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مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتمنحهما اعتماد المرحلة 

 السادسة 
 

 وزارة الصحة  وواية  الجتمج  ع  جتي  ستحمىحال ال ةم وستحمىحال ال  ا  أعلنت    -  2018  مارساإلمارات، 

جظم    "ججعي س    (EMRAMضحج  ججذج  اعمجيس التحت ا الي ي  اكلرم وجي   التحيسةح  بمةقيق الج  ل  

تم سنح و . ذزارة الصححححةح  وواحيةح  الجتمج المحيبعي  ل( ، HIMSS  الجعلذسحيا ودسارة ال عحيةح  الصححححةيح "

خ ل  ال تذزة  التذائز ال ي أايم خ ل فعيلييا أةحح ذا الصححة  اكلرم وجي    اكعمجيس جيئزة   ين  الجتححمىححاي

  .التنذي ال ي جظجمه التجعي  في سبي

 

وفي ه ه الجنيةححح   ايلت س يرم  إب دب اهيم، سمة  دسارة جظم الجعلذسيا الصحححةي  في وزارة الصحححة   "جة  

لمزاسنحي اسةححححم اتيتي وج ذسجي الة ي   يً كفخذرون بةصححححذلنحي علل ه ه التحيئزة الج سذا  المي جييا تمذةتح 

س  جمجيز الجتيز  اكه ا   ةمجيشحلو  بلمزوةم األط يي بيألسواا ال زس  لمقمةم أعلل ستحمذ  س  ال عية  لج ضحيجي

 ." الر ةم ال اسي  دلل تذفي  تت ب  صةي  عيلجي  الجتمذ  لىع ني 2021رؤة  اكسيراا 

 

النتي  باضححل المعم ال ي امسمه "ةححي ج "، الىحح م  ال ائمة عيلجيي ًفي ستيل ترنذلذجيي ال عية  وام جيي ه ا 

الصححةي ، لجتححمىححال ال ةم وستححمىححال ال  ا   س  أجل تةتححي  صححة  الج ضححل وةحح سم م س  خ ل تيذة  

ةححمايسة س  ترنذلذجيي ال عية  الصححةي  الجميذرة المي تعمجمهي كالرايياا التحح ة ة  في ه ة  الجتححمىححايي  بي

 الى م ب 

 

التمة  بيل م  أن وزارة الصححة  وواية  الجتمج  تجرنت س  اسجمقيل دلل جظيإ التححت ا الصححةي  اكلرم وجي  

جلك ع  ط ةق وس يسرة "س ةض وا م، ةحححتل وا م" تعزةزلغ ض   2008ةحححم "ورةم" في عيإ  إالجع وف ب

 بCerner Millennium®إ تي يق "ةي ج  سيلينيذإ" اةمخما

 

بمرنذلذجيي ال يرمذس  الىحا ة ال اجي (  ي  ةمم ستحح شح ةل الجعصحم  ةعجل  أ م ال  اسجهني أن    تمة  بيل موال

للمةقق س  صححة  الجعلذسيا وسقيرجم ي س  بييجيا  الجتححح ال اجيالخيص بيلج ةض وأسوةمه بذاةححي  ج يز 

ب وت مف Cerner Millenniumالتححتل الصححةي اكلرم وجي للج ةض ال ي تمم دسارته ع   تي يق ةححي ج   

 .ة س  الج ضل س  الةايظ علل ة ة  الجعلذسيا الخيص  ب مضجين ه ه العجلي  دلل 

 

  "باضحل   سمة ة دسارة جظم الجعلذسيا الصحةي  في وزارة الصحة  وواية  الجتمج إب س يرم  اب اهيم  أضحيفت و

، سجي ةضحححج  ات يا للج ةض وهذ في سرين رعيةمه جظيإ المةرم الجغلق بيألسوة ، ةمم صححح ف ودعييي المواي 

