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 أبو ظبي في تعزیز الصحة العامة تساعد نتسیترا
 في منع انتشار األمراضتساھم "وقایة"  الصحیةالبوابة اإللكترونیة 

 20/12/2013دبي، 

ھیئة الصحة بإمارة لصالح  طور فرع نتسیترا باإلمارات العربیة المتحدة حلول البرمجیات وأتمتة تبادل البیانات الصحیة
 HAADأبو ظبي "

بوابة إلكترونیة تسمح بمراقبة الصحة  وفرت الشركة الدعم لبرنامج وقایة الصحي التابع للھیئھ من خالل تطویر حیث
 بفضل جھود جمع بیانات الصحة الفردیة لسكان إمارة أبو ظبي، یمكن أن یتم والعامة للسكان وتنظیمھا وتحسینھا. 

 الموصى بھا بشكل مباشر ةرسال السلوكیات الوقائیإة ومن ثم تحلیل البیانات الصحیة لالفراد وبیان المخاطر المحتمل
  .لى المشاركین في البرنامجإ

ة في اإلمارات العربیة المتحدة، نمزمالمراض من األالتوسع الھائل لنطاق الوقایة الخاصة  ن یساھم فيأمن شأنة ھذا 
طاع الرعایة الصحیة قلصالح تكلفة كبیرة  لتوفیركما یھدف  ,وال سیما أمراض القلب واألوعیة الدمویة والسكر

 والتطویر المستدام لصحة السكان.

في كل مكان في العالم یرتفع معدل تكلفة عالج أمراض القلب واألوعیة الدمویة وغیرھا من األمراض المزمنة مثل السكر 
التمارین الریاضیة والتدخین،  بمعدل ینذر بالخطر. على الرغم من معرفة عوامل الخطر، مثل، سوء التغذیة وقلة ممارسة

تزاید الناس الذین یعانون من المخاطر.  مما یؤدي الى إال أن النوایا الحسنة غالًبا ما تضیع مع مراوغات الحیاة الیومیة
أعلى معدل لمرض السكر  سكان االمارات لدیھمتعد اإلمارات العربیة المتحدة من بین الدول األكثر تضرًرا، حیث إن و

 وزیادة الوزن وفًقا لھیئتھا الصحیة.

 لتحسین صحة السكان وتخفیف التكلفة االقتصادیة المستقبلیة الكبیرة، طرحت الھیئة الصحیة بأبو ظبي برنامجسعیا 
في المائة من  94جمع ما یزید عن  بالفعل ") باعتباره جزًءا من استراتیجیة الوقایة من األمراض. وتموقایة(" الحمایة

 .2011البیانات الصحیة الشخصیة لإلمارتیین بحلول أكتوبر 

البرمجیات  بجمع البیانات الصحیة الفردیة لإلماراتیین حیث تقوم ؛صممت نتسیترا المكون الرئیسي لھذا البرنامج وطورتھ
لألمراض الموجودة بالفعل أو  ُیمّكن ھذا من االكتشاف المبكرسو في قاعدة بیانات وإخضاعھا لعملیة تحلیل المخاطر.

كما  .الوقائي ستراتیجیة التدخلإنطاق  ضمناألمراض وشیكة الحدوث للمشاركین في البرنامج، وتضمن التدخل المبكر 
 اإلنترنتشبكة من خالل  النظام بارسال نتائج تقاریر الصحھ للمشتركین في البرنامج كل على حده و بشكل فردي ویقوم

 سیتم تقدیم اقتراحاتوتسجیل الدخول في الحسابات الفردیة على اإلنترنت، ب القیام عندوذلك أو األجھزة المحمولة. 
امكانیة مشاركة المعلومات  أیًضا بالحد من تعرضھم شخصًیا لمخاطر تفشي األمراض باإلضافة إلى وتوصیات ستساھم

على النظام  تركز والنصائحالمعلومات حیث أن . لمجابھة تلك المخاطر الصحیھ مقدمي الرعایة الصحیة المتخصصةمع 
 الغذائي واألنشطة البدنیة واستھالك النیكوتین وتقدیم الدعم للتغییر السلوكي في نمط الحیاة. 

بل أیًضا  ،فحسب سكانمت تبادل البیانات الصحیة للتؤت ملبرمجیات نتستیرا فإن مع المعاییر األمنیة العالیة للغایة، تماشیا 
ستتیح تلك تجمع البیانات من أجھزة المراقبة الصحیة الشخصیة كما أنھا س وبیانات مع ُمقدمي الرعایة الصحیة. التبادل س

 وعرض لتحلیل جدیدة سبل یطور أن شأنھ من ھذاو,ي من مزودي البرمجیات المعتمدین لدي الھیئھ ألالمعلومات 
 .البیانات

للرعایة  یكولوجيإلامع النظام  لتتناسب برمجیات نتسیترافقد تم تصمیم ، ماراتیةإلامعاییر البیانات خالل اتباع من  و
، مما یجعل البیانات الشاملة متاحة لبرامج إدارة األمراض المستقبلیة التي تنظمھا ھیئة الصحة بوظبيفي أالصحیة 

 المستدام لصحة السكان. والتطویر لتحسینا الوقائیة التي تھدف الىبرامج لل بأبوظبي، وتمھد الطریق
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