
 

 

 المستشفى السعودي األلماني -القاهرة تنضم إلى شبكة مایو كلینك للرعایة الصحیة

 

 القاهرة  -  المستشفى السعودي األلماني القاهرة ومایو كلینك یعلنان الیوم اإلثنین 15 یولیو عن انضمام المستشفى السعودي األلماني-
 القاهرة لشبكة مایو كلینك للرعایة الصحیة.

 
 المستشفى السعودي األلماني -القاهرة هي أول مؤسسة صحیة في مصر تنال عضویة شبكة مایو كلینك للرعایة الصحیة وهي عبارة عن

 مجموعة من نظم الرعایة الصحیة المستقلة والمنتقاة بعنایة والتي تتمتع بإمكانیة الحصول على خبرات ومعرفة مایو كلینك. سیتمكن أطباء
 المستشفى السعودي األلماني بالقاهرة من الجمع بین فهمهم لالحتیاجات الطبیة لمرضاهم وخبرات مایو كلینك مما یعني حصول المرضى على

 الرعایة الصحیة التي یحتاجونها بالقرب منهم.
 

  وتعد المستشفى السعودي األلماني -القاهرة أول فرع في مصر ضمن مجموعة مستشفیات السعودي األلماني.
 

 عقب مهندس صبحي البترجي رئیس مجموعة مستشفیات السعودي األلماني قائًال: "نهدف إلى تحسین حیاة الناس الذین نقوم بخدمتهم
 ونبحث دائمًاعن الشریك األمثل لتحقیق هذه الغایة و وتطویر المجتمعات التي  نعمل فیها"

 
 أضاف د.محمد حبلص المدیر التنفیذي للمستشفى السعودي األلماني -القاهرة قائال̋: "انضمامنا إلى شبكة مایو كلینك للرعایة الصحیة

 كأول مستشفى في أفریقیا یعكس اهتمامنا البالغ بتقدیم األفضل لمرضانا. هذا التعاون یمكننا من الوصول الي رعایة صحیه افضل لقطاع أكبر من
 المرضي في مصر والشرق األوسط وأفریقیا. أشكرمایو كلینك و أشكر فریق العمل في المستشفى على نجاح هذا التعاون"

 
 تخدم المستشفى السعودي األلماني -القاهرة والتي تضم 300 سریر نطاق واسع من التخصصات الطبیة وعالج الحاالت الحرجة وتقدم
 أرقى مستویات الجودة في الرعایة الصحیة عن طریق طاقم عمل یتمتع بالكفاءة والخبرة من أطباء وعاملین واضعین نصب أعینهم المریض

 كأولویة قصوى. المستشفى السعودي األلماني -القاهرة معتمد من قبل اللجنة الدولیة المشتركة و تیموس واالعتماد الكندي الدولي.
 

 أوضح د.دافید هایز المدیر الطبي لشبكة مایو كلینك للرعایة الصحیة قائال̋:  "مایو كلینك سعیدة بالتعاون مع المستشفى السعودي األلماني
 -القاهرة لتبادل المعرفة والخبرات. كلتا المؤسستین تعي جیدًا أن التعاون هو شیئ أساسي لحصول المرضى على أعلى مستویات الرعایة الطبیة.

 نحن نتطلع للعمل معا̋ .
 

 عقب د. خالد البترجي نائب رئیس مجموعة السعودي األلماني: "بعضویة شبكة مایو كلینك للرعایة الصحیة نستمر في ابقاء احتیاجات
 مرضانا على قمة أولویاتنا بالحصول على خبرة ومعرفة مایو كلینك لمرضانا"

 
 أضاف السید مكارم البترجي نائب الرئیس والمدیر التنفیذي لهیومانیا :"هدفنا هو جعل الحیاة أفضل أینما حللنا .كعضو في شبكة مایو

 كلینك للرعایة الصحیة. سوف تعمل المستشفى السعودي األلماني-القاهرة مع مایو كلینك لدعم رؤیتنا في توفیر أعلى جودة للرعایة الطبیة
 لمرضانا في وطنهم".

