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التابع  لمركز البرج سواا  لى    صولية الووحدات الملجات فلق    وحدة الطب النلويحصول   

 (ACR)  شهادة التماد الاىة  األمرياة  لألشع 

يحظى بها القتناص  يص النمو الجذابة التي  ضتتتعن تأ تلهي ها  ، ةستتتته  النمو الماستتتتياتيجية تحقيق   نحوهذا اإلنجاز خطوة مهمة يمثل 
 قطاع األشعة التشخيصية  ي السوق المصيي

 2022 أكتلبر 5القاهرة ولند  | 

، وهي شتيةة ااد ة  ي مجا  اليتاية الصتحية وتمت  أتمالها ت ي أستواق مصتي  IDH)أت نت اليوم شتيةة التشتخيا المتمام ة القابضتة  

ل يج ستتتتمتان ت ى ميةز ال  ةالتتابعتوووت ا  المواتا   وق الصتتتتوتيتة واألادن والستتتتودان ونيجيييتا، تأ وصتتتتو  ووت ة الطت  النووي 

مأ  ي إ ييقيا والميموقة   ى هذه الشتتهادة  ويعت ي ال يج ستتمان هو أو  ميةز يحصتتل ت(. ACRاتتماد الم ية األمييمية لألشتتعة   شتتهادة

  ي الشيق األوسط.األوادل 

، ويث  ت ى مستتتوا العالم األشتتعة الط يةاالتتماد  ي مجا     ا شتتهادواو ة مأ أهم ( ACRاتتماد الم ية األمييمية لألشتتعة   شتتهادة  تعو

المواودة  المع ا  واألاهزة  ةفاءة ميااعة  مأ خع   ية  التصتتويياألشتتعة  تضتتمأ ل عميل أت ى دااا  الجودة واألمان  يما يخا خ ما   

خضتوع مخت    يوع  وق  نجح ميةز ال يج ستمان  ي الحصتو  ت ى شتهادة االتتماد بع  الجودة.  مان بالميةز والطاقم الط ي وتم يا  ضت

الميةز ت ى ومأ الج يي بالذةي،  ق  قام    .التشتتلي ية ا ات ية إاياءاتهةذلك ودقيقة لضتتمان اودة األاهزة المستتتخ مة    الميةز لعم ية  حا

ةذلك ، والمق مةخ ما   الل تلة  مأ اودة وةفاءة مأ خ ياء اليتاية الط ية لمؤستتتتستتتتة التمويل ال ولية  تابع   ييق  بالتعاون مع  م اا تاميأ  

بما التشتلي ية  هتم يات  وأ الميةز  ستياستا   وأ يما يخا التحستينا  المط وبة ستواء  ي ال نية األستاستية  ا  التوايهية اإلاشتادالحصتو  ت ى 

 .(ACRالم ية األمييمية لألشعة  ومتط  ا  معاييي  يتماشى مع  

شتتيةا   مع    تفاقيا ها  ي تق  الع ي  مأ االيستتات ستتو      ،ميدود إيجابي ة يي ت ى الشتتيةة  ةال ولي ه اإلشتتادة هذيمون لمأ المتوقع أن و

ة يي  اذب ت د باإلضتا ة إلى  ،المعتم يأ دوليناالط ية مع مق مي الخ ما    التعاونالتي تتط ع إلى الم يا  والمنظما  ال ولية  التلميأ الياد ة 

وا يي بالذةي أن هذه الشتهادة ليستت األولى التي تحصتل ت يها المجموتة،  .  الخ ما  تالية الجودة ى تالياغ يأ  ي الحصتو   مأ العمعء 

ا بلن 2018 ي تام  (CAP ألط اء ت ماء األمياض  م ية األمييميةالاتتماد  التابع ل  يج ستمان ت ى شتهادة   Mega Lab ق  وصتل   ، ت من

  ال يج سمان هو الميةز الووي  الحاصل ت ى هذه الشهادة  ي مصي وتى اآلن.

أهمية االتتماد ال ولي الذي    ، الرئةس التنفةذي لرورك  التروصةا المتاامى  القاب،و ،، أوضوت  الدكتلةة هند الروربةنيي هذا السوةاقفو

التابعة لميةز ال يج ستتمان باتت ااه خطوة مهمة ت ى طييق التوستتع ووو ا  المواا   وق الصتتوتية  وصتت ت ت يه وو ة الط  النووي  

يصت ح واو نا مأ أ ضتل مياةز لبخ ما  األشتعة التابعة ل شتيةة وةذلك نمو الشتيةة ةمل، وهو ما يعمل التزام الشتيةة بتطويي ال يج ستمان 

 يوع ا ي ة  أابعةخع  العام الماضتي   ا هذه اليؤية،ا تتحت،  ي إطا  الشتيةةأضتا ت الشتيبيني أن خ ما  األشتعة التشتخيصتية  ي ال عد. و

إدااة وأة   الشتيبيني أن .  يمصتيالستوق ال ي  تالية الجودة  أة ي مأ العمعء وتلطية الط   المتزاي  ت ى خ ما  األشتعة  شتييحة  لخ مة  

