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نظام المعلومات الصحية وريد
08 April 2019 10:21:20

Q1  ترونية "وريد" من قبل ؟هل سمعت عن نظام المعلومات الصحية اإلل

Total responses : 48
Total skipped :

Q2  ترونية من خالل أتمتة جميععمليات إل هل تعتقد أن تحويل جميع اإلجراءات الورقية إل
المعامالت دور ف االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية؟

Total responses : 48
Total skipped :
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Q3  م لتفعيل كافة تطبيقات نظام المعلومات الصحية " وريد " ليشمل جميعمقترحات ما ه
المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة ؟

Total responses : 21
Total skipped : 27

 عمل تطبيق ف الهاتف للمريض لتسهيل ومعرفة المعلومات .1

 اعتقد ان هذا االمر يؤدي إل تسهيل اإلجراءات اإلدارية ولن ال يمن أن يطور الخدمات الطبية السريرية ومستواها .2

عمل ملف صح موحد للمريض يشمل كافة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وهيئة دب للصحة وهيئة .3
..صحة أبوظب وجميع المؤسسات الصحية ف القطاع الخاص

 عرض السجل الطب كامل عل النظام .4

5. .اَي عيادة أو مستشف و متابعة مواعيده و استخدام نفس الملف ف ملفه الصح تفعيل تطبيق يتيح للمريض االطالع عل
توحيد رقم الملف الصح للمريض ف كافة العيادات و المستشفيات الخاصة و الحومية . استخدام التطبيق ف حجز موعد أو
إلغاء موعد أو تأجيل موعد . إرسال إشعارات أو نصائح طبية للمريض و مواعيد أخذ األدوية و تحديد موعد صرف األدوية
٠٥٠٦٢٧٤٠١٠ الدورية من الصيدلية لتقليل وقت االنتظار . صالح البلوش

 الربط االلترون بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية الملف الموحد للمواطنين والمقيمين عل مستوى الخاص والعام .6

7. 0

 لو يتم تصميم ابلييشن ف الهواتف الخذ المواعيد اونالين .8

يون هناك نظام ورق مساعد ومعتمد و يخدم اذا كان مشغل الخدمة اليعمل يجب ان يون هناك سعة تخزين كبيرة الستيعاب .9
الصور
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تلفة مشروع " وريد" ال االن اكثر من 350 مليون درهم فعل حقق النتيجة المطلوبه اذا قسمنا تلفة مشروع وريد عل عدد .10
سان دولة االمارات من مواطنيين يبق نصيب الفرد المواطن من تلفة مشروع " وريد " 350 درهم بما ان عدد مواطنين دولة
االمارات مليون . هنا نسال هل كل المواطنيين مرض ؟ هل كل مواطن مريض بيتجول بين مستشفيات الدولة حت يتم توحيد رقم
امارة اخري وف عدد المواطنيين المحولين بين مستشقيات الدولة من امارة ال عمل احصائيات عل ل مريض اتمنموحد ل
االخير المواطن المريض مرض عضال اما يسافر للعالج خاج الدولة او يتم العالج ف القطاع الخاص وهنا نسال اين فائدة
 مشروع " وريد" الدنيا مصالح يا عم ابو صالح واله المستعان

11. I strongly suggest to implement such system not only in MOHAP facilities but also in private
sector connected to Emirates ID. I have submitted this idea on september 2016 under Drug control
department Sharjah and presented on Pharmacist Day celebration. I believe implementation of this
system may bring a great experience to each individual who participate in this treatment cycle. It
will give an optimum control and monitoring of all activities in the industry to the MOH through this
system.

 تغيير نظام وريد العقيم الذي يعتبر نظام عفا عليه الزمن وعليناان نرتق بالمهنة لقد اصبحنا ف القاع .12

13. جدا والمزايا للنظام اليعلمها اال المتدربون ف بمزايا استخدام النظام حيث أن التدريب كان سطح توفر تدريب كاف
جماعة وريد والذين فعليا اليستخدمونه بشل يوم مثلنا... التواصل حاليا مع وريد اصبح ف غاية التعقيد

 بعمل ملف موحد لل مريض والربط ما بين مستشفيات الدولة .14

15. Vكافة المستشفيات والمراكز الصحية كند فترة طويلة جدا اصبح مفعل تقريبا ف 

توحيد الملف الطب االلترون بجميع المؤسسات الصحية بالدولة سواء كانت مؤسسات حومية او خاصة ، و ربط الملف .16
مستوى الدولة لالمراض و المشاكل الصحية المنتشرة . كما يساعد عل وين بيانات واضحة علت بالهوية مما يساعد ف
استمرارية العالج و متابعة الحالة ، بحاجة ايضا لتطبيق نظام المعلومات بالمدارس و المؤسسات التعليمية لمتابعة حالة الطالب
 ، الصحية

 زيادة عدد الموظفين التدريب الصحيح نقل جميع الوثائق الصحية للمرض من اشعه وملفات للنظام .17

انا كطبيبة اسنان ليس مع اي مشله مع نظام وريد لن يوجد بعض االطباء ممتازين وكفء لن لبر سنهم وقلة خبرتهم .18
ثير من الوقت ، يرجالوريد لذلك يتم اخذ ال وقت طويل النهاء االجراءات عل يحتاجون ال بالتعامل مع اجهزة الحاسب االل
وليس لتاخير المرض ترونيه تسريع المعامالت و مساعدة المرضهذا الموضوع الهدف من االنظمه االل النظر ف !! 

السرعه اكثر .19

التدريب التخصص للوادر المواطنة وتأهليها الدارة النظام بصورة متاملة ...بدال من االعتماد الشبه كل عل الشركات .20
...االجنبية ف تشغيل وصيانة النظام والت تلف عقودها الدولة مبالغ طائلة

،الصراحه هالنظام جدا بطي ،يعن تدخل المركز الساعه ٨ تطلع الساعه ١٢ ،ش غريب الصراحه .21


