
مع� لتمكين المريض
الرعاية الصحية في عصر البيانات الضخمة

القطاع  لتطوير  الشركة  بذلتها  التي  العظيمة  والجهود  المتتابعة  للنجاحات  نظًرا 
لبرنامج  ا�مثل  والتطبيق  العام  الصحي  القطاع  أتمتة  خالل  من  ا�ردن  في  الصحي 
الرعاية  حكيم في المنشآت الصحية، كان تركيز الشركة منصب� على تمكين مقدمي 
الصحية وتسهيل عملهم للوصول إلى مرحلة متقدمة من التطوير تؤهلنا إلى ا�نتقال 
المتوفرة  البيانات الضخمة  المثلى من  المريض واالستفادة  إلى عصر جديد من تمكين 

على برنامج حكيم. 

التكنولوجيا خدمًة  ما انفك العمل في شركة الحوسبة الصحية مستمًرا نحو تسخير 
للقطاع الصحي، منذ إنشاء الشركة عام ٢٠٠٩ وإلى يومنا هذا، قد عاهدنا أنفسنا أن نكون 
ا�وائل والرائدين في المساهمة في رقمنة القطاع الصحي وخدماته، والتسهيل على 
المواطن العزيز والعمل على خدمته بأفضل ا�مكانات المتاحة والذي هو جل اهتمامنا 
بعض  توفير  على  الماضية  الفترة  خالل  الشركة  عملت  قد  ولذلك  أهدافنا،  وأسمى 
(e-Med) وذلك لتسهيل حصولهم  للمواطنين من خالل منصة  ا�لكترونية  الخدمات 
على الخدمة والسعي لراحتهم، وقد كثفت الشركة جهودها لتحقيق أهم أهدافها 
تطبيق  الشركة  أطلقت  وتواضع،  فخر  وبكل  المريض،  تمكين  وهي  االستراتيجية 
"حكيمي" الذي يمّكن المريض من االطالع على بعض المعلومات المتوفرة على ملفه 
التسهيل  إلى رسم خارطة طريق جديدة في  انطالق  ا�لكتروني ويمّثل نقطة  الطبي 

على المواطن عند تلقيه الخدمة الصحية. 

إن الشركة ومن خالل برنامج تحليل البيانات الصحية "هدى" لم تألوا جهدº في دعمها 
بشكل  المعلومات  على  الحصول  من  وتمكينهم  والباحثين  القرار  لصانعي  المتواصل 
متكامل، وقد عمل البرنامج منذ إطالقه على دعم ا�بحاث والدراسات وتحسين جودة 
لالستخدام  المتواصل  الشركة  لسعي  وذلك  الذكية  ا�دارة  حلول  وتقديم  المدخالت 
ا�مثل للكم الهائل من الملفات الطبية والبيانات الضخمة المخزنة على برنامج "حكيم". 

إن شركة الحوسبة الصحية كانت وما زالت تسعى لدعم وتطوير الرعاية الصحية في 
ا�ردن مساهمة في تعزيز مكانة وطننا في خارطة العالم الصحية.

عدد أيلول ٢٠٢١

المهندس فراس كمال
الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية

الدكتورة فرح شواورة
مقيمة طب ا�سرة مركز صحي المقابلين الشامل

 
اضاف  لقد  و  الشخصي  ملفي  لفتح  حكيمي  تطبيق  "استخدمت 
بلمفاتهم  االحتفاظ  من  مكنهم  حيث  الكثير،  لمرضاي  و  لي 
عليهم  يسهل  بحيث  أجهزتهم،  على  فحوصاتهم  و  الشخصية 
لتكرارها  االضطرار  عدم  و  لالستشارة،  اخر  طبيب  اي  على  عرضها 

في المنشآآت الصحية ا�خرى"
 

د. أحمد غريز
رئيس مركز صحي الجبيهة الشامل

 
جانب  إلى  العالجيه  رحلته  في  أساسي  شريك  المريض  "أصبح 
الكادر الطبي من خالل إستخدامه لتطبيق حكيمي حيث يستفيد 
وحساسيات  مواعيده  على  االطالع  التطبيق  هذا  من  المريض 
في  يساهم  مما  المخبرية  ونتائجه  والمطاعيم  لديه  ا�دوية 

تخفيف العبئ على المنشآت الصحية. "

قالوا عن حكيم قالوا عن حكيم



 International Business مجلة  بجائزة  تفوز  الصحية"  الحوسبة 
Magazine عن فئة الرعاية الصحية

