
 
 
 

 

«اتعةناعناافتتمحاالفرعااليملسالتركزاالبرجاسخام اف اIDHالتشخيص االتتاملة االامضةخ ا 

 كمضصتملاضصزنساضمركاضغرباالامهرة

خهل السكيب شهك ر ايخةرض نكمس اسكيراةةاةب الامت الي  ةسكي الق  قه     ايمثل ذلك ثالث مراكز البرج سكاا  الي  اام  الركركب طالقها 
، سكيةاا قاياا  ير  الامت الاااطب الي  يظى  ط ا ااا  ايهكيب اليركية كةب ي  السكت   2022 نكايةب لى  ايال خهل لا   ثهثب مراكز
 الم ري

 

ا2022لمرساا29الامهرةاولند ا|ا

وه  هكركب اادالض ي  ماال الرلايب ال كظةب وةميال شلمال ا لبر شسكتا  م كر ،  IDH)المياامىب القاطضكب  شلىا  الةت  هكركب اليركية  

واياد  والسككتدا  وجةاةريا، لس  قه  العر  اليامل لمركز البرج سككاا  ل هككيب اليرككية ككةبر ويقج العر  الااليال ي  كاطةيال طةزجل 

يركاا الاغراي  ليالما  ايهكيب الياطيب لىركركب طاليبااح شاال اياةاال اقسكيراةةاةب الي  طااك طغرب القاهرض، وهت ما سكةسكاهف ي  ةيزيز اقج 

ق ةظى  طاليغاةب الاايةب مس هاح اليالما ر ويمثل ذلك ثالث مراكز البرج سككاا  الي  اام  الرككركب طالقها ا خهل السككيب شهكك ر ايخةرض، 

وير  آخر ي  ا  م كر الااليالض طمااقب هكر     اهرض ي  ديسكمبر المانك ير  جاليال ي  ا  ية كل وال ر  طغرب الق  وذلك طيال  قه 

جااح الركركب   والبااال لى القاهرض ههل شكيتطر المانك ر وسكتق ةسكاهف العرو  الااليالض ي  ةيزيز لهمب البرج سكاا  طالسكت  الم كري،  

 مركز البرج ساا  ي  الم االسةس وهبرارلي   قه  يرل  

ةتيرها العرو  ايخرى، سكككتق يتير العر  الااليال لمركز البرج سكككاا  طااب مياامىب مس خالما  ايهكككيب   وطاإلنكككايب  ل  اليالما  الي 

اليركية كةب، ي  نكتال ةيزيزح طثاالق ةقاةا  ايهكيب اليركية كةب ي  السكت ، اةث سكيركمل اليالما  المقالمب شهكيب الرجةس المغااقةسك  

(MRI)ايهكيب المقايةب  ، وCT  السكةاةب والعظ  طاسكييالا  متاد اليبايس  (، وايهكيبx-ray وشهكيب المتجا  يت  ال كتةةب لى  الاسكف ،)

(، والي كتير طثهكيب ماما، والي كتير  EMGواسكف اليضكه   ،  (EEG)(، اسكف الم  الا رطاد   ECGوالقىب  اإليات(، واسكف القىب  

لعظ  العاةس وايسكاا ر ويضكف العر  الااليال جيبب مس اقسكيركاايةس (، طاإلنكايب  ل  ايهكيب الباجتاامةب PET-CTالمقاي  البتزييروج   

الميضكرمةس ي  مييى  ةي ك كا  ايهكيب اليركية كةب ي  م كري مما سكةثمر لس ةزويال اليمهال طيقااير شهكيب ةركية كةب لى  شلى  

الم كرير طاإلنكايب  ل  ذلك، سكتق ةسكيعةال   مسكيتيا  الالاب طما يهدف السكميب والمااجب القتيب الي  ةاعرد ط ا اليركية  المياامىب ي  السكت 

سكالب مس  جراال   24الركركب مس القالاا  اليااتلتجةب والرامةب الي  ةاخر ط ا، وذلك لبر ةتيةر  مااجةب ا كتل اليمهال لى  الايادخ خهل  

