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"سيرنر الشرق األوسط وأفريقيا" تعلن عن الفائزين بـ"جوائز اإلنجاز
واالبتكار"2019
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 5 ،مايو  -2019احتفلت "سيرنر الشرق األوسط" ()Cerner Middle East
بالنسخة الثامنة لجوائزها السنوية لإلنجاز واالبتكار وذلك بتكريم عمالئها في مختلف أنحاء المنطقة لقاء تبنيهم
تكنولوجيا الرعاية الصحية ،وذلك ضمن ثالث فئات هي؛ تجربة المستخدم؛ تجربة المريض؛ النتائج المالية
والنتائج الصحية.
ومواكبة للديناميات المتغيرة لقطاع الرعاية الصحية ،أطلقت "سيرنر الشرق األوسط" هذا العام  4فئات جديدة
من جوائز اإلنجاز واالبتكار تقديرا لالستخدام المبتكر للتكنولوجيا من قبل عمالئها على مدى الـ  12شهرا
الماضية من أجل تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تحسين حالة المرضى والمساهمة في تعزيز جودة أنظمة
تكنولوجيا المعلومات الصحية.
وقال بشير عوض ،نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة "سيرنر الشرق األوسط وأفريقيا"" :كانت جودة
المشاركات في جوائز اإلنجاز واالبتكار  2019متميزة ،األمر الذي يعكس تنوع المشاريع والخبرات التي تسلط
الضوء على التقدّم والنجاح الذي حققه عمالؤنا في تعزيز قطاع الرعاية الصحية وتقديم األفضل للمرضى.
ونتطلع إلى مواصلة مسيرة تطوير قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع عمالئنا ذوي الرؤية".
وت ّم خالل "منتدى سيرنر الشرق األوسط للتعاون  ،" 2019الذي أقيم في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان
بدبي ،اختيار  3مرشحين نهائيين لكل فئة بناء على انجازاتهم في قطاع الرعاية الصحية ،حيث قدموا عروضا
تقديمية انتهت بتصويت الجمهور لفائز واحد عن كل فئة ،حيث تم اإلعالن عن الفائزين خالل حفل توزيع
الجوائز الذي أقيم على هامش المنتدى.
وحصلت شركة "هيلث بوينت" على جائزة "تجربة المستخدم" لتميّزها في معالجة السمنة ،حيث قام قسم
معالجة السمنة التابع للشركة باستخدام باقات الرعاية الصحية التي تقدّمها "سيرنر"والتي تساهم في تعزيز
تجربة المريض بما في ذلك توفير وقت االنتظار في العيادات وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمرضى.
وحصلت "مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال" على جائزة "تجربة المريض" تقديرا لمشروعها الخاص
باالستفادة من بيانات السجل اإللكتروني لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للمريض .وتكمن أهمية المشروع في
أسرة المستشفى وذلك قبل الخروج من المستشفى .ويهدف
تقديم الوصفات الطبية للمرضى خالل تواجدهم في ّ
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المشروع إلى تبسيط االجراءات على المرضى وذويهم ،بما ذلك صرف األدوية من الصيدلية خالل تواجدهم
في غرفهم.
وحصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على جائزة "اإلنجاز واالبتكار في النتائج الصحية" عن مشروعها
"االستفادة من السجل الطبي اإللكتروني إلطالق فحوص الكشف المبكرعن أمراض القلب الخلقية لحديثي
الوالدة" .ويستخدم المشروع مجموعة كبيرة من الوظائف بالتزامن مع توفير التدريب واالتصال المناسبين
للتأكد من اكتشاف أمراض القلب الخلقية عند جميع األطفال حديثي الوالدة قبل مغادرتهم المستشفى وذلك لتلقي
العالجات الطبية المطلوبة في الوقت المناسب.
وتوجت كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في دولة اإلمارات ومستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز األبحاث في المملكة العربية السعودية ،بجائزة اإلنجاز واالبتكار في النتائج المالية ،حيث ُمنحت
"صحة" هذه الجائزة عن مشروعها "وثائق التمريض واإليرادات" والذي أبدعت من خالله في تعزيز وثائق
التمريض ،وإنشاء التدريب المتخصص في مجال المعلوماتية التمريضية ،فضال عن إعادة هيكلة لجنة
المعلوماتية لتحسين الوثائق السريرية .أما مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث في المملكة العربية
السعودية فحصدت هذه الجائزة عن مشروعها "تأثير الدمج على تكاليف المؤسسة" والذي حظي بتقدير كبير
كأفضل استخدام للتكنولوجيا لخفض التكاليف والفترة الزمنية الالزمة ،من خالل دمج األقسام الطبية المختلفة
مثل وحدة العناية المركزة والتخدير والمختبر واألشعة والجهاز التنفسي.
وأضاف عوض" :نشكر عمالئنا على مشاركتهم في هذه الجوائز ،األمر الذي أتاح لنا فرصة مشاركة قصص
نجاحهم ،ما يساعد على تعزيز تبادل المعرفة بين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية .ويشرفنا أن نقوم
بـدورنا في تسهيل تبادل األفكار وعرض اإلنجازات التي تحققت بما يساعد على استشراف مستقبل قطاع
الرعاية الصحية".
ويعد ملتقى "سيرنر الشرق األوسط للتعاون" حدثا سنويا لتبادل المعرفة والتجارب والخبرات ،حيث يجمع على
مدى ثالثة أيام عمالء سيرنر في الشرق األوسط وأفريقيا من مزودي وقادة الرعاية الصحية ،واألطباء،
والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ،.لتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال الرعاية الصحية
اإلقليمية .وحضر ملتقى هذا العام أكثر من  350من كبار ممثلي الرعاية الصحية من مختلف المنظمات
والمستشفيات والوزارات.
انتهى-نبذة عن "سيرنر":
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تربط التكنولوجيا الصحية من "سيرنر" ( )Cernerالموظفين والمعلومات والنظم في أكثر من  27.000مرفق طبي متعاقد
على تقديم الخدمات الصحية حول العالم والمعنية بتقديم رعاية صحية أذكى وأفضل لألفراد والمجتمعات .وتساعد "سيرنر"،
المعروفة عالميا ً بتميزها في مجال االبتكار ،األطباء في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية وتساعد المؤسسات في اإلدارة لموظفيها.
كما تقدم الشركة نظاما ً صحيا ً وماليا ً متكامالً لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحية على إدارة إيراداتها اليومية ،باإلضافة إلى
توفيرها مجموعة واسعة من الخدمات لدعم احتياجات العمالء الصحية والمالية والتشغيلية .وللمزيد من المعلومات حول
"سيرنر" ،يرجى زيارة الموقع ،cerner.com :وقراءة المدونة على الرابط  ،blogs.cerner.comكما يمكن التواصل
معنا على صفحتنا على موقع فيسبوك ،باإلضافة إلى صفحات انستغرام ولينكد إن وتويتر أو .The Cerner Podcast
سيرنر ،المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ( ،)CERNرعاية أذكى ،نتائج أفضل ،عافية أكثر.

للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ :
أورينت بالنيت للعالقات العامة والتسويق ،هاتف  ،0097144562888:بريد الكتروني media@orientplanet.com :
أو
مســــــاول وســــــائــر اإلعــالق لــدط ســــــيــرنــر الشــــــرق األوســــــط :فــيــفــيــان جــيــنــدي
بريد إلكترونيvivian.gendy@cerner.com :

(971) 4 375 4894

