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لتركزاالبرجاسامنافيااسخمس «اتعةناعناافتتمحاالفرعاالIDHالتشخيص االتتاملة االامضةخ ا 

 ملامهرةضاافيالنطا االتعمسي

  ا،ضكمن اسكيراجيجيب الومو اليي جهكي د  العام الجاري  مراكز البرج سكاا  اليي اام  الركركب طالقها ا له   هو المركز الثاني منذلك  عدي 
 سعيًا الايواص  رص الومو الجذاطب اليي يحظى ط ا اطاع األشعب اليرخيصيب  ي الهوق المصريوذلك 

 

 2022أكتوضراا5الامهرةاولندنا|ا

ل ا عبر أسكواق مصكر  ، وهي شكركب رادد   ي مجا  الرعايب الصكحيب وجميد أعماIDH)أعلو  اليوم شكركب اليركخيا الميااملب الباط كب  

موطبب المعادي   لمركز البرج سككاا  لعشككعب اليرككخيصككيبل ويبا العرع الجديد  ي  هككاد واألرد  والهككودا  ونيجيريا، عن القهق العرع ال

االسككيراجيجيب اليي ال   ا الحدى المواققوهو ما سككيهككاه   ي جعزيز االنيرككار الجلرا ي لخدماة األشككعب الياطعب للرككركب طاعيبارهطالباهر ،  

، ليصككككع العكدد اي مكالي  2022ل ويُعكد ذلكك العرع هو المركز الثكاني الكذي يي  ا ييكاحكع له  عكام  جحظى طكاليلطيكب الاكا يكب من هكذد الخكدمكاة

ا انيرارها جوسي و هاه  العرع الجديد  ي جعزيز عهمب البرج ساا ي وسوف  اللى س  مراكزل   ي الباهر  الابرى  ألشعب اليرخيصيبلمراكز ا

 لطالهوق المصري الجلرا ي

وطايضكككا ب اللى الخدماة اليي جو رها العروع األلرى، سكككوف يو ر العرع الجديد لمركز البرج سكككاا  طااب ميااملب من لدماة األشكككعب  

لملواقيهكي اليركخيصكيب،  ي ضكوع جعزيزد طثحدق جبوياة األشكعب اليركخيصكيب  ي الهكوق، حي  سكيركمع الخدماة المبدمب أشكعب الرنين ا

(MRI)األشكعب المبطعيب  ، وCT  واألشكعب الهكيويب والعحا طاسكيخدام مواد اليباين ،)x-ray   وأشكعب المو اة  وق الصكوجيب على الجهك ،)

(، واليصكوير طثشكعب ماما، واليصكوير  EMG، ورسك  الع كهة   (EEG)(، رسك  الم  الا رطادي ECGوالبلب  ايياو(، ورسك  البلب  

وي كك  العرع الجديد نخبب من االسككيرككاريين  األشككعب البانوراميب لعحا العاين واألسككوا ل    ككًه عن(،  PET-CTالمبطعي البوزييروني  

لى مما سكيثمر عن جزويد العمهع طيبارير أشكعب جركخيصكيب على أع ،المخ كرمين  ي مخيل  جخصكصكاة األشكعب اليركخيصكيب  ي مصكر

 مهكيوياة الداب طما يهد  الهكمعب والماانب البويب اليي جوعرد ط ا اليركخيا الميااملب  ي الهكوق المصكريل طايضكا ب اللى ذلك، سكوف جهكيعيد

سكاعب من ال راع   24الركركب من البدراة الياوولو يب والراميب اليي جذلر ط ا، وذلك عبر جو ير الماانيب حصكو  العمهع على الويادخ له   

 ليبار عن قريق زيار  المواا ايلايروني أو الحهاب المخصا على جطبيق الواجهابلاال

عن اعيزازها   وتعةصاًماعةىاافتتمحاالفرعاالجديد،اأعرضتاالدكتورةاهنداالشخخرضصنياالرسصااالتنفص يالشخخرك االتشخخيص االتتاملة االامضةخخ 

طااب ميااملب من لدماة    الجديد الذي يُعد لطو  ألرى نحو جحبيق أهداف االسكيراجيجيب الطموحب لمراكز البرج سكاا ، وجو ير طا يياح العرع

من ا يياح عدد االثويي عرر ش ًرا الماضيب  لرريحب أكبر من المرضىل وأضا   الررطيوي أ  الرركب جماو  على مدار   األشعب اليرخيصيب

 ي الباهر  الابرىل ولعي  الركرطيوي أ  الرركب نجح   ي رج سكاا ، وهو ما سكاه   ي جعزيز انيركارها الجلرا ي  كبير من  روع مراكز الب 

