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 مقدمة ال
YellowDotMed ة فريدة من الخدمات التي تساعد هي شركة مبتكرة ثورية للتطبيب عن بعد متخصصة في تقديم مجموع

مقدمي الرعاية الصحية على تحقيق إدارة طبية أفضل لمرضاهم. تشمل خدماتنا تشخيص األشعة و كتابة التقارير عن بعد 
 والرأي الطبي الثاني وإدارة مشاريع اقسام األشعة من بين خدمات أخرى كثيرة. 

قيق هو مفتاح اإلدارة الطبية المختصة. نحن نقدم تشخيًصا يمكن نحن نؤمن إيماًنا راسًخا بأن التشخيص الموثوق والد
 الوصول إليه واحترافًيا وبأسعار معقولة ومتسق عبر اإلنترنت. نغير حياة مرضانا طبيا ... 

    على نحو فعال ، نغير حياة مرضانا ... 
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 عنا معلومات 

 ال ينبغي أن يكون الحصول على مساعدة طبية احترافية تحدًيا في عصر االتصاالت الرائدة. 

. هدفنا هو تقديم مشورة طبية متخصصة متى وأينما دعت  YellowDotMedانطالًقا من هذا االعتقاد ، ولدت 
 الحاجة ألي شخص يبحث عنها في جميع أنحاء العالم. 

معنا تكون عملية الحصول على المشورة الطبية سهلة وبسيطة وبأسعار معقولة ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع 
 م تقديمه من قبل فرق طبية وشبه طبية ماهرة ومتواجدة للتأكد من حصولك على الدعم الذي تحتاجه ؛ ويت

 لمرافق الرعاية الصحية   •

سواء كانت مستشفى أو مركًزا طبًيا أو قسًما لألشعة ، فإن خدماتنا ستساعدك على تحقيق أقصى قدر من رضا مرضاك من 
 مع تحسين التكاليف الخاصة بك ... نحن نقدم  خالل التشخيص الدقيق وفي الوقت المناسب 

o   إدارة قسم األشعة بالموقع 

o   خدمات األشعة عن بعد 

o  EMR  وإدارة البيانات 

 لألطباء   •

إذا كنت بحاجة إلى تشخيص دقيق يمكنك االعتماد عليه دائًما التخاذ قرارك الطبي أو الجراحي؟ مستشارو األشعة لدينا هنا  
 ر ... للمساعدة من خالل توفي

o   األشعة عن بعد 

o   خدمات استشارة الرأي الثاني 

 من أجل دراسات التصوير لمرضاك أينما أجريت ... نحن هنا لنقدم لك أفضل وأدق تحليل لهذه الصور. 

 للمرضى  •

الرأي الثاني لم يكن بهذه السهولة من قبل ، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك وتحميل القرص المضغوط الخاص 
األشعة وسنتعامل مع الباقي. ال تستطيع أن تفعل ذلك؟ ما عليك سوى إرسال القرص المضغوط إلى مكتبنا بالبريد أو تسليمه  ب

، وسنعتني بكل شيء آخر. مستشارو األشعة لدينا هنا للمساعدة من خالل توفير تقرير إشعاعي مفصل دقيق لدراسات 
ماد تقارير األشعة لدينا من قبل المجلس االستشاري الطبي بهدف الوصول إلى التصوير الخاصة بك أينما تم إجراؤها. يتم اعت
 التشخيص األفضل واألكثر دقة من خالل….

o   خدمات استشارة الرأي الثاني 
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 الرؤية 

 

أن نصبح المزود الرائد عبر اإلنترنت لخدمات التطبيب عن بعد المتكاملة المبتكرة التي تقدم رعاية عالية القيمة 
 .. على المريض تركز

 

 المهمة 
نعتقد أن العالج األمثل يتطلب تشخيًصا صحيًحا وموثوًقا ومهمتنا هي مساعدتك في اتخاذ القرار الطبي الصحيح من 