 International Business Magazine جائزة  على  الصحية  الحوسبة  شركة  حصلت 
العالمية كأفضل شركة مبتكرة في مجال التكنولوجيا الصحية (HealthTech) في 
مختلف  من  ا�ردن  داخل  شركات   ٣ مع  ترشيحها  بعد  وذلك   ،٢٠٢١ لعام  ا�ردن 
الجوائز  من  تعتبر    International Business Magazine جائزة  أن  ويذكر  القطاعات، 
العالمية المتميزة في قطاع ا�عمال، والتي يتنافس عليها دول في الشرق ا�وسط 

وافريقيا وأمريكا وآسيا با�ضافة إلى الدول ا�وروبية والتي انطلقت منذ عام ٢٠١٨

" Hakeem Claim" ربط المنظومة الوطنية لمطالبات التأمين الصحي

قامت شركة الحوسبة الصحية الدولية و المملوكة بالكامل من شركة الحوسبة الصحية 
لمطالبات  الوطنية  المنظومة  لربط  المشترك  التعاون  مذكرات  من  مجموعة  بتوقيع 
التأمين الصحي "Hakeem Claim"، حيث تم تطبيق المنظومة لغاية اÎن في العديد من 
 Hakeem” منظومة  بتطبيق  االستمرار  وسيتم  ا�شعة،  ومراكز  والمختبرات،  الصيدليات، 

Claim“ لتغطي كافة مزودي الخدمات الطبية المستفيدين من التأمين الصحي.

الحوسبة الصحية" تفوز بجائزتين عالميتين من
مجلة Global Business Outlook عن فئة الرعاية الصحية

ومنحت المجلة البريطانية التي انطلقت جوائزها عام ٢٠١٥، "الحوسبة 
إلكترونية  طبية  خدمات  منصة  �فضل  االبتكار  جائزة  الصحية" 
�فضل  االبتكار  وجائزة   ،  eMed ا�لكترونية  حكيم  خدمات  لمنصة 
ا�لكتروني  التعليم  لمنصة  ُبعد  عن  للتعلم  إلكترونية  منصة 

�كاديمية حكيم. 

دعم  في  كورونا  جائحة  خالل  بذلتها  التي  الحثيثة  لجهودها   ºتقدير الجوائز  هذه  على  الصحية"  "الحوسبة  وحازت 
ا�لكترونية؛  حكيم  خدمات  منصة  أطلقت  حيث  للمرضى،  الالئقة  الصحية  الرعاية  وتوفير  ا�ردني  الصحي  القطاع 
منصة www.emed.hakeem.jo التي توفر ثالث خدمات رئيسية وتشمل خدمة طلب ا�دوية المكررة شهري� وخدمة 
المتابعة عن بعد (Telemedicine)  والمخصصة لمراجعي الخدمات  طلب موعد متابعة با�ضافة إلى خدمة عيادة 

الطبية الملكية.

المحلية  الجامعات  طالب  تدريب  بهدف  ُبعد،  عن  للتعلم  حكيم  أكاديمية  منصة  الجائحة،  خالل  أطلقت  كما 
العام  بشقيه  الصحة  قطاعي  الى  باالضافة  الشركة  وموظفي  الصحية  المعلوماتية  مجال  في  المتخصصين 

والخاص، لتطوير مهاراتهم بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية الصحية.

يشار إلى أن جوائز Global Business Outlook العالمية تهدف إلى تسليط الضوء على المؤسسات والشركات المتميزة 
حول العالم في العديد من القطاعات وال سيما تلك العاملة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا واالتصاالت والبنوك 

وغيرها ومن القطاعين العام والخاص،

 ºمؤخر فوزها  عن  الصحية،  الحوسبة  شركة  أعلنت 
 Global Business) مجلة   من  عالميتين  بجائزتين 
الصحية  الرعاية  فئة  عن  وذلك  البريطانية    (Outlook

في ا�ردن لعام ٢٠٢٠،

22301 ISO تجديد الشهادة المعيارية

جددت شركة الحوسبة الصحية حصولها على الشهادة المعيارية  ISO 22301 والمختصة في 
العمل،ووضع  استمرارية  لضمان  الالزمة  الطرق  بتحديد  تقوم  والتي  ا�عمال  استمرارية  إدارة 
فترات  تخفيض  إلى  با�ضافة  منها  والتخلص  والمخاطر  التهديدات  �دارة  المناسبة  الضوابط 
التوقف عن العمل  �دنى مستوى، وذلك ضمن التدقيق والمراقبة السنوية لمعايير واجراءات 
شركة  بواسطة   ٢٠٢١ لسنة   الصحية  الحوسبة  شركة  عليها  عملت  التي  والضوابط  المخاطر 

.QScert

البيانات  لمركز  باالضافة  العمليات  دائرة  لتشمل  الشهادة  تغطية  نطاق   توسيع  تم  كما 
والمعلومات ودائرة امن المعلومات من خالل إضافتها في إطار التخطيط والتنفيذ والتشغيل 

