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يارة رئيس بنك القاهرة  للقلب لتعزيز أوارصأسوان  لمركز فى ز

  التعاون
األستاذ طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس  قام

واألستاذة هايدى النحاس بنك القاهرة التنفيذى ل
رئيس قطاع اتصاالت المؤسسة والتنمية المستدامة 

وكان فى  ،أسوان للقلب لمركزبإجراء زيارة بالبنك، 
 الربوفسري مجدى يعقوب، تأتى الزيارة إستقبالهم

 آخر ىلوالوقوف ع المركزوارص التعاون مع أل ا  تعزيز
مركز مجدي يعقوب بالمستجدات المتعلقة 
، حيث بادر البنك قيد اإلنشاءالعالمي للقلب بالقاهرة 

الحيوية بالدولة وفى مقدمتها القطاع مساندة مختلف القطاعات لجهود البنك المتواصلة  ضمن المركزبدعم 
 الطىب لتقديم الخدمة الطبية المتمزية لكافة المواطنني.

أسوان واألجهزة الطبية الحديثة الموجودة به، واليت تضاهي ب القلببمركز فايد خالل فعاليات الزيارة، أشاد و
البنك بتلك  معربا  عن إعزتاز ،المستشفيات العالمية، باإلضافة إىل تمزي الفريق الطيب من أطباء وممرضني

أكرب المؤسسات الوطنية الرائدة فى مجال الرعاية الصحية لتوفري الخدمات الطبية الرشاكة مع واحدة من 
 .المجانية لمرىض القلب واألوعية الدموية

 الشكر لـ "بنك القاهرة" عىل تربعه للمؤسسة للمساهمة في الربوفيسور مجدي يعقوبووجه 

 ، والذي سيكون أكرب مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرةرسعة تنفيذ حلم إنشاء  

 مركز في مرص والرشق األوسط لتقديم الرعاية الصحية لمرىض القلب واألوعية الدموية مجان ا، 

 

 

 



 

ت والكيانات مشري ا إىل أهمية الدور المجتمعي للمؤسسا
اإلقتصادية الكربى في دعم األنشطة الخريية لتوفري الرعاية 

ا  .للفئات األكرث احتياج 

فيما أوضحت هايدى النحاس رئيس قطاع إتصاالت 
الزيارة  المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة أن

القيام الهامة، ومن أبرزها  شهدت العديد من الفعاليات
بحضور الدكتور بأقسام المركز المختلفة تفقدية  جولةب

الىت تم خاللها ومدير مركز أسوان للقلب محمد زكريا 
ستقبال المريض وعالجهم المتعلقة بإ اآللياتب يفالتعر 

، مشيدة بالدور الفعال وحجم العمليات اليت يتم إجرائها يومي ا
أكرب بإعتباره واحدا  من الذى يبذله مركز مجدى يعقوب 

لوطنية الرائدة فى مجال توفري الخدمات الطبية المؤسسات ا
 بالمجان. المجانية لمرىض القلب واألوعية الدموية

دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية  ومن جانبها تقدمت األستاذة
بمؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب، بالشكر لبنك القاهرة عىل دعم المؤسسة، مشيدة بأهمية 

مساندة أنشطة المؤسسة وعىل رأسهم المشاركة في بناء المركز العالمي للقلب الجديد دور البنك في 
 .بالقاهرة والذي سيتم من خالله إنقاذ وعالج المزيد من قلوب أطفال مرص والمنطقة بأكملها

غرفة  31من خالل رعاية جناح كامل يضم ، مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرةل دعم البنك  هذا ويأتى
توفري أحدث األدوات للمرىض ومنطقة للتمريض لتقديم الرعاية للمرىض عىل مدار الساعة، مشرية إىل أنه تم 

توفري أعىل المعايري الطبية من شاشات للمتابعة ومعدات العناية بالقلب بهدف  واألجهزة الطبية المتخصصة
 .والرعاية للمرىض

 

 
 

 


