




كلمة العدد

برامج عدد آذار  2017

تحسين مستوى حياة المواطن يتطلب ا�هتمام بالرعاية الصحية، وهي حق لكل مواطن 
و مواطنة. فا�نسان السليم المطمئن على صحته و صحة أبنائه و أسرته هو ا�نسان 

القادر على العمل وا�نتاج




"حكيم" وحوسبة القطاع الصحي.. أما بعد
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”حكيم“ في ٢٠١٦

مسيرة العمل في شركة الحوسبة الصحية ستبقى خاضعة لتطويرات مستمرة للوصول 
إلى الهدف ا�سمى بتقديم الرعاية الصحية للمواطن ا�ردني بجودة عالية

 شعارنا نجاح مستمر وطموح بال حدود


ا تفاقيات
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اتفاقية الخدمات الطبية الملكية
 مع شركة الحوسبة الصحية 

اتفاقية وزارة الصحة 
مع شركة الحوسبة الصحية 

اتفاقية المركز الوطني للعناية بصحة
المرأة مع شركة الحوسبة الصحية 




+ ١٤
ألف  مستخدم

+ ١٠٠٠
طالب  تم 

تدريبهم

 ٢
مبادرات مساندة

١٠٢
منشأة صحية محوسبة

٧٥
مشاريع  ٢٠١٧

7/24
خدمة الدعم الفني

 +١٥
ألف مستخدم تم تدريبهم 

على برنامج حكيم

 +٣٥٠
موظف محترف 

١٥
حزمة طبية و إدارية مطبقة

 ٥
أبحاث ودراسات

١
تطبيق على الهواتف الذكية

”طبيب@حكيم“

+٢ ٣
مليون ملف طبي إلكتروني
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أخبار ”حكيم“
إطالق تطبيق "طبيب@حكيم" عبر ا�جهزة الذكية ل�طباء
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PlayStore





تحديث نظام حكيم لكل مواقع وزارة الصحة المحوسبة
      
VistACPRS
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برنامج قائمة ضبط الجودة التقني المخبري
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إستحداث واجهة تطبيق إدخال ونقل وخروج المرضى في المستشفيات

     
      



       
   
     
      



الدراسات
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StudyTitle
“AlargeelectronichealthrecordsdatashowthatprevalenceofPseudomonas
inurinarytractinfectionsinJordanissimilartointernationalnorms”

 
www.ehs.com.jo

 Smart Templates النموذج الطبي التفاعلي


      "Smart Templates" 






"Smart Templates"

نظام التقارير والسيطرة
               




          













قبلبعد
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مركز الدعم الفني
  
      ٧٢٤   


           حكيم:  أكاديمية 

          



أنشطة أكاديمية حكيم:
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إنجازات مكتبة ا�ردن الطبية ا�لكترونية "ِعلم":
٢٠١٧٢٠١٦
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Toll Free  خدمة •
SMS  خدمة •

• نظام المراقبة ا£حترازي لحل المشاكل قبل حدوثها



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

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

النسب المئوية
لثقل المستشفيات






برنامج حكيم - خريطة مواقع التنفيذ

المالكون
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مشاريع قيد ا نشاء
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٢٠٠٩-٢٠١٤
٦ مستشفيات

مركز صحي شامل

مركز صحي أولي

مستشفيات

مركز صحي شامل

مركز صحي أولي

مستشفيات

مركز صحي شامل

مركز صحي أولي

مستشفيات

٨
١١

مركز صحي شامل

مركز صحي أولي

٢
٤

٢مستشفيات

تم إنجازه

المشاريع المستقبلية

٧٥ مشاريع ١٠٢٢٠١٧ موقع منجز


