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توّسعان شبكة الرعاية الصحية عن ُبعد « سيسكو»الحكومة األردنية و
 بالمملكة   

تترجم رؤية جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن ية الصحية المتقدمة مبادرة ملكية للرعا
 وفيرتالمملكة عبر بفي منظومة الرعاية الصحية  نوعيةالحسين في تحقيق نقلة 

للمواطنين  د باستخدام تكنولوجيا االتصاالتالطبية التخصصية عن بعاالستشارات 
  بالمملكةفي مناطق نائية  األردنيين القاطنين

 

سيسكو عن توقيع مذكرة تفاهم شركة أعلنت اليوم الخدمات الطبية الملكية األردنية و  البحر الميت، األردن:
 ضمن مستشفيات سيسكوا وتفعيلها من قبل شركة هوالتي تم وضعلتوسيع شبكة الرعاية الصحية عن ُبعد 

شراكة  . وتجّسد تلك المبادرة«المبادرة األردنية للرعاية الصحية»والمنبثقة عن الخدمات الطبية الملكية 
 سيسكو.شركة استراتيجية وثيقة بين الحكومة األردنية و 

االقتصادي على هامش المنتدى يوم الجمعة الماضي وأقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين 
. النسور عبداهلل الدكتور الوزراء رئيس دولة بحضور 2015العالمي حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 ،)باإلنابةمدير عام الخدمات الطبية الملكية(عطوفة اللواء الطبيب معين الحباشنة ووقع مذكرة التفاهم 
رئيس لمنطقة المايك ويستن، نائب و  ،سيسكو شركة تطوير األعمال لدىلرئيس الوستيفن بوتيل، نائب 

 الشرق األوسط.

، ستقدم الخدمات الطبية الملكية وسيسكو والشركاء الجانبينوبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين 
المنفذ لمشاريع  شربك شركة سيسكو وكذلك شركة أوبتيمايزا ،أيه.إم.دي جلوبال تيليميدسن )االستراتيجيين

الرعاية الصحية الريادية المرتكزة إلى أحدث تقنيات المعلومات  ، حلول(حلول الرعاية الصحية 
عالية بمعايير  عن ُبعد تنفيذ خدمات الرعاية الصحيةالشراكة بين تلك األطراف واالتصاالت، وستدعم 

 .الجودة والدقة



ومنصة الحلول واألجهزة الطبية  سيسكومن  Telepresenceعن ُبعد  التواصلوباالعتماد على حلول 
شبكة الرعاية الصحية عن ُبعد استفادة  ستتيح، (أيه.إم.دي جلوبال تيليميدسنمن  AGNES)المتكاملة 

ألطباء َرْبط مستشفيين ل ستتيحعالية الجودة، مثلما الطبية التخصصية المرضى من خدمات الرعاية 
االستشاريين في مدينة الحسين الطبية إلى جانب  بطاقم متحركفي إقليم جنوب األردن ومستشفى ميداني 

تمكن المرضى واألطباء من التواصل سوف ، والتي  بمدينة الحسين الطبية  ةاختصاصي عيادة استشارات
 مع استشاريين معروفين في مرافق رعاية صحية متقدمة حول العالم.

شبكة الرعاية الصحية عن ُبعد باألردن، أوالها في مستشفى األمير زيد بن  لتوسيع الجديدةمواقع ثالث وال 
الحسين العسكري في محافظة الطفيلة، وثانيهما في مستشفى األمير علي بن الحسين العسكري في 

 الملكية الطبية للخدماتفي أحد المستشفيات الميدانية التابعة  متحركةمحافظة الكرك، وثالثهما في عيادة 
 دن. باألر 

، سيتم إنشاء عيادة استشارية دولية في مدينة الحسين الطبية في عّمان لتوفير وفي الموقع الرابع 
في مدينة الحسين يين صصاتاألخاستشارات طبية متخصصة عن ُبعد وتيسير التعاون والتنسيق بين 

 الطبية وأقرانهم في نخبة من مراكز التميز الطبية الدولية حول العالم.    

: نائب مدير عام الخدمات الطبية الملكية –عطوفة اللواء الطبيب معين الحباشنة  وبهذه المناسبة، قال
"إبرام مذكرة التفاهم إنجاز مهم سيسهم في ترجمة رؤية جاللة الملك عبداهلل الثاني في تحقيق نقلة فارقة 

لرعاية الصحية عن ُبعد رعاية أجيال صحية. ولن توفر خدمة ا ودعم انشاءفي الرعاية الصحية باألردن 
أفضل للمرضى في أنحاء المملكة فحسب، بل ستعزز أيضًا كفاءتنا في توفير رعاية صحية أفضل بتكلفة 

إلى المناطق النائية لتشخيص عدد محدود من  التنقلتحمُّل أعباء ل يينصصاتاألخأقل ودون اضطرار 
من بين  .للحصول على رأي المستشارين هنالكودون تحمل المرضى عناء التنقل الى عمان المرضى 

األهداف بعيدة األمد التي يشّدد عليها جاللة الملك استحواذ األردن على مكانة رفيعة كأحد أبرز المراكز 
أحدث تقنيات المعلومات واالتصاالت في مجال الرعاية الصحية، ونحن نعتمد على  في توظيفاإلقليمية 

 ة مع شركات عالمية عمالقة مثل سيسكو لتحقيق ذلك".شراكتنا االستراتيجية الراسخ

: "قطعنا شوطًا   سيسكو شركةلدى  االعمال لتطوير الرئيس نائب، بوتيل ستيفين السيد من جانبه، قال
في أعقاب اتفاق جاللة الملك عبداهلل الثاني مع جون تشامبرز،  2010واسعًا وأنجزنا الكثير منذ عام 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لسيسكو، على استكشاف سيسكو والحكومة األردنية لفرص التعاون 
ن أولويات الحكومة األردنية في هذا االرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في األردن. ومن بي من أجل

ل األخصائيين مع مرضاهم في المناطق النائية، وجهًا لوجه، دون تحمُّل أعباء االنتقال، المجال تواصُ 
ويسر سيسكو أن تضطلع بدور كبير في إتاحة الرعاية الصحية للمناطق النائية والمناطق األقل حظًا 

 باألردن".



ن، رئيس أيه.إم.دي جلوبال تيليميدسن: "سعداء باضطالع يرماندنو وفي السياق ذاته، قال ستيف 
أيه.إم.دي جلوبال تيليميدسن بدور كبير في تمكين الحكومة األردنية من تحقيق هدفها المتمثل في إتاحة 

للمرضى في المناطق الريفية واألقل حظًا باألردن من المحتاجين إلى  التخصصيةخدمات الرعاية الصحية 
إدارة الرعاية الصحية عن ُبعد التي تعتمد عليها متخصصة. شركتنا هي المطور الرائد لحلول  طبيةرعاية 

الرعاية الصحية  لتشّكلدولة حول العالم، ونحن نعمل  95منصة رعاية في أكثر من  8300أكثر من 
 عن ُبعد جانبًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية العالمية".

أوبتيمايزا: "سعداء أن تحقق شراكتنا االستراتيجية مع  لشركةيس التنفيذي بدوره، قال ماجد سفري، الرئ
الحكومة األردنية وسيسكو هذا التغير الكبير في معايير إتاحة الرعاية الصحية للمواطنين في األردن، 

ر هو تسخيهدفنا من القاطنين في المناطق الريفية. من البداية  لهذه الخدمة السيما األعداد المتزايدة
تقنيات المعلومات واالتصاالت من أجل تيسير الحصول على الرعاية الصحية بمعايير أفضل، وتقليص 

 معايير األمر الذي سيطور، من الحصول على أفضل رعاية ممكنة التكلفة، وتمكين المرضى أنفسهم
 الحياة والرعاية لكافة المواطنين األردنيين".

 -انتهى  -
 

 )باللغة اإلنجليزية(: Cisco Care-at-a-Distanceلمعرفة المزيد عن حلول الرعاية الصحية عن ُبعد 
http://www.cisco.com/web/strategy/healthcare/cisco_healthpresence_solution.h

tml 
 لمعرفة المزيد عن الخدمات الطبية الملكية )باللغة العربية(:

http://www.jrms.gov.jo/Default.aspx?tabid=36 
 

 بمنطقة الشرق األوسط« سيسكو»أخبار 
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html 

 «سيسكو»معلومات عن 
http://www.cisco.com   

 
 :نبذة عن شركة سيسكو

تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية 
، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من NASDAQ: CSCO) الرمز "ناسداك" تحت

http://www.cisco.com/web/strategy/healthcare/cisco_healthpresence_solution.html
http://www.cisco.com/web/strategy/healthcare/cisco_healthpresence_solution.html
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/


خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. 
 .  sco.comhttp://thenetwork.ciلمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء زيارة 

### 
سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات 
التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر 

.إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه  www.cisco.com/go/trademarksالموقع 
الوثيقة هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة 

 .أخرى
 

http://thenetwork.cisco.com/
http://www.cisco.com/go/trademarks