(  CAP، إلى اان  شتهادة  تتماد ال وليأن ذلك االمشتيية إلى بما تق مه مأ خ ما   ادقة الجودة لعمعدها بشتمل متواصتل،  خواة  الشتيةة  

 بجودة وأمان خ ماتنا.الميام ميدود إيجابي ت ى ثقة تمعء  ماسيمون له ل يج سمان،ميةز االتابع ل Mega Labالتي وصل ت يها 

ط ية الخ ما   أن باقة ال  الدولة ،، مسووو  مصور والقائب بملما  المدير القطري بموسوس  التملي   ياسومةن التةنيكدت  ، أمن ناحة  أخرىو

شتهادة االتتماد . وأضتا ت أن مصتيالتي تق مها شتيةة التشتخيا المتمام ة القابضتة ستو  تستاهم  ي تحستيأ وياة العمعء  ي تالية الجودة  

ا ل ت ت ك تلتي   انعمل ميدوده اإليجابي بيأ مؤستستة التمويل ال ولية وشتيةة التشتخيا المتمام ة القابضتة، وهو ما المثمي والممت  عاون  تتويجن

  .يمصي ي السوق التو يي خ ما  ط ية ذا  مواصفا  تالمية  ي 

منذ وذلك م يون انيه  ي ال يج ستتمان  400تق ا بحوالي ا يي بالذةي أن شتتيةة التشتتخيا المتمام ة القابضتتة قامت بضتتر استتتثمااا   

مالية وتشتلي ية بشتمل م حوم منذ   نتادجتحقيق  ي  ه  ، مما أثمي تأ نجاو2022األو  مأ تام نهاية النصت   ووتى    2018 ي تام   هطعقان 

 . ويلتي2022مي ون انيه خع  النصتت  األو  مأ تام  35لتستتجل    %78بلةثي مأ   قوية  إييادا تستتجيل   ميةز ال يجواصتتل  و.  إطعقها

، وهو ما %77إلى اان  ااتفاع ت د العمعء بمع   ستتتنوي    %85ستتتنوي  بمع   المق مة الط ية    ا الفحوصتتتت د ااتفاع   ذلك ت ى خ فية

وق  نجحت الجهود الستتت ي ة التي ت ذلها الشتتتيةة لعاتقاء بمستتتتويا  المفاءة التشتتتلي ية  ي تعزيز . الط   ت ى خ ما  الميةزنمو  يعمل

 مستويا  اليبحية بما يتجاوز توقعا  اإلدااة.

 —نهاية ال يان—
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  (IDH)نبذة لن شرك  الترصةا المتاامى  القاب،   

شتتيةة التشتتخيا المتمام ة القابضتتة هي شتتيةة ااد ة  ي مجا  اليتاية الصتتحية بمنطقة الشتتيق األوستتط وشتتما  أ ييقيا، وتعمل  ي مصتتي واألادن 
صتي،  عة  ي موالستودان ونيجيييا. وتضتم الععما  التجااية األستاستية ل مجموتة ةل مأ معامل ال يج والمخت ي ل تحاليل الط ية ومياةز ال يج ستمان لألشت

ما  مشي ة باإلضا ة إلى بيوالب  ي  األادن(، والتياالب والمخت ي  ي  السودان( وإيموالب  ي  نيجيييا(.  تحظى الشيةة بسجل طويل وا ل وسابقة أت
نوع مأ التحاليل    2000 يما يتع ق بمعاييي الجودة والستتعمة، تعوة ت ى شتتهادا  االتتماد المعتي  بها دولينا لمحفظة أتمالها التي تشتتمل ما يزي  تأ 

ا مأ   538الط ية. وتضتم شت مة  يوع الشتيةة   ، ةما ستتواصتل الشتيةة التوستع  ي المعامل مأ خع  نموذج أتما  محواي 2022  يونيو  31 يتنا اتت اان
اق ا ي ة  يو ي منصتتا  قاب ة ل تطويي. باإلضتتا ة إلى النمو الط يعي ل شتتيةة، تشتتمل خطط التوستتع خع  الميو ة القادمة تنفيذ تم يا  استتتحواذ  ي أستتو

قيق أقصتى استتفادة مأ أنماط االستتهعا واليتاية الصتحية  ضتعن تأ االستتحواذ ت ى بالشتيق األوستط وأ ييقيا ويث يتناست  نموذج أتما  الشتيةة مع تح
أ اييستي وصتة ة يية مأ األستواق التي تفتقي إلى الميانا  الضتخمة  ي هذا المجا . تع  شتيةة التشتخيا المتمام ة القابضتة شتيةة مستج ة و قنا لقواني

  : ةود الستهم  2021. وتم تنفيذ القي  المزدوج  ي ال واصتة المصتيية خع  شتهي مايو 2015مايو ( منذ IDHCوم ااة  ي بواصتة لن ن  ةود الستهم   

IDHC.CA  .) لمعي ة المزي ، يياى زيااة موقع الشيةةidhcorp.com . 
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