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 أول مؤسسة طبية "مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث"

جمعية  "من " للتميز زديفيجائزة " تحصد في المملكة العربية السعودية

  "نظم المعلومات واإلدارة الصحية

 

ّفيصلّّ"ّّانضمّ  - 2020فبراير    02  -الرياض، المملكة العربية السعودية   ّالملك التخصصيّومركزّّمستشفى

 Davies Award"ّ)جائزةّديفيسّللتميّز"علىّّّتحصلّعالمية أربعّمؤسساتّطبيةّإلىّأهمّ"األبحاّث

of Excellenceّ )ّ 2020ّلعام ّوالمقد ّ، ّالصحية ّواإلدارة ّالمعلومات ّنظم ّجمعية ّمن "ّّهيمّسّ"مة

(HIMSS)ّ ّالمرموقةّالجائزةبمؤسسةّطبيةّحولّالعالمّتفوز100ّّقائمةّأفضلّبذلكّّلتدخل، عتبرّّيو.

 مؤسسةّطبيةّتحصدّهذهّالجائزةّالدوليةّفيّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّ.المستشفىّأولّ

ّتيبقّحلولللمؤسحسحاتّاليبيةّالتيّ"ّّللتميزّّزديفيجائزةّّ"ّّوتمنحّجمعيةّنظمّالمعلوماتّوّاإلدارةّالصححية

منّخاللّتبادلّأفضححلّالممارسححاتّالقائمةّعلىّّ،تكنولوجياّالمعلوماتّالصحححيةّلتحسححينّنتائمّالمر ححى

 .ّبشأنّاستراتيجياتّالتنفيذّوتصميمّسيرّالعملّوإدارةّالتغييرّوإشراكّالمر ىّالبراهينّ

:ّّ"التخصصيّومركزّاألبحاّثمستشفىّالملكّفيصلّّ"حّلالعامّالتنفيذيّّّّديرالم،ّّماجدّالفياّضالدكتورّّوقالّّ

نظامّالمعلوماتّالسححريريةّ"ّّوكفاءةّوفعاليةّّمسححتونّنضححمالمرموقةّيعكسّحصححولناّعلىّهذهّالجائزةّّ"

وصحححولناّإلىّهذاّّّويمثل.ّّعاما 17ّّّوقابليتهّللتشحححغيلّالبينيّمنذّأنّبدأناّالعملّبهّقبلّ(ICISّ)ّّ"المتكامل

المؤسححسححةّككلّويعكسّقدرةّوتفانيّموافيناّفيّّّإنجازّكبيرّعلىّمسححتونّبالّشححكالمسححتونّمنّالتميز،ّ

 ."استخدامّالتكنولوجياّواالستفادةّمنها

دوراّ ّمقد ما ّثالثةّمرافقّطبيةّفيّالمملكة،ّّّ"سحتشحفىّالملكّفيصحلّالتخصحصحيّومركزّاألبحاّثم"ّّديريو

رائدا ّمزوّدباعتبارهّّمهماّ  للخدماتّاليبيةّالمتخصحصحةّمنّالمسحتونّالثالم،ّمثلّاألورامّوأمراضّالقل ّّّاّ 

العياداتّماّيقربّمنّمليونّزيارةّلمر حححىّّّباال حححافةّالىّاسحححتقبالوزراعةّاألعضحححاءّوالخصحححوبة،ّّ

فيّالعامّّّلمتكاملّمعّسححجلّالصحححةّاإللكترونيومنذّتيبيقّنظامّالمعلوماتّالسححريريةّا.ّّسححنويا ّّّالخارجية

العديدّمنّالتيوراتّوالتحسححيناتّّّ"مسححتشححفىّالملكّفيصححلّالتخصححصححيّومركزّاألبحاّث"ّّ،ّحقق2002

