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في خدمات األشّعة  لتوفیرالرائدة ة یالتقنحلول سیسكو ب عینوزارة الصّحة األردنیّة تست
   كبیرة جودةبأسعار مناسبة و المملكة

 
الحكومة األردنیّة وسیسكو یكشفان النقاب عن على ھامش منتدى االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، 

حلول الرعایة الصحیّة  الصحیّة لتوفیر رابع مشروع رئیسي ضمن المبادرة األردنیّة للرعایة
 تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت  باستخدام

 
 

 2014نوفمبر  16 – عمان، المملكة األردنیة الھاشمیة
 

 یا لعاملمنطقة الشرق األوسط وشمال افریق في مؤتمر صحفي استضافھ منتدى االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
 Mergeنیّة من جھة وشركة سیسكو وشركائھا االستراتیجیین وھم أوبتیمایزا و، كشفت وزارة الصحة األرد2014

Healthcare   من  نظام ارشفة وتبادل الصور الشعاعیة والتعاون الطبي -من جھة أخرى عن النسخة األولى من
طق األقل حظّاً والتي سیسكو. والتي تقّدم خدمات أشّعة بجودة عالیة في المستشفیات األردنیّة بشكل عام وتحدیداً المنا

 خدمات االشعةنظام التعاون الطبي في مجال ویعتبر األشّعة أو تكون قلیلة جداً. اختصاصي كوادر فیھا یتوفر ال 
ل شراكة استراتیجیة تمثّ  المشروع الرئیسي الرابع الذي یتم اطالقھ ضمن المبادرة األردنیّة للرعایة الصحیّة والتي

 .ة سیسكوبین الحكومة األردنیة وشرك
 

ة الحوسبتقنیّة باستخدام صور األشّعة لتبادل نوعھ  من األول  سیسكو  منوالتعاون تبادل الخدمات ویعتبر نظام  
تدمج بین خدمة ویقّدم ھذا النظام  الشرق األوسط وشمال افریقیا، على مستوى تجریبیاً حیث تم اطالقھا السحابیّة 

.  لالتصال والتعاون  سیسكووتقنیة  نظام معلومات األشّعة وبین من جھة  برنامج اإلتصاالت وأرشفة الصور
البشیر ومستشفى  مستشفى لثالثة مستشفیات في األردن وھي الرقمیة األشّعةادارة خدمات وسیقّدم ھذا النظام 

ر وتوفّ  .النظامالمستشفیات أن ترتبط بنفس اقي ، ویمكن لبالمملكة المفرق الحكومي ومستشفى الملكة رانیا في جنوب
استخدام افالم االشعة  تكالیف عبء المستشفیات یرفع عن إمكانیّة الوصول لبرنامج اإلتصاالت وأرشفة الصورالذي 

إسترجاع الصور خاصیة استخدام قراءة الصور بشكل أسرع من خالل إمكانیّة لالختصاصیین وتوفّر  التقلیدیة 
 .  على نظام االرشفة المخّزنة

 
في  تقنیة  سیسكو لالتصال والتعاون جنباً الى جنب مع واالرشفة الرقمیةلصور الشعاعیة اخدمة ادارة وتسیر 
أكبر حیث یمكن قراءة دراسات األشّعة بسرعة  –للمرضى أفضل رعایة عالیة بھدف تقدیم ویر بجودة تصال امكانیّة

ختصاصي لألوبنفس الوقت یمكن والطبیب المقیم في المستشفى المتواجد في المنطقة النائیة االختصاصیین من قبل 
 الموجود في عمان اإلطالع والمتابعة.  

