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ام أحدث باستخدالقاهرة التخصصي مستشفى داخل عشة  لأل امركزتفتتح كليوباترا مستشفى 

 الةالمي  فيليبسعشرك  من  لرعاي  الصحي اتكنولوجيا ما وصلت إليه 
 

 

 2016نوفمبر  16القاهرة في 

 

( وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من حيث CLHO.CAأعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. )كود البورصة المصرية 

ة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري، األس عدد بس لتكنولوجيا فيليمن شركة جديد للكشف باألشعة المركز استلمت اليوم الأنها رَّ

 في مستشفى القاهرة التخصصي التابعة لها. بعد تركيبه واختباره  ةالرعاية الصحي

 

يتضننمن  حيث ،كنولوجيا الرعاية الصننحيةتالرائدة على السنناحة الدولية في تقديح حلول  فيليبسرويال المركز الجديد شننركة قد قامت بتصننني  و

جهاز (، وAffiniti70)معدات الكشننف بالموجات فوق الصننوتية والدوبلر (، وDuraDiagnost)جهازا للكشننف باألشننعة السننينية التشننخيصننية 

لفحص بالرنين اباإلضننننننافة إلى جهاز (، slice-Ingenuity Elite128األشننننننعة المقطعية )جهاز (، وMicrodose)فحص الثدي باألشننننننعة 

 ائهاإنشنن أحد مراكز االمتياز الجديدة التي تعتزم شننركة مسننتشننفى كليوباتراويمثل مركز األشننعة الجديد (. Ingenia1.5 Tesla)المغناطيسنني 

يد حول العالح سنننعيلا لتزوبأحدث ما وصنننلت إليه تكنلوجيا صنننناعة معدات األشنننعة  تجهيز المركز الجديدداخل المسنننتشنننفيات التابعة، حيث تح 

 وأدق النتائج.لجودة الى معايير بأعالمرضى 

 

ن عالةضاااو المنتدل لشااارك  مساااتشااافى كليوباترا  والرئيس التنفيذي وفي تةليقه على إنشاااال المركز الدديد أعرل الدكتوح أحمد عز الدين 

 ،يليبسمن ف لمبتكرةاوالتكنولوجيا عالمية المواصنفات الطبية ذات أحدث األجهزة والمعدات المركز األشنعة الجديد الذي يشنمل روره بإضنافة سن

ا إلى  في ذلك خططة بما المالرأسمالية التوسعات بتنفيذ يعكس التزام الشركة أن تشغيل المركز في الموعد المحدد والتكاليف المتفق عليها مشيرل

الخدمات باقة بوس  التاستراتيجية من ركائز ركيزة أساسية أن المركز الجديد يعتبر لفت عز الدين لتوس  في تكنولوجيا الرعاية الصحية. واشق 

 نفاق على الرعاية الصحية.مخصصات اإلالشركة من حصة لتنمية المميزة 

 

األطفال طب  يكذلك أخصننائيو ،األشننعةالطب والجديد يشننمل فريق عمل على مسننتول عالمي من خبرا  األشننعة وأوضننع عز الدين أن مركز 

أصننحاا الخبرات الفنية من الكوادر الحاصننلة على التدريب التقني والمهني والحاصننلين على شننهادات الخبرة كل في باإلضننافة إلى  ،األشننعةو

 .مجال تخصصه

 

لتابعة، بجمي  مستشفياتها انشا  مراكز امتياز خطة الشركة التي تهدف إلى إ جز  منالتخصصي مستشفى القاهرة ب مركز االشعة الجديدويعد 

 .الجديد االشعةمركز يدعمه في رعاية القلب والمتياز ل امركزومن المقرر أيضا أن تصبع مستشفى القاهرة التخصصي 

 

وير المقطعي والتص خدمات فحص الثدي بالرنين المغناطيسي، وفحص القلب بالرنين المغناطيسي،في تقديح المركز الجديد يتخصص سوف و

وفحص الرنين المغناطيسي للشرايين، وفحص نسبة الكالسيوم في الشريان التاجي، واألشعة على المفاصل، وفحص أنسجة الثدي  ،المحوسب