 اقخيباا لس قريق زيااض المتاج اإللايروج  شو الظساب المي   لى  ةابةق التاةسابر

 اليزازهالس  تمحاالفرعاالجديد،اأعرضتاالدكتورةاهنداالشخخرضصن االرسصساالتنفص لالشخخرك االتشخخيص االتتاملة االامضةخخ ااوتعةصاًماعةىاافت

لمركز البرج سكاا  والاي يقج طثاال اياةاال اقسكيراةةاةب ي  مااقب مرب القاهرض الي  ق ةظى  طاليغاةب الاايةب مس   الياملطاييياح العر  

هاح اليالما ر وشنككاي  ش  العر  الااليال سككةسككاهف ي  ةظقةق اشيب الرككركب ال اديب  ل  اليتسككج طب ككمي ا الاغرايةب مس شجل ةتيةر خالما   

  كبر مس اليمهال طمااقب القاهرض الابرى، وذلك طاليبااح  نكايب مامىب ليالما  اليركية  الي  ةقالم ا الركركبرايهكيب يادقب الاتدض لقالالض ش

مىةت  جاةه، سكيةاا لزيادض  200إلقه  ثهثب يرو   نكايةب خهل العيرض المقبىب طياىعب اسكيثماايب ةبى    وشنكاي  الركرطةا  ش  الركركب ةيا 

اليماد الاىةب  مج اسكيامال المياىبا  واليتيكةا  الهزمب لظ كتل جمةج يرو  البرج سكاا  لى  هك ادض  اليتسكج طيالما  ايهكيب اليركية كةب

 (رACRايمرياةب ل هيب  

 ماا  قهاه   ي  البرج سكاا  مىةت  جاةه 250اةمي ا   ةيااوزطضك  اسكيثمااا   اام   اليركية  المياامىب القاطضكب جالير طالاكر ش  هكركب  

ر وخهل  ماا  قها ا  المالةب واليرككغةىةب طرككال مىظت   اكز ي  ةامةب جيادا اشثمر لس جااح المر  مما،  2021اي  ج ايب لا   2018ي  لا   

شل  يظ  قب ،  80شل  لمةكل وةقكاليف اتال    60وجاظك  ي  خالمب شكثر مس    ،%80طثكثر مس  يرادا  مركز البرج  ااةعيك ،  2021لا   

ر واال جاظ  الا تد السكاليالض الي  ةبال ا الركركب  وةيال التةةرض السكرييب لامت شلمال يرو  البرج سكاا  %70ض سكاتيب ةبى  اتال   \وه  زيا

 لهاةقاال طمسيتيا  الاعاالض اليرغةىةب ي  ةيزيز مسيتيا  الرطظةب طما ييااوز ةتايا  اإلدااضر 

 —ج ايب البةا —
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اا(IDH)نب ةاعناشرك االتشيص االتتاملة االامضة اا

هككركب اليرككية  المياامىب القاطضككب ه  هككركب اادالض ي  ماال الرلايب ال ككظةب طمااقب الرككر  ايوسكك  وهككمال شيريقةا، وةيمل ي  م ككر واياد  
 كر،  يب ي  موالسكتدا  وجةاةريار وةضكف اليهما  اليااايب ايسكاسكةب لىمامتلب كل مس ميامل البرج والمييبر لىيظالةل الابةب ومراكز البرج سكاا  ل هك

مال مرريب طاإلنايب  ل  طةتقب ي   اياد (، واليراقب والمييبر ي   الستدا ( و ياتقب ي   جةاةريا(ر  ةظى  الرركب طسال قتيل اايل وساطقب شل
جت  مس اليظالةل    2000يةما يييىق طميايةر الاتدض والسككهمب، لهوض لى  هكك ادا  اقليماد المييرق ط ا دولةاا لمظعىب شلمال ا الي  ةرككمل ما يزيال لس 

ا مس    507الابةبر وةضف هباب يرو  الرركب  ، كما سيتايل الرركب اليتسج ي  الميامل مس خهل جمتذج شلمال مظتاي 2021سبيمبر  30يرلاا اليبااا
مىةا  اسككيظتاذ ي  شسككتا  جاليالض  يتير ما ككا  ااطىب لىياتيرر طاإلنككايب  ل  الامت الابةي  لىرككركب، ةرككمل خا  اليتسككج خهل المراىب القادمب ةاعةا ل