 .خالل توفير تشخيص دقيق وموثوق

كثر هدفنا هو خدمات الرعاية الصحية عن بُعد الفعالة لكل شخص وكل مؤسسة طبية من خالل االعتماد على الحلول األ
 .ابتكاًرا والتقنيات المتقدمة: نحن نخصص خدماتنا لتلبية احتياجات عمالئنا 

نعتقد أنه من خالل التعلم المثير للجدل ، ووضع خبراتنا المشتركة واالستفادة من المعرفة البحثية ، سنواصل باستمرار  
 مواكبة توقعات عمالئنا 

 

 قيم الشركة 
 

  :التعاون •

نعتقد أنه من خالل االستماع والتعلم بنشاط واالستفادة من الخبرات السابقة واالستفادة من المعرفة البحثية ، سنكون قادرين 
 .باستمرار على تقديم حلول وخدمات طبية جديدة

  :تعاون •

 .لول والتوصيات المثلىنتشارك مع زمالء وعمالء وخبراء طبيين متميزين لبناء قاعدة معارفنا الواسعة والتوصل إلى الح 

  :عطف •

نحن نؤمن بشدة أن كل شخص يستحق الوصول إلى خبرة الرعاية الصحية الرائدة في العالم. عندما يلجأ إلينا أي شخص ،  
سواء كان عضًوا أو عميًال أو شريًكا ، فإننا نأخذ الوقت الكافي لالستماع إليه وفهمه والتفاعل معه والتعاطف معه أثناء العمل  

 .ن أجل التوصل إلى حلم

  :ثقة •

 يتم اتخاذ تدابير صارمة للجودة لضمان الجودة والخدمة السريعة والموثوقة ، وثقة عمالئنا هي هدفنا األسمى

 



Page 6 of 12  www.yellowdotmed.com 

 استراتيجية العمل 
  

للحفاظ على نمو اإليرادات الذي يتجاوز متوسط أداء السوق والحفاظ على ارتفاع األرباح قبل الفوائد  •
 .هالك واالستهالك والضرائب واإل

  تقديم خدمة رعاية صحية متكاملة فريدة كمنصة واحدة لمنظمات الرعاية الصحية •

  تطوير هوية العالمة التجارية العالمية والوعي بها  •

 .تحقيق زيادة مطردة في حصتها في السوق من خالل االختراق في أسواق جديدة والتنويع في أسواق أخرى •

 

 

  السوق المستهدف
  

  

 -هي مصر والشرق األوسط وأفريقيا  YellowDotMed السوق المستهدفة الرئيسية
  .منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 

  

على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول على مستوى   YellowDotMed تعمل
 .العالم
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 YellowDotMedخدمات 
 

   (T-Rad) تشخيص األشعة عن بعد
  

 عا89 ال7فاءة إلعداد تقار�ر األشعة عن ُ�عد   TRad توفر خدمة
ً

ح;
للمؤسسات I المسGشف�ات والمراEز الطب�ة �أسعار معقولة ، ووقت  
  8

LM ة عال�ة NOذوي خ L RSمتخصص L RSشار�Gواسطة اسVو ، ROسل�م قصX
 .مجال األشعة

  

  (Rad-On) اإلدارة الطبية على الموقع

Rad-On املة وشاملة ألقسام  _8 خدمة رئ[س�ة توفa إدار�ة cًر حلو
8 _8 �حاجة ماسة لمثل هذە الخدمة. �قدم

jkاألشعة ال 
YellowDotMed   املة من خالل تقد�م التقن�اتa إدار�ة cًحلو

  . 8 Nkر الط�nعن إدارة جميع تقار�ر التص 
ً
qوالشخص�ات الطب�ة ، فض

L عv ما تفعله tشsل  ROك jOأفضل:  س�مكن هذا المؤسسات الطب�ة من ال
 Lzعالج المر.   

