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�ملجل�ص �الأعلى لل�سحة

 قر�ر رقم )92( ل�سنة 2019

باإن�ساء وت�سكيل �للجنة �لعليا للمعلومات �ل�سحية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

بعد الطالع على قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وعلى الالئحة اخلا�شة لتنظيم اأعمال املجل�س الأعلى لل�شحة وت�شكيل وتنظيم اأمانته الفنية، 

لة بالقرار رقم )41( ل�شنة 2018، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2013، املعدَّ

وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُتن�شاأ جلنة ُت�شمى )اللجنة العليا للمعلومات ال�شحية( تتبع املجل�س الأعلى لل�شحة، وُيـ�شار 

ـل برئا�شة ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة، وع�شوية  اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، وُتـ�شكَّ

كلٍّ من:

1- ال�شيد خالد علي الجالهمة             ممثاًل عن وزارة ال�شحة.

2- ال�شيد محمد خليل اإبراهيم             ممثاًل عن وزارة ال�شحة.

3- الدكتورة اأونا�س ميرزا حبيب            ممثاًل عن م�شروع ال�شمان ال�شحي للت�شيير الذاتي  

                للم�شت�شفيات الحكومية.

4- الدكتور مازن محمود المال             ممثاًل عن م�شروع ال�شمان ال�شحي للت�شيير الذاتي  

                 لمراكز الرعاية ال�شحية الأولية.

5- ال�شيد عي�شى محمد عجالن            ممثاًل عن المجل�س الأعلى لل�شحة.

6-  الدكتور محمد عبدالعزيز هالل    ممثاًل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.

ل عبدالرحمن   ممثاًل عن الخدمات الطبية الملكية. ل مزمِّ 7- الدكتور مزمِّ

8- ال�شيد عبداهلل حبيب محمد           ممثاًل عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

9- ال�شيد نواف محمد عبدالرحمن     ممثاًل عن مركز ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة  

ـ�شي للقلب.                                                     التخ�شُّ
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�ملادة �لثانية

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة، واإذا خال حمل اأحد 

الأع�شاء لأيِّ �شبب من الأ�شباب يحل حمله ممثل عن ذات اجلهة، وُيـكمل الع�شو اجلديد مدة 

�شلفه.

رًا من بني اأع�شائها. وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها مقرِّ

�ملادة �لثالثة

احلكومية،  بامل�شت�شفيات  الرقمي  ـَحـوُّل  التَّ وا�شرتاتيجيات  خطط  بو�شع  اللجنة  تخت�س 

بالتعاون والتن�شيق املبا�شر مع ال�شركة القائمة على اإدارة م�شروع ال�شمان ال�شحي، ولها على 

الأخ�س القيام باملهام الآتية:

اقتـــراح ال�شتراتيجيـــة الم�شتقبليـــة لُنـُظــــم المعلومات ال�شحيـــة بالقطـــاع ال�شحي العام   -1

والخا�س بح�شب برنامج ال�شمان ال�شحي الوطني.

اإعـــداد درا�شـــة �شاملة عـــن اإن�شاء �شركـــة حكومية م�شتقلـــة للمعلومات والبيانـــات ال�شحية   -2

بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

تقييـــم نظام المعلومات ال�شحي )I-SEHA( المطبق حاليـــًا، ورْفـع تقرير �شامل بخيارات   -3

ـَحــــوُّل لُنـُظـم معلومات �شحية اأخـــرى بالم�شت�شفيات الحكومية ومراكز الرعاية ال�شحية  التَّ

الأولية، مع الخطة الزمنية لتطبيقها.

تجميـــع ودرا�شـــة احتياجات الم�شت�شفيـــات الحكومية ومراكز الرعايـــة ال�شحية الأولية من   -4

الناحية التقنية؛ تمهيدًا لعملية النتقال اإلى الت�شيير الذاتي.

الإ�شـــراف على عملية رْبـــط اأنظمة المعلومـــات ال�شحية بالم�شت�شفيـــات الحكومية ومراكز   -5

الرعاية ال�شحية الأولية بُنـُظـم المعلومات التابعة لل�شمان ال�شحي الوطني.

