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مجموعة مستتشتفيات كليوباترا تعلن تخصتيص مستتشتفيات «الكاتب» و«كوينز» التابعتين لها
حصترياا لعزل وعالج المصتابين بفيرو ككوفي –  )19وتطلق مجموعة من خ مات الرعاية
الطبيتة عبر ننواتهتا الرنميتة ضتتتتمن مبتاا اتهتا الهتاافتة ىلد اعا المواينين خالل امةمتة
االستتتتتينتاليتة الراهنتة كمتا تعلن نتتالجهتا التشتتتت يليتة والمتاليتة للفترة المتاليتة المنتهيتة في 31
2020
ما
القاهرة في  21يونيو 2020
أعلنت اليوم مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م (كود البورصة المصرية  )CLHO.CAوهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص
األسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري ،عن تحويل مستشفيات «الكاتب» و«كوينز» التابعتين لها إلى
من حيث عدد
َّ
منشآت طبية مجهزة بالكامل حصريًا لعزل وعالج المصابين بفيروس (كوفيد –  ،)19وذلك بد ًءا من منتصف شهر مايو الماضي ،مما يتيح
للمنشآت الطبية الستة المتبقية مواصلة تقديم باقة خدماتها الطبية فائقة الجودة على أكمل وجه مع حماية المرضى والعاملين بها من المخاطر
المحتملة للتعرض للعدوى واإلصابة .وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة من المبادرات والتدابير االستباقية التي تبنتها مجموعة مستشفيات
كليوباترا منذ بداية ظهور األزمة الراهنة ،والهادفة إلى تطبيق سلسلة من البروتوكوالت االحترازية المتعلقة بالصحة والسالمة واستمرارية
األعمال ،سعيًا إلى الوفاء بالتزامها تجاه الوطن ودعم جهود الحكومة والمواطنين عبر تقديم الخدمات الطبية فائقة الجودة وسط حالة الطوارئ
التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في البالد .ويمكن االطالع على التفاصيل الكاملة للبروتوكوالت التي تتبناها المجموعة استجابةً إلى
انتشار فيروس (كوفيد –  )19في نهاية البيان.
وفي هذا السياق أوضح ال كتو أحم عز ال ين الرليس التنفيذي والعضو المنت ب لمجموعة مستشفيات كليوباترا أن المجموعة وضعت
في مقدمة أولوياتها منذ بداية ظهور األزمة الراهنة حماية فريق العمل والمرضى وعائالتهم ،وهو ما يعكسه تبنيها سلسة من البروتوكوالت
اإلضافية وفق توجيهات الحكومة المصرية من أجل ضمان صحة وسالمة جميع المرضى والعاملين بمستشفيات المجموعة الثمانية .وأضاف
عز الدين أن المجموعة قامت بتوفير جميع أدوات ومعدات الوقاية الالزمة لفريق العمل والمرضى بالتوازي مع تدريب األطقم الطبية على
جميع التدابير اإلضافية المعنية بالتعامل اآلمن مع المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس (كوفيد –  .)19ولفت عز الدين إلى قيام المجموعة
بإدخال تعديالت جوهرية على السياسات الداخلية المتعلقة بطرق التعامل مع المرضى بهدف عزل المشتبه في إصابتهم بفيروس (كوفيد –
 )19بسرعة ،باإلضافة إلى تعظيم االستفادة من الخبرات الواسعة التي يحظى بها الفريق الطبي من االستشاريين واألخصائيين وضمان
تزويد جميع المرضى بأفضل مستوى من الخدمات الطبية التي ترقى لتوقعاتهم.
وتابع عز الدين أن المجموعة استجابت على الفور إلى الطلب المت زايد على المنشآت الطبية المعنية بعالج المصابين بفيروس (كوفيد –
 ،)19حيث قامت بتخصيص اثنين من مستشفياتها التابعة وهما «الكاتب» و«كوينز» للقيام حصريًا بعزل وعالج المرضي المحتمل إصابتهم
بالفيروس بأسعار تنافسية ،وذلك انطالقًا من التزام المجموعة بتوفير أفضل خدم ات الرعاية الصحية فائقة الجودة بأسعار معقولة تناسب
أكبر شريحة ممكنة من المرضى ،عل ًما بأن القائمة الحالية ألسعار الخدمات الطبية المقدمة تعد من بين أقل األسعار المطروحة في قطاع
الرعاية الