ّ
التقدم للدورة الثالثة من جوائز الرعاية الصحية اإللكترونية في الشرق
فتح باب
األوسط
جوائز ّ HIMSS-Elsevier
تكرم اإلنجازات املتميزة في مجال الحلول املعلوماتية للقطاع الصحي
دبي ،اإلمارات العربية املتحدة 03 ،أغسطس  – 2017أعلنت جمعية أنظمة املعلومات واإلدارة والرعاية
ّ
الصحية  ،HIMSSالجهة املنظمة لسبوع اإلمارات العربية املتحدة للرعاية الصحية اإللكترونية،
ً
بالتعاون مع  ،Elsevierالشركة الرائدة عامليا في توفير الحلول املعلوماتية لقطاعي الصحة والعلوم ،عن
ّ
التقدم للمشاركة في الدورة الثالثة من جوائز الرعاية الصحية اإللكترونية في الشرق الوسط،
فتح باب
ً
ّ
منصة عاملية ّ
تكرم اإلنجازات واالبتكارات املتميزة لحلول تقنيات املعلومات في مجال
الفعالية التي تمثل
الرعاية الصحية ،وتهدف إلى تطوير مستويات الرعاية والسالمة للمرض ى حول العالم.
موعد أقصاه الخميس  14سبتمبر  ،2017وذلك ضمن
هذا ويتم استقبال طلبات املشاركة بالجوائز حتى
ٍ
فئتين هما ’جائزة اإلنجاز املتميز في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‘ ،و’جائزة االبتكار املتميز في
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‘ ،وسيتم تكريم الفائزين خالل الجلسة العامة في اليوم الول من
أسبوع اإلمارات العربية املتحدة للرعاية الصحية اإللكترونية .2017
وفي هذه اإلطار ،قال جيرمي بونفيني ،نائب الرئيس التنفيذي لجمعية أنظمة املعلومات واإلدارة والرعاية
ً
الصحية " :HIMSSتلقت الدورة املاضية من جوائز  HIMSS-Elsevierخمسا وعشرين مشاركة باملقارنة
مع  11مشاركة في عام  ،2015ونحن في غاية السرور لزيادة مستوى الوعي واملشاركة بهذه املنصة
العاملية ،وهو ما يؤكد تحقيق املزيد من اإلنجازات الهامة لتطوير الرعاية املقدمة باستخدام تقنية
ً
ً
املعلومات ،فقد شهدنا من خالل جوائز  HIMSS-Elsevierعمال ممتازا في أكثر من  130مشروع ،نتج عنها
ً
توفير ما يزيد عن  12مليون دوالر إضافة إلى تطوير النتائج السريرية للمرض ى في كافة أنحاء العالم".
من جانبه ،قال تيم هاوكينز ،املدير العام لشركة  Elsevierللحلول السريرية (" :)EMEALAتسرنا الشراكة
مع جمعية أنظمة املعلومات واإلدارة والرعاية الصحية  HIMSSلتكريم ومشاركة االبتكارات الخالقة التي
تحقق نتائج فاعلة .وكشركة رائدة في تقنية املعلومات بقطاع الرعاية الصحية ،نحن في  Elsevierنؤمن
بأهمية الفرص التي توفرها التقنية في دعم مزودي الرعاية الصحية لتطوير خدمات الرعاية الصحية،
ً
وهو ما يؤدي بدوره إلى تطوير النتائج السريرية للمرض ى كافة".
ً
وتضم لجنة التحكيم لنسخة هذا العام من الفعالية كال من جون دانيالز ،نائب الرئيس العالمي لقسم
التحليل في  ،HIMSSوتيم موريس ،مدير املنتجات والشراكات في  ،Elsevierوالدكتور خالد العضيبي،
رئيس قسم املعلومات في إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع في اململكة العربية السعودية ،وشيري
باردو ،مدير املعلومات في املستشفى المريكي في دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،والدكتور عماد الشواف،

االستشاري في التخدير والعناية املشددة بمستشفى الصدر التابع لوزارة الصحة في الكويت ،والدكتور
ريان بانيز ،مدير املعلومات الطبية لشركة أياال القابضة للرعاية الصحية في الفيليبين.
يذكر أن حفل توزيع جوائز  HIMSS-Elsevierللرعاية الصحية اإللكترونية هو حدث سنوي يسعى
املنظمون من خالله لتكريم اإلنجازات الرائدة في مناطق آسيا الباسفيك والشرق الوسط وأوروبا .فقد
شهدت دورة العام املاض ي من الجائزة  25مشاركة من منظمات الرعاية الصحية من اململكة العربية
السعودية ودبي وأبوظبي ومصر ،وحازت مستشفى كليفالند أبوظبي ،الفائزة بجوائز HIMSS-Elsevier
ملرتين ،على ’جائزة االبتكار املتميز في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‘ ،في حين فاز مستشفى سعد
التخصص ي بجائزة اإلنجاز املتميز في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حيث تم تكريم إنجازاتهم
خالل حفل تسليم جوائز  HIMSS-Elsevierللرعاية الصحية اإللكترونية والذي عقد على هامش أسبوع
اإلمارات العربية املتحدة للرعاية الصحية اإللكترونية .2016
وتجدر اإلشارة إلى أنه ومنذ إطالقها ،استقبلت جوائز  HIMSS-Elsevierللرعاية الصحية اإللكترونية
 139مشاركة من  81مؤسسة عبر  21دولة ،وساهمت املشا يع ّ
املقدمة في تحقيق الثر على ما يزيد عن
ر
 41مليون مريض حول العالم.
يمكن التقدم باملشاركات من هنا ،والسئلة أو االستفسارات عبر البريد اإللكتروني لجمعية أنظمة
املعلومات واإلدارة والرعاية الصحية .HIMSS
ّ
للتقدم باملشاركات هو الخميس  14سبتمبر  ،2017وسيتم تكريم الفائزين خالل الجلسة
آخر موعد
العامة في اليوم الول من أسبوع اإلمارات العربية املتحدة للرعاية الصحية اإللكترونية  2017والذي
يوافق  12نوفمبر  2017في دبي.
#انتهى#
نبذة حول جمعية أنظمة املعلومات واإلدارة للرعاية الصحية :HIMSS
جمعية أنظمة املعلومات واإلدارة للرعاية الصحية  HIMSSهي منظمة غير ربحية ،يقع مقرها في مدينة شيكاغو المريكية وتقدم خدماتها
للمجتمع الصحي في العالم من خالل مكاتب إضافية في الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا ،وتقدم استشارات رائدة ترتكز على تقديم رعاية
صحية أفضل من خالل تكنولوجيا املعلومات ،وذلك من خالل توظيف كافة خبراتها وقدراتها لتطوير الجودة والسالمة والكفاءة في الصحة
والرعاية الصحية ونتائج الرعاية .وتقدم الجمعية خدمات تصميم وتعزيز أسس البيانات الرئيسية ونماذج تنبؤية وأدوات مصممة لتلبي
احتياجات الرواد العامليين وأصحاب الشأن واملؤثرين بأفضل املمارسات في تقنية املعلومات الصحية ،حتى يتمكنوا من استخدام املعلومات
الصحيحة عند اتخاذ القرارات .ومن خالل شبكتها لتقنية املعلومات الصحية التي تضم أكثر من مليون خبير وما يزيد عن  200تعاون
ً
وتبادل معرفي وأكثر من  64,000عضوا ،تقدم الجمعية من خاللها االبتكار والرؤى عن املمارسات الفضل لتوظيف التقنية في الوصول إلى
أعلى مستويات الرعاية املتصلة ،وتعزيز الرعاية الصحية وتخفيض تكاليفها.
ملزيد من املعلومات ،يجرى الدخول إلى موقع الجمعية على االنترنتwww.himss.org :

حول شركة "إلسفير "Elsevier
ً
شركة "إلسفير  "Elsevierهي شركة رائدة عامليا في مجال توفير حلول معلوماتية بما يعزز الداء في املجاالت الصحية والتقنية والطبية،
ويوفر القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة وتقديم عناية أفضل ،وفي بعض الحيان الوصول إلى اكتشافات ّ
سباقة تفتح حدود املعرفة
والتطور البشريّ .
وتقدم إلسفير " "Elsevierحلول رقمية معتمدة على اإلنترنت مثل "  "Science Directو " "Scopusو " Research
 "Intelligenceو "  ،"ClinicalKeyوتنشر أكثر من  2,500مجلة طبية بما فيها "  "The Lancetو " ،"Cellإلى جانب نشر ما يقارب 35,000
كتاب تتضمن مراجع هامة .إلسفير " "Elsevierجزء من مجموعة  RELXالرائدة في تقديم املعلومات والتحليالت للعمالء املهنيين والتجاريين
في كافة القطاعات.
للمزيد من املعلومات يرجى زيارة www.elsevier.com
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