
 

 

كة  يتا: جميع صيدلياتنشر ز  لالرتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمريض ".. ونهدف الصحة"مرخصة من  ا في 

 

يتا للرعاية الصح تأكد - 2021 مارس 4 القاهرة،  ز كة في  يتا صيدليات جميع  الرقمية أنة يشر ز مرخصة من وزارة في 

ي رصف الدواء
م بأعىل معايي  الجودة فز ز

اف  الصحة وتخضع إلدارة التفتيش الخاصة بالصيدليات، وتلي  تحت إشر

ة إل أن، صيدلي مرخص بمزاولة المهنة يتا  مشي  ز كة  منخدمات إدارة الصيدليات تقدم في  يتا إى “خالل شر ز في 

ي القاهرة ،بهيئة االستثمار س"، الصادرة طبقا للسجل التجاري الخاص ي  كوم
ي نطاق محافظت 

ة فز ز  . والجي 

ي 
يتا فز ز كة" لديها  بيانها أنوأضافت في  ي "الشر

ام أخالف  ز وامتثال لكافة اإلجراءات  ،والمرضز و  تجاه المجتمع يقو الي 

ي تضعها وزارة الصحة، وإدارة شؤون الدواء 
 األعىلالمجلس و  ،المستهلك، وجهاز حماية وشعبة الدواء  ،القانونية الت 

  . وكافة الجهات المعنية اإلعالملتنظيم 

 

كة وأشارت  يتا شر ز ي  في 
ي بيان صحفز

ي القطاع هتداولما يتم إل عدم صحة فز
كة مؤكدةعن خدمات ، الصحي  فز أنها  الشر

ة عىل تهدف إل  تتعرض له  ما  وأن ،التكنولوجيا الرقمية وزيادة حجم أعمالها  استخداممساعدة الصيدليات الصغي 

كة يؤدى إل عرقلة استخدام التطبيقات  ي  الجديدة التكنولوجيةالشر
تسهل عىل المرضز الحصول عىل  الت 

ي الخدمات بطريقة شيعة وآمنة 
ي استخدام التكنولوجيا فز

مجال الرعاية  وهو أحد أهداف الدولة المرصية فز

 . الصحية

يتا كما  ز ز  عىل شدد البيان عىل حرص في  ي  لتكنولوجيا ا توطي 
ي المجال الصحي بمرص وجذب االستثمارات فز

الرقمية فز

يتا تأسست بصندوق ممول من الجهات الحكومية المرصية،  ز كة في  هذا القطاع الواعد والهام؛ خاصة وأن شر

، والمملكة العربية السعودية، والواليات المتحدة العربية المتحدة ومؤسسات استثمارية عالمية من دولة اإلمارات

ي ظل ،  (IFC) ، والسويد، ومؤسسة التمويل الدولي األمريكية
اجتذاب  ،المناخ الداعم لالستثمار كما نجحت، فز

قاييس عالمية من شأنها تحويل مرص من مستورد ماستثمارات لمرص تزيد عن نصف مليار جنيه لبناء تكنولوجيا ب

ي صناعة تكنولوجيا المعلومات
 . لتقدم أمام العالمووضعها عىل خارطة التطور وا ،ال مصدر رائد فز

امج  يذكر أن ي مجال الخدمات الصحية الرقمية، وإنتاج وتطوير الير
ز
كة إقليمية مرصية المنشأ، رائدة ف يتا شر ز في 

كات  ، وهي مصنفة ضمن أقوى الشر ي
ونز ق األوسط طبقا  الرائدةوالتطبيقات وإنتاج المحتوي اإللكي  ي منطقة الشر

ز
ف

يت جورنال، ومدونة تك   يتا  وتعاونت كرانش. لمجلة فوربس، وصحيفة وول سي  ز مع عدد من الهيئات في 

ز الصحي الشامل، والهيئة العامة لالعتماد والرقابة المرصية مثل  الحكومية وزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمي 

وعات الصح ي عدد من المشر
ي حققت قصص نجاح، الصحية، فز

ي المنظومة فضال عن ية الت 
ز التكنولوجيا فز توطي 

ي هذا القطاع مثل مبادرة وزارة الصحة للتوعية 
وس كورنا المستجد بالصحية وجذب المزيد من االستثمارات فز في 

يتا استفسارات تزيد عن  ز ي استقبلت فيها في 
، وسكرك مضبوط وقلبك  19والت  ز مبسوط ألف مكالمة من المواطني 

ز  ي وصلت فيها استفسارات المواطني 
  .مليون استفسار 6إل ما يقرب من  والت 

 

 



 

 

  فيزيتا شركة عن 

 كل في تمكينهم على وتساعد المرضى تخدم التي و الصحية الرعاية مجال في رائدة عالمية الكترونية منصة هي فيزيتا شركة

 المرضى بها يثق التي "فيزيتا" وتسهم .والمعرفة البيانات قوة باستغالل وذلك الصحية الرعاية على للحصول رحلتهم من خطوة

 الرعاية خدمات وتحسين تسهيل في الصحي، التأمين خدمات مقدمي و الرائدة األدوية وشركات الصحية الرعاية وموفروا

 .المتنوعة الرقمية خدماتها  خالل من دول ٦ في مريض ماليين ٦ من ألكثر العالم، حول الخدمات تلك جودة وتحسين الصحية

 .فيزيتا تطبيق باستخدام

   .فيزيتا تطبيق حّملوا أو  www.vezeeta.com موقع بزيارة تفضلوا ،"فيزيتا" عن المزيد لمعرفة
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