 ".هيمس"فيّّالتقييمطويلةّاألمدّوالتيّبرزتّبو وحّأمامّلجنةّ

مسححححتشححححفىّالملحكّفيصححححلّ"وللوقوفّعلىّفوائحدّومزايحاّنظحامّالمعلومحاتّالسححححريريحةّالمتكحامحل،ّأجرنّ

دراسحاتّمفصحلةّعنّلقاحّاإلنفلونزاّوفحوصحاتّسحرطانّالثديّوالقولونّّّ"التخصحصحيّومركزّاألبحاّث

اسحاتّوأاهرتّهذهّالدر".ّذكيةالغرفةّال"باالسحتفادةّمنّمشحرو ّ"ّّتكنولوجياّذكيةّلرعايةّذكية"وبرناممّّ

أكثرّذكاء ّإلشحراكّالمر حىّفيّ  ّ فيّتجاربّالمر حىّوالموافينّويلياتّالتواصحل،ّوكذلكّطرقا تحسحناّ 

 .ّرحلتهمّالصحية



 خبر صحفي للنشر  
 

 لقاح اإلنفلونزا

18ّححا ّمنّجميعّأنححاءّالعحالم،ّبحاإل ححححافحةّإلىّّّمليون3ّيزورّمكحةّالمكرمحةّخاللّموسححححمّالحمّحواليّ

بمحاّفيّذلحكّّ)2010ّومعّتزايحدّأمراضّاإلنفلونزاّفيّأنححاءّالعحامّمنحذّالعحامّ.ّمليونّزائرّعلىّمحدارّالعحام

علىّّّ"مسححتشححفىّالملكّفيصححلّالتخصححصححيّومركزّاألبحاّث"،ّعملّّ(وفيروسّكوروناّّالخنازيرنفلونزاّّإ

 .ّزيادةّتيعيماتّوفحوصاتّاإلنفلونزا

مستشفىّالملكّفيصلّ"،ّوهيّجزءّمنّمنظومةّّ"سيرنر"العنايةّبالصحةّلححّّّتيبيقواستفادّالمستشفىّمنّ

ولتعزيزّعمليةّ.ّّ،ّلتذكيرّاألطباءّبالمر حىّالواج ّتيعيمهمّ حدّاإلنفلونزا"التخصحصحيّومركزّاألبحاّث

االمتثال،ّكانتّرسححححائلّالتذكيرّهذهّبمثابةّالجزءّاألولّمنّالمعلوماتّالمقدمةّلءطباءّخاللّعملهم،ّكماّ

 .ّّّاللّبوابةّالمر ىّالخاصةّبهمّكإجراءّوقائيتمّتقديمهاّمباشرةّللمر ىّمنّخ

زيادةّقدرهاّمتوسحح ّّتيعيماتّاإلنفلونزاّبّّ"التخصححصححيّومركزّاألبحاّثّفيصححلمسححتشححفىّالملكّ"وقدمّ

مراتّورفعتّبشحكلّكبيرّمنّعدد7ّّّّنفلونزاّبأكثرّمنّكماّزادتّالمسحتشحفىّمنّفحوصحاتّاإل.030%ّ1ّّ

ّ.ّالمصابينالوصفاتّاليبيةّلعال ّالمر ىّ

 فحوصات سرطان الثدي والقولون

لدنّالرجالّوالنسحاءّعلىّالتواليّفيّ  ّ يعتبرّسحرطانّالقولونّوسحرطانّالثديّمنّاألمراضّاألكثرّشحيوعا

الىّّلفتّانتباهّالممارسّالصحححيّ"ّّسححيرنر"وتقومّوحدةّالعنايةّبالصحححةّمنّ.ّّالمملكةّالعربيةّالسححعودية

وكإجراءّوقائي،ّّّ،كماّيتم.ّّاألمراضّمباشحرةّأثناءّسحيرّعملهمّهذهللكشح ّعنّّالمر حىّالواج ّفحصحهمّّ

