
 

 

 

 

 

 

 خبر صحفي للنشر 

 

"سيرنر" تعرض حلولها المبتكرة في مجال الرعاية الصحية خالل 

 " 2018مشاركتها في "معرض ومؤتمر الصحة العربي 

 

الشركة تسلط الضوء على قصص ملهمة في المجال الصحي خالل فعاليتها "رؤى  

 سيرنر المستقبلية"  

 

( ربتكاررتها Cerner Middle Eastتعرض "سيييررار رق يييرط ر) سييي "    -  2018ناير  ياإلمارات،  دبي،  

رقصيييحة رقعربي  حل قها رقررئدة في مجال رقرعارة رقصيييحرة   قال  مل م ييياركتها في "معرض  م تمر  

"، رقاسي ة ر)حد  )كبر تجم  سيا ل قم تصيي رقرعارة رقصيحرة في رق يرط ر) سي    يمال  فرر را 2018

 فبرررر رقم بل في مركز دبي رقد قي قلم تمررت  رقمعارض. 1راارر إقى  29 رق ل ر ام في رقفترة من 

 

 فرر را:   يمال  "سيررار رق يرط ر) سي      قال ماركل ب مررراس، اائب رقرئرس  رقمدرر رقعام رإلقلرمي ق يركة

"م  مضييي رقعدرد من رقحك مات في رق ييرط ر) سيي    ييمال  فرر را اح  ت  رر تجربة رقرعارة رقصييحرة 

رقم دمة قلمرضيى   ضي  رقمزرد من رق    رتسيتباقرة قمجتمعاتها، ر فر "معرض  م تمر رقصيحة رقعربي" 

مسيت بلرة رقمتعل ة ب ضيارا رقرعارة رقصيحرة رقتي تهم رقعاقم ماصية قعرض  فضيل رقممارسيات  مااق ية رقر   رق

 رقعربي."

 

لحضي ر  رقم ياركة في فعاقرتها ق تحرص "سيررار" على دع ة عممئها  ر رد رق  ا  رقصيحي  رقمعاررن  

دقر ة  ت ام في ماصية   20إقى    15  برن"ر   سيررار رقمسيت بلرة"،   ي سيلسيلة من رقجلسيات تترر ه مدتها  

 رق ركة، حر  تتضمن سردرً ق صص ملهمة في رقمجال رقصحي.

 

 ر رد رق  ا   قال ماركل  يلبر، مدرر عام "سيررار رق رط ر) س    مال  فرر را": "ات رب بدع ة عممئاا  

رقصحي إلجررء براامج ح ررل تفاعلي مبا ر ا دم فره بعضاً من رق صص رقملهمة رقتي تعبر عن  رق  ق ا  

رقرعارة رقصيييحرة في رق يييرط ر) سييي    يييمال  فرر را  مد  ت  رو  رزد ارو.  سييياعمل معاً على إ م  

 قجزء من رقعاقم."رقجمه ر على رقر   رقمست بلرة ضمن ق ا  رقرعارة رقصحرة في   ر ر

 

 سيتسيتضيرب "سيررار"  رضياً حفل تدرء ت دم  مقه مجم عة من رقعر ض رقت ضيرحرة ح ل رقمت لبات رقتي 

اظم  تم  ضعها م  ررً قم سسات رقرعارة رقصحرة من  جل رعتماد ا    إعادة رقمصادقة علرها من قبل جمعرة

. كما سييرسييل   برز عممء "سييررار" 7   6(  فق رقمسييت ررن  HIMSSمعل مات  إدررة رقرعارة رقصييحرة  

رقضيي ء على مسييررة اجاحهم في رقحصيي ل على رقت درر  رتعتررب رقد قي.  سييراصييب رقتركرز  رضيياً على 
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اظم معل مات  إدررة  تلبرة مت لبات جمعرةقرقكرفرية رقتي رمكن قم يدمي رقرعارة رقصيييييحرة رقتعا ن من  مقها  

 رة رإلقكتر ارة قم رصلة تح رق اتائج إرجابرة قلمرضى.رقرعارة رقصحرة  رست درم رقسجمت رق ب

 

كما سيييرترل رقمعرض ق يييركاء "سيييررار" فرصييية تبادل ر)فكار   جهات رقاظر م  اظررئهم رقم ييياركرن 

د قية، من  جيل رت م  على ر ر رتتجيا يات  رقت  ررت في مجيال رقرعيارة   150 رق يادمرن من ميا رزريد على  

 رقصحرة.

 

 ييييركة عارضيييية   4200"  كثر من  2018رقمت ق   ن رسييييت  ب "معرض  م تمر رقصييييحة رقعربي   من  

م تمررً في مجاتت ر)عمال  رقتعلرم   19زرئر من م تلب  احاء رقعاقم.  سيير ييتمل رقحد  على    103000 

 رق بي رقمسيييييتمر  رقتي سيييييتخ ي ر ر ر) بيار  رقر   ح ل رإلجررءرت  رقت اريات  رقمهياررت رقمت يدمية في

 مجال رقرعارة رقصحرة.

 - انتهى  -
 

 نبذة عن "سيرنر"

 

  27,000أكثر من    فيالنظم  والمعلومات و  ناسربط ال  على  (Cerner" )سيرنر" التي تقدمها    الصحية  تعمل تكنولوجيا المعلومات

المؤسسات تمكن  رعاية المرضى والمتعلقة ب  في اتخاذ القرارات  المبتكرة األطباء"  سيرنر" وتساعد حلول  .  حول العالممرفق طبي  

على إدارة   لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحيةماليا  متكامال  صحيا  و نظاما   كما توفر الشركة أيضا  . صحة السكان من إدارة

  وتتجلى رسالة .  والمالية والتشغيلية  العمالء الصحية  احتياجات  من الخدمات لدعم  مجموعة واسعة، باإلضافة إلى توفيرها  إيراداتها

شركة مدرجة في سوق " سيرنر" وتعد . المجتمعات وصحة  تقديم خدمات الرعاية الصحية  تحسين في المساهمة في " سيرنر" 

، وقراءة www.cerner.com :زيارة الموقع، يرجى " سيرنر" مزيد من المعلومات حول ولل(. CERN)ناسداك تحت الرمز 

وصفحتنا على موقع    twitter.com/cerner  كما يمكن التواصل معنا على تويتر،  blogs.cerner.comالرابط  المدونة على  

، حيث تحتوي هذه الصفحات والموقع اإللكتروني على كم كبير من المعلومات حول  facebook.com/cernerفيسبوك 

 تثمرين."سيرنر"، بما في ذلك المعلومات المالية وغيرها من المعلومات التي تهم المس


