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 عن بعد مع أطباء عالميين دوكسبرت هيلث تحصل على تمويل أولي من أجل منصتها لالستشارات الطبية 
 م 2021يناير  12القاهرة، مصر، 

 

 

مكون  ( على تمويل أولي  Telemedicine( الناشئة في قطاع الطب عن بعد )Docspert Healthحصلت شركة دوكسبرت هيلث )
و مقريها  –مجموعة مستثمرين في الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا. دوكسبرت و  البس" 6"فالت  من  بالدوالر األمريكيأرقام   6من 

 تعتزم االستفادة من هذا التمويل في توسيع نطاق خدماتها التي تقدمها في مصر و دول الخليج العربي. -في مصر و بريطانيا

 

فبراير  انطلقت شركة دوك في  هيلث  تقدم    2020سبرت  الشرق األوسط  في  أول منصة  تعد هي  و  عن طريق مجموعة من األطباء، 
السفر   عناء  دون  وأفريقيا  األوسط  الشرق  لسكان  وأمريكا  أوروبا  في  العالميين  األطباء  أفضل  من  مقدمة  بعد،  عن  طبية  استشارات 

 وتكاليفه. 

تخصص طبي ,و الذين تم اختيارهم بعناية    40طبيب خبير عالمي في    120كثر من  تمتلك دوكسبرت هيلث شبكة واسعة مكونة من أ
 من بريطانيا و الواليات المتحدة األمريكية و أوروبا. 

الحالي في برنامج "فالت   الوقت  ، وتستعد لعرض تجربتها  2020البس" لتسريع األعمال دورة خريف    6تشارك دوكسبرت هيلث في 
 . 2021( والمزمع إقامته في فبراير Demo Day)الناجحة في اليوم النهائي  
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في هذا الصدد، صرح البروفيسور هشام مهنا، رئيس مجلس إدارة دوكسبرت هيلث و أحد أبرز الجراحين عالميا في مجال جراحات  
فالي ولندن". وأضاف "أن  أورام الرأس و الرقبة، قائاًل: "إننا سعداء للغاية بتوقيع اتفاق شراكة مع مجموعة من المستثمرين من سيليكون  

ما جذب المستثمرين ليس فقط منصتنا التكنولوجية المبتكرة ونموذج العمل، ولكن أيضًا شعورهم بالمسئولية المجتمعية تجاه المرضى، و  
 رغبتهم الكبيرة في مساعدة دوكسبرت هيلث خالل رحلتها لتوفير خدمات طبية أفضل للشرق األوسط و أفريقيا". 

فقط كمستثمرون خطة عمل   ( في كاليفورنيا: "لم يجذبناMAC Capital Partnersشودري، الشريك اإلداري في شركة )أضاف محمد  
 دوكسبرت الممتازة وخدمتها ذات الجودة العالية، بل أيضًا األثر اإليجابي الذي تتركه في المجتمع"

رة: "تمتاز منصة دوكسبرت الطبية العالمية بوصفة نجاح  ( بالقاهFlat 6 Labsفي السياق ذاته، صرح ألبرت مالطي، مدير شركة ) 
 Flat 6خاصة تمزج بين منصة إلكترونية مبتكرة في مجال الطب عن بعد جنبًا إلى جنب مع فريق قوي من المؤسسين، كما تتطلع ) 

Labs "إلى أن تكون جزءًا من رحلة نمو و نجاح دوكسبرت ) 

على الحصول  من  المرضى  دوكسبرت  منصة  أو    ُتمّكن  الفيديو  طريق  عن  إما  عالمي،  خبير  طبيب  من  بعد  عن  طبية  استشارات 
مكونة من   لجنة  بعد علي  للمرضى عرض حالتهم عن  أيًضا  ويمكن  الخبير،  تقرير طبي مفصل من  أطباء خبراء    4الحصول علي 

اللغة العربية؛ بهدف مساعدة  عالميين أو أكثر باالستعانة بمنصة دوكسبرت هيلث ، كما توفر المنصة مساعد طبي متخصص يجيد  
 المرضى خالل رحلتهم العالجية.

، ورغبة منها في مساعدة غير  فرصة الحصول على خدمة طبية متميزة للشرق األوسط وأفريقيا   رسالة دوكسبرت األساسية هي أن تتيح
 % من األرباح لتوفير استشارات مجانية للمرضى الغير القادرين. 5القادرين؛ فإنها خصصت 

 