ّ.تقديمّرسائلّالتذكيرّللمر ىّمباشرةّمنّخاللّبوابةّالمر ىّالخاصةّبهم

بشحكلّكبيرّمنّحجمّالفحوصحاتّاالسحتباقيةّّّ"مسحتشحفىّالملكّفيصحلّالتخصحصحيّومركزّاألبحاّث"ورفعّّ

سحفرتّهذهّالفحوصحاتّأعنّالحاالتّالمصحابة،ّحيمّّلهذهّاألمراضّمنّأجلّالمسحاعدةّفيّالكشح ّالمبكرّ

فعلىّسححبيلّالمثال،ّارتفعّعددّاختباراتّالدمّ.ّّعنّزيادةّهائلةّفيّعملياتّالكشحح ّالمبكرّعنّالسححرطان

وبحالمثحل،ّارتفعّعحددّفحوصححححاتّالصححححورّ%.59ّّبنسححححبحة2018ّّّ-2014الخفيّفيّالبرازّفيّالفترةّمنّ

كماّارتفعّعددّالنتائمّاإليجابيةّ.ّّة،ّمقارنةّبالبياناتّاألسحاسحيةخاللّنفسّالفتر%30ّّالشحعاعيةّللثديّبنسحبةّّ

فيماّيتعلقّبفحوصحححاتّسحححرطانّالقولونّوبنسحححبةّ%267ّّمنّخاللّهذهّالزيادةّفيّالفحوصحححاتّبنسحححبةّّ

ّ.بالنسبةّلفحوصاتّسرطانّالثدي600ّ%

 ذكية لرعاية ذكية تكنولوجيا

 
ن عامي  1 ة بي  ي الفتر

ن عامي  2304) 2014و 2012تقارن الزيادة متوسط حجم لقاحات اإلنفلونزا فن ة بي  ي الفتر
لقاح( إىل متوسط حجم اللقاحات فن

 لقاح(.  9299) 2018و 2015
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الحذيّيعتبرّجزءاّ ،ّّ(KACOLD"ّ)لءورامّوأمراضّالكبحّدمركزّالملحكّعبحد ّ"فيّّبحذلّالفريقّالقيحادي

سحب اقةّفيّسحبيلّإحداثّتغييرّجذريّ"مسحتشحفىّالملكّفيصحلّالتخصحصحيّومركزّاألبحاّث"منّ ،ّجهوداّ 

وسححائلّالتواصححلّبينّالقضححاياّالمتعلقةّبّّومواجهةمر ححىّّصحححيةّللرعايةّالوإيجابيّفيّمنهجياتّتقديمّال

وراءّاالرتقاءالموافينّمعّبعضحححهمّالبعنّمنّجهةّ ّوبينّالموافينّوالمر حححىّمنّجهةّأخرن،ّسحححعياّ 

   .المر ىّوتحقيقّأقصىّمستوياتّالر اتجربةّب

تعزيزّأطرّالتواصحلّلتحسحينّتوقيتّلّا ّقرار"ّّمسحتشحفىّالملكّفيصحلّالتخصحصحيّومركزّاألبحاّث"وات خذّّ

عنّزيادةّالتواصحلّالفعالّمعّفريقّالرعايةّّ المسحتوياتّالحاليةّبّّواالرتقاءتوفيرّالرعايةّالصححية،ّفضحالّ 

عددّّّوتخفيّنّسححالمةّالمر ححىّّرفعّمسححتوياّتّفيلدعمّاتخاذّالقراراتّالسححريرية،ّماّسححاهمّفيّالنهايةّّ

ّ.فيّالمستشفىّلمر ىادةّإقامةّموتقليلّّالتدخالتّاليدويةّوالقونّالعاملة

فيّسحبيلّتصحميمّوتيبيقّ"ّّسحيرنر"معّ"ّّمسحتشحفىّالملكّفيصحلّالتخصحصحيّومركزّاألبحاّث"وعملّفريقّ