 

  (Rad-Sultation) تخطيط مشاريع األشعة

Rad-Sultation 8 خدمة مهمة للغا�ة تمثل ق�مة أساس�ة لـ_ 
YellowDotMed   تزو�د عمالئنا الذين هم عادة من v؛ نركز ع

s� Lل المعرفة الالزمة ل�دء ممارسة الطب   RSثم��ن التجار�Gالمس
. يتم إ�شاء خطط الم  8 ذلك  اإلشعا�8

LM وع التفص�ل�ة �ما ��
ات األداء الرئ[س�ة والعائد عv االسGثمار بواسطة   التم�nل ومؤ��

ة الج�دة ؛ لمساعدة   YellowDotMed ف��ق NOالموهوب ذو الخ
وعه �مجرد Xشغ�له واEتماله. �مكن أن توفر  ��-Rad العم�ل عv توقع الشsل الذي س��دو عل�ه م

Sultation  الء  لعمالئها أفضل األسعارa8 �مكنهم الحصول عليها من الو
jkلألجهزة ال. 
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 (TBC) عيادة الخزعة

هذە خدمة مخصصة لخدمة جميع أقسام األشعة سواء داخل  
المسGشف�ات أو كع�ادة قائمة �ذاتها ، لتوفRO تدخل ثانوي aامل  

ا من اإلبرة الدق�قة وحjk إدخال   موجه للصور غRO الوعائ�ة ، �دء�
ا من أط�اء  القسطرة. يتم تقد�م 

�
الخدمة من ق�ل ف��ق مدرب ج�د

8 مجال  
LM ة واسعة NOاألشعة التداخل�ة والممرضات ، ولديهم خ

 .األشعة التداخل�ة

  

  (DIAGNOSE-ME) استشارات الرأي الثاني 

DIAGNOSE-ME   خدمة ف��دة من نوعها توفر تقار�ر إشعاع�ة ،
8 لألفراد ح�ث س�تمكن المرLz من تحم�ل 

L¡دراسات  للرأي الثا
الصور الطب�ة الخاصة بهم إ9 منصGنا للحصول عv تق��ر رأي  

8 حالة وجود دراسات  
LM ثاٍن ؛ أو للمؤسسات الطب�ة عند الحاجة

8 حالة القضا�ا الطب�ة  
LM إشعاع�ة صع�ة أو قا�لة للنقاش ، أو

   .القانون�ة

   

 

 (MyDoctor) االستشارات الطبية عبر اإلنترنت

8 من خالل  إنها خدمة تقدم م�ا��  Nkللتقي�م الط L RSة لألفراد المحتاج
8 مختلف التخصصات. تهدف  

LM اء NO8 �ديرها أط�ائنا الخ
jkنا الGمنص

هذە الخدمة إ9 جعل االسGشارة الطب�ة م[سورة التsلفة ومتاحة  
8 المناطق ال��ف�ة النائ�ة. يتم تطبيق  

LM Lzللجميع ، وخاصة المر
هاتف المحمول ، وكذلك  الخدمة من خالل منصGنا ، عNO تطبيق ال

 .عNO الرسائل النص�ة والمsالمات الهاتف�ة ومsالمات الف�ديو
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  شركاء العمل 
  

  

باستمرار على إقامة عالقات تجارية قوية مع عدد من الشركات   YellowDotMed تعمل
العالمية في مجاالت الرعاية الصحية والتصوير الطبي في الشرق األوسط وأفريقيا إلكمال  

  .الخدمات التي يقدمها شركاؤنا وموردونا لعمالئهم المستهدفين

  

  

  YellowDotMedداخل  
     

 قسم تطوير األعمال 

ال وإضافة قيمة للشركة من خالل تعزيز ميزتها مسؤول عن تحسين آفاق األعم
   التنافسية.

 يتعامل قسم التسويق  

مع جميع جوانب التسويق بما في ذلك العالمات التجارية للمنتج وموقع الويب ووسائل التواصل االجتماعي والتسويق الرقمي 
 وأنشطة تحسين محركات البحث والمعارض.

 تتعامل أقسام المبيعات 

 أنشطة المبيعات داخل المناطق المخصصة. مع جميع 

 قسم العمليات:  

 يدير العمليات الفنية لضمان الكفاءة واإلنتاجية بين فرق الخدمات المختلفة المقدمة .  