 
 حقائق رئیسیّة: 

وفّرت آلیات اتصال بین الناس بعضھم حوسبة سحابیّة تبادل الخدمات والتعاون من سیسكو قّدم  نظام   نظام •
ل لألعمال ببعض، وبین الناس واألجھزة، وبین األجھزة بعضھا ببعض وبین األجھزة وعملیات اإلتصا
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بغض النظر عن مصدرالبیانات أو الجھاز. النظام وفّر نقاط للوصول للمستخدمین النھائیین في توس .التجاریّة

 واحدة وآمنة.دخول حیث یسّجل المستخدمین دخولھم مرة واحدة فقط من خالل بوابة 
 
یسكو لتبادل الخدمات والذي المنظومة تقدم نظام ادارة الصور الشعاعیة الرقمیة المتقدم كخدمة على نظام س •

یتضمن خدمة االتصال المرئي والمسموع (سیسكو ویبكس) والتعاون وتكنولوجیا مركز المعلومات االفتراضي. 
وكل ھذه الحلول والخدمات ستقّدم من قبل شركة سیسكو وبالتعاون مع الحكومة األردنیّة وشركة (میرج) أحد 

لرقمیة واالرشفة ، باإلضافة الى شركة اوبتیمایزا شریك سیسكو رواد مزودي نظام ادارة الصور الشعاعیة ا
 الذھبي. 

 
 
وزارة ل األشّعة لغالبیّة دراساتالخدمات البشیر والذي یعتبر المستشفى العام األضخم في األردن ویقّدم  ىمستشف •

ّعة شاألي اختصاصملیون دراسة أشّعة في العام، سیقدم استشارات فوریّة من  2.2الصحة والبالغ عددھا 
 مستشفى المفرق الحكومي ومستشفى الملكة رانیا. لصالح المقیمین فیھ 

 
من نصف تكلفة السوق الحالیّة. بأقل سیؤّكد على أن تقدیم الخدمات سابقة الذكر سیكون متاحاً ھذا النموذج  •

األشّعة، سیفتح ھذا  على خدماتالسریع الحصول او في توفر ثالثة أرباع العالم لدیھم مشكلة  حوالي ونظراً ألن
. وكونھا األولى في الشرق األوسط وشمال والبعیدة في المناطق النامیة النموذج الباب أمام تقدیم ھذه الخدمة

خدمات األشّعة تخفیض  كلفة افریقیا، فستؤّكد على أھمیّة ودور التكنولوجیا في تقدیم الخدمات بشكل عام، و
 بشكل خاص. 

 
لمنوي تنفیذھا على مدى ا"تجربة السوق المنظمة" ، وتتضّمن  2014في شھر تموز   التجربةبدأ العمل في ھذا  •

 واألدارییناألشّعة ألختصاصي  والتعامل االمثل الدارة التغییر التدریب، تحقیق السیر األمثل للعمل تسعة أشھر 
 . اعیة والتعاون الطبينظام ارشفة وتبادل الصور الشعسیسكو ل في  برنامج  والمشاركین  واالطباء المعالجین

 
 

 التصریحات: 
 الدكتور علي حیاصات، وزیر الصّحة يمعال

 
حالھا حال الكثیر من دول منطقة الشرق األوسط  ،األردنفي  عن التجمعات الكبرى والبعیدةالنائیة المناطق تفتقر 

شركة المطبّق مع برنامج الذا یساعدنا ھس .لتقدیم الرعایة الطبیة التخصصیة اختصاصین الى أطباء  ،وشمال افریقیا
في الخدمات ھّوة التجسیّر على للرعایة الصحیّة ضمن المبادرة األردنیّة سیسكو وشركائھا االستراتیجیین 

في تلك المناطق الموجودة  ممیزة ونحن اآلن قادرین على تقدیم خدمات رعایة متخصصةالمقّدمة، التخصصیة 
شبكة األلیاف الضوئیّة  مشروع ضمنجزء جدید واضافي ر ھذه المبادرة وتعتب تحدیداً في شمال وجنوب المملكة.

