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 بيان صحفي
 

شركة عمان للتأمين تتيح ألعضائها المالزمين لمنازلهم إمكانية الوصول إلى األطباء باستخدام تطبيق  
 " TruDoc 24x7"  7×24دوك  ترو 

 
 : 2020أبريل  8، دبي

المنزل.   مان للتأمين خدمة لمساعدة أعضائها في الوصول إلى األطباء ومتخصصي الرعاية الصحية والصيادلة منأطلقت شركة ع  
يمكن للعديد من أعضاء شركة  وإدراًكا منها لمدى الصعوبة التي يواجهها عمالء الرعاية الصحية في ظل فترة حظر التجوال الحالية، 

ُعمان للتأمين االطمئنان على صحتهم اآلن عبر تطبيق الهاتف الذكي أو عن طريق االتصال بالطبيب مباشرةً، وذلك بالشراكة مع  
دون أي   2020أبريل  6يوًما بدًءا من  30حيث سيتسنى للعديد من عمالئها الوصول إلى األطباء لمدة  " 7× 24ك ترو دو"تطبيق 
 رسوم. 

 
طويلة األجل لتيسير حصول أعضائها على أحدث   استراتيجيةاتفاقية شراكة  "7×24ترو دوك شركة "مان للتأمين ووقعت شركة ع  

الطبية عن بُعد على مدار الساعة. وباإلضافة إلى الخدمات المجانية المقدمة  الّرقابة وخدمات  ،خدمات الرعاية الصحية عن بُعد
ألعضاء محددين في ظل الوضع الراهن، سيتم تمديد هذه الخدمة بشكل تدريجي لتشمل خط المنتجات الطبية الشامل لشركة عمان  

 للتأمين لتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية. 
 

والرعاية الصحية المنزلية لتوفير   ،الطبية عن بُعد الرقابة  ،بين الجيل التالي من التطبيب عن بُعد 7×24دوك ترو خدمة  تجمع
ة المرخصين والمدربين جيًدا على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.  إمكانية الوصول الفوري لألطباء ومتخصصي الرعاية الصحي 

والمزمنة والتحدث إلى   الحرجةالصوتية ومكالمات الفيديو لغرض إدارة الحاالت ئح عبر المكالمات نصايمكن لألعضاء تلقي ال
 األطباء المتفرغين من أي مكان وفي أي وقت. 

 
في  ين وفي هذا الصدد، عقّب جان لوي لوران جوسي، الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين قائاًل: "يتمثل هدفنا في شركة ُعمان للتأم

باستمرار باألدوات المناسبة والوصول إلى الخدمات الطبية الحيوية على مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت أو  تزويد عمالئنا 
. كما نحرص، في ظل هذه األوقات غير المسبوقة،  7×24تحت أي ظروف. لذا فإننا متحمسون للغاية لبدء شراكتنا مع ترو دوك 

الخدمات فعليًا ومجانًا، لذلك، كان ِلزاًما علينا أن نتجاوز نطاق المنتجات والخدمات   من أعضائنا من هذهكن على استفادة أكبر عدد مم
 التي نقدمها حاليًا، ونولي اهتمامنا أكبر للتكيف مع الوضع االستثنائي الذي نواجهه جميعًا". 

 
خدمة   بشدة ناصرن : "بصفتنا قائالً  حيةللرعاية الص  "ك دو تروكة "شرل يوالرئيس التنفيذمؤسس الرؤوف خليل، علّق  من جانبه،

الوصول إلى األطباء الذين يمارسون الطب المستند إلى البراهين على مدار الساعة، في عصرنا الحالي، خاصةً في ظل التحديات  
ي الحاالت  صمتخصصي الرعاية الصحية ومختص بائنا وممرضينا ويلتزم جميع أطإذ ، 19التي نواجهها اليوم مع فيروس كوفيد 

بتقديم كل الدعم الالزم على مدار الساعة لجميع أعضاء شركة ُعمان للتأمين. انطالقًا من مكانتنا كواحدة   العاملين بنظام الوقت الكامل 
، نود  ات الثماني الماضيةلة اإلمارات العربية المتحدة على مدار السنومن الجهات الرائدة في تقديم خدمة التطبيب عن بُعد في دو 

التأكيد على استمرارنا في "اتخاذ اإلجراءات المناسبة"، حيث يُطلع أطبائنا المرضى على حقيقة ما يحتاجون إليه فعاًل دون أي  
 ُمغاالة. 

 
على أن يتم تبليغ  ه الخدمة لتسهيل عملية االستفادة من الخدمة، مان للتأمين التسجيل المسبق ألعضائها المؤهلين لهذستتولى شركة ع  

 األعضاء والشركاء بتفاصيل التسجيل وإرشادات االستخدام في األيام القادمة. 
 

 #ألزم منزلك # تبقى في أمان. 
 
 –نهاية البيان الصحفي  -
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 نبذة عن شركة ُعمان للتأمين

في منطقة الشرق األوسط وتباشر   ، أحد مقدمي خدمات التأمين الرائدة 1975عام  تعد شركة عمان للتأمين ش.م.ع التي تأسست 
عملياتها من خالل فروعها في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وشركتها التابعة في تركيا. تقدم شركة  

طبي  ت في مجاالت التأمين على الحياة والتأمين ال عمان للتأمين مجموعة كبيرة من حلول التأمين التي تناسب األفراد والشركا
 والتأمين العام.

 

 7×24نبذة عن ترو دوك 
بين الجيل التالي من التطبيب عن بُعد والمالحظة الطبية عن بُعد وإدارة األمراض والرعاية الصحية   7×24يجمع تطبيق ترو دوك 

على مدار الساعة  ي الرعاية الصحية المرخصين والمدربين جيًدا المنزلية لتوفير إمكانية الوصول الفوري إلى األطباء ومتخصص
وطوال أيام األسبوع لغرض الحصول على الخدمات المخصصة إلدارة الحاالت الصحية الحادة والمزمنة وتقديم المشورة عبر  

نامج المستشفى في المنزل إذا  تطبيقنا المخصص للهاتف المتحرك إذا كنت مسافًرا والعيادة االفتراضية إذا كنت في مقر العمل وبر
 كنت في المنزل. 

 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ: 

 أحسن خان 
 رئيس قسم التسويق 
 شركة ُعمان للتأمين

 7018 233 4 971هاتف: +
 ahsan.khan@tameen.aeبريد إلكتروني: 

 

 