.BCMS والصيانة والحماية والتحسين لنظام إدارة استمرارية ا�عمال



شركة الحوسبة الصحية تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم بالتعاون مع مديرية بنك الدم في 
وزارة الصحة ومنصة المواطن العالمي Out & About في مجمع الملك حسين ل�عمال

يوم التبرع بالدم

أخبار أكاديمية حكيم

أكاديمية حكيم تضيف مواد� تعليمية مختصة على موقع
التعليم ا¢لكتروني الخاص بها بالتعاون مع دار النشر البريطانية 

 British Medical journals)  أعلنت شركة الحوسبة الصحية  وبالتعاون مع دار النشر البريطانية المرموقة
للتعليم  حكيم  أكاديمية  موقع  على  مختصة  تعليمية  مواد  إضافة  عن   (BMJ
منصة  �فضل  العالمية    GBO Awards جائزة  على  الحائزة   "https://hakeemacademy.jo"ا�لكتروني

إلكترونية للتعليم عن بعد عام ٢٠٢٠ من قبل مجلة Global Business Outlook البريطانية. 
التعليمية  والدورات  المواد  من  بالعديد  التعليمية  حكيم  أكاديمية  منصة  رفد  سيتم  ا�تفاق،  وبحسب 
طالب  تستهدف  والتي   BMJ البريطانية  التشر  دار  من  والمقدمة   ، التخصصات  مختلف  في  المختصة 

الجامعات والعاملين في القطاع الصحي.

الحوسبة الصحية تعلن أسماء الفرق الفائزة في
مسابقة أكاديمية حكيم السنوية الخامسة 

أعلنت شركة الحوسبة الصحية، أسماء الفرق الفائزة في مسابقة أكاديمية حكيم السنوية الخامسة، التي نظمتها أكاديمية حكيم – 
الذراع التعليمي لشركة الحوسبة الصحية، بالتعاون مع البنك ا�هلي ا�ردني ومركز الملكة رانيا للريادة.

وبحسب لجنة التحكيم التي ضمت مختصين من "الحوسبة الصحية" وممثلين عن القطاعين الصحي والتكنولوجي،  فقد فاز بالمركز 
ا�ول؛ مشروع ُمعين  وهو برنامج وتطبيق يتيح لمقدمي الرعاية الصحية تقديم و طباعة الوصفات الدوائية و تعليمات استخدام ا�دوية 
اء) و بلغة ا�شارة المبسطة للصم و البكم و كذلك تصميم الجدول ا�مثل لتوزيع ا�دوية و مواعيدها  بلغة بريل لفاقدي البصر (ا�ِكفَّ

للمرضى كبار السن.
 وفاز مشروع Medical Laboratory Automation في المركز الثاني وهو مشروع لتهيئة المناخ المناسب 
للعينات المخبرية عن طريق تعديل درجة حرارة المختبر وا�ضاءة بما يتناسب مع الفحص الطبي بأقل 
الطبي  التحليل  توضيح  إلى  يهدف  الذي  في   Acculab مشروع  فاز  الثالث  المركز  وفي  ممكنة،  تكلفة 
العربية والنسب الطبيعية. با�ضافة  للمريض بصورة مفهومة وتفسير كافة االختصارات الطبية بلغته 

إلى تسهيل عملية التواصل بين الطبيب والمريض والمختبر الطبي  

خالل  من  المرئي  ا�تصال  وبتقنية  ُبعد  عن  مرة  �ول  عقدت  التي  المسابقة  هذه  في  شارك  قد  وكان   
موقع أكاديمية حكيم للتعليم ا�لكتروني، ٣٢ مشروع� متخصص� في المعلوماتية الصحية، تأهل منها 

للمرحلة النهائية ١٠ مشاريع انطبقت عليها معايير المسابقة.

