
 

 

 

تتشارك فيزيتا مع ام.اس.دي. مصر في قيادة حمالت التوعية الصحية العامة من خالل الحلول  

 الرقمية المبتكرة 

 العلميةالتحديثات األطباء والمرضى بأحدث المعلومات الطبية ومن حلول فيزيتا القائمة على التكنولوجيا لتمكين التعاون  ستفيد هذاي
 ،القائمة على البحث، من شركة ام.اس.دي.   

 

منصة   -احد افرع شركة ام.اس.دي. العالمية الرائدة في صناعة األدوية ، تتعاون مع فيزيتا –ام.أس.دي. مصر  ، القاهرة ، مصر 2020يوليو 

ومقدمي الرعاية الصحية الرقمية الرائدة في الشرق األوسط وأفريقيا،  للقيام بحمالت توعية صحية من خالل إستخدام الحلول الرقمية بين المرضى 

 ء.  الرعاية الصحية على حد سوا

 

يركز التعاون بشكل أساسي على تعزيز الوعي بالرعاية الصحية العامة، من خالل قيام شركة ام.اس.دي. بمد األطباء بمعلومات طبية وعلمية 

 ةأصيلة من خالل القنوات الرقمية الخاصة بمنصة فيزيتا في مصر. كما يتيح هذا التعاون لمقدمي الرعاية الصحية المشاركة في حمالت التوعي

العامة من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول ، بينما يمكن للمرضى الوصول إلى أحدث المعلومات عبر قنوات التواصل االجتماعي الخاصة 

 .بهم

 

تخدام  أثق أن شراكتنا مع شركة ام. اس. دي. مصر ستوفر حالً فريدًا قيًما وقادًرا على تحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء مصر من خالل اس 

شركاء بيانات دقيقة وحقيقية لرفع الوعي العام، من أجل تحقيق أفضل رعاية طبية لمجتمعنا. بصفتنا القادة في تقديم الرعاية الصحية الرقمية و

الصحية موثوق بهم في المنطقة، نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع الرواد في مجال االدوية الذين قاموا بخطوات غير مسبوقة في مجال الرعاية 

 ويواصلون التقدم من خالل االستفادة من قوة التكنولوجيا لتحسين حياة ورفاهية شعبنا.  

 أمير برسوم ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيزيتا" 

 

االصطناعي ،  تركز شراكتنا مع شركة ام. اس. دي. مصر على تطوير نظام متكامل ذكي مبني على منصات متقدمة وقدرات تعتمد على الذكاء 

 مما يساعد على جعل الرعاية الصحية وإدارة األمراض في مصر أكثر مالءمة وفعالية للجميع. 

 ام بذلك .نحن في "فيزيتا" ما زلنا ملتزمين بتمكين المرضى واألطباء بالمعرفة والبيانات لضمان رفاهية مجتمعنا، وتعزز هذه الشراكة مهمتنا للقي

 ر األعمال لشركة "فيزيتا" عال علي الدين ، مديرة تطوي

 

يتماشى هذا التعاون تماًما مع رسالة شركة ام.اس.دي. مصرفي بناء وتعزيز برنامج تطوير التعليم الطبي للعاملين في مجال الرعاية الصحية في 

البلد، من خالل أنشطة رقمية مبتكرة وفعالة تساهم في رفع مستوى الوعي الصحي العام في المجتمع و كرواد في مجال االبتكار الصيدالني 

الحيوي، تتبنى ام.اس.دي. ،باستمرار، األساليب الحديثة التي تهدف إلى توسع امكانية الوصول إلى الخدمات والمعلومات الطبية، و خصيصا مع 

بدأ جائحة فيروس كورونا المستجد التي حفزت أم.اس.دي. إلعادة تصميم طرق عملها للوصول للمرضى واألطباء بشكل آمن وسريع. سيمك  ن 
البث المباشر على تطبيق فيزيتا لألطباء  ام.اس.دي. مصر من مد اكثر من 16000 طبيب بمحتويات علمية هادفة حتى يتمكن األطباء من إدارة 

 األمراض بشكل افضل وبكفاءة أعلى.