"الخيذاا الخجتححح  الصحححةية " وهي  "الج ةض الصحححةيح"، "المواي الصحححةيح"، "الت ع  الصحححةية "، 

   وا مةب"الذات الصةيح" و"الي ةق  الصةية " وظ ذر ميف  الجعلذسيا الجيلذب  علل شيش

 



لجتححمىححايي  بمقنييا بني  تةمي  سميذرة وب اسج أخ   لضححجين اةححمماس  المةذل الي ي طذةل امجي تم تزوةم  

ب وشححجلت ال  اسج وال نل المةمي  جظيإ تذقيق التححيسةحح األجل في جي وتأهيل جي للةصححذل علل اعمجيس الج  ل  

 م ، فضحح ً ع  ت ميأ أج زة تصححذة  سيّتحح  في سرين رعية  الج ةض بيةححمخماإ سةييا عجل جمةمة سمة

تخزة  صحذر وجميئج الاةذصحيا اكشحعيعي  للج ضحل وتماول ي بمون الةيج  ألف إ األشحع  سمذافق  تعجل علل  

 المقليمة ب 

 

لمجري  األط يي س   ال عض   وبيكضحيف  دلل جلك، تم ربل ةحم  شحيشحيا م ي ة الةتم في ا ف العجلييا ب عضح ي

ني  أقنيي العجلييا الت ا ي  سون الةيج  دلل ط يع  الصحححذر، دلل جيجأ ت ميأ ا اية صحححذر األشحححع  التحححي

 سيةةيا ضذئي  للذقيئق سمذافق  وجمةمة متزي س  الخي  ال اسي  دلل تذفي  بيئ  عجل اي  وراي ب 

 

محيجحت احم   (HIMSS Analyticsجظم الجعلذسحيا ودسارة ال عحيةح  الصححححةيح "  س  التحمة  بحيلح م  أن "ججعيح   

واعمجحمتحه مجن تيح    2005( في عحيإ EMRAMاحيسحت بميذة  ججذج  اعمجحيس التححححت ا الي يح  اكلرم وجيح   

لمقييم تقمإ أجظج  التححححت ا الي ي  اكلرم وجي  وأق هي علل الجتححححمىححححاييا واس مايظ بملك النميئج في ايعمة 

 زه الجتححمىححال ضححج  قجيجي  س ا ل ةتتم   سم  المقمإ ال ي المقييم ع  ط ةق     و تمم عجلي ،بييجيا التجعي 

(،  ي  ةجر  للجتحمىحال س اجع  تناي  واةحمخماإ تي يقيا ترنذلذجيي الجعلذسيا ب مف الذصحذل 7دلل  0 س   

 ب، وهي سعيير سمقمإ لمقييم جظيإ التت ا اكلرم وجي  للج ضل7دلل الج  ل  

 

ق األوةحل  "سعجيً لجتحيعي وزارة وايل بىحي  عذض، سمة  أول ورئي  اتحم العج ي في شح م  ةحي ج  الىح 

الصححة  وواية  الجتمج  لمةقيق سريج  سمقمس  في اعمجيس أ ما الذةححيئل المرنذلذجي ، مين لني شحح ف المعيسل 

والمعيون س  جخ   س  القيسة س  أصححةيا ال ؤ  الجتححمق لي  ال ة  ةتححعذن جيهمة  دلل تةقيق رؤة  اكسيراا 

الج سذا  ليتحت ةحذ  بماة  لخيذة أخ   ودسارة ال عية  الصحةي "   جظم الجعلذسيا ب وجيئزة "ججعي   2021

 علل سرا المجيز والنتي ، وجة  جميل  دلل أن جرذن ش ةريً للذزارة في تةقيق سزةم س  اكجتيزاا"ب 

 

 - انتهى-

 

 (:HIMSS Analyticsنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية" )نبذة عن "جمعية 

 

سؤةحتح  رائمة علل ستحمذ  العيلم في ستيل تقمةم اةحمىحيراا و لذل المةذل الصحةي جظم الجعلذسيا ودسارة ال عية  الصحةي "،  تعمّ "ججعي   