 وباإلضافة إلى خدمات الفحص واألشعة، يوجد بالمركز أيضا باإلضافة إلى مجموعة أخرل من الفحوصات الطبية. ،بالموجات فوق الصوتية

)نلام تخزين  PACSشننننعة، حيث تعمل الغرفة بنلام التخزين جمي  الفحوصننننات واألاسننننتخراا تقارير وهي المسنننن ولة عن  "غرفة الملفات"

األشننعة على الحاسننب ا لي حتى يتمكن جمي  األطبا  من االطالع عليها من أي الذي يقوم بتخزين جمي  فحوصننات الصننور بالحاسننب ا لي( 

فضنننال عن أي مكان داخل مسنننتشنننفيات المجموعة. ويعتبر هذا النلام أحد الوسنننائل التي تعمل من خاللها مسنننتشنننفى  ،مكان داخل المسنننتشنننفى

جربة الكفا ة التي تؤدي إلى تحسننننين تسننننعيلا لتعليح معايير العمل داخل مسننننتشننننفيات المجموعة بصننننورة تكاملية تطوير آليات كليوباترا على 

  المريض.

 

http://www.philips.com/global
http://www.philips.com.eg/healthcare/product/HCNOCTN279/duradiagnost-digital-radiography-systems
http://www.philips.com.eg/healthcare/product/HC795210/affiniti-70-ultrasound-system
http://www.philips.com.eg/healthcare/product/HC714047/microdose-mammography-si
http://www.philips.com.eg/healthcare/product/HCNOCTN193/ingenuity-ct-family-ct-scanner
http://www.philips.com.eg/healthcare/product/HC781347/ingenia-15-t-s-mr-system
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عن سننروره بالتعاون م  شننركة مسننتشننفى كليوباترا إلضننافة ، مصننر المحدودة فيليبسشننركة الرئيس التنفيذي لسننامع جبره أعرا من جانبه، 

ا إلى أن التطور التكنولوجي الهائل والغزو الرقمي لعالح الرعاية الصحية عل ج الحلول التكنولوجية الجديدة بمستشفى القاهرة التخصصي، مشيرل

سام األشعة بصفة خاصة تأيير بالأل ا بالغ األهمية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة ق ا ألنها تلعب دورل غ على معايير جودة الخدمة المقدمة نلرل

أن حلول وتكنولوجيا األشننننننعة التي تقدمها شننننننركة فيليبس تهدف بالمقام األول إلى تقليل الفترة الزمنية  جبرهبعملية التشننننننخيص الطبي. ولفت 

 التخصصي سوف يكون لها مردود إيجابي ملحوظ على ةا، وأن المعدات التي تح تركيبها في مستشفى القاهرالخاصة بعملية التشخيص والعال

 ترشيد التكاليف وتحسين معايير جودة الخدمات الطبية والعالجية التي تقدمها المستشفى

 

ناه البرنامج الذي تتبفي إطار لخدمات الطبية االسننننننتثمار في مجال تكنولوجيا ايعزز افتتاح مركز األشننننننعة الجديد من التزام الشننننننركة نحو و

شفياتها بالقاهرة الكبرل وهي مستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى كليوباترا المجموعة  ويهدف إلى التوس  وتحسين وتكامل مجموعة مست

 ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق.

 

 –نهاية البيان  –

 

 .م.مشكليوباترا  مستشفىعشرك   عن

 

ية الصحية من خدمات الرعا ةفي مصر، وتتخصص في تقديح باقة واسع ةالمجموعة )شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة( أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصتعد 

وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي  ،القاهرة الكبرلفي أربعة مستشفيات رئيسية عبر وخدمات الطوارئ  ةالعامة والمتخصص

 ومستشفى الشروق. 

 

  فيليبس رويال شركة عن

 

تحسننين حياة  على تركز التيو الصننحية الرعاية تكنولوجيا مجال في الرائدة الشننركة هي( PHIA :أمسننتردام بورصننة كود ،PHG :نيويورك بورصننة)كود  فيليبس رويال

أسننلوا حياة المسننتهلك والتشننخيص والعالا والرعاية الصننحية المنزلية. وتقوم الشننركة على  األفراد بواسننطة االبتكارات التي تثري حياتهح في مجاالت الرعاية الصننحية و

ق  مقرها ي فيليبس رويال .المجاالت هذه في المتكاملة لولالح أفضننننننل توفيراالسننننننتهالكية ل منتجاتالو الطبيةاألجهزة ما توصننننننلت إليه تكنولوجيا صننننننناعة  أحدثتوظيف 

مجال صنننناعة أجهزة األشنننعة التشنننخيصنننية والعالا التشنننخيصننني ومتابعة المرضنننى وتكنولوجيا المعلومات في مجال الصنننحة،  يشنننركة رائدة ف يهالرئيسننني في هولندا و

 2015خالل عام مليار يورو  16.8فيليبس مبيعات بقيمة محفلة تكنولوجيا الرعاية الصننننحية لشننننركة باإلضننننافة إلى منتجات العناية بالمسننننتهلك والرعاية المنزلية. حققت 

 يمكنك رويال فيليبس شنننننننركة عن واألخبار المعلومات من المزيد على للحصنننننننول دولة حول العالح. 100ألف موظف كما أنها تعمل في أكثر من  69ويعمل لديها حوالي 

 www.philips.com/newscenter  تاليال الرابط عبر موقعنا زيارة

 

 

 لالستةالم والتواصل

 

 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 هدل يحيى

 مدير عالقات المستثمرين

 

 

 +2( 0)2 2241 7471ت: 

hoda.yehia@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.com 

 

 ويال فيليبسرشركة 

 

 وفا  فؤاد

 رئيس قطاع التسويق، أنلمة الرعاية الصحية، 

 فيليبس مصر المحدودة

 

 +202 2480 1450ت: 

Wafaa.fouad@philips.com 

 

 

 

http://www.philips.com/newscenter
mailto:ir@cleopatrahospital.com
file://///server2/Inktank%20Work%20II/1.%20Clients/Cleopatra%20Healthcare/CLEO%20Quarterly%20financial%20reporting/CLEO%20ER%202016%20Q1/investors.cleopatrahospitals.com
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 التوقةات المستقبلي 

ل العبارات اسننننننتخدام مث يحتوي هذا البيان على توقعات مسننننننتقبلية، والتوق  المسننننننتقبلي هو أي توق  ال يتصننننننل بوقائ  او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق

ن"، عات"، "تعتزم"، "ترل"، "تخطط"، "ممكوالكلمات االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توق

لي. هذا   باعتباره مسنننتقب"متوق "، "مشنننروعات"، "ينبغي"، "على علح"، "سنننوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرل ممايلة التي تهدف الى التعرف على التوق

الية المستقبلية او الخطط أو التوقعات بشأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج الم

 واللروف االقتصادية والتنليمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤير على الشركة.   

 

حداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير التوقعات المستقبلية تعكس وجهات النلر الحالية إلدارة الشركة )"االدارة"( على أ

ن عن أي نتائج في المسننننتقبل، او ع معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤير على ان تكون نتائج الشننننركة الفعلية أو أدا ها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا جوهريلا

شننركة او لا الواردة في هذه التوقعات المسننتقبلية صننراحة أو ضننمنا. قد يتسننبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية الفعلية لأدا  الشننركة أو انجازاته

 نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سوا  كانت صريحة او ضمنية. 

 

ه المخاطر تتضمن ذركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التوق  المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريلا عن األمر الواق . وهتخض  أعمال الش

األوضاع  العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيراتالتقلبات بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقا  العناصر الرئيسية بفريق 

مية لى السننناحة اإلقليالسنننياسنننية واالجتماعية والقانونية واالقتصنننادية، سنننوا  في مصنننر أو على صنننعيد االقتصننناد العالمي، ومسنننتجدات وتطورات قطاع الرعاية الصنننحية ع

الفائدة، وتقلبات أسننعار صننرف العمالت، وقدرة اإلدارة على التحرك الدقيق والسننري  لتحديد والدولية، وتداعيات الحرا ومخاطر اإلرهاا، وتأيير التضننخح، وتغير أسننعار 

 المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة م  إدارة المخاطر.

 

ختلف فإنه في حاالت معينة قد ي بعض المعلومات الواردة في هذه الوييقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العددي، وبالتالي

  المجموع أو النسب الم وية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.

 

 


