
 

 ةمتميز رعاية صحية  لتقديم سيرنر و  Oracleحلول   املستشفى األمريكي في دبي يعتمد

 

 لكفاءة وتجهيز الكوادر الطبية باملهارات الرقمية الالزمة لتعزيز ا سيرنر   وحلول   Oracle Cloudاختيار تطبيقات 

 

 

ختار املستشفى األمريكي في دبي، التابع ملجموعة محمد وعبيد املال،  ا -2020 يونيو   ،دبي، اإلمارات العربية املتحدة

  Oracleءشبكة شركا  ضمن املستوى الذهبي شركة عاملية رائدة مصنفة في وهي  سيرنر  حلول و  Oracle Cloud تطبيقات

إدارة املخزون   تعزيزأداء األطباء و االرتقاء بف، و يلا. وتهدف املبادرة إلى خفض التك ضخمةتحول رقمي  لتنفيذ عملية 

 .هاالحفاظ عليأفضل املواهب و   استقطابو الناجمة عن النقص أو تخزين كميات فائضة،   وتجنب الخسائر

 

نظام السجل   تشملو الصحية  مختصة في الرعاية  منصة جديدة لتقنية املعلومات  سيرنر  التفاقية، ستقدموبموجب ا 

السالمة والجودة للمرض ى  الرعاية الصحية وتعزيز مستويات األمن و   لتحسين تجربة( EHRالصحي اإللكتروني املتكامل )

شركات  منصة األعمال الرقمية وسحابة تخطيط موارد ال Oracle. باإلضافة إلى ذلك، ستوفر  الطبية ومقدمي الرعاية

ng (ERP) CloudOracle Enterprise Resource Planni    .لتعزيز اإلنتاجية وخفض التكاليف وتحسين الضوابط

يطور عملية  الكفاءة و بما يرتقي ب في املستشفى والعمليات السريرية األعمال وسيسهم هذان النظامان في توحيد وتكامل 

 .الفورية البياناتاالستناد إلى  ب خاصة باألعمالاتخاذ القرارات ال 

 

ومنصة تخطيط موارد الشركات سيتمكن املستشفى  ( EHRنظام السجل الصحي اإللكتروني املتكامل )وباالعتماد على 

األمريكي في دبي من أتمتة العمليات السريرية والتجارية بشكل شامل. وسيعزز تنفيذ هذه الحلول الرائدة على مستوى  

تعزيز الكفاءة وتوفير رعاية طبية عالية الجودة وبأسعار  القطاع قدرات املستشفى لتقديم تجربة ممتازة للمريض و 

ملرض ى مما سيسهم في ا معقولة. كذلك سيوظف املستشفى ثروة البيانات التي يتم جمعها إلعداد التقارير وتحسين نتائج  

 نهاية املطاف في تحسين األداء العالجي والتجاري عبر مختلف أقسام املستشفى. 

 

الطبية  يضطلع قطاع الرعاية  ": املناسبة، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي ملجموعة محمد وعبيد املالوفي هذه 

  طرق ذكية  إيجاد نسعى باستمرار إلى لذلك، ة واملواطنيندولالتقدم وتسريع مسيرة  يسهم في دعم بدور أساس ي ومؤثر

خدماتنا  ستطّور  Oracleوسيرنر شراكتنا مع  واثقون بأن  . ونحنملرض ىاالرتقاء بتجارب التحسين جودة الرعاية و  ومبتكرة

والخبرة   تميز لمنارة لالرائدة باعتباره مكانة املستشفى األمريكي  سترسخ بشكل كبير كما أنها  عملياتنا التجاريةالسريرية و 

 ". خارجالالخدمات الطبية في املنطقة و  في تقديم
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دارة املوارد  إل  Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud نظام  املستشفى األمريكي في دبيكما سيعتمد  

الضرورية ملواكبة التقنيات الرقمية املتقدمة في مجال  موظف باألدوات  1,200البالغ عددهم  تزويد موظفيهالبشرية و 

املوظفين املتميزين واستقطاب املواهب  ستساعد هذه املبادرة املستشفى األمريكي في الحفاظ على  و  ة.ي الرعاية الصح

 رضا املوظفين.  زيادةبرامج التدريب وضمان   وتنفيذ

 

 Oracle"يهدف تنفيذ تطبيقات   الخليج:  Oracleبدوره، قال راهول ميسرا، نائب الرئيس لتطبيقات األعمال لدى 

Cloud Applications  مصدر موحد ومرجعي للبيانات مع  تأسيسإلى أتمتة العمليات األساسية في املستشفى األمريكي ل

 عن زيادة رضا املوظفين وتقليل معدال 
ً
ت التسرب  توفير أدوات أفضل للميزانية والتخطيط لقيادة املستشفى فضال

املستشفى لخوض   ستعد ي، الرقمي  هذا التحول  ة ومن خاللرائد صحية   املستشفى األمريكي مؤسسةالوظيفي. ويعد 

 ى". رعاية ممتازة للمرض خدمات تقديم مواصلة و  والتقدمالنمو  جديدة من  مرحلة

 