في اييعي الصححة  وترنذلذجيي الجعلذسيا، وتمجم  بخ  اا واةححع  وامراا سميذرة في تةتححي  جذعي  وةحح س  ومايية خمسيا الصححة  

لتجعي  بمصحححجيم وتعزةز اذاعم ال ييجيا ال ئيتحححي  والنجيج  واألسواا المن ؤة  لمقمةم الجىحححذرة للقيسة وأصحححةيا وال عية  الصحححةي ب تقذإ ا

الجصححلة  وال ع ي  الجؤق ة  في سخملأ أجةيي العيلم وتزوةمهم بأفضححل الججيرةححيا في ستيل ترنذلذجيي الجعلذسيا الصححةي ، األس  ال ي 

ًي علل سعلذسيا صحةية ب تمضحج  شح رم ي الصحةي  لمرنذلذجيي الجعلذسيا أم   س  سليذن خ ي ، وام ةجرن م س  اتخيج ا اراا ستحمني ة بني

عضححذاًب تم   التجعي  سن تيً ايئجيً علل سعم  000ب68اتاياي  للمعيون وت يسل الجع ف ، مجي تضححّم تةت ةححقا ي أم   س    200عقما أم   س  

الذاعمة ب مف المذصححل دلل أفضححل الذةححيئل المرنذلذجي  لمعزةز المذاصححل بي  الج ةض األفرير الج مر ة واةححمىحح اف ا فيق الجتححمق لي  



هي جظم الجعلذسيا ودسارة ال عية  الصحةي "  والي يأ وتةتحي  ستحمذ  صحة  التحرين وتذفي  ال عية  الصحةي  بأال ملا  سجرن ب "ججعي   

 ةري الىحححجيلي  وأوروبي والججلر  الجمةمة واةحححييب لجزةم س  سؤةحححتححح  اي  ربةي  وسق هي في شحححيرياذ، دلينذي ولمة ي ف وا أخ   في أس

 www.himssme.orgالجعلذسيا  ذل التجعي  ة جل زةيرة الجذا  اكلرم وجي 

 

 ":سيرنر"نبذة عن 

أم   س   فيالنظم الجذظاي  والجعلذسيا وربل  علل (Cerner" )ةي ج " المي تقمس ي  الصةي  تعجل ترنذلذجيي الجعلذسيا

تجر   عية  الج ضل والجمعلق  ب في اتخيج الق اراا الج مر ة األط يي" ةي ج " وتتيعم  لذل .  ذل العيلمس فق ط ي  25000

ً .  صة  الترين  الجؤةتيا س  دسارة ً   مجي تذف  الى م  أةضي علل    صةي لجتيعمة سؤةتيا ال عية  ال سيلييً سمريس ً  صةييً و  جظيسي

وتمتلل .  والجيلي  والمىغيلي   العج ي الصةي   ا مييجيا  س  الخمسيا لمعم  ستجذع  واةع ، بيكضيف  دلل تذفي هي  دسارة دة اسات ي

  تقمةم خمسيا ال عية  الصةي   مةتي بفي الجتيهج  (، CERN)م  الجمرج  في ةذق جيةماك تةت ال سز الشر "،ةي ج "  رةيل 

ال ابل ، وا اية الجموج  علل cerner.com :زةيرة الجذا ، ة جل " ةي ج " جزةم س  الجعلذسيا  ذل ولل. الجتمجعيا وصة 

blogs.cerner.com ، مجي ةجر  المذاصل سعني علل تذةم twitter.com/cerner    فيت ذك وصاةمني علل سذا

facebook.com/cernerي على كم كبير من المعلومات حول "سيرنر"، بما ، حيث تحتوي هذه الصفحات والموقع اإللكترون

 في ذلك المعلومات المالية وغيرها من المعلومات التي تهم المستثمرين.
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