ّالمبتكرةّاالسححححتفحادةّمنّعحددّكبيرّمنّالحلول،ّبّح(Cerner Smart Room"ّ)غرفحةّسححححيرنرّالحذكيحة"

دةّّواألدواتّالجديدةّ متوسح ّمدةّاإلقامةّبحواليّفيّتخفينّّونجحّالمسحتشحفىّّ.ّالمنيقةّوالعالمّفيوالمتفر 

،ّإلىّجان ّاإلرشحاداتّ"غرفةّسحيرنرّالذكية"ّمنّخاللّقابليةّالتشحغيلّالبينيّلهذهّالحلولّالجديدةّمع9%ّّ

ّ.2الفعالّاالتصالتعزيزّالسريريةّلتحسينّالنتائمّوّالبراهينّوّالمبنيةّعلىّاألدلة

بنسححبةّ  ّ وبالمقابل،ّوبالمقارنةّمعّالتدابيرّاألسححاسححيةّلنفسّالوحدة،ّسححجلتّدرجةّر ححاّالمر ححىّارتفاعا

للتواصحلّمعّاليبي ّ%14ّّللتواصحلّمعّالممر حةّو%12ّّإلدارةّاأللم،ّو%25ّّللنظافةّالبيئية،ّو28ّّ%

منّ%99ّبنسححبةّّّّوتمّتقليلّحجمّأخياءّإدخالّالبياناّت(.ّكماّوردّفيّدراسححاتّاإلدراكّالموحدّللمريّن)

دقيقحةّمنّوقحتّالموافينّلكحل140ّّّتوفرّاألتمتحةّفيّالمتوسحححح ّوّ.ةخاللّأتمتحةّوثحائقّالعالمحاتّالحيويّح

فيّوححداتّالرعحايحةّالحرجحة فيّوححداتّّّا ّدقيقحةّمنّوقحتّالموافينّلكحلّمرينّيوميّح58ّو،ّمرينّيوميحاّ 

ّ.3الرعايةّغيرّالحرجة

مسحتشحفىّالملكّفيصحلّالتخصحصحيّومركزّ"فيّّتقنيةّالمعلوماّتقيا ّّمديروقالّالدكتورّأسحامةّالسحويلم،ّّ

التحولّاإليجابيّ"ّّهيمس"التكريمّاألخيرّمنّجمعيةّنظمّالمعلوماتّواإلدارةّالصححححيةّيؤكدّّ":ّ"األبحاّث

وبدأتّتقنيةّالمعلوماتّّّ.واألثرّالجذريّالذيّيمكنّأنّتحدثهّالتكنولوجياّالحديثةّفيّعالمّالرعايةّالصحية

بيرةّوملموسحةّعلىّالجودةّوالتكلفةّوالوصحولّكماّيتضححّفيّالتحولّالرقميّالمتسحار ّفيّتؤثرّبصحورةّك

ّثورةّالرعايةّالصححيةّقدّ".ّّمسحتشحفىّالملكّفيصحلّالتخصحصحيّومركزّاألبحاّث" ويمكنناّالقولّاليومّبأن 

ّ."بدأتّللتوّبماّيواك ّثورةّالتكنولوجياّوالمعلوماّت

ّ ّقالّعالءّعادل، ّالشرقّاألوس ّوإفريقيّا"ّسيرنر"نائ ّالرئيسّوالمديرّالعامّفيّمنّجهته، :ّّلمنيقة

ّأنّيكونّ" منذّفترةّّ"ّسيرنر"أحدّعمالءّ"ّمستشفىّالملكّفيصلّالتخصصيّومركزّاألبحاّث"يشرفنا

 
ات المقارنة يناير  2  2018ديسمتر  - 2017ويونيو  2017مايو  - 2016تشمل فتر
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ّالزمن ّمن ّطويلة .ّ ّّالىونتقدم ّعلى ّمؤخرا  ّحصوله ّبمناسبة ّبالتهنئة ّّ"المستشفى "ّّللتميّزّزديفيجائزة