.)DUR، HIIS & NEMR( العمل على التكامل مع ُنـُظـم المعلومات التاأمينية  -6

العمـــل مـــع فرق الت�شيير الذاتـــي للوقوف على حاجتهـــا لالأنظمة المالية والمـــوارد الب�شرية   -7

.)ERP( وُنـُظـم تخطيط موارد الموؤ�ش�شة

مراجعة عقود ال�شيانة والتفاقيات المبرمة اأو التي �شيتم اإبرامها مع ال�شركات ذات العالقة   -8

بُنـُظـم المعلومات ال�شحية.

الإ�شـــراف على تطوير الأنظمة والبرامج وقواعد المعلومـــات ال�شحية وال�شبكة المعلوماتية   -9

في القطاع ال�شحي.

ع المهام والم�شئوليات  10- تحديـــد الهياكل المطلوبة لإدارة الأنظمة ال�شحيـــة الحكومية، وو�شْ



العدد: 3450 – الخميس 19 ديسمبر 2019

36

المناطة بها.

11- تقديـــم القتراحـــات الالزمـــة لتعديـــل اأو تطوير الأنظمـــة واللوائح والتعليمـــات والقرارات 

والإجراءات الإدارية ِوْفـقًا لحاجات العمل والمتغيرات الم�شتَجدة.

12- الإ�شـــراف على تحديد احتياجات اإدارة تقنية المعلومات والأق�شام المرتبطة بها من القوى 

العاملة، ومتابعة توفيرها وتدريبها.

ـحابية. 13- اقتراح الخطط الالزمة لتطبيق عملية النتقال اإلى خدمة الحو�شبة ال�شَّ

14- الإ�شراف على جميع الأنظمة المعلوماتية بالم�شت�شفيات الحكومية ومراكز الرعاية ال�شحية 

الأولية.

15- تقديـــم التو�شيـــات لتح�شيـــن ُنـُظــــم المعلومات بالم�شت�شفيات الحكوميـــة ومراكز الرعاية 

ال�شحية الأولية.

16- العمـــل مـــع اإدارة وفرق الت�شيير الذاتي بالم�شت�شفيـــات الحكومية ومراكز الرعاية ال�شحية 

الأولية؛ للوقوف على جميع المتطلبات الخا�شة بُنـُظـم المعلومات الإلكترونية.

17- تقييـــم جميـــع الطلبات الخا�شـــة بُنـُظــــم المعلومات الإلكترونيـــة الخا�شـــة بالم�شت�شفيات 

الحكومية ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية.

18- اأية مهام اأخرى يكلِّـفها بها المجل�س الأعلى لل�شحة.

�ملادة �لر�بعة

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها مرة كل �شهر على الأقل، ويكون اجتماعها �شحيحًا بح�شور 

اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س. 

َتـ�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وُتـ�شِدر 

ـح اجلانب الذي منه الرئي�س. الأ�شوات ُيـرجَّ

�ملادة �خلام�سة

ـل فرق عمل من بني اأع�شائها اأو غريهم من ذوي اخلربة والخت�شا�س  يجوز للجنة اأن ت�شكِّ

م هذه الفرق تقارير دورية اىل اللجنة بنتائج  للعمل على املهام التي ُتـوِكـلها اللجنة اإليهم، وتقدِّ

الأعمال.

�ملادة �ل�ساد�سة

تدعَوهم  واأْن  والخت�شا�س،  اخلربة  ذوي  من  منا�شبًا  تراه  مَبـن  ال�شتعانة  للجنة  يجوز 
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حل�شور اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، اأو لتزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية 

ملبا�شرة اخت�شا�شاتها، ول يكون مَبن ُيـ�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة حق الت�شويت.

�ملادة �ل�سابعة

ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج اأعمالها وتو�شياتها اإىل املجل�س الأعلى لل�شحة لتقرير ما 

يراه ب�شاأنه.

�ملادة �لثامنة

على املعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى لل�سحة

�لفريق طبيب حممد بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 11 دي�شمـبــــــر 2019م


