
 
 

 
   هذا اإلنجاز يحققان قطر  في مستشفيين أول 

 

 السجالتظام ن تطبيق لنموذج ةالسادس رحلةالماعتماد  حققاني لسرطانعالج وأبحاث ال  الوطني والمركز القلب مستشفى   
 اإللكترونية الطبية

 

مستشفى  أن (HIMSS Analytics) الصحية لرعايةا إدارةو  معلوماتجمعية نظم مؤخرًا  تأعلن :2017 يناير 3 ،الدوحة
  لنموذج  السادسة  المرحلة اعتمادحصال على قد مؤسسة حمد الطبية التابعين لالقلب والمركز الوطني لعالج وأبحاث السرطان 

تحسين لتكنولوجيا المعلومات  نظمفي استخدام الذي يعتبر معيارًا دوليًا ( EMRAM) اإللكترونية الطبية السجالت ظامتطبيق ن
   . قطر  في حققان هذا اإلنجاز يرعاية صحية رفقي ليصبحا بذلك أول م ، الرعاية المقدمة إلى المرضى

 
هذا  يأتيقائاًل: " ماكينا، وليم البروفيسور القلب لمستشفى الطبي والمدير التنفيذي الرئيس، صرح  نجازهذا اإلوتعليقًا على 

على مستوى كافة إدارات النظام اإللكتروني للبيانات الطبية تطبيق لمعايير المستشفى تأكيدًا على استيفاء المرموق  عتماداال
من خالل االختيار من بين مجموعة من النماذج الموحدة   تحليل البياناتتوثيق و عملية على األطباء يسهل بما  المستشفى

عملية وصف  دارة إل ليةاآلذكية و النظم وال  ةالطبي اتنظام دعم القرار استخدام ، باإلضافة إلى اً إلكترونيلتسجيل البيانات الطبية 
     "فعالة لمرضانا.حانية و في تقديم أفضل رعاية آمنة و ساهم يما وهو  األدويةوتقديم 

 
تفاني في تحسين رعاية المرضى  من الجهود الدؤوبة والعديدة سنوات نجاز األول من نوعه في قطر تتويجًا لإلهذا ا ويأتي

لسجالت الطبية اإللكترونية على امتداد شبكة  ل Cerner Millennium))سيرنر  نظامتطبيق  وحصيلة ،العمل ياتهجومن
  مرافق مؤسسة حمد الطبية.

 
في  السرطان: " وأبحاث لعالج  الوطني الطبي للمركز والمدير التنفيذي الرئيس -سور ألكسندر كنوثيالبروفومن جانبه، قال 

نظام المعلومات الطبية التي تعزز من سالمة المريض وترتقي بفعالية  تكنولوجيا فريقناى سيرنر، تبن  إطار تعاوننا مع شركة 
 مرحلتيبهذه المناسبة، أن نشكر مرضانا وأسرهم على دعمهم وحسن تعاونهم خالل  نود  و توفير الرعاية. ل اآلليات التي نعتمدها

 ." طورةالمت طبيةالالمعلومات نظم تطبيق بدء و التجهيز 
 

وهي مؤسسة دولية متخصصة في مجال  - (HIMSS Analytics) الصحية   لرعايةا إدارةو  معلوماتجمعية نظم  توقد تول  
 اإللكترونية الطبية السجالتنظام تطبيق  تطوير نموذج -استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرعاية الصحيةتعزيز 

(EMRAM)  المستشفيات  على اأثرهومتابعة  لكترونيةإلا الطبية السجالت نظمتقييم التقدم الحاصل في تطبيق لليكون منهجًا
مدى  لتقييم تبدأ من مستوى الصفر إلى المستوى السابعمراحل ثمان تصنيف يشمل الو . الجمعية قاعدة بيانات التي تتضمنها

ومتابعة  رصد المستشفيات بوسع يكون  التطبيق وبهذا تطبيقات نظم تكنولوجيا المعلومات.ل وتوظيفها المستشفيات استخدام
  مجال في تقدماً  األكثرالتي تعد   السابعة لمرحلةل الوصول بهدفاإليفاء بمتطلبات كل من هذه الفئات  في  الحاصل التقدم

 . الرعاية المقدمة للمرضىفعالية مستوى سالمة و  تحسين بالتاليو  للمرضى اإللكترونية الطبية السجالتتطبيق نظم 
 



 
 

ومدير  مؤسسة حمد الطبية الطبية في  المعلومات نظمل الطبي رئيسال نائبالمصلح،  الوهاب عبد الدكتورمن جهته قال و 
  لنظام التطبيق الفعالسيتم تحقيقه من خالل يؤدي التطور الرقمي الذي "اإللكترونية:  الطبية السجالتتطبيق  مشروع نموذج

الطبية  كوادرنا تعزيز قدرةيساهم ذلك في ، كما مرضانالالرعاية طريقة تقديم  طويرتإلى  اإللكترونية الطبية للسجالت سيرنر
   . "عبر تيسير وصولهم إلى معلومات المريض كاملة ات طبية مستنيرة بشكل آمن وسريععلى اتخاذ قرار 

 
في تخفيض التكاليف من جوانب عدة وال  Cerner Millennium)سيرنر ) قد ساهم تطبيق نظاموأضاف الدكتور المصلح: "ل

أنه يساعد   إلكترونياً  باألطباء الخاصة  األوامر نظام إدخال أن من أهم فوائد  سيما على صعيد إدخال الوصفات الدوائية، حيث
إصابات وزيادة  يترتب عليها من وما  يدوياً بكتابة الوصفات الدوائية ، مثل األخطاء المتعلقة دوث األخطاءعلى التقليل من ح

تقديم رعاية  فإننا نتوقع مواصلة  إلكترونياً  باألطباء الخاصة األوامر  نظام إدخالولذلك فإنه ومع مواصلة تطبيق العالج.  ةلفتك
   آمنة مع خفض التكاليف في نفس الوقت". 

