
عدد تشرين ا�ول 201٨ برامج

كلمة العدد

شركة الحوسبة الصحية...
نحو قطاع صحي رقمي في ا�ردن
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ماذا قالو عن 
”برنامج حكيم“



       

        
       
       

         
    
        

         
   



إطالق مشروع نظام فوترة المرضى وإدارة المخزون استكماًال لحوسبة جميع إجراءات
المنشأة الصحية
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إطالق موقع التعليم ا�لكتروني لشركة الحوسبة الصحية خالل شهر تشرين ا�ول ٢٠١٨

     

 ( VistA-Taskman




التطوير التكنولوجي وإعادة هيكلة نظام إدارة المهام والعمليات الداخلية لبرنامج 
VistA-Taskman حكيم

أهم أخبار ”حكيم“

رؤيتنا للقطاع الصحي ترتكز على ضرورة توفير خدمات صحية ذات نوعية جيدة في كافة 
محافظات ومناطق المملكة وضمان حصول جميع ا�ردنيين على تأمين صحي

منقول عن جاللة الملك عبد ا الثاني ابن الحسين المعظم
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نسخة محدثة من حكيم 













التوسع في ربط ا�جهزة الطبية المختلفة مع برنامج حكيم

SNOMED 
         



 ٢٠٢٢–٢٠١٨ 
SNOMED

SNOMED 

شركة الحوسبة الصحية تنضم إلى منظمة SNOMED  العالمية

تطوير حزم جديدة

  
            





Care Management تطبيق إدارة الرعاية الصحية








تطبيق حزمة التخدير

’’VBECS‘‘





 VBECS البدء بالعمل على تطبيق بنك الدم ا�لكتروني



٪٧٣
في  ا�سّرة  عدد  ثقل  من 

القطاع  مستشفيات 
العام  الصحي 

5٬٧ مليون 
ملف طبي إلكتروني

 

 ١٧٩
منشأة صحية محوسبة

  2٩ ألف   
مستخدم تم تدريبهم على 

برنامج حكيم

خارطة طريق عمل 
برنامج حكيم

نحن هنا

2009

2023

في القطاع الصحي الخاص
لضمان وجود ملف طبي موحد

وإدارة المخزون

االبتكار والتطوير

التوسع في إضافة حزم وتطبيقات طبية 
وإدارية جديدة

معدل وقت التعامل١٠٨٬١٦٢ ٢,٥٥ دقائق
مع المكالمات   

حركة تمت على  ٤٥٬٨+ مليون
برنامج حكيم

+١٦٬٣٦٦
أجهزة ومعدات موجودة 
في المواقع ما بين عامي 

٢٠٠٩ - ٢٠١٧

العدد اªجمالي 
للمكالمات التي 

تم اªستجابة لها

العمل على مدار ٢٤ ساعة

إحصائيات للعام ٢٠١٧مركز الدعم الفني

٠٦  ٥ ٨ ٠ ٠  ٤ ٨ ٠ هاتف: 
٠٧ ٩  ٩ ١ ٠ ٠  ٣ ٦ ٤ خلوي: 
SDTeam@ehs.com.jo 

” إننا في شركة الحوسبة الصحية نؤمن بأهمية التحول الرقمي في القطاع ”
الصحي ، ومن هنا قطعنا على أنفسنا عهد° أن نطوع التكنولوجيا الرقمية 

لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن، وضبط الهدر المالي وتوجيه 
اªنفاق في القطاع لمستحقيه، مما بدوره ينعكس على اªقتصاد ا�ردني





إضافة مرجع "Anatomy Tv" إلى "علم"
  Anatomy TV  ""




""
www.elm.jo ""

إطالق برنامج التدريب و التوعية با�مراض السارية و المعدية بالتعاون مع 
“BritishMedicalJournals“BMJ

BMJ






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

مسابقة أكاديمية حكيم السنوية الثالثة لطالب الجامعات

""
1030

"Feasiblemultitasksensorforheatrate“ 

""
’’HealthBank’’




٤٥ دقيقة 
معدل مدة 

ºالتصفح يومي

 ٣٢٥
عملية تسجيل 

ºدخول يومي

١٨ ألف 
مستخدم نشط 
على مكتبة علم



المالكون

شركة احلوسبة الصحية. شارع امللك عبداهللا الثاني - مجمع امللك حسني لألعمال مبنى (١١)

ص.ب ٤٤٠٨ عمان - ١١٩٥٣ األردن هاتف: ٩٦٢٦٥٨٠٠٤٦١ + فاكس: ٩٦٢٦٥٨٠٠٤٦٤ +

تحت التنفيذ

٢٠١٥٢٠١٦

٩

٢

١٢
٤٢

٢٠٠٩-٢٠١٤

١١ مستشفيات

مركز صحي شامل

مركز صحي أولي

مستشفيات

مركز صحي شامل

مركز صحي أولي

مستشفيات

٩
١١

مركز صحي شامل

مركز صحي أولي

٢
٤

تم إنجازه

٢٠١٨

مستشفيات١

مركز صحي شامل

مركز صحي أولي

٩
١

 با�ضافة إلى ٩ مديريات
تابعة لوزارة الصحة

٭

٢ مستشفيات

مركز صحي شامل

مركز صحي أولي

٩
٣

٢٠١٧

مستشفيات

مركز صحي شامل

٨

٩
مركز صحي أولي موقع منجز٤٦

١٧٩ 

بعض فوائد حلول ا�دارة الذكية:

حلول ا�دارة الذكية:






فريق عمل شركة الحوسبة الصحية 
قام ببناء وتطوير حلول اªدارة

الذكية باستخدام هذه البيانات الضخمة 

لدعم صانعي القرار في 
التخطيط ا�مثل لمستقبل 
القطاع الصحي في ا�ردن







٥،٧ مليون ملف طبي إلكتروني 
موجود على نظام حكيم

مما يشكل ما يسمى
بالبيانات الضخمة


