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Press  

  2020یولیو  27القاھرة في  

 

سیمنس تدعم جھود مصر في مكافحة فیروس كورونا المستجد 
 19-كوفید

 
 ووحدة متكاملة للعنایة المركزة ،Xأجھزة للموجات فوق الصوتیة واشعة تتبرع بسیمنس  •

 وزارة الصحة والسكان ومؤسسة أھل مصر ل واألجھزة لمعداتاتتبرع بسیمنس  •

   عیادة ذكیة ومتكاملة للرعایة الصحیة في القاھرة الكبرى  تؤسس سیمنس •

 مؤسسة أھل مصرتبرعات العاملین في الشركة تساھم في توفیر معدات الحمایة الشخصیة للفرق الطبیة بالتعاون مع  •

 

الحكومة المصریة في تقلیل اآلثار السلبیة مصر وسیمنس بوضع خطة متعددة المراحل لمساعدة ودعم جھود  شركة قامت

تأسیس وتجھیز كبر عدد من المصریین، من خالل ، وإتاحة خدمات الرعایة الصحیة أل19-لفیروس كورونا المستجد كوفید

 Xسیمنس بأجھزة متنقلة ألشعة  حیث تبرعت. لھذا الغرض بمعدات وأجھزة وامدادات طبیةمنشآت للرعایة الصحیة والتبرع 

 جھازالمصریة، باإلضافة للتبرع بوحدة متكاملة للعنایة المركزة تتضمن والسكان والموجات فوق الصوتیة لوزارة الصحة 

عیادة ذكیة للرعایة الصحیة في منطقة شبرا الخیمة، بھدف علي تجھیزسیمنس  تعملكما للتنفس الصناعي لمؤسسة أھل مصر.  

المساعدة في أیضا ى، وألكبر عدد من المواطنین في القاھرة الكبروالكشف الطبي توفیر خدمات الرعایة الصحیة األولیة 

        بفیروس كورونا.   تشخیص اإلصابة

 

وحدة  2عدد  تشملأجھزة متطورة للتشخیص الطبي من إنتاج سیمنس تقدیم  لوزارة الصحة المصریةسیمنس تبرعات  تضمنوت

 X)السینیة شعة ألل Polymobil Plus Xوجھاز ™ACUSON P500مدمجة حدیثة للموجات فوق الصوتیة من طراز 

ray)  . الرعایة الصحیة  ، ودعم خدماتوزارة الصحة في التشخیص الدقیق للحاالت ة المتطورةتساعد ھذه األجھزة الطبیحیث

مستشفى السلّوم المركزي في محافظة مرسى الثالث في تم استخدام الوحدات یاالت الطوارئ والحاالت الحرجة. ولحالمقدمة 

 مطروح، ومستشفى قھا المركزي في القلیوبیة، ومستشفى كوم حمادة العام في البحیرة.

 

لشركة سیمنس للطاقة في مصر: "إّن األزمة  العضوالمنتدب-عماد غالي وتعلیقًا على تلك الجھود المجتمعیة الھامة، یقول السید/

التي یمر بھا العالم ومصر اآلن ھي من أكثر األوقات التي یجب أن یُظھر فیھا الجمیع تضامنھم وتعاونھم لمكافحة فیروس 

أكدتھ سیمنس تجاه مصر لحوالي كورونا. یجب أیًضا على الشركات خدمة المجتمعات التي تعمل بھا وااللتزام نحوھا، وھو ما 

عاًما. إننا نتمنى أن تساعد ھذه المساھمات الحكومة المصریة في تقلیل معدالت اإلصابة بفیروس كورونا، وتحسین جودة  120

 خدمات الرعایة الصحیة المقدمة للمصریین."  
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، وتتضمن سریر للعنایة المركزة رأھل مصسیمنس بالتبرع بوحدة متكاملة للعنایة المركزیة لمؤسسة  قامتباإلضافة لذلك، 

محمول لقیاس تركیز ثاني أكسید الكربون في التنفس،  تنفس صناعي متنقل وشاشة مدمجة لمتابعة الحاالت، وجھاز جھازو

، زةوحدة العنایة المركإلى جانب وسریب. تم إقامة وحدة العنایة المركزة الجدیدة في مستشفى الفیوم الجامعي. وحقن ومضخات للت

عاملین لل  مصر بجمع التبرعات لمساعدة مؤسسة أھل مصر في تأمین معدات الحمایة الشخصیة  سیمنسقام موظفو شركة 

 .الكوادر الطبیةمن  بالخطوط األمامیة

 

لتأسیس مع جمعیة أھلیة محلیة وأخرى ألمانیة تتعاون سیمنس ، إتاحة الخدمات الطبیة المتمیزة لعدد أكبر من المصریینوبھدف 

. ومن تظاًظا بالسكاناك القاھرة الكبرى مناطقلخیمة التي تُعد واحدة من أكثر وتشغیل عیادة للرعایة الصحیة في منطقة شبرا ا

مریض سنویًا.  15000لـ  الكشف الطبى خدمات  توفیرفي أكتوبر القادم، حیث تتمكن من  توقع أن تعمل العیادة الجدیدة الم

من على تشخیص حاالت اإلصابة بفیروس كورونا المستجد، وتوفیر خدمات راقیة للرعایة الصحیة  وستعمل العیادة الجدیدة

باإلضافة لمركز لألشعة التشخیصیة  ،مجاالت أمراض النساء والباطنة واألطفال والعظام والعیونعیادات تخصصیة في  6خالل 

 ومعمل للتحالیل.    

 

فیروس كورونا المستجد في مصر، حیث تصل قیمة ھذه المساھمات نتشار لسلبیة الفي تقلیل اآلثار اوستساعد مساھمات سیمنس 

 . بشكل عام رفع جودة خدمات الرعایة الصحیة في البالدھذه المساھمات أیًضا جھود مالیین جنیھ. تدعم  10إلى 

 

 االحترازیة معاییراإلجراءات والعدد من  باتخاذقامت سیمنس أیًضا ولتعزیز دعمھا للمجتمع المحلي خالل ھذه الفترة الحرجة،  

من صحة وسالمة جمیع العاملین والموظفین في كافة في الوقت نفسھ لضمان استمرار عملیاتھا التشغیلیة في مصر، مع التأكد 

اصمة محطات تولید الطاقة العمالقة الثالث في العفي السوق المحلي، خاصة في الشركة المشروعات والمواقع التي تعمل بھا 

    في أنحاء البالد.  ومحطات المحوالت اإلداریة الجدیدة وبني سویف والبرلس، باإلضافة للعدید من المحطات الفرعیة األخرى

 

مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد الرامیة ل اإلغاثةلجھود بتأسیس صندوق عالمي   AGقامت سیمنس وعلى المستوى العالمي،

 AGالمجتمعیة غیر الھادفة للربح. ویمكن لجمیع العاملین في سیمنس  Siemens Caring Handsتحت رعایة مؤسسة 

تبرعات العاملین، وھو بمبلغ مساو ل AGاالرتقاء بھذه الجھود، حیث تتبرع سیمنس سسة من أجل تقدیم التبرعات النقدیة للمؤ

ھذه التبرعات في اإلغاثة السریعة لألشخاص تستخدم التي  Caring Handsما یعني مضاعفة أي تبرع یتم توجیھھ لمؤسسة 

    المتضررین من الوباء في جمیع أنحاء العالم.

 -انتھى-
 لالستفسارات اإلعالمیة 

 سیمنس للطاقة

 مریم ارسانیوس

    mariam.arsanios@siemens.com؛ برید الكتروني:  00201006078437ھاتف: 
 

 www.twitter.com/siemens_energy تابعونا على تویتر:

 

ھي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفاً للتمیز  (برلین ومیونخ) Siemens AGشركة سیمنس أیھ جي 

عاماً. تمارس الشركة نشاطھا حول العالم، حیث تركز على توفیر  170الھندسي واالبتكار والجودة واالعتمادیة والتمیز العالمي ألكثر من 

والرقمنة لكل من العملیات التصنیعیة والصناعات التحویلیة. ومن خالل  بنیة تحتیة ذكیة للمباني ونظم الطاقة الموزعة والمیكنة اآللیة
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تقوم سیمنس بإعادة تشكیل أنظمة الطاقة في الحاضر والمستقبل وسوق  –للنقل للطاقة وسینس سیمنس  –الشركات التي تدار بشكل منفصل 

یة أسھم في شركتي سیمنس ھیلثینیرز وسیمنس جامیسا للطاقة االنتقاالت والمسافرین العالمي وكذلك خدمات الشحن. ونظراً المتالكھا غالب

والمدرجتین في البورصة، تُعتبر سیمنس من الشركات الرائدة عالمیاً في توفیر حلول تكنولوجیا الرعایة  للطاقة)المتجددة (كجزء من سیمنس 

رع الریاح التي تقام على الیابسة وداخل المیاه. وخالل الصحیة الرقمیة، باإلضافة لحلول تولید طاقة الریاح الصدیقة للبیئة من خالل مزا

 5.6ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا  86.8، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2019سبتمبر  30والمنتھیة في  2019السنة المالیة 

أنحاء العالم. لمزید من المعلومات ألف موظف في جمیع  385، بلغ عدد موظفي شركة سیمنس نحو 2019ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر 

 www.siemens.comحول الشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 
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