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  رعاية الصحيةقطاع ال

  4112سبتمبر  17 قاهرة، مصر،ال      

 

 

 األوسط الشرق منطقةفي  الصحية لرعايةافي مجال  جديدة اتتقني حتطرسيمنس 

 لألشعة الدولي المؤتمر خالل

 

 الرعاية الصحية في مجال  تعمل سيمنس على تمكين دول المنطقة من مواجهة أكبر التحديات 

  مراكز الرعاية الصحية ذات الميزانيات المحدودة ثورية جديدة لتقنيات 

  االشعة المقطعية جهازيساعد  SOMATOM Scopeفي قطاع الرعاية الصحيةنفقات في تعزيز الكفاءة وخفض ال 

 

 

والبنية التحتية، استعرضت شركة سيمنس، الشركة المتخصصة في مجال اإللكترونيات والهندسة الكهربائية، والتي تعمل في الطاقة، 

 4112 لعام لألشعة الدولي المؤتمر خاللوذلك  األوسط الشرق لمنطقة والصناعة، والرعاية الصحية، سلسلة من تقنيات الرعاية الصحية

 .سبتمبر 14 إلى 9 بين الفترة خاللوامتد  المتحدة العربية اإلمارات بدولة دبي مدينة فياختتم فعاليته  والذي

 

وفي إطار التزامها بتلبية اإلحتياجات المتنامية للمنطقة في مجال الرعاية الصحية، عرضت سيمنس مجموعة من اإلبتكارات التقنية 

ومن خالل هذه األنظمة المبتكرة، ترسخ سيمنس من مكانتها كشريك موثوق . والمصممة خصيصاً لتحسين خدمات الرعاية الصحية لألفراد

الءه على مكافحة األمراض األكثر تهديًدا في العالم، فضالً عن اإلسهام في رفع الجودة واإلنتاجية في مجال الرعاية فيه يلتزم بمساعدة عم

وتتسم جميع األنظمة المتطورة التي عرضتها سيمنس  بجودة الصور . الصحية وتحسين فرص المرضى في الحصول على العالج

 .يل مقرونة مع انخفاض التكلفة اإلجمالية لملكية هذه األنظمةالتشخيصية والكفاءة العالية في عمليات التشغ

 

  slice CT scanner-16المزود بستة عشر شريحة  SOMATOM Scopeومن ضمن هذه االبتكارات، جهاز األشعة المقطعية 

ل كتكاليف العمليات التشغيلية بشبدوره في خفض والذي يستهدف مراكز الرعاية الصحية ذات الميزانيات المحدودة حيث يمتاز هذا النظام 

مقارنًة بالجيل السابق من أجهزة األشعة ( متوسط ثماني سنوات)٪ 53التشغيلي للجهاز وذلك بنسبة تصل إلى  هملحوظ وذلك على مدار عمر

يزانيات المحدودة المقطعية وهو ما يجعل هذا الجهاز الحل المثالي لمراكز األشعة الخاصة والمستشفيات الصغيرة والمتوسطة ذات الم

وخاصة أنه يغطي كافة الفحوصات الروتينية لألورام باإلضافة إلي قدرته على تصوير اإلصابات المختلفة و حاالت األشعة التداخلية و 

 .األوعية الدموية

 

الروتينية، فإن  والذي يأتي مزوداً بإمكانيات تغطي كافة التطبيقات اإلكلينيكية SOMATOM Scopeوبفضل جهاز االشعة المقطعية 

م نظام . سيمنس تساعد عمالئها على معالجة مشكلة التكلفة المرتفعة في أنظمة الرعاية الصحية هدف ب  SOMATOM Scopeوقد ُصمِّ

على تعزيز الكفاءة، حيث يقوم تلقائًيا باختيار عوامل  التصوير المثالية لتشغيل الجهاز وهو ما يسمح بزيادة عمر األنظمة وخفض النفقات 

 .مدار فترات التشغيل
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إن سيمنس بوصفها شريًكا يحظى بثقة عمالئه، تسعى : "ومن جهته صرح، محمد الوتيدي، رئيس قطاع الرعاية الصحية في سيمنس مصر

الئنا من على الدوام في تحقيق نقالت نوعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خالل تقديم ابتكارات مهمة، كما أننا نعمل عن كثب مع عم

أجل تقديم حلول تساعدهم على مواكبة المتغيرات التي تطرأ بشكل مستمر على مجال الرعاية الصحية، فضالً عن االرتقاء بجودة حياة 

  ."المريض، وهو ما يؤدي إلى توفير رعاية أفضل وبأسعار معقولة

مجموعة من أحدث التقنيات ومنتجات الرعاية الصحية خالل المؤتمر الدولي الثامن والعشرين لألشعة والذي جمع هذا  سيمنس عرضتهذا و

متحدث من جميع أنحاء العالم حيث استعرضت سيمنس خالل الجلسة الصناعية للمؤتمر أحدث اإلبتكارات في مجال  231العام أكثر من  

عمل للمتخصصين  في األشعة المقطعية ، للتركيز على إجراءات خفض الجرعات اإلشعاعية عالج األورام، كما عقدت سيمنس ورشة 

 .باستخدام أحدث التقنيات التي تساعد على تحقيق بيئة آمنة للمرضى واألطباء

 

 :لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع

 سيمنس مصر، العالقات اإلعالمية

 1171-854 (106) 20+هبة عبد الحميد، 

 heba.abdelhamid@siemens.com :بريد إلكتروني

 

 

عملية أحد أكبر الموردين في العالم في مجال منتجات الرعاية الصحية، باإلضافة إلى كونه رائًدا في مجال التصوير الطبي ووسائل التشخيص المقطاع الرعاية الصحية في شركة سيمنس  يعد

بدًءا بالوقاية : لعمالئها منتجات وحلوالً تغطي جميع مراحل عملية تقديم الرعاية للمرضى snemeiSومن خالل مصدر واحد فقط، تقدم . وتقنية المعلومات الطبية وأجهزة تقوية السمع

ياب العمل السريري في التعامل مع أشهر األمراض، فإن سيمنس قد جعلت أيًضا الرعاية ومن خالل تحسين انس. والكشف المبكر ومروًرا بالتشخيص ووصوالً إلى العالج والرعاية الالحقة

ل . ألف موظف حول العالم، ويمتد عمله في جميع أنحاء العالم 34ويعمل في قطاع الرعاية الصحية في شركة سيمنس نحو . الصحية أسرع وأفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة وقد سجَّ

 :لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة. مليار يورو 4مليار يورو وحقق أرباًحا بلغت  15.1إيرادات بلغت ( سبتمبر 51حتى ) 4115لمالية القطاع في السنة ا

www.siemens.com/healthcare 
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