
كلمة العدد

شركة الحوسبة الصحية...
تقدم وإنجاز بطموح وعطاءسواعد أردنية

عدد كانون الثاني 201٨ برامج
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شركة الحوسبة الصحية تعمل على تحديث نظام التقارير

أهم أخبار  ‘حكيم’

شركة الحوسبة الصحية تبدأ بتطبيق نظام محاسبة المرضى وإدارة المخزون
IQVIA GCI
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ربط أجهزة " مراقبة المؤشرات الحيوية " مع برنامج "حكيم"
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نسخة محدثة من ”حكيم“
       2.1   ""        

CPRS







حزمة الجراحة
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بعد التحديثقبل التحديث

   ISO27001 شركة الحوسبة الصحية تحصل على شهادة
 ISO 27001


SMT


                 



شركة الحوسبة الصحية تطلق تطبيق� خاص� لتوثيق رعاية الّتخدير الصحية
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(VBECS) تطبيق بنك الدم ا£لكتروني الخاص في برنامج حكيم
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TransfusionCycle






هاتف: ٤٨٠ ٥٨٠٠ ٠٦
خلوي: ٣٦٤ ٩١٠٠ ٠٧٩

SDTeam@ehs.com.jo 

مركز الدعم الفني

النسب المئوية لثقل المستشفيات
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إنجازات المواقع با´رقام حسب السنة
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عمان إربد الزرقاء البلقاء المفرق الكرك جرش مادبا عجلون العقبة معان الطفيلة
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تطبيق برنامج حكيم في المواقع حسب المحافظة ٢٠٠٩ - ٢٠١٧

٢٠١٨
١٦٢

٨ ثواني ٣,٣٢ دقائق معدل وقت التعامل١٠٢,٥٠٠
مع المكالمات   

معدل سرعة ا�ستجابة 
للمكالمات خالل

العدد ا�جمالي
للمكالمات التي تم

ا�ستجابة لها
خالل عام ٢٠١٧



مكتبة ا�ردن الطبية 
الكترونية "علم"
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أخبار أكاديمية "حكيم" 
٣٥٠١

CPRS

٥٠٠ ٢
        "  Portable Neck Treatment Device " 
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 "I care" 

 plug in shirt I Care
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" وضعت شركة الحوسبة الصحية المملكة على خارطة الدول المطبقة 
´نظمة الرعاية الصحية ا£لكترونية على المستوى الوطني، ولم تكتف 
كوادرنا بالتحسين والتطبيق فقط حيث كان النصيب ا´كبر ل¾بتكار 

والبحث والتطوير على برامجنا وأنظمتنا المختلفة "


“BritishMedicalJournals“BMJ
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نسبة الرضى عن إلتزام 
الممرضين بمواعيد إعطاء 
الدواء الصحيح في الوقت 

الصحيح

نسبة الرضى عن 
الخدمات الطبية

المقدمة بعد برنامج 

٪٨١

نسبة الرضى عن سرعة 
وصول نتائج الفحوصات 

المخبرية إلى الطبيب

نسبة الرضى عن إمكانية 
قراءة نتائج صور ا¢شعة 

إلكتروني¦ من مواقع أخرى

٪٩٩

نسبة الرضى عن دقة 
صرف الدواء

٪٩٧

معدل رضى مقدمي الرعاية الصحية عن برنامج 

٪٧٤
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٪٧٤

٪٨١

مراعاة أي حساسية أو تعارض ل¨دوية 
أثناء وصف الدواء

وضوح تعليمات استعمال الدواء

عدم تكرار الفحوصات الطبية المخبرية

عدم ضياع ملف المريض الطبي

معدل رضى المرضى والمراجعين
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متوفر ل�طباء.. 
ا�ن يمكنك تحميل التطبيق على هاتفك الخلوي

 Dr@Hakeem طباء وزارة الصحة¢
 Dr@HakeemRMS طباء الخدمات الطبية الملكية¢

من خالل تطبيقات 

متوفر باللغتين العربية وا�نجليزية

المالكون

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

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

حسب دراسة تم إجراؤها من طرف ثالث محايد عام ٢٠١٦
شمل ٢٠ موقع من مستشفيات ومراكز صحية تابعة للقطاع الصحي العام في مختلف محافظات المملكة 

٪٠٪١٠٠٪٠

٩٥% تقليل الوقت الالزم لتدوين المالحظات والمعلومات

٨٠% تجنب ا¢خطاء الطبية

٩٥% ضبط هدر ا¢دوية

٩٧% سهولة قراءة الوصفة

٩٧% ترحيل النتائج إلكتروني¦ 

٩٩% الحد من ضياع النتائج

٩٥% حفظ معلومات المريض

٩٥% استبدال السجل الورقي بالسجل ا�لكتروني

٩٥٪ ربط ملف المريض إلكتروني¦
مع جميع المنشآت المحوسبة

٩٩% سرعة نقل الصور إلكتروني¦ 

٩٢% حفظ الصور إلكتروني¦  بجودة عالية

العياداتالسجالت الطبية

المختبر

ا¢شعة

التمريض

الصيدلية