 
في الرئيسيين المساهمين وأحد   الدكتور ألخاندرو كون تولي، استشاري أول جراحة القلب والصدر بمؤسسة حمد الطبية  ونو ه

تًا إلى أن  الف ةثمرة الجهود الجماعية التي بذلتها الفرق الطبية واإلدارية في المؤسستصنيف المستوى السادس هو  أنبالمشروع 
هذا  يشكل  موضحًا: "تولي كتور دوأضاف ال . وتعاون تزام هذه الفرق من القدمته دون ما تحقق كان ليما هذا اإلنجاز المتميز 

في طليعة المؤسسات الصحية على الساحة اإلقليمية  مستشفياتهاويرسخ مكانة  مؤسسة حمد الطبيةخطوة هامة لاإلنجاز 
 ." على المستويين الطبي والتكنولوجي والدولية

  
  السرطان التابعين لمؤسسة حمد الطبية أول مرفقين في قطر وأبحاث لعالج الوطني ويعد  كل من مستشفى القلب والمركز

 إدارةو  معلوماتجمعية نظم من  اإللكترونية الطبية السجالت ظامتطبيق ن لنموذج  السادسة المرحلة  اعتماديحصالن على 
 . (HIMSS Analytics) الصحية لرعايةا

 
السيد إيريك إنغمان، مدير عام شركة سيرنر الشرق األوسط قائاًل: "إنه لشرف عظيم لنا أن ندعم مستشفى القلب   وبدوره عل ق

 السجالت نموذج تطبيق في  السادسة المرحلةالسرطان في مسيرتهما التي تو جت بنيل اعتماد  وأبحاث لعالج الوطني والمركز
 . "  ، ونتطلع قدمًا لمواصلة التعاون مع جميع مرافق مؤسسة حمد الطبيةالهاموتحقيق هذا اإلنجاز اإللكترونية  الطبية

    
ومعرض تكنولوجيا  التعليميالسرطان خالل مؤتمر قطر  وأبحاث لعالج الوطني وسيتم  تكريم كل من مستشفى القلب والمركز

 . 2017في مايو  الصحية   لرعايةا إدارةو  معلوماتالجمعية العالمية لنظم  تنظمهالمعلومات الصحية الذي 
 
 

 
 

 

 الطبية  حمد مؤسسة حول لمحة
 . األوسط الشرق في مستشفيات نظام أبرز وأحد قطر في والمتخصصة  الطارئة الرعاية لخدمات الرئيسي المزود الطبية حمد  مؤسسة تعد

 . المرضى لكافة وفعالة وحانية آمنة رعاية أفضل توفير سبيل في الزمن من عقود ثالثة من أكثر منذ جهودها المؤسسة وتكرس



 
 

 الصحية الرعاية وخدمات اإلسعاف خدمات تدير كما. عامة مستشفيات وثالثة تخصصية، مستشفيات ستة  منها مستشفيات، تسعة المؤسسة تدير

 .المطّولة الرعاية ومرافق المنزلية

  المشتركة الدولية اللجنة اعتماد على يحصل العالم في صحي نظام أول أصبحت حين الفتًا إنجاًزا الطبية  حمد مؤسسة حققت  ،2016 يناير في

 المنزلية الرعاية وخدمات الوطني اإلسعاف خدمة من  كل نالت كما. األكاديمية الطبية المراكز اعتماد برنامج إطار في مستشفياته لجميع

 . 2011 العام منذ المرموق االعتماد هذا التلطيفية والرعاية الدماغية، السكتة مرضى  وخدمات

 ً  برنامج عن الطبية حمد مؤسسة أعلنت السريع، السكاني النمو عن الناتج الصحية الرعاية خدمات على المتزايد الطلب تلبية على منها وحرصا

  مستشفيات ثالثة  إنشاء التوسعية الخطة هذه وتتضمن. 2030 العام بحلول مرافقتها شبكة امتداد على االستيعابية طاقتها لزيادة طموح توسعي

 . الطبية خليفة بن حمد مدينة  في جديدة
  عال والتعليم المبتكرة البحوث بين يجمع المنطقة في  أكاديمي صحي نظام أول لتصبح التطور مسيرة في تقدمها الطبية حمد  مؤسسة وتواصل

  مع المؤسسة وتتعاون. قطر بدولة الصحية الرعاية مجال  في الخبرات من غني إرث ببناء ملتزمة  وهي ، المتميزة الطبية والرعاية المستوى

 األمريكي، الصحية الرعاية تطوير ومعهد قطر، في  كورنيل وايل طب كلية مثل وخارجها، قطر دولة داخل المستويات أعلى على شركاء عدة

 . بوسطن في األمريكية،" هيلثكير بارتنرز" ومؤسسة
  العالي الطبي للتعليم األمريكي المجلس من المؤسسي االعتماد على تحصل األوسط الشرق في  مستشفيات منظومة أول الطبية حمد مؤسسة وتعد

(ACGME-I)، األطباء وبرامج االمتياز أطباء تدريب برامج خالل من الطب كليات خريجي  تدريب طريقة في  المؤسسة تميز يعكس والذي 

 .الزمالة وبرامج المقيمين

   www.hamad.qaالطبية حمد لمؤسسة االلكتروني الموقع زيارة يُرجى المعلومات من لمزيد

 .  المؤسسي االتصال إدارة ، اإلعالمية المشاريع مدير -أبوزيد أيمن:  ب االتصال أو

 aabouzeid@hamad.qaإيميل ،( 00974) 55208254: جوال ،(00974) 44395257: هاتف

 
 


