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 الرؤية

 وسط. والشرق األ تقنية معلومات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعوديةصناعة الريادة في 

 

 الرسالة

النتائج  نتقديم مجموعة متنوعة من أحدث حلول وخدمات تقنية معلومات الرعاية الصحية التي تبسط العمليات وتزيد من الكفاءة وتعزز اإلنتاجية وتحس

 الصحية. 

 

 الأهداف

 بناء شراكات قوية مع الش .
ً
 ركات الرائدة في صناعة تقنية المعلومات الصحية عالميا

 لخدمة قطاعات الرعاية الصحية بالمملكة ال 
ً
 ية السعودية. عربانتقاء وتقديم افضل الحلول واألنظمة والبرامج والخدمات في صناعة تقنية المعلومات عالميا

 نية لتقنية معلومات الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية. استقطاب الكفاءات الوطنية الكتساب الخبرات للنهوض بالصناعة الوط 

  للوصول لمنتج وطني فريد يطور األداء ويعزز اإلنتاجية.  التحسين المستمر 

  .التوسع والخروج لمنطقة الشرق األوسط بمنتج وطني متطور لخدمة قطاعات الرعاية الصحية بالمنطقة 
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 بذة عن الشركةن

 من نحن
 تقنيةم مجموعة متنوعة من حلول وخدمات يتقدل شركة سعوديةك 0202عام في  مقرها الرياضو شركة الصحة اإللكترونية لتقنية المعلومات تأسست 

الرعاية سسات والتي جرى استخدامها في مؤ معلومات الرعاية الصحية الحديثة التي تبسط العمليات وتزيد من الكفاءة وتعزز اإلنتاجية وتحسن النتائج الصحية 

ا من خبراء المجال ذوي الضم ت .الصحية ذات المستوى الرفيع في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا وغيرها
ً
دراية شركة الصحة اإللكترونية لتقنية المعلومات فريق

 العملية المكتسبة من العمل مع العمالء في المجتمع الصحي العالمي. العلمية و 

 لتقنية المعلومات أحد الشركات المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني كمزود لخدمات إدارة دورة اإليرادات. شركة الصحة اإللكترونية 

 كمزود لحلول الفوترة اإللكترونية.  هيئة الزكاة والضريبة والجماركشركة الصحة اإللكترونية لتقنية المعلومات أحد الشركات المعتمدة من 

 ماذا نقدم
 :تشملو معلومات الرعاية الصحية  تقنيةمجال شركات عالمية رائدة في بالتعاون مع  مبتكرة حلولشركة الصحة اإللكترونية لتقنية المعلومات  تقدم
 وإدارة البيانات الصحية ومجموعات األمراض ذات العالقات التشخيصية الترميز السريريوأنظمة  حلول وبرمجيات. 

  على مستوى خدمة المريض التكاليف السريريةاحتساب وأنظمة حلول وبرمجيات. 

  دورة اإليرادات خدمات إدارةحلول وبرمجيات و. 

  نظم المعلومات الصحية والمالية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية وعيادات األسنان. حلول و 

 وبرمجيات نظم تخطيط موارد المنشآت والفوترة اإللكترونية.  حلول 

 فالم المناظير الطبيةأوأنظمة األرشفة لصور و برمجيات و  ولحل. 

  وتحسين التوثيق السريري.  مالء الصوتي الطبيحلول وبرمجيات اإل 

  .حلول وبرمجيات وأنظمة تتبع األدوية والمستلزمات الطبية وعينات الدم وأجهزة التعقيم وحليب الرضع 

  ستبدال وحماية ومراقبة المرضى وسالمة الموظفين. و اال أختطاف حماية المواليد والرضع من اال وأنظمة حلول وبرمجيات 

  تتبع األصول واألجهزة ومراقبة الصيانة والمعايرةإدارة و حلول وبرمجيات وأنظمة. 

  رشفة الصور واالتصاالت ألجهزة األشعةأحلول وبرمجيات وأنظمة. 

  .حلول وبرمجيات وأنظمة مراقبة ومتابعة المؤشرات الحيوية للمرضى 

  ستشارية والتدريب. اال  ستعانة بالمصادر الخارجية والخدماتاال  خدماتحلول و 
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 من نخدم

المملكة العربية بنتطلع لخدمة كل المؤسسات والمنشآت والكيانات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في كل القطاعات العامة والخاصة والتعليمية والعسكرية 

 السعودية. 

 شركائنا

 مثل:  جميع أنحاء العالم منمعلومات الرعاية الصحية  تقنيةرائدة في حلول الشركات ال مجموعة من
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 عملائنا

 :عوديةالمملكة العربية السبوالتعليمية وشركات التأمين  والمدن الطبية في القطاعات العامة والخاصة والعسكريةالكبرى المستشفيات  العديد من
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 من أبرز مشاريعنا:

 مستشفى(.  090(الترميز السريري على مستوى جميع مستشفيات وزارة الصحةتنفيذ برمجيات مشروع  .0

 مستشفى(.  090(السريرية على مستوى جميع مستشفيات وزارة الصحة  اليفالتكاحتساب  تنفيذ برمجياتمشروع  .0

 ة والمراكز الصحية. مشروع المنصة االلكترونية الستقبال بيانات الترميز من جميع مستشفيات وزارة الصح .3

 نة المنورة. بالرياض وجده والمدي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث -برنامج الترميز الطبي والمجموعات ذات العالقة التشخيصية مشروع  .4

 .مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية - سترالياأل الترميز الطبي محرك بحث  مشروع نظام .5

 .مستشفى الملك فهد العسكري بجده - األستراليالترميز الطبي محرك بحث  مشروع نظام .6

 .مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية - ونظام إدارة البيانات الصحية األستراليالترميز الطبي محرك بحث  مشروع نظام .7

 مستشفيات الملك فيصل ومركز األبحاث.  -نظام أرشفة صور وأفالم المناظير الطبية تطبيق مشروع  .8

 .مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية -مشروع تطبيق نظام أرشفة صور وأفالم المناظير الطبية  .9

 .مستشفى القوات المسلحة بالجنوب -مشروع تطبيق نظام أرشفة صور وأفالم المناظير الطبية  .02

 مستشفى قوى األمن بالرياض.  -مشروع تطبيق نظام أرشفة صور وأفالم المناظير الطبية  .00

 .فهد التخصصي بالدمامالملك مستشفى  -مشروع تطبيق نظام أرشفة صور وأفالم المناظير الطبية  .00

 .للشئون الصحية بوزارة الحرس الوطنيحساء التابعة الملك عبدالعزيز باأل مستشفى  -مشروع تطبيق نظام أرشفة صور وأفالم المناظير الطبية  .03

 ومركز األبحاث.  مستشفى الملك فيصل التخصصي -مشروع تدريب المرمزيين الطبيين  .04
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