 القسم المالي  

 ة. مسؤول عن جميع مسائل الشراء والمحاسبة لتسهيل الحصول على جميع المنتجات والخدمات عالية الجودة الالزمة للشرك
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 المجلس االستشاري الطبي  
  

 أ.د. عماد شنودة

 رئيس مجلس اإلدارة والشريك المؤسس 

 .(ESRNM) عضو المجلس االستشاري للجمعية المصرية لألشعة والطب النووي • 

 .(ISR) عضو مجلس إدارة سابق في الجمعية الدولية لألشعة •

 .(PAARS) األمين العام المساعد الرابطة العربية للجمعيات اإلشعاعية •

 .(RSNA) ية اإلشعاعية ألمريكا الشماليةعضو الجمع •

 .(ESR) عضو الجمعية األوروبية لألشعة •

 .عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية الخاصة •

 .عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لألدوية  •

 

  MD د. هشام سعد وهبة

 الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس 

 .جامعة القاهرة -أستاذ مساعد األشعة بالمعهد القومي لألورام  •

 .كندا -جامعة ماكجيل  -الزمالة في أشعة الصدر  •

 .كندا -جامعة ماكجيل  -الزمالة في تصوير البطن  •

 .الواليات المتحدة األمريكية  -جامعة تكساس  -عالم زائر  •

 .(ESRNM) عضو الجمعية المصرية لألشعة والطب النووي •

 .(RSNA) عضو الجمعية اإلشعاعية ألمريكا الشمالية •

  RSNA منحت مع شهادة االستحقاق مرتين من قبل •

   

  MDأ.د. دكتور اسامة زين، 

 .الكلية الطبية العسكرية -أستاذ األشعة  • 

 .زميل مؤسسة روتشيلد ، زميل مستشفى جايز سانت توماس  •

 .(ESRNM) لطب النوويعضو الجمعية المصرية لألشعة وا  •
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 .(RSNA) عضو الجمعية اإلشعاعية ألمريكا الشمالية •

  

  MDأ.د. طارق الدستورى، 

 .مركز امراض الكلى والمسالك البولية بالمنصورة -استاذ التشخيص االشعاعي  •

  .مركز امراض الكلى والمسالك البولية بالمنصورة -رئيس قسم االشعة سابقا  •

 .(ESRNM) لمصرية لألشعة والطب النوويرئيس الجمعية ا •

 .رئيس الجمعية األفريقية لألشعة •

 .(RSNA) عضو مجلس إدارة فخري في جمعية الطب اإلشعاعي ألمريكا الشمالية •

 .(ESR) عضو الجمعية األوروبية لألشعة •

 

  MDأ.د. سامح حنا ، 

 .جامعة القاهرة -أستاذ التشخيص اإلشعاعي  •

ً  -قسم األشعة  -سالك البولية والتناسلية رئيس وحدة الم •  .جامعة القاهرة سابقا

 .عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لألشعة والطب النووي •

 .(ESR) عضو الجمعية األوروبية لألشعة •

 امريكا  -زميل جمعية اشعة البطن  •

 فرنسا -جامعة باريس الخامسة  -زميل كلية بحوث األشعة بمستشفى نيكر  •

 (SIGU) عضو في الجمعية الفرنسية ألشعة الجهاز البولي التناسلي •

 

   MDد. فريد جميل أمين، 

 

 .جامعة القاهرة -قسم األشعة  -مدرس األشعة التشخيصية  • 

 .(ESRNM) عضو الجمعية المصرية لألشعة والطب النووي •
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 YellowDotMedب  تصاللإل 
 

 عنوان ال 

 ميدان الفلكى ، باب اللوق ، القاهرة ، مصر   6

 هاتف  ال

+201222988 9272 - +20227901130 

 البريد اإللكتروني 

info@yellowdotmed.com 

 موقع الكتروني 

www.yellowdotmed.com  

 