  

 

ومن جانبه فقد صرح دكتور/ رامي قوسه- مدير عام شركة ام.اس.دي. مصر ودول الجوار "قد أثار هذا الوباء طلبا غير مسبوق على حلول 

التكنولوجيا الصحية الرقمية، التي نعتقد أنها ستساهم في هذه المبادرة وستساعدنا على تحقيق هدفنا األساسي المتمثل في تقديم العلم والدعم لمقدمي 

الرعاية الصحية سعيًا لتحسين حياة المرضى. ولهذا السبب، فإن شركة ام.اس.دي. مصر تسعد بالدخول في التعاون مع فيزيتا، ألن تعزيز التحول 

الرقمي وإعادة تصور اساليب العمل ركيزتان رئيسيتان في استراتيجية تحصين مستقبلنا." ومن الجدير بالذكر انه منذ أكثر من 125 عاًما كانت 

شركة ام.اس.دي. تخترع من أجل الحياة وتقدم األدوية واللقاحات للعديد من األمراض األكثر تحديًا التي عرفها العالم في سعيها لمهمتها في الحفاظ 

وتحسين حياة البشر. وتواصل ام.اس.دي. في التزامها تجاه المرضى وصحة السكان في اكثر من 140 دولة من خالل تعزيز الحصول على 

الرعاية الصحية عالوة على الوقاية والعالج من األمراض مثل مرض السكري والسرطان من خالل سياسات وبرامج بعيدة المدى وكذا الدخول في 

 شراكات مع األخرين.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

طبيب من  30,000بلدان مع شبكة تضم أكثر من  6ماليين مريض في  5تخدم فيزيتا حاليًا أكثر من كشريك موثوق للرعاية الصحية في المنطقة، 

خالل منصتها الرقمية، وهي بمثابة مدخل للرعاية الصحية الرقمية يقدم حزمة من الخدمات المتنوعة تشمل منصة حجز مواعيد األطباء وحلول 

خدمات رئيسية أخرى. تقوم فيزيتا بتحويل تجربة الرعاية الصحية للمرضى من خالل تبسيط الصحة عن بعد وشراء األدوية وتوصيلها، من بين 

 www.Vezeeta.comرحلتهم في مجال الرعاية الصحية رقميًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 

 
 - انتهى-

 

 

 فيزيتا حول شركة 

ية الصحية وذلك باستغالل قوة وقدرات فيزيتا هي المنصة اإللكترونية الرائدة للرعاية الصحية التي تخدم المرضى وتساعد على تمكينهم في كل خطوة من رحلتهم للحصول على الرعاشركة  

ي تسهيل وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة تلك الخدمات حول العالم، و  البيانات والمعرفة. وتسهم "فيزيتا" التي يثق بها المرضى وموفرو الرعاية الصحية ورواد القطاع الطبي ف

 بلدان حيث تمكنهم من البحث عن أفضل األطباء والخدمات الطبية والحجز لديهم واالطالع على التقييمات بشأن األطباء والخدمات، وذلك كله 6ماليين مريض في  4تغيير تجربة الحجز ألكثر من 

موفر للرعاية الصحية مدرج على منصتها. لمعرفة المزيد عن "فيزيتا"، تفضلوا بزيارة موقع  30,000مبتكرة ألكثر من  SaaSتطبيقات   يقة واحدة. وتوفر "فيزيتا" كذلك حلولفي غضون دق

www.vezeeta.com 

 االتصال بـ:لتوجيه االستفسارات الصحفية، يرجى  

 

 فيزيتا: 

 جرمين الزغبي 

 germin.elzoghby@vezeeta.comبريد إلكتروني: 

 ايشفاريا تياجي 

 aishvarya.tyagi@vezeeta.comبريد إلكتروني: 

 

 تابعونا على: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vezeeta 
Facebook: https://www.facebook.com/Vezeeta/ 

Twitter: @VezeetaComms; @VEZEETA_Egypt; @VEZEETA_KSA 
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