
 

 منصة يداوي وشركة مدنت مصر: شراكة لتعزيز التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية 

 عمالء شركة مدنت مصر يمكنهم اآلن طلب أدوية التأمين الطبي من خالل تطبيق يُداوي 

 

أعلنت "يُداوي مصر" عن شراكتها مع "مدنت مصر" الرائدة في مجال إدارة البرامج : ابريل  ٢٠٢١ ١٩ -  القاهرة، مصر

الصحية. تهدف هذه الشراكة إلى خدمة آالف العمالء الُمؤمن عليهم وتسهيل عملية صرف أدوية التأمين الصحي عبر اإلنترنت، 

 طبية.  صيدلية ُمرخصة في كل أنحاء مصر ضمن شبكة يُداوي ال 2,000من خالل أكثر من 

يمكن لعمالء مدنت المشتركين بالخدمة تحميل تطبيق يُداوي بكل سهولة، وإنشاء حساب لهم لتسجيل بياناتهم وأدوية التأمين 

الشهرية الخاصة بهم. وبذلك يستطيعون طلب أدوية التأمين بشكل دوري دون الحاجة إلعادة تسجيل بياناتهم عند كل طلبية.  

مكن للعمالء تحميل صورة لروشتة الطبيب والحصول على موافقات التأمين الطبي أونالين وفي حالة طلب أدوية جديدة، ي

 خالل دقائق، دون الحاجة للتوجه إلى الصيدلية أو استيفاء الموافقات الورقية التي تستنفذ وقت وجهد العميل.

عميل للطلب، يتم الحصول على الموافقات  بذلك يصبح طلب الدواء عملية رقمية ال تحتاج أي تدخل من العميل. فبمجرد إرسال ال

 بشكل تلقائي ويتم تحويلها إلى أقرب صيدلية ُمرخصة والتي بدورها تقوم بتوصيل الدواء للعميل. 

مليئًا بالتحديات على كافة المستويات. وهو ما جعل   2020قال د.هشام الشاذلي، المدير العام لشركة مدنت مصر "كان عام 

هتمام الجميع، في ظل زيادة الوعي بأهمية الرعاية الصحية والحاجة الُملحة لخدمات صحية ذات جودة  الرعاية الصحية محور ا

جعلت الكثير من المرضى  19-التكنولوجيا دوًرا ال يقدر بثمن". وأضاف "أزمة كوفيد علىعالية. ومن هنا بات للحلول القائمة 

األطراف المعنية بالتأمين الطبي إلى السعي لتوفير خدمة التوصيل  ومتلقي الرعاية الصحية يلزمون منازلهم، وهو ما دفع كل

  للمنازل لجميع خدمات الرعاية الصحية".

ومن جانبه، أوضح كريم خشبة، المدير التنفيذي لشركة يُداوي، بأن مهمة يُداوي هي توفير منصة موحدة تشمل جميع الخدمات 

ي توفير أدوات وخدمات إلكترونية، إلى جانب التعاون مع الشركات الرائدة  الطبية، وتابع "التطوير التكنولوجي واالبتكار ف

بمجال الرعاية الصحية بمصر، هو ما سيتيح الفرصة لماليين المرضى للحصول على خدمة طبية أفضل وبشكل أسهل. وهو ما  

 ."إدارة البرامج الصحية  بدأنا تنفيذه بالفعل بتعاوننا مع شركة مدنت، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات في مجال

ولقد حصلت الشركة على تمويل في عام  في مصر لشراء وتوصيل الدواء والمنتجات من الصيدلية 1يُداوي هي المنصة رقم  

( إلى جانب العديد من  CIB)الذراع االستثماري لبنك  CVenturesو Algebra Venturesبقيادة "ألجيبرا فينشرز"  2019

تكوين شبكة تضم أكبر   ونجحت فيالشركة موقع الصدارة في التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية  وتحتلالمستثمرين. 

  2,000مليون عميل من خدماتهم التأمينية عبر اإلنترنت، من خالل أكثر من  1.5شركات التأمين الطبي، ليستفيد أكثر من 

أنحاء مصر. كما توفر يُداوي خدمات إضافية، تشمل إمكانية استشارة طبيب مجانًا وطلب إجراء صيدلية ُمرخصة في كل 

 تحاليل بالمنزل. 

 

 يمكنكم تحميل تطبيق يُداوي: 
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