مع  يسعدنا أن نتعاون  " :أفريقياو األوسط  في الشرق  سيرنر من جانبه، قال عالء عادل، املدير العام لدى شركة 

الذي يركز على مصلحة املرض ى ويرتقي   (EHRعتماد نظام السجل الصحي اإللكتروني املتكامل )املستشفى األمريكي ال 

تزايدت أهمية  اليوم، و ة. يالصحالرعاية  دارة إل   في ثقافة استباقية وظفينامل يعزز دمج جميع الرعاية الصحية و بخدمات  

  سيتمكن املبتكرة،  سيرنر  حلول  . ومن خالل االعتماد على19-كوفيدجائحة التكنولوجيا في ظل الظروف التي فرضتها 

 بواألهم أنه سيحقق جاهزية تامة تعزيز استجابته لألزمة العاملية   من املستشفى األمريكي 
ً
تقنيات  أحدث الوسيكون مزودا

 الواقع الجديد والنجاح في مرحلة ما بعد الوباء".  نحولالنطالق تطورة امل

 انتهى 

 نبذة عن املستشفى األمريكي دبي

، مؤسسة طبية رائدة في توفير الرعاية الصحية الخاصة في الشرق 1996يعتبر املستشفى األمريكي دبي الذي تأسس في العام 

سريًرا، ويشمل أقسام العناية املركزة والطب   252املستشفى  حيث يهدف إلى تقديم خدمات طبية عاملية املستوى. ويضم   األوسط، 

العام والجراحة، إضافة إلى وجود أحدث املرافق، كما يعمل فيه فريق على قدر عاٍل من الخبرة والكفاءة في مجاالت الرعاية الصحية 

ي دبي شهادة البورد األمريكي أو ما يعادلها، تخصًصا طبًيا وجراحًيا. ويحمل جميع األطباء في املستشفى األمريك  40الشاملة ألكثر من  

 .لضمان حصول املرض ى في اإلمارات العربية املتحدة على الرعاية الطبية وفق أفضل املعايير الدولية

(، كما أن مختبره يعد JCIوكان املستشفى األمريكي دبي أول منشأة طبية في الشرق األوسط تحوز جائزة  اللجنة الدولية املشتركة ) 

ول مختبر في القطاع الخاص على مستوى املنطقة يحظى باعتماد كلية أخصائيي األمراض األمريكية. ويعتبر املستشفى العضو أ

ا في تقديم الرعاية 
ً
األول في شبكة مايو كير املرموقة. وعالوة على ذلك، كان برنامج السرطان في املستشفى األمريكي دبي سّباق

ريب دعم الحياة فيه أول مستشفى خاص في دولة اإلمارات العربية املتحدة يتم اعتماده كمركز الشاملة في دبي. ويعد مركز تد

 للتدريب الدولي من قبل جمعية القلب األمريكية.

وحرًصا منه على ضمان أعلى مستويات الرعاية، طبق املستشفى األمريكي دبي برنامج التميز في الخدمة، وينظم قسم التعليم 

 عليمية متعددة التخصصات للعاملين في املجال الطبيالسريري برامج ت 

للمزيد من املعلومات يرجى التواصل : مهند الحريري، مدير العالقات العامة و االتصاالت املؤسسية.  

 malhariri@ahdubai.com 
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 سيرنر نبذة عن شركة  

املتعاقد  املراكز الطبية والصحية  وأنظمة املعلومات في آالف  وظفين في ربط املسيرنر  األنظمة الصحية من  تقنيات تسهم

  عاملي سيرنر شركة   عرفوتاملجتمعات. فراد و أكثر ذكاًء لأل أفضل و  رعاية والتي تسعى إلى توفير خدمات العالم  حول  امعه
ً
ا

.  موظفيها إدارة ؤسسات علىتساعد املكما  الصحية  األطباء في اتخاذ قرارات الرعاية وتدعمالبتكار ا تميزها في مجال ب

 تقدم الشركة أيض و 
ً
 نظام ا

ً
 طبي  ا

ً
 ومالي  ا

ً
  ا

ً
اإليرادات باإلضافة إلى  املهام اليومية املرتبطة ب للمساعدة في إدارة متكامال

العمالء   بشكل رئيس ي علىواملالية والتشغيلية والتي تركز   طبيةمجموعة واسعة من الخدمات لدعم االحتياجات ال

تواصل عبر صفحاتنا على فيسبوك  أو السيرنر  و مدونةأ   Cerner.com   زيارةيرجى ملزيد من املعلومات،  .واملوظفين

"ألن  . Nasdaq: CERNتحت رمز:  سداك . مدرجة في بورصة ناThe Cerner Podcast  أو وإنستجرام ولينكد إن وتويتر

 هي األولوية علينا مواصلة التطوير". الصحيةالرعاية 

 

 Vivian.Gendy@Cerner.comالشرق األوسط وأفريقيا:   Cernerفيفيان جندي،  

 ملزيد من املعلومات:

 غوراف باتناغار 

 الشرق األوسط وأفريقيا  في منطقةمدير االتصاالت املؤسسية 

Oracle 

+971 55 100 1407 

gaurav.b.bhatnagar@oracle.com 
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