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"سيرنر" تشارك في "مركز االبتكار" خالل فعاليات "معرض
ومؤتمر الصحة العربي "2019
الشركة تكشف عن تجربة الصحة الحركية "موشن هيلث" الشاملة و تجري محادثات
تفاعلية حول واقع و مستقبل الرعاية الصحية
اإلمارات 20 ،يناير  - 2019تشارك "سيرنر الشرق األوسط" ( ،)Cerner Middle Eastإحدى
الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية ،في "معرض ومؤتمر الصحة العربي
 ،"2019الذي يقام في الفترة من  28إلى  31يناير/كانون الثاني في مركز دبي الدولي للمعارض
والمؤتمرات.
وتنضم الشركة خالل هذا الحدث إلى نخبة من الجهات الحكومية العاملة في قطاع الرعاية الصحية
وذلك في "مركز االبتكار" ( )Innovation Hubالجديد ،الذي يشكل منصة متخصصة لعرض
أحدث االبتكارات في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية .وستستضيف منطقة التجارب
( ،)Experience Zoneالواقعة في "مركز االبتكار" ،مجموعة من الشركات التي ستقوم بعرض
أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية ،مثل تقنيات الذكاء االصطناعي
ومنصات التطبيب عن بعد وأجهزة وتطبيقات متابعة اللياقة ،باإلضافة إلى أجهزة وتقنيات إدارة
األمراض وغيرها من أنظمة الرعاية الصحية .كما ستقدم شركة "سيرنر" اختبار فحص نظام
الصحة الحركية "موشن هيلث" ( ،)Motion Healthالذي يعمل على تحديد مشاكل العضالت
والعظام بشكل مبكر ،ويوفر للمختصين المعلومات الالزمة لتقديم اإلرشادات والنصائح المناسبة
لتحسين صحة المفاصل وتخفيف مخاطر اإلصابات المحتملة.
وستقدم شركة «سيرنر» ،ضمن فعالية مركز االبتكار ،محادثات " "Innov8تحت شعار مستقبل
الرعاية الصحية والعالج ،حيث سيتحدث محمد اليد تادجين ،محلل األنظمة في الشركة ،خاللها عن
مبادرته "أنت ترى" ( ،)Now You Seeوهي عبارة عن نموذج أولي تم تصميمه لمساعدة ذوي
اإلعاقة البصرية ،فيما سيلقي مايكل شيلبر ،رئيس تطوير األعمال في األسواق الناشئة لدى "سيرنر
الشرق األوسط وأفريقيا" ،كلمة بعنوان "مركزية المستهلك".
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وقال بشير عواد ،نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة "سيرنر الشرق األوسط وأفريقيا"" :نتطلع
إلى المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي  ،2019الذي سيوفر منصة مثالية تتيح لنا
االنضمام إلى الشركات المنتجة ألحدث الحلول المبتكرة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية.
وسنقوم خالل هذا الحدث بتقديم أحدث حلولنا ،وهو نظام الصحة الحركية "موشن هيلث" المخصص
للكشف المبكر عن مشاكل الجهاز الحركي وتحديد العالج األمثل لها .كما يسرنا أيضا ً أن نشارك في
"مركز االبتكار" إلى جانب أهم الهيئات الحكومية العاملة في قطاع الرعاية الصحية في دولة
اإلمارات".
وستستضيف منصة "سيرنر" في هذا الحدث مجموعة من شركاء "سيرنر" ورواد قطاع الرعاية
الصحية إلجراء محادثات حول واقع ومستقبل الرعاية الصحية في الشرق األوسط .كما ستسلط
جلسات "سيرنر" التجريبية الضوء على مختلف المواضيع المتعلقة بالهدف الرباعي للرعاية الصحية
والمتمثل في؛ تجربة المريض ،النتائج الصحية ،النتائج المالية والتجربة السريرية.
انتهى-نبذة عن "سيرنر":
تربط التكنولوجيا الصحية من "سيرنر" ( )Cernerالموظفين والمعلومات والنظم في أكثر من  27.500مرفق
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 Podcastسيرنر ،المدرجة في بورصة
ناسداك تحت الرمز ( ،)CERNرعاية أذكى ،نتائج أفضل ،عافية أكثر.

