
 
 
 
 
 

 خبر صحفي للنشر 

 

 بنظام اإلدارة السريرية والماليةدبي ز كوليدج ج"سيرنر" تزود مستشفى كين
 

 دبي سيعتمد منصة تكنولوجيا المعلومات الصحية المتكاملة من "سيرنر" كوليدج مستشفى كينجز 
 

أتش. أس. فاونديشن  وليدج أن.  ز كجينمستشفى كاختارت  :  2017يناير    31،  العربية المتحدة  اإلماراتدبي،  
التعليمية في  إحدى أكبر وأنشط المستشفيات  (،  King’s College Hospital Foundation Trustترست )

لتزويدها بنظام تكنولوجيا  وذلك العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية،  لندن، شركة "سيرنر"
عبارة عن مشروع مشترك مع مجموعة الطاير   ووه ،ز كوليدج دبيجمستشفى كينالمعلومات الصحية في 

وجاء اإلعالن عن ذلك خالل معرض ومؤتمر ومقرها بريطانيا.  دبي لالستثمار ومجموعة آشمورشركة و 
 وسط.الصحة العربي، أكبر معرض تجاري للرعاية الصحية في الشرق األ

 
ز كوليدج لندن، عقب هذا اإلعالن: "تضم دولة جيمون فريزر، المدير الطبي في مستشفى كيناوقال الدكتور س

  تهم اإلمارات مجموعة متنوعة من السكان، ونحن لدينا منهجية شمولية لكافة المرضى بغض النظر عن خلفي 
 ".بالنسبة للتشخيص والعالج  ةً رًا ثانويو أملم تعد إدارة األمراض والوقاية منها إن . تهمونمط حيا 

 
ز كوليدج دبي لتكنولوجيا "سيرنر" في مساعدتها على أتمتة العمليات في أقسام  جوسيسهم اعتماد مستشفى كين 

واالتجاه نحو بيئة عمل خالية من األعمال الورقية وتبني المبادرات التي تدعم األجندة الوطنية    ،الرعاية الصحية
البرنامج الوطني الذي تم تطويره لدعم األولويات الوطنية ووضع نظام رفيع  وهو ، 2021لرؤية اإلمارات 

 المستوى للرعاية الصحية.
 

ز كوليدج  جفي مستشفى كينمتعدد التخصصات نيوم" وسيتم تطبيق السجل الصحي اإللكتروني "سيرنر ميللي
، سرير والمقرر افتتاحه في العام المقبل في قلب المجمع السكني دبي هيلز استيت   100الذي يحتوي على    ،دبي

وتم تصميم نظام السجل الصحي اإللكتروني "سيرنر ميللينيوم"   .إضافيتين تينمتخصص تينعياد  فضاًل عن
بدءًا من مكتب الطبيب مرورًا بالمستشفى ووصواًل إلى العيادات الخارجية،   ،لدعم رحلة الرعاية الصحية للمريض 

 بوابة المريض على اإلنترنت. وذلك من خالل 
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طالع على العوامل إمكانية اال   كوليدج  زجشفى كينوأضاف فريزر: "يتيح نظام "سيرنر ميللينيوم" لألطباء في مست
يساعدهم ذلك في عالج ومتابعة كل  رتبطة بتخصصاتهم، حيث السريرية الم حاالت في ال المسببة للمرض 

 بالتالي من عملية الطب الوقائي".مريض بطريقة فريدة، ما يسهل 
 

مجموعة حلول اإلدارة المالية ،  (Millennium Revenue Cycle"ميللينيوم ريفينيو سايكل" )  تطبيقكما سيتم  
في السجل الصحي  سواءحٍد من "سيرنر" والمصممة لتحسين سير عمل مزود الخدمة والمستخدم على 

كلينيكالي دريفن ريفينيو سايكل"  " منصة إنشاءسيؤدي هذا الدمج إلى و  في كامل المستشفى. اإللكتروني
(Clinically Driven Revenue Cycle،)  المصممة لتزويد األطباء والموظفين بالموارد الالزمة لتحديث

  للمريض بهدف  عمليات الفوترة طوال فترة إقامة المريض في المستشفى، وتحسين آلية توثيق التحسن السريري 
كوليدج  ز جوسيكون لمستشفى كينوالحد من األخطاء غير المبررة.  الرسوم تحسين عملية سداد على لمساعدة ا

تجربة   ض، ما يعود بالنفع على المرضى الذين ليس لديهميموثوق لاللتزامات المالية للمر  واحد  مصدردبي 
 معمقة في مثل هذه األمور. 

 
سكان الدولة على    2021رؤية اإلمارات    تشجعسيرنر الشرق األوسط": "قال علي سليماني، مدير عام شركة  و 

االستباقية. وسيساعد السجل الصحي اإللكتروني الشامل  العيش حياة صحية من خالل ثقافة اإلدارة الصحية 
ويشرك األفراد من أنحاء نظام رعاية صحية يركز على المريض دبي على إنشاء كوليدج ز جمستشفى كين

دبي بحلولنا ونتشرف بتعاوننا معهم كأول مستشفى خاص  كوليدج  ز  جالمنطقة. نحن فخورون بثقة مستشفى كين
 اإلمارات يتبنى أنظمتنا". في دولة 

 
دبي من أولى المستشفيات في دولة اإلمارات التي تقدم عمليات  كوليدج  ز  جكينمستشفى  ومن المقرر أن تصبح  

زرع الكبد. وفي حين ستفتتح المستشفى أبوابها في العام المقبل، فإن عياداتها في دبي ستفتتح هذا العام. ويأتي  
 . 2014قاب افتتاحها لمركزها الطبي والجراحي في أبوظبي العام  ز في دبي في أعجتوسع مستشفى كين

 
 - إنتهى -
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 ز كوليدج في دولة اإلمارات العربية المتحدةجنبذة عن مستشفى كين
ز كوليدج لندن" بتقديم خدمات الرعاية الطبية الموثوقة للمرضى في دولة  جي البريطانية رفيعة المستوى "كينتقوم المستشفى التعليم

تاح ودبي لالستثمار ومجموعة "آشمور" البريطانية. ومن المقرر أن يتم افتاإلمارات من خالل مشروع مشترك بين مجموعة الطاير  
سرير. وسيركز  100على  في دبي والذي سيحتوي  2017- 2016ز كوليدج في عامي جالعديد من عيادات مستشفى كين

المستشفى على أربعة تخصصات هي؛ طب األطفال وأمراض الغدد الصماء وجراحة العظام وأمراض النساء. ويوجد حاليًا عدة 
 .comhttp://www.kchclinics.. 2014ز كوليدج" تعمل بنجاح في أبوظبي منذ العام جستشفى "كينعيادات لم

 
 نبذة عن "سيرنر"

  20000أكثر من    فيالنظم  ربط الموظفين والمعلومات و   على  (Cernerسيرنر" )التي تقدمها "  الصحية  تعمل تكنولوجيا المعلومات
المؤسسات  تمكن رعاية المرضى و المتعلقة ب في اتخاذ القرارات حول العالم. وتساعد حلول "سيرنر" المبتكرة األطباءمرفق طبي 

على إدارة  لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحيةماليًا متكاماًل صحيًا و  نظاماً  كما توفر الشركة أيضاً . صحة السكان من إدارة
  والمالية والتشغيلية. وتتجلى رسالة   العمالء الصحية   احتياجات  من الخدمات لدعم   مجموعة واسعة ، باإلضافة إلى توفيرها  إيراداتها

، سيرنر"مزيد من المعلومات حول "المجتمعات. ولل  وصحة  تقديم خدمات الرعاية الصحيةسبل    تحسين  اهمة فيفي المس  سيرنر""
 كما يمكن التواصل معنا على تويتر ، cerner.com/blogالرابط ، وقراءة المدونة على cerner.com زيارة الموقع:يرجى 

twitter.com/cerner     فيسبوك  وصفحتنا على موقعfacebook.com/cerner  .   العالمات التجارية وعالمات الخدمة  وتعتبر
والشعارات األخرى المدرجة هنا هي عالمات تجارية عائدة لشركة "سيرنر كوربوريشن" و/أو شركاتها التابعة. وكافة العالمات  

 التجارية األخرى غير التابعة لشركة "سيرنر" هي عالمات تجارية خاصة بأصحابها فقط. 
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http://www.cerner.com/
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