أخبار برنامج هدى

شركة الحوسبة الصحية تطور منصة السجل الوطني ل�مراض غير السارية
ا�ردن الصحي والمساهمة في وضع  التخطيط ا�مثل لمستقبل  القطاع الصحي في  القرار في  إلى دعم صانعي  في خطوة تهدف 
الحوسبة  شركة  أعلنت  المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  ظل  في  خاصة  الصحية،  الرعاية  خدمات  استمرارية  وضمان  لتوفير  خطط 
توفر  بدورها  والتي  السارية  غير  لÞمراض  الوطني  السجل  منصة  تطوير  عن  "هدى"  الصحية  البيانات  تحليل  برنامج  في  ممثلة  الصحية 
مؤشرات أداء مختلفة تبين نسبة انتشار المرض وتوزيعه الجغرافي والحاالت الجديدة وتصنيفها بحسب الفئة العمرية والجنسية وغيرها، 
إضافة إلى مؤشرات أداء مختلفة تبين أنواع ا�دوية الخارجية التي تم صرفها للمرضى، ومؤشرات تتعلق با�ثر المالي لÞمراض المزمنة 
وغيرها مع ضمان الحفاظ على سرية معلومات المريض الصحية. وتعد هذه المنصة، إضافة نوعية جديدة للجهود التي بذلها ويبذلها 
القائمون على "الحوسبة الصحية" منذ بدء جائحة كورونا وتفشي الوباء محلي�، حيث سّخرت الشركة كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية 
والتقنية للمساهمة في الحد من التبعات السلبية للجائحة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس فراس كمال " 
فخورون بإطالق منصة السجل الوطني لÞمراض غير السارية التي تعد استكماًال لجهودنا في أتمتة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها 
للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم خصوص� في هذه الظروف االستثنائية التي نواجه فيها أزمة صحية تعاني منها 
دول العالم أجمع"، مشيرº إلى أن هذه المنصة وغيرها من المنصات التي أطلقت خالل الفترة الماضية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات 

الصحية في القطاع العام واالرتقاء بها، كما تدعم أيضا جهود الدولة في تقديم الخدمات ا�لكترونية والتحول الرقمي في المملكة. 

برنامج تحليل البيانات الصحية " هـدى" يطّور أدوات وحلول مختصة لضبط استخدام المضادات الحيوية
أعلن برنامج تحليل البيانات الصحية "هـدى" – أحد برامج شركة الحوسبة الصحية- عن تطوير أدوات وحلول مختصة بناًء على معايير دولية  
للمساهمة في ضبط استخدام المضادات الحيوية  بما يتناسب مع واقع الحال في القطاع الصحي في ا�ردن مما يساعد ا�طباء على 
اتخاذ القرارات السريرية ا�دق في إعطاء الدواء المناسب للمريض حيث يتم االستعانة بتقنيات ضبط استخدام المضادات الحيوية في 

منشآت وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس فراس كمال على أهمية التقنيات التي طورها برنامج " هدى" للمساهمة في 
ضبط عملية استخدام المضادات الحيوية، مبين� أن صرف المضادات بطريقة غير متوافقة مع البروتوكوالت السليمة  يؤدي إلى تسريع 
وتيرة مقاومتها ما يعني ارتفاع التكاليف الطبية وتمديد فترة ا�قامة في المستشفى وزيادة معدل الوفيات إضافة إلى تردي الوقاية من 

عدوى االلتهابات ومكافحتها.

منصة خدمات حكيم ا�لكترونية تم تطويرها في شركة الحوسبة الصحية لتمكين 
المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في المنشآت الصحية المحوسبة (وزارة الصحة 
دون  إلكتروني�  المطلوبة  الخدمة  على  الحصول  من  الملكية)  الطبية  والخدمات 

الحاجة للذهاب إلى المنشأة الصحية المعنية.

eMed - خدمات حكيم ا�لكترونية

خدمة "طلب ا®دوية
المكررة شهريُا"

خدمة "طلب
الطبابة عن بعد"

خدمة "طلب موعد
مراجعة إلكتروني²"

تمكن هذه الخدمة مراجعي 
المنشآت الصحية المطبقة 

لبرنامج حكيم  في وزارة 
الصحة من طلب أدويتهم 

المكررة شهري� إلكتروني�.

تتيح هذه الخدمة للمريض 
طلب موعد استشارة طبية 

لمتابعة حالته الصحية 
عن بعد عن طريق إتصال 
.(Telemedicine) الفيديو

هذه الخدمة تمكن المريض من 
تقديم طلب أخذ موعد إلكتروني� 

لمراجعة الطبيب في عيادات 
ا�ختصاص التي سبق وتلقى فيها 

الرعاية الصحية (وزارة الصحة).

emed.hakeem.jo
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 Telemedicine خدمة طلب الطبابة عن بعد
بعد  عن  الطبابة  طلب  خدمة  تقديم  بمواصلة  الملكية  الطبية  الخدمات  تستمر 
والمخصصة لطلب موعد وإجراء استشارة طبية إلكترونية للمرضى المشمولين بالتأمين 
 www.emed.hakeem.jo  الصحي العسكري، من خالل منصة خدمات حكيم ا�لكترونية
حالي�  الخدمة  وتشمل  ا�نترنت.  شبكة  عبر   video call المرئي  االتصال  تقنية  وباستعمال 
خمسة مستشفيات تابعة للخدمات الطبية الملكية، وسيتم إضافة منشآت اخرى الحقا. 
عشر  إثني  في   Telemedicine بعد  عن  الطبابة  طلب  خدمة  تطبيق  بتعميم  البدء  وتم 
الصحية  المريض من متابعة حالته  الخدمة  وتمكن  الصحة،   لوزارة  تابعة  منشأة صحية 

وا�جابة عن استفساراته من قبل طبيب االختصاص المتابع للحالة.



