DynaMed and
Micromedex
with Watson
نظرة سريعة
←محتوي قائم عىل أدلة
←تحديثات يومية
←استخدام الذكاء االصطناعي للتعامل مع طلبات البحث عن العقاقير باللغة الطبيعية
←محتوى يشمل صور ورسومات
←يمكن الوصول إليه عبر اإلنترنت :في أي وقت ومن أي مكان
←تكامل اختياري بين السجالت الصحية اإللكترونية
←تجربة مخصصة
←القدرة عىل اكتساب برامج التعليم الطبي المستمر بشهادات مصدقة

يجمع بين معلومات قائمة عىل األدلة لكل من العقاقير
واألمراض في حل واحد لدعم األطباء السريريون في
مجال الرعاية
يجمع  DynaMed and Micromedex with Watsonبسالسة بين الخبرات
السريرية والمحتوى المدروس والشامل عن المرض في برنامج  DynaMedمع
التعمق في البحث عن المعلومات باستخدام قدرات الذكاء االصطناعي لبرنامج
™ IBM Micromedex® with Watsonلتزويد المستخدمين بمعلومات موثوقة قائمة
عىل األدلة التخاذ أفضل القرارات السريرية .وقد يساعد ذلك في استمرار تعزيز العناية
للحصول عىل نتائج محسنة في عالج المرضى.

لماذا DynaMed and Micromedex with Watson؟
←

يدعم DynaMed and Micromedex
 with Watsonاتخاذ القرارات القائمة
عىل األدلة
يمد DynaMed and Micromedex
 with Watsonاألطباء بمحتوى شامل
عن المرض والعقاقير المستخدمة لعالجه،
مع مراعاة استخدام مبادئ تمهيدية دقيقة
وقائمة عىل األدلة .تم تصميم البرنامج
لتسهيل اتخاذ القرارات السريرية في
مجال الرعاية الطبية ،فهو يجمع بين أدلة
سريرية وإرشادات مقدمة من خبراء
معتمدين للمساعدة في جعل األطباء
يتخذون قراراتهم بثقة تامة.

تصميم سهل االستخدام
بميزات تخصيص بديهية ،وإمكانية
البحث عن العقاقير باللغة الطبيعية
عبر  ،Watson Assistantإىل جانب
إمكانية الدمج بين السجالت الصحية
اإللكترونية والحصول عىل تجربة
موثوقة باستخدام األجهزة المحمولة،
إذ يعتمد البرنامج كله عىل أحدث
التقنيات القائمة عىل السحابة ،ويساعد
DynaMed and Micromedex with
 Watsonفي تسهيل وصول األطباء
إىل المحتوى المرغوب فيه ،وفي
الوقت والمكان والكيفية المناسبة لهم.

حل واحد وشامل
تقدم مجموعة أدوات DynaMed and
 Micromedex with Watsonمحتوى
شامل لفرق الرعاية الطبية من خالل
توفير معلومات ُمحدثة وقائمة عىل األدلة
عن العقاقير واألمراض موضوع البحث.

حل فعال من حيث التكلفة لدعم
نماذج الرعاية المستندة إىل القيمة
يوفر DynaMed and Micromedex
 with Watsonعملية شراء مبسطة،
والتي قد تساعد في تقليل التكلفة
اإلجمالية للملكية باستخدام حلول فردية
متوفرة بسعر واحد وعبر عقد واحد
وفاتورة واحدة.
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المعلومات الواردة بهذا الكتيب لالسترشاد فقط .وفي الوقت الذي

ب ُذلت فيه جهودًا مضنية لضمان اكتمال المعلومات الواردة بهذا

الكتيب ودقتها ،إال أن هذا المعلومات تم تقديمها “كما هي” دون
أي ضمانات من أي نوع ،صريحة كانت أم ضمنية .عالو ًة عىل ذلك،

تستند هذه المعلومات إىل خطط وإستراتيجيات حالية خاصة بشركة
 IBMوهي عرضة للتغيير دون سابق إنذار من الشركة .تُخلي شركة
 IBMمسؤوليتها عن أي أضرار ناتجة عن استخدام هذا الكتيب أو

متعلقة به أو أي مواد أخرى .ال يحتوي هذا الكتيب عىل أي شيء

يتعلق أو يشير إىل تقديم أي ضمانات أو حقوق من جانب شركة

 IBMأو مورديها أو مانحي تراخيصها ،أو إىل تغيير في شروط وأحكام
اتفاقية الترخيص المعمول بها والمنظمة الستخدام برامج .IBM

منظر سطح المكتب

ال تفيد اإلشارات الواردة في هذا الكتيب إىل أن منتجات شركة

 IBMأو برامجها أو خدماتها ستكون متوفرة في جميع الدول التي

تعمل بها الشركة .قد تتغير تواريخ إصدار المنتجات و/أو القدرات
المشار إليها في هذا الكتيب في أي وقت وف ًقا لتقدير شركة

 IBMوحدها وذلك بنا ًء عىل الفرص المتاحة بالسوق أو أي عوامل

أخرى ،وال تعني هذه التواريخ والقدرات أي التزام بصناعة منتج في

المستقبل أو توفير ميزة معينة بأي صورة من الصور .ال تحتوي هذه
المواد عىل أي شيء يتعلق باألنشطة التي تضطلع بها أو يشير إليها

ً
صراحة قد ينتج عنه أي عمليات بيع خاصة أو
أو ينص عليها ضمنًا أو
نمو العوائد أو أي نتائج أخرى.

يعتمد األداء عىل القياسات والتوقعات باستخدام معايير

 IBMالقياسية في البيئات التي تخضع لها .يختلف معدل النقل

الفعلي أو األداء الذي سيختبره أي مستخدم اعتمادًا عىل عوامل

مختلفة ،بما في ذلك مقدار البرمجة المتعددة الموجودة في مهام
المستخدم وتهيئة اإلدخال/اإلخراج ( )I/Oوتهيئة التخزين وحجم

أحمال العمل التي يتم معالجتها .ولذلك ال يمكن إعطاء أي ضمان

بأن المستخدم سوف يحقق نتائج تماثل تلك المذكورة هنا.

تم عرض جميع أمثلة العمالء في هيئة رسومات توضيحية للتعرف

عىل كيفية استخدام العمالء لمنتجات  IBMوالنتائج التي قد يكونوا

قد حققوها من استخدامها .قد تختلف التكاليف البيئية وخصائص

األداء الفعلية بحسب العميل.

 IBMوشعار  IBMو ibm.comو  Watsonو  Watson Healthهي
عالمات تجارية لشركة ،International Business Machines

المسجلة في العديد من الواليات القضائية في جميع أنحاء العالم.
وقد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى عالمات تجارية لشركة

منظر الكمبيوتر اللوحي

 IBMأو شركات أخرى .كما تتوفر قائمة حالية بعالمات  IBMالتجارية

عىل اإلنترنت في قسم “معلومات حول حقوق الطبع والنشر والعالمات
التجارية” عىل الموقع اإللكتروني.ibm.com/legal/copytrade :
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