 
 لقد وضعت مایو كلینك أول ممارسة جماعیة متعددة التخصصات الطبیة منذ أكثر من 150 عام. وحالیًا مایو كلینك هي أكبر مجموعة طبیة

 غیر هادفة للربح في العالم تخدم حوالي 1.3 ملیون مریض سنویا̋. مایو كلینك تكرس جهودها لتقدیم الخدمة الطبیة للمرضى باحترام وجودة
 وتمیز. یعمل األطباء ومقدمي الخدمة الطبیة المتقدمة وغیرهم في كافة التخصصات الطبیة معًا في مایو كلینك لتطویر المعرفة الطبیة من خالل

 البحث العلمي والتعلیم وتطبیق هذه المعرفة في الرعایة الطبیة.
 

  كعضو في شبكة مایو كلینك للرعایة الصحیة سوف تتمكن المستشفى السعودي األلماني -القاهرة من استخدام:
 

 اسأل خبیر مایو:



 

 وهي أداة لتقدیم الرعایة الطبیة والتي تقدم معلومات طبیة غایة في الدقة لمئات من الحاالت المرضیة وتشمل بروتوكوالت طبیة وتوصیات
 للعالج األمثل ومراجع طبیة. قاعدة البیانات هذه یمكن استخدامها أینما یتم توفیر الرعایة الصحیة.

 
 

 استشارة إلكترونیة:
 االستشارة اإللكترونیة تمكن أطباء المستشفى السعودي األلماني -القاهرة من التواصل مع االستشاریین في مایو كلینك للحصول على رأي

 ثان في حاالت مرضیة محددة في حالة ما إن كان هذا یخدم مصلحة المریض.
 

 المجلس اإللكتروني:
 هو عبارة التواصل عن طریق النقل الحي المرئي مما یمكن الفریق الطبي في المستشفى السعودي األلماني القاهرة من مراجعة ومناقشة

 الحاالت المعقدة مع فریق مایو كلینك  متعدد  التخصصات وأیضا̋ أطباء آخرون من أعضاء شبكة مایو كلینك للرعایة الصحیة.
 

 استشارة الخدمات الصحیة:
 كعضو في شبكة مایو كلینك للرعایة الصحیة..تستطیع المستشفى السعودي األلماني -القاهرة الحصول على خبرات ومعرفة مایو كلینك

 لتحقیق األهداف المرجوة طبیًا وعملیا̋.
 

 یمكن للعاملین بالمستشفى السعودي األلماني -القاهرة استخدام المواد التعلیمیة المصممة خصیصًا للمرضى مما یعني حصولهم على فرصة
 للتطویر المهني والتعلیم الطبي المستمر.

 
 منذ انشاءها في 2011 تضم شبكة مایو كلینك للرعایة الصحیة 40 عضوا في الوالیات المتحدة األمریكیة,وآسیا, والمكسیك، والشرق

 األوسط.
### 

 
 نبذة عن المستشفى السعودي األلماني -القاهرة:

 تهدف المستشفى السعودي األلماني القاهرة إلن تصبح أرقى مقدم خدمة صحیة واإلختیار األمثل لكل العاملین في مجال الرعایة الصحیة
 لتشكیل أفضل الكفاءات في الشرق األوسط وشمال أفریقیا. لمزید من المعلومات عن المستشفى السعودي األلماني- القاهرة قم بزیارة

www.sghcairo.com 
 

 نبذة عن مایو كلینك:
 

 مایو كلینك هي مؤسسة غیر هادفة للربح  ،  متخصصة في الرعایة الطبیة، التعلیم، والبحث العلمي لتقدیم رعایة متكاملة ومتمیزة لكل من
 هو في حاجة إلیها. لمزید من المعلومات عن مایو كلینك قم بزیارة
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tdc2.cai@sghgroup.net ,010-01-978-043 2+ 

 رودا مادسون العالقات العامة بمایو كلینك
newsbureau@mayo.edu ,507-284-5005 1+ 

http://www.sghcairo.com/