تاذ لى  طالركر  ايوسك  وشيريقةا اةث ييااسكب جمتذج شلمال الركركب مج ةظقةق شا ك  اسكيعادض مس شجماق اقسكي هك والرلايب ال كظةب يضكها لس اقسكيظ
القاطضكب هكركب مسكاىب ويقاا لقتاجةس جةرسك  ا كب كبةرض مس ايسكتا  الي  ةعيقر  ل  الاةاجا  الضكيمب ي  هاا الماالر ةيال هكركب اليركية  المياامىب  

 : كتد السك ف  2021ر وةف ةاعةا القةال المزدوج ي  البتايكب الم كريب خهل هك ر مايت 2015( ماا لا  IDHCومالاجب ي  طتايكب لاال   كتد السك ف   
IDHC.CA  لميريب المزيال، يرج  زيااض متاج الرركب (ر.comidhcorp ر 
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 التوقعمتاالتستابةص 

مسيقبىةب، واليتاج المسيقبى  هت شي ةتاج ق يي ل طتاادج او ااالاق ةااييةب، ويماس الييرق لىةه لس قريق اسييالا  مثل يظيتي هاا البةا  لى  ةتايا   

ةييز ق،  اليبكااا  والاىمكا  اقةةكب قويقكا لىيقكاليرا ق، قة كالقق، قمرةقكبق، قةقكالاق، قةيظمكلق، قةييقكالق، قاكالق، قاليقكاليرا ق، قةعير،ق، قةتايكا ق، ق

، قمماسق، قميتاجق، قمرككرولا ق، قيابغ ق، قلى  لىفق، قسككتقق، او ي  كل االب، ما ياعة ا او ةيبةرا  اخرى مماثىب الي  ة الق  قةرىق، قةيا ق

ىةب او اليا   ال  الييرق لى  اليتاج طاليبااح مسيقبى ر هاا ياابق، لى  وجه الي ت ،  ل  اليتايا  الي  ةيضمس ميىتما  لس الايادخ المالةب المسيقب

الي  ةؤثر   اليتايا  طرككث  ايلمال اليااايب واإلدااض، والامت شو الرطظةب والىروق اقاي ككاديب والياىةمةب اليامب ي  المسككيقبل ومةرها مس المسككادلشو 

 رلى  الرركب

يرانككا  اإلدااض وةااتي لى  اليتايا  المسككيقبىةب ةيال وج ا  الاىر الظالةب إلدااض الرككركب  قاقدااضق( لى  شاالاق مسككيقبىةب، والي  ةقت  لى  اي

عكا اخيهيكا  ميكاقر ميرويكب ومةر ميرويكب وما تلكب، ومةرهكا مس اليتامكل الي  اكال ةؤثر لى  ا  ةات  جيكادخ الرككككرككب العيىةكب شو شداالهكا شو  جاكازاة كا مييى

بىةب يكرااب شو نكماار اال ييسكبب ةظقق شو لال  ةظقق  جتهرياا لس شي جيادخ ي  المسكيقبل، او لس شداال الركركب شو اجاازاة ا التاادض ي  هاح اليتايا  المسكيق

ق اليتايا  سكككتاال هاا اقييرا، ي  اخيهق الظالب المالةب العيىةب لىركككركب او جيادخ لمىةاة ا اخيهيا جتهريا لس هاح اليتايا  المسكككيقبىةب، شو لال  ةتاي

 ركاج  يريظب او نماةب

ال ةيسكبب ي  اخيهق اليتاج المسكيقبى  او اليقالير شو اليابؤ اخيهيا جتهرياا لس ايمر التااجر هاح  ةيضكج شلمال الركركب ليالد مس المياقر والركاتك الي  ا

لىةه يال  الرركب  الميىتما  واآلااال واليتايا  المسيقبىةب ةيال اشيب وااالب اإلدااض وا   لالاد هاا اليقرير واال يارش لىة ا ةغةةر طالو   خااا مسبق، و

  ا شي لبال طي ت  مراجيب شو ةياليل شو ةثكةال اليتايا  المسيقبىةب التاادض ي  هاح التثةقبرمةر مسئتلب وق يقج لىة
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