الصّحة وبرنامج الحكومة اإللكترونیّة تقوم بربط عریضة النطاق نا من خلق بنیة تحتیة وطنیّة نالوطنیّة والتي تمكّ 
  مع بعضھم البعض.  والتعلیم في المملكة
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  الدكتور عصام الشریدة، مدیر مستشفى البشیر

المقّدمة في المملكة  التخصصیةعایة الصحیّة الر ھا اإلستراتیجیین األردن على تعزیزشركة سیسكو وشركائ تساعد
تحسین وخفض التكالیف التي تقّدم تلك الرعایة، األمر الذي یؤثّر ایجاباً على  بغض النظر عن المنطقةبشكل أفضل 

نحن قادرون على تقنیة  سیسكو لالتصال والتعاون  یم حلول تقنیّة مبتكرة مثل نوعیّة ووقت تنفیذ الخدمة. مع تقد
 تقدیم اإلستشارات والرعایة الصحیّة في المناطق األردنیّة الغیر مخدومة بشكل سھل وبتكلفة محدودة جداً. 

 
 للرعایة الصحیةشركة میرج  –المدیر العام التنفیذي   -جستین دیربورنالسید 

 
خارج عمان. األخصاصیین زیع األطباء المشتركة ھاّمة وحاسمة في طریق معالجة عدم كفایة تو ھذه المبادرة

في  والتقاریر األشعةقراءة صورتقدیم خدمة سنتمّكن من تقدیم خدمات عالیة الجودة وبأسعار معقولة باإلضافة الى 
بین الحكومة األردنیّة وشركة سیسكو  المناطق النائیة والمحرومة من الخدمات في المملكة. من خالل ھذه الشراكة

  . األشّعة في األردنخدمات الرعایة الصّحة مثل  والتوفیر على كلفة سنقوم بتغییر شكل تقدیم الخدمات
 

 أوبتیمایزا شركة –المدیر العام التنفیذي  -السید ماجد سیفري 
ھذا التغییر العمیق فیما یتعلّق بتقدیم شراكة مع الحكومة األردنیّة وسیسكو في احداث مثل في النحن سعداء جدا 

الرعایة الصحیّة للمواطنین في األردن، ال سیما أوالئك األشخاص الذي یعیشون في المناطق النائیة. ھدفنا الرئیسي 
 لتقدیم نوعیّة أفضل من الخدمات الصحیّة والتقلیل من الكلف ودعمواالتصاالت ھو استخدام تكنووجیا المعلومات 

  .رضى من خالل تقدیم خدمات أفضل في مختلف المناطقالم وتمكین
 
 

 شركة سیسكو  - المؤسسیة شؤونلل أول تنفیذي مدیرلورا كینتانا،  -السیدة 
على وكذلك االستمرار في التركیز مع الحكومة األردنیّة، التعاون ستمرار في لفخر لقدرتنا على اإلاإننا نشعر ب

خدمات لتقدیم ستمرار في السعي للوصول حیّة واإلل في تقدیم الخدمات الصتحقیق ھدفنا المشترك وھو تحقیق تحوّ 
زام سیسكو تجاه األردن ال زال تفي المجتمعات النائیة والمحرومة من الخدمات. الللمواطنین رعایة صحیّة نوعیّة 

ل تكنولوجیا المعلومات في مجالیصبح  االردن رائدا یمكننا تحدید الفرص لتسریع نمو ھذا اإللتزام وتطّوره وثابتاً 
زیادة اإلبتكار وخلق فرص عمل من خالل التزامنا على صعید واإلتصاالت لیس فقط في الرعایة الصحیّة بل 

یساھم في تلبیة حاجات الذي شبكات أكادیمیّة سیسكو لل. على سبیل المثال برنامج  رأس المال االستثماريبمشاریع 
المھارات  على أكادیمیّة 18طالب سنویّاً في  1700من  ألكثروتعلیم  صاالتواالت األردن في تكنولوجیا المعلومات

 شبكات الكمبیوتر. وتأمین التي یحتاجونھا لتصمیم وبناء وادارة 
 
 

 -إنتھى-
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 مالحظات للمحرر:
تحسین الف مع شركة سیسكو بھد التعاونالمبادرة األردنیة للرعایة الصحیة ھي مبادرة أردنیة حكومیة تم تشكیلھا ب •

شخاص الذین یعیشون في المناطق البعیدة. تم اإلعالن لألوتحدیداً  رتقاء بمستوى الرعایة الصحیة في األردنواإل
من خالل توقیع مذكرة تفاھم بین  2010المبادرة األردنیة للرعایة الصحیة رسمیاً في شھر تشرین أول من عام عن 

 كو. كومة المملكة األردنیة الھاشمیة وشركة سیسح
 
بین المرضى واألخصائیین استشارة طبیة  2666 تم اكمال  وزارة الصحة:"الرعایة الصحیة عن بعد" مع شبكة  •

%. ولقد تحّسنت إمكانیّة 20 -بلغت نسبة األطفال منھم ،  عیادات سیسكو " للرعایة الصحیة عن بعد"  استخدموا
 التخصصیة الى خدمات الرعایة الصحیّةانیا شفى الملكة رالمرضى في مستشفى المفرق الحكومي ومست وصول

(أطباء القلب، والكلى، واألمراض الجلدیة) في مستشفى األمیر حمزة مثل االختصاص والتواصل مع أطباء النوعیّة 
 في عمان. 

 
بنظام  مشروع العیادة المتنقلة للبرنامج األردني لسرطان الثدي: سھّلت ھذه العیادات المدعومة من سیسكو •

ونقل الصور الشعاعیة والمعلومات الى مركز اآلمنة والحمایة وبتقنیات الشبكات  ل المرئي والمسموع االتصا
ماموجرام لمركز  اشعة صورة  7134ونقل   حالة فحص، ومن تحویل  1785من عمل الحسین للسرطان 

 الملك الحسین للسرطان. 
 
لخدمات الطبیة الملكیّة: من خالل ھذا البرنامج تم مع ا الصور الشعاعیة"الطبي عن بعد ونقل  التعاون " برنامج •

االتصال ، وذلك عن طریق تكنولوجیا الـ  حالة مرضیّة  5314  لـ   اشعة وتعاون طبي  صورة 8026 تحویل  
من سیسكو، حیث تم التنسیق وتبادل الصور بین مدینة  ونقل الصور الشعاعیة والمعلومات  المرئي والمسموع 

 ومستشفى األمیر زید بن الحسین في الطفیلة. الحسین الطبیّة 
 

 روابط:
 للحصول على مدزید من التفاصیل

 
http://www.cisco.com/web/strategy/healthcare/cisco_healthpresence_solution.html  

  
 
  

 نبذة عن سیسكو:
المدرجة في بورصـة األوراق المالیة (و  واالتصاالت الرائدة عالمیًا في مجال تقنیة المعلومات "سیسكو"، تعمل شركة

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلیة من خالل NASDAQ: CSCO)"ناسداك" تحت الرمز 

http://www.cisco.com/web/strategy/healthcare/cisco_healthpresence_solution.html
http://www.cisco.com/web/strategy/healthcare/cisco_healthpresence_solution.html
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لمتابعة أخبار سیسكو ر تمكین االتصال الشبكي لما هو غیر متصل. إثبات أن تحقیق اإلنجازات المذهلة یكون عب

 . http://thenetwork.cisco.comیرجى زیارة الموقع: 
 

### 
سیسكو وشعار سیسكو هي عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة لمؤسسة سیسكو و/أو الشركات التابعة لها 

الوالیات المتحدة وبالد أخرى. ویمكن االطالع على قائمة عالمات سیسكو التجاریة عبر الموقع  في
www.cisco.com/go/trademarks إن كافة العالمات التجاریة األخرى المذكورة في هذه الوثیقة هي ملك .

 الشریك ال یتضمن عالقة شراكة بین سیسكو وأي شركة أخرى.  ألصحابها. إن استخدام كلمة
 
 

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

