
Artificial intelligence (AI) is defined as the 
“study and design of intelligent agents.” 
Applied in healthcare, AI has tremendous 
potential, ranging from process automation to 
improved triage, more accurate diagnosis and 
even accelerated drug discovery.

believe AI can improve 
patient experience

believe AI can threaten the 
security and privacy of 
patient data

believe their organizations are 
taking care to protect patient 
privacy while they implement AI

75% 86%90%

Reshaping 
healthcare
AI for improved outcomes

Current use cases 

Clinical and non-clinical decision 
support
— Predictive analysis for disease              
    detection and care pathways
— Denial predictions and root cause       
     analysis, denials appeal and other 
     functions for claims’ management

Drug and vaccine discovery 
— Moderna utilized an AI algorithm                
     to develop its mRNA Covid-19       
     vaccine, resulting in reduced             
     time-to-market

Public health surveillance and clinical 
management
— Contact tracing apps for Covid-19
— Capacity planning and analysis system 

Patient flow optimization 
— Predict ambulance routes, 
     track hospital waiting time and             
     support triage
— Workforce and critical care  
     pathways optimization

Safer surgery 
and supporting 
rehabilitative care
 
— AI-based surgical risk and 
quality management tools 

— Predicting patient 
response and performance, 
using gamification in certain 
rehabilitation therapies 

Future use cases 

Improving diagnosis of 
viruses and diseases

Early detection of cancer 
with greater accuracy and 
prediction for new viruses 
and outbreaks

Precision medicine

Personalized treatment for 
cancer and other rare 
conditions and diseases

Predicting infectious 
disease outbreaks

Natural language 
processing (NLP) predicts 
future disease outbreaks 
and pandemics

– Ahmed Faiyaz, Partner, Healthcare 
Advisory Leader, KPMG Lower Gulf

”

”

AI has positively affected patient safety 
risks and improved experience, as well as 
access to healthcare.  In addition, 
clinicians may use AI to diagnose and treat 
critical illnesses with greater precision, as 
the technology evolves and improves. 
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ُيعر�ف الذكاء االصطناعي (AI) بأنه "دراسة وتصميم 
وكالء أذكياء". عند تطبيقه يف مجال الرعاية الصحية، 

يمتلك الذكاء االصطناعي قدرات هائلة، بدًءا من أتمتة 
العمليات إىل تحسين الفرز والتشخيص األكثر دقة 

كتشاف أسرع لألدوية. باإلضافة إىل ا

إعادة تشكيل 
الرعاية الصحية
الذكاء االصطناعي بغرض تحسين النتائج

الدواء الدقيق

العالج المخصص للسرطان 
والحاالت واألمراض النادرة 

األخرى  

حاالت االستخدام المستقبلية

توقع تفشي األمراض 
الُمعدية

تتنبأ معالجة اللغات الطبيعية 
(NLP) بتفشي األمراض 

واألوبئة يف المستقبل

كثر أمانًا ودعم  جراحة أ
الرعاية التأهيلية 

— دوات إدارة الجودة والمخاطر 
الجراحية القائمة على الذكاء 

االصطناعي
— توقع استجابة وأداء المريض، 
 gamification باستخدام التلعيب

يف بعض عالجات إعادة التأهيل

تحسين تشخيص
 الفيروسات واألمراض

كثر دقة يف االكتشاف المبكر  أ
للسرطان والتنبؤ بالفيروسات 

الجديدة وحاالت تفشي األمراض

حاالت االستخدام الحالية

دعم القرار السريري وغير السريري 
 — التحليل التنبئي للكشف عن المرض

      وسبل الرعاية
 — تنبؤات الرفض وتحليل السبب الجذري، 

     تَفِنيد حاالت الرفض وغيرها من المهام       
     المتعلقة بإدارة المطالبات

كتشاف األدوية واللقاحات ا
—  استخدمت شركة موديرنا قاعدة مرتكزة    
      على الذكاء االصطناعي لتطوير لقاح             
                  المضاد لكوفيد-١٩، مما ترتب               

      عليه تقليل الوقت الالزم لطرحه باألسواق

مراقبة الصحة العامة واإلدارة السريرية
— تطبيقات تتبع جهات االتصال بمصايب

      كوفيد-١٩
—  نظام تحليل وتخطيط القدرة/السعة 

تحسين تدفق المرضى
— توقع طرق سيارات اإلسعاف، وتتبع         
     وقت االنتظار بالمستشفى ودعم               

     عملية الفرز
— تحسين القوى العاملة وسبل 

     الرعاية الحرجة

mRNA

يعتقدون أن الذكاء االصطناعي 
يمكن أن يهدد أمن وخصوصية 

بيانات المرضى

75%

يعتقدون أن مؤسساتهم تهتم 
بحماية خصوصية المريض خالل 

تطبيق الذكاء االصطناعي

يعتقدون أن الذكاء االصطناعي 
يمكن أن ُيعزز تجربة المريض

90%86%

– أحمد فياض, شريك, رئيس قسم استشارات 
الرعاية الصحية,كي يب إم جي لوار جلف

”
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أثر الذكاء االصطناعي بشكل إيجايب على المخاطر 
المتعلقة بسالمة المرضى وعزز تجربتهم، فضالً عن 
الحصول على الرعاية الصحية. عالوة على ذلك، قد 

يستخدم األطباء الذكاء االصطناعي لتشخيص 
كثر دقة يف ضوء  األمراض الحرجة وعالجها بشكل أ

التطور والتقدم التكنولوجي
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