المرموقة،ّوالذيّيمثلّإنجازّهامّيأتيّنتا ّسنواتّمنّالعملّالجادّوالتصميمّواإلرادةّوالجهودّالسب اقةّ

أنّّونفخرّب.ّلتبنيّأحدثّاالبتكاراتّالتكنولوجيةّالرائدةّالتيّمنّشأنهاّاالرتقاءّبمستونّالرعايةّالصحية

ّالبصمةّاإليجابيةّّ"ّسيرنر"نكونّفيّ إحدنّالدعاماتّاألساسيةّالتيّساعدتّالمستشفىّفيّتحقيقّهذه

ّ.ّ"الالفتة،ّمتمنينّلهّالمزيدّمنّالنجاحاتّوالتقدمّفيّالمستقبل

 

 - انتهى-

 

 نبذة عن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

األبحاث، أول مستشفى متخصص في منطقة الخليج، حيث افتتح أبوابه  يُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 
. وقد أطلق عليه الملك الراحل فيصل لقب "المستشفى االتوماتيكي" انطالقاً من رؤيته 1975الستقبال المرضى في عام 

األبحاث الواضحة في أن يكون مستشفى رقمي وقابل للتشغيل البيني. ويضم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 
ثالثة مرافق )اثنان في الرياض وواحد في جدة( وهي تعمل على تغطية المدن الرئيسية إضافة إلى تقديم الخدمات لعدد  

من المراكز ومزودي الخدمات الطبية في مختلف أرجاء المملكة بما فيها مراكز األورام وأمراض القلب وزرع األعضاء  
لك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بافتتاح مركز الملك عبد هللا لعالج والخصوبة وغيرها.  ولقد قام مستشفى الم

  1100، كما أنه يعمل على تحقيق خطته التوسعية والتي تشمل إضافة 2017األورام وأمراض الكبد في صيف عام  
  سرير إضافي ضمن مرافق المرضى الداخليين في 300سرير جديد ضمن مرافق الغرف الذكية في جدة، إضافة إلى 

المدينة المنورة، وافتتاح مركز جديد ألمراض القلب، وإنشاء مركز الرعاية الصحية الذكية، فضالً عن التوسع في برنامج 
 علم الجينوم الخاص بهم، والذي يهدف إلى قيادة برنامج الطب الشخصي لسكان المملكة العربية السعودية.

 

 نبذة عن "سيرنر":

مرفق طبي   27.500( الموظفين والمعلومات والنظم في أكثر من Cerner"سيرنر" )تربط التكنولوجيا الصحية من 

متعاقد على تقديم الخدمات الصحية حول العالم والمعنية بتقديم رعاية صحية أذكى وأفضل لألفراد والمجتمعات. وتساعد 

لرعاية الصحية وتساعد المؤسسات في  "سيرنر"، المعروفة عالمياً بتميزها في مجال االبتكار، األطباء في اتخاذ قرارات ا

ً متكامالً لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحية على إدارة إيراداتها   ً وماليا اإلدارة لموظفيها. كما تقدم الشركة نظاماً صحيا

يد اليومية، باإلضافة إلى توفيرها مجموعة واسعة من الخدمات لدعم احتياجات العمالء الصحية والمالية والتشغيلية. وللمز

، وقراءة المدونة على الرابط  cerner.comمن المعلومات حول "سيرنر"، يرجى زيارة الموقع: 

blogs.cerner.com انستغرام ، باإلضافة إلى صفحات فيسبوك، كما يمكن التواصل معنا على صفحتنا على موقع  

(، رعاية  CERN. سيرنر، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز )The Cerner Podcastأو  تويترو لينكد إنو

 أذكى، نتائج أفضل، عافية أكثر.

 

 

 :  للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ 
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