ياو   ، وطذلكالمو اة  وق الصكوجيبوحداة  و  (NucMed)الطب الوووي    د لوح  (ACRشك اد  اعيماد الاليب األمريايب لعشكعب  الحصكو   

ل وأكدة الركرطيوي الركرق األوسك موطبب  من األوادع  ي  على ذلك االعيماد  ي ال ريبيا و  البرج سكاا  هو أو  مركز أشكعب جركخيصكيب يحصكع

العام المببع  روع  ديد  له   ثهثب  رعين أو  يياح وذلك اللى  انب مهكاعي ا الراميب الأ  الركركب جهكير طخطى ثاطيب نحو جحبيق أهدا  ا، 

      ل   م طردًا له  العير  الماضيبحيى جهيحوذ على حصب أكبر من سوق المصري الذي ير د نمًوا 

موذ وذلك مليو   ويع  ي البرج سككاا   400جبدر طحوالي  دير طالذكر أ  شككركب اليرككخيا الميااملب الباط ككب اام  ط كك  اسككيثماراة  

ماليب وجركليليب طركاع ملحوم موذ   نيادخجحبيق  ي  ع  ، مما أثمر عن نجاح2022عام ن ايب الوصك  األو  من وحيى    2018 ي عام   عطهاان 

 ل ويثجي2022ميلو   ويع له  الوصكك  األو  من عام  35ليهككجع    %78طثكثر من   اويب  اليراداةجهككجيع   مركز البرجواصككع  ول  القها ا

، وهو ما %77اللى  انب ارجعاع عدد العمهع طمعد  سكككووي    %85طمعد  سكككووي  المبدمب الطبيب    اةالعحوصكككعدد ارجعاع   ذلك على للعيب

واد نجح  الج ود الهكككديد  اليي جبذل ا الركككركب لهرجباع طمهكككيوياة الاعاع  اليركككليليب  ي جعزيز ل الطلب على لدماة المركزنمو  يعاس

 مهيوياة الرطحيب طما ييجاوز جواعاة ايدار ل

 

 —ن ايب البيا —
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اا(IDH)نب ةاعناشرك االتشيص االتتاملة االامضة اا

شككركب اليرككخيا الميااملب الباط ككب هي شككركب رادد   ي مجا  الرعايب الصككحيب طموطبب الرككرق األوسكك  وشككما  أ ريبيا، وجعمع  ي مصككر واألرد  
لليحاليع الطبيب ومراكز البرج سكاا  لعشكعب  ي مصكر،    والهكودا  ونيجيريال وج ك  العهماة اليجاريب األسكاسكيب للمجموعب كع من معامع البرج والمخيبر

ما  مرر ب طايضا ب اللى طيوالب  ي  األرد (، واليراالب والمخيبر  ي  الهودا ( والياوالب  ي  نيجيريا(ل  جحظى الرركب طهجع قويع حا ع وساطبب أع
نوع من اليحاليع    2000 ا دوليًا لمحعظب أعمال ا اليي جرككمع ما يزيد عن  يما ييعلق طمعايير الجود  والهككهمب، عهو  على شكك اداة االعيماد المعيرف ط

، كما سكيواصكع الركركب اليوسكا  ي المعامع من له  نموذج أعما  محوري 2022يونيو    30 رًعا اعيباًرا من   538  الطبيبل وج ك  شكباب  روع الركركب
اق  ديد   يو ر موصككاة ااطلب لليطويرل طايضككا ب اللى الومو الطبيعي للرككركب، جرككمع لط  اليوسككا له  المرحلب البادمب جوعيذ عملياة اسككيحواذ  ي أسككو

ركركب ما جحبيق أاصكى اسكيعاد  من أنماق االسكي هل والرعايب الصكحيب   كًه عن حي  ييواسكب نموذج أعما  الوشكرق سسكيا  طالركرق األوسك  وأ ريبيا  
ب و بًا االسكيحواذ على حصكب كبير  من األسكواق اليي جعيبر اللى الاياناة ال كخمب  ي هذا المجا ل جعد شكركب اليركخيا الميااملب الباط كب شكركب مهكجل

  2021ل وج  جوعيذ البيد المزدوج  ي البورصب المصريب له  ش ر مايو 2015موذ عام  (IDHCلبوانين  يرسي ومدر ب  ي طورصب لود   كود اله  : 
 ل idhcorp.comلمعر ب المزيد، ير ى زيار  مواا الرركب (ل  IDHC.CA : كود اله  
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