغرقته سيارة اإلسعاف للوصول .ومع ذلك ،ال يزال استخدامها محدود
سيكون لها حضورها بشكل فاعل يف المستقبل.

النقل والسيارات ذاتية القيادة
ً
عائقا ر ً
فق كل عام،
يشكل االفتقار لوسائل النقل المناسبة
كببا يحول دون الوصول إىل الرعاية الصحية حول العالم .ي
يفقد ما يصل إىل  3.6مليون شخص موعد الطبيب بسبب سوء خدمات النقل .ولكن مع خدمات نقل الركاب مثل
ً
الماض .وقد جرى إطالق
"أوبر" ،فإن مشكالت النقل يف مجال الرعاية الصحية من الممكن أن تصبح شيئا من
ي
غب الطارئ ،ومؤخ ًرا بدأت الخدمة تتوسع لتشمل توصيل الوصفات
الطت ر
وه خدمة للنقل ر ي
خدمة "أوبر هيلث" ي
الطبية .كما تفرعت رشكات ناشئة أخرى مثل " "Veyoلمساعدة المرض عىل الوصول إىل المستشفيات بطريقة
كببة بإمكانية تحويلها إىل نقاط رعاية
والت تحمل تطلعات ر
ينبغ أن نغفل السيارات بدون سائق ي
آمنة وموثوقة .وال ي
صحية .وقد تؤدي هذه التقنية إىل تخفيف بعض الضغط عن خدمات الطوارئ ،حت يتلق المرض رعاية أفضل.
وبالفعل ،تفكر بعض الحكومات يف استخدام هذه النوع من السيارات لإلسعاف ،حيث ستعمل كـ "سيارات أجرة
تلتق المرض من ذوي المخاطر المنخفضة لتنقلهم إىل أقرب مستشق أو عيادة للعالج .ومع
طبية" ،كما أنها سوف ي
المسعفي والضغط عليهم لالستجابة لكل مكالمة.
كبب الحاجة إىل
إدخال هذه اآلليات للخدمة ،سيقل بشكل ر
ر
وبالخالصة ،إن تقنيات الصحة الرقمية لن تساعد المرض عىل تلق الرعاية برسعة أكب ،وبطريقة ر
أكب فاعلية
ر
ي
ً
ً
أيضا دعم وحدات رعاية الطوارئ للتعامل مع المواقف بشكل ر
.
تبت هذه
ومع
وثقة
ا
أمان
أكب
فحسب ،بل يمكنها
ي
األدوات عىل نطاق واسع ،سيكون بإمكان مرض الحاالت الحرجة الحصول عىل المساعدة يف الوقت المناسب،
ً
الماض.
وهذا ما لم يكن ممكنا يف
ي
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