الحوسبة الصحية وشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية
" امفنت- EMPHNET "  تطوران نظام سجل للصحة ا¢نجابية

في ٦ مراكز صحية في المفرق

جددت شركة الحوسبة الصحية للعام الثاني على التوالي إتفاقية التعاون المشترك مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية 
(امفنت - EMPHNET) وذلك بهدف بناء نظام متكامل ومتجانس للصحة ا�نجابية  يكفل توفير المعلومات الكافية والخاصة بالعناية 
الصحية للسيدات خالل فترتي الحمل والوالدة، مما يعزز الخدمات الصحية المقدمة للسيدات بتوفير البيانات المطلوبة بسرعة وكفاءة 

عالية.

حيث تم تطبيق النظام في ٦ مراكز صحية تابعة لوزارة الصحة في محافظة المفرق تشمل: مركز صحي نادرة الشامل، ومركز صحي 
روضة ا�ميرة بسمة ا�ولي، ومركز صحي سما السرحان الشامل، ومركز صحي الباعج الشامل، ومركز صحي خالد بن الوليد ا�ولي (الزنية) 

با�ضافة إلى مركز صحي الحمراء الشامل ليصبح المجموع الكلي للمواقع المطبقة للنظام ١٩ موقع.

علم� بأن هذا النظام يأتي ضمن مساعي الشركة لتحقيق التكامل بين الخدمات التي توفرها، حيث يعزز هذا النظام لمقدمي الخدمة 
الصحية متطلبات الدقة والسرعة الالزمتين عبر قاعدة بيانات مالئمة، كما يوفر لمتلقي الخدمة من السيدات البيانات الكافية للحصول 

على الخدمة المناسبة.

على  االطالع  من  المرضى  لتمكين  "حكيمي"  تطبيق  تطلق  الصحية"  "الحوسبة 
معلوماتهم الصحية مجان²

في إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازاتها الرقمية، أطلقت شركة الحوسبة الصحية تطبيق "حكيمي" 
الخاصة بهم والمسجلة على نظام  المعلومات الصحية  يتيح للمرضى االطالع على بعض أهم  الذي 

حكيم في أي من منشآت وزارة الصحة التي تستخدم نظام حكيم.

والتكنولوجية  التقنية  وخبراتها  إمكانياتها  كامل  الصحية"  "الحوسبة  سّخرت  الماضية،  الفترة  وخالل 
لخدمة القطاع الصحي وا�رتقاء بأدائه إلى جانب خدمة المرضى وتمكينهم من الحصول على الرعاية 
المواعيد المحجوزة للمريض  التطبيق ا�لكتروني "حكيمي" بخاصية عرض  الالئقة، حيث يمتاز  الصحية 
حكيم  نظام  تستخدم  التي  العامة  الصحية  الرعاية  منشآت  من  أي  في  االختصاص  عيادات  لدى 
المخبرية  والفحوصات  والحساسيات  المريض  يتناولها  التي  ا�دوية  عرض  خاصية  إلى  با�ضافة 
مرة  �ول  الذهاب  يجب  التطبيق  إستخدام  من  المراجع  يتمكن  ولكي  بالمريض،  الخاصة  والمطاعيم 

فقط إلى المنشأة الصحية المحوسبة للحصول على رمز التسجيل للدخول إلى التطبيق.

وأصبح تطبيق "حكيمي" متاح� للمرضى في جميع المنشآت الصحية المطبقة لبرنامج حكيم والتابعة 
لوزارة الصحة في إقليمي الشمال والوسط بما مجموعه ١٢٩ موقع، حيث وصل عدد المستخدمين الى 

ما يزيد عن ٥,٠٠٠ مستخدم لغاية نهاية شهر تموز من عام ٢٠٢١.

المراجعون من استخدام  ليتمكن  وسيتم تعميم تطبيق "حكيمي" الحق� على منشآت صحية أخرى 
 My أن تطبيق "حكيمي"  بالذكر  الجدير  لبرنامج حكيم، ومن  المطبقة  الصحية  المنشآت  التطبيق في 

Hakeem متوفر على نظامي أندرويد و IOS وباللغتين العربية وا�نجليزية.

والخدمات  الصحة  وزارة  في  "طبيب@حكيم"  تطبيق  من  محدثة  نسخة 
الطبية الملكية

 تم بمنتصف شهر حزيران من هذا العام، إطالق النسخة المحدثة من تطبيق الهواتف 
الذكية الخاص بأطباء الخدمات الطبية الملكية "Dr@HakeemRMS". وأطباء وزارة الصحة 
لتحسين  المستخدم  لواجهة  جديد  تصميم  على  التحديث  ويحتوي   "Dr@Hakeem"
وتسهيل استخدام التطبيق، وتم إضافة مزايا جديدة مثل خاصية إعطاء الطبيب القدرة 
الخاص  الباركود  طريق  عن  البحث  إمكانية  وخاصية  مرضاه،  قوائم  على  االطالع  على 

بالمريض، با�ضافة إلى تحسينات أخرى على التطبيق.

تطبيق حزمة "إدارة المواعيد
انتهت شركة الحوسبة الصحية من بناء النسخة الجديدة من حزمة إدارة المواعيد (Scheduling Web)، وتتيح هذه النسخة لموظفي 
السجل والخدمات المساندة تحديد المواعيد اليومية للمرضى ومراجعي العيادات بشكل دقيق، والذي بدوره يساهم في التخفيف 

من ا�زدحام وتنظيم عملية دخول المراجعين إلى العيادات لتلقيهم الرعاية الصحية.

لوزارة  التابعة  الصحية  المنشآت  جميع  في  تعميمها  وسيتم  الصحة  لوزارة  تابع  مستشفى   ٢٠ في  الحزمة  هذه  بتطبيق  البدء  وتم 
الصحة تباع�، علم� بأن هذا التطبيق تم تطويره باستخدام برمجية الويب Web التي تتميز بسرعة ا�داء وسهولة االستخدام ليتم بذلك 

إضافة حزمة جديدة إلى الحزم والتطبيقات التي يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر داخل الشركة.
 
 

أخبار برنامج حكيم

Scheduling Web"



أخبار مكتبة ا�ردن الطبية ا�لكترونية "علم"

BMJ توفير أداة مساعدة لتشخيص وعالج "كورونا" بالتعاون مع

 أعلنت شركة الحوسبة الصحية ومن خالل برنامجها مكتبة ا�ردن الطبية ا�لكترونية "علم" عن تعاون نوعي جديد مع دار النشر المرموقة 
Journals BMJ British Medical لتوفير أفضل الممارسات السريرية والمصادر التعليمية �ثراء معارف الكوادر الطبية والتمريضية في ا�ردن 
آخر  إلى  السهل  الوصول  إمكانية  الصحية  الرعاية  في  المتخصصين  لجميع  الجديد،  التعاون  هذا  ووَفر  المستجد.  كورونا  فيروس  حول 
بتجميع   BMJ قامت  أن  بعد  وذلك  منه،  والوقاية  معه  التعامل  وطرق  "كورونا"  لتشخيص  ا�دلة  على  القائمة  وا�دوات  ا�رشادات  وأحدث 
محتوياتها ا�لكترونية ذات العالقة بهذا الفيروس وتوفيرها لÞطباء والممرضين وطالب الطب وجميع العاملين في القطاع الصحي. حيث 
تتناول  منشورات  وتوفر  كما  الطبي،  القرار  بدعم  المتعلقة  الطبية  الممارسات  أفضل  حول  معلومات  التعليمية  المواد   هذه  تتضمن 
معلومات ومقاطع فيديو للتدريب على التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، والمصابين بأمراض أخرى مصاحبة لهذا الفيروس؛ حيث تم 
إطالق أداة تشخيصية لـ "كوفيد ١٩"، مع ا�خذ بعين االعتبار المرضى الذين يعانون من مرض أو أكثر من ا�مراض المزمنة. بحيث تساعد هذه 
ا�داة ا�طباء والممرضين على معرفة الطريقة ا�نسب لعالج هذه الحاالت بناء على آخر ا�بحاث وبروتوكوالت العالج العالمية وأحدث ما 
توصل إليه العلم في هذا المجال. حيث أن هذا التعاون من شأنه تمكين الكوادر الطبية والتمريضية في خطوط المواجهة ا�مامية من 
الوصول إلى المعلومات الطبية كافة ذات العالقة بفيروس "كورونا" ومساعدتهم على اتخاد القرارات وا�جراءات الطبية المبنية على الطب 
المدعم با�دلة للوصول إلى المعايير العالمية، ما يسهم بالتالي في رفع مستوى الرعاية الصحية في ا�ردن، والمساعدة على مواجهة 

هذا الوباء.

مكتبة ا®ردن الطبية ا¢لكترونية تستأنف البرنامج التدريبي لممرضي
الخدمات الطبية الملكية من خالل التدريب عن بعد

أعلنت شركة الحوسبة الصحية ممثلة بمكتبة ا�ردن الطبية ا�لكترونية- "علم"، عن استئناف برنامجها التدريبي (عن بعد) للممرضين في 
. ANCC مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمعتمد من قبل مجلس ا�عتماد ا�مريكي للتمريض

حيث تم العمل على إضافة مواد تعليمية على البرنامج تتعلق بأفضل الممارسات والمعلومات المختصة في التعامل مع فيروس كورونا 
لتدريب  متخصصة  مواد  يوجد  حيث  -علم.  ا�لكترونية  الطبية  ا�ردن  مكتبة  على  الموجود   ١٩-COVID– معلومات  مركز  خالل  من  وذلك 

وإيصال آخر المعلومات المحّدثة بشأن COVID-١٩ لجميع العاملين بالقطاع الصحي.
 

وتم إطالق البرنامج التدريبي الخاص بالخدمات الطبية الملكية والمقدم من خالل مكتبة ا�ردن الطبية "علم" �ول مرة في أيار ٢٠١٩،  حيث 
تم استهداف الممرضين العاملين في"الخدمات الطبية الملكية" ضمن برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر.

وخالل الدورة التدريبية قام أكثر من ٨٠٠ ممرض من العاملين في الخدمات الطبية باالستفادة من البرنامج التدريبي الخاص بمكتبة ا�ردن 
الطبية ا�لكترونية "علم"، وذلك من خالل الورشات ا�سبوعية التي تم عقدها على مدار ٦ أشهر للممرضين في الخدمات الطبية الملكية 

 .(American Nurses Credentialing Center) وعليه تم منح المشاركين بالبرنامج ساعة تدريبية معتمدة من مجلس ا�عتماد ا�مريكي

نطاق تطبيق نظام حكيم لفوترة المرضى وإدارة  المخزون

مختبرات طبية مراكز صحيةمستشفيات

مخطط لهقيد ا�نجازما تم إنجازه

410310200
مختبرات طبية مراكز صحيةمستشفيات

024010000

بدأت شركة الحوسبة الصحية بتعميم تطبيق نظام فوترة المرضى وإدارة المخزون في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والخدمات 
 الطبية الملكية.

ويعمل النظام المتكامل مع برنامج حكيم على إدارة التامين الصحي المدني وإدارة التامين الصحي العسكري، وربط نظام التأمين مع 
نظام فوترة المرضى مما يسهل ا�جراءات على المراجعين، ويعود بالنفع على المنشأة الصحية من خالل السيطرة على الحركات المالية 
الطبية  المواد  صرف  متابعة  على  العمل  من  الصحية  المنشأة  تمكين  إلى  با�ضافة  المنشأة.  �دارة  الدقيقة  ا�حصائية  التقارير  وتوفير 

ومراقبة المخزون من خالل نظام إدارة المستودعات الطبية مما سيساهم في ضمان الحقوق المالية والحد من أي تجاوزات.



أخبار أكاديمية حكيم

أكاديمية حكيم تضيف مواد� تعليمية مختصة على موقع
التعليم ا¢لكتروني الخاص بها بالتعاون مع دار النشر البريطانية 

 British Medical journals)  أعلنت شركة الحوسبة الصحية  وبالتعاون مع دار النشر البريطانية المرموقة
للتعليم  حكيم  أكاديمية  موقع  على  مختصة  تعليمية  مواد  إضافة  عن   (BMJ
منصة  �فضل  العالمية    GBO Awards جائزة  على  الحائزة   "https://hakeemacademy.jo"ا�لكتروني

إلكترونية للتعليم عن بعد عام ٢٠٢٠ من قبل مجلة Global Business Outlook البريطانية. 
التعليمية  والدورات  المواد  من  بالعديد  التعليمية  حكيم  أكاديمية  منصة  رفد  سيتم  ا�تفاق،  وبحسب 
طالب  تستهدف  والتي   BMJ البريطانية  التشر  دار  من  والمقدمة   ، التخصصات  مختلف  في  المختصة 

الجامعات والعاملين في القطاع الصحي.

الحوسبة الصحية تعلن أسماء الفرق الفائزة في
مسابقة أكاديمية حكيم السنوية الخامسة 

أعلنت شركة الحوسبة الصحية، أسماء الفرق الفائزة في مسابقة أكاديمية حكيم السنوية الخامسة، التي نظمتها أكاديمية حكيم – 
الذراع التعليمي لشركة الحوسبة الصحية، بالتعاون مع البنك ا�هلي ا�ردني ومركز الملكة رانيا للريادة.

وبحسب لجنة التحكيم التي ضمت مختصين من "الحوسبة الصحية" وممثلين عن القطاعين الصحي والتكنولوجي،  فقد فاز بالمركز 
ا�ول؛ مشروع ُمعين  وهو برنامج وتطبيق يتيح لمقدمي الرعاية الصحية تقديم و طباعة الوصفات الدوائية و تعليمات استخدام ا�دوية 
اء) و بلغة ا�شارة المبسطة للصم و البكم و كذلك تصميم الجدول ا�مثل لتوزيع ا�دوية و مواعيدها  بلغة بريل لفاقدي البصر (ا�ِكفَّ

للمرضى كبار السن.
 وفاز مشروع Medical Laboratory Automation في المركز الثاني وهو مشروع لتهيئة المناخ المناسب 
للعينات المخبرية عن طريق تعديل درجة حرارة المختبر وا�ضاءة بما يتناسب مع الفحص الطبي بأقل 
الطبي  التحليل  توضيح  إلى  يهدف  الذي  في   Acculab مشروع  فاز  الثالث  المركز  وفي  ممكنة،  تكلفة 
العربية والنسب الطبيعية. با�ضافة  للمريض بصورة مفهومة وتفسير كافة االختصارات الطبية بلغته 

إلى تسهيل عملية التواصل بين الطبيب والمريض والمختبر الطبي  

خالل  من  المرئي  ا�تصال  وبتقنية  ُبعد  عن  مرة  �ول  عقدت  التي  المسابقة  هذه  في  شارك  قد  وكان   
موقع أكاديمية حكيم للتعليم ا�لكتروني، ٣٢ مشروع� متخصص� في المعلوماتية الصحية، تأهل منها 

للمرحلة النهائية ١٠ مشاريع انطبقت عليها معايير المسابقة.

أخبار برنامج هدى

شركة الحوسبة الصحية تطور منصة السجل الوطني ل�مراض غير السارية
ا�ردن الصحي والمساهمة في وضع  التخطيط ا�مثل لمستقبل  القطاع الصحي في  القرار في  إلى دعم صانعي  في خطوة تهدف 
الحوسبة  شركة  أعلنت  المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  ظل  في  خاصة  الصحية،  الرعاية  خدمات  استمرارية  وضمان  لتوفير  خطط 
توفر  بدورها  والتي  السارية  غير  لÞمراض  الوطني  السجل  منصة  تطوير  عن  "هدى"  الصحية  البيانات  تحليل  برنامج  في  ممثلة  الصحية 
مؤشرات أداء مختلفة تبين نسبة انتشار المرض وتوزيعه الجغرافي والحاالت الجديدة وتصنيفها بحسب الفئة العمرية والجنسية وغيرها، 
إضافة إلى مؤشرات أداء مختلفة تبين أنواع ا�دوية الخارجية التي تم صرفها للمرضى، ومؤشرات تتعلق با�ثر المالي لÞمراض المزمنة 
وغيرها مع ضمان الحفاظ على سرية معلومات المريض الصحية. وتعد هذه المنصة، إضافة نوعية جديدة للجهود التي بذلها ويبذلها 
القائمون على "الحوسبة الصحية" منذ بدء جائحة كورونا وتفشي الوباء محلي�، حيث سّخرت الشركة كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية 
والتقنية للمساهمة في الحد من التبعات السلبية للجائحة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس فراس كمال " 
فخورون بإطالق منصة السجل الوطني لÞمراض غير السارية التي تعد استكماًال لجهودنا في أتمتة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها 
للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم خصوص� في هذه الظروف االستثنائية التي نواجه فيها أزمة صحية تعاني منها 
دول العالم أجمع"، مشيرº إلى أن هذه المنصة وغيرها من المنصات التي أطلقت خالل الفترة الماضية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات 

الصحية في القطاع العام واالرتقاء بها، كما تدعم أيضا جهود الدولة في تقديم الخدمات ا�لكترونية والتحول الرقمي في المملكة. 

برنامج تحليل البيانات الصحية " هـدى" يطّور أدوات وحلول مختصة لضبط استخدام المضادات الحيوية
أعلن برنامج تحليل البيانات الصحية "هـدى" – أحد برامج شركة الحوسبة الصحية- عن تطوير أدوات وحلول مختصة بناًء على معايير دولية  
للمساهمة في ضبط استخدام المضادات الحيوية  بما يتناسب مع واقع الحال في القطاع الصحي في ا�ردن مما يساعد ا�طباء على 
اتخاذ القرارات السريرية ا�دق في إعطاء الدواء المناسب للمريض حيث يتم االستعانة بتقنيات ضبط استخدام المضادات الحيوية في 

منشآت وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس فراس كمال على أهمية التقنيات التي طورها برنامج " هدى" للمساهمة في 
ضبط عملية استخدام المضادات الحيوية، مبين� أن صرف المضادات بطريقة غير متوافقة مع البروتوكوالت السليمة  يؤدي إلى تسريع 
وتيرة مقاومتها ما يعني ارتفاع التكاليف الطبية وتمديد فترة ا�قامة في المستشفى وزيادة معدل الوفيات إضافة إلى تردي الوقاية من 

عدوى االلتهابات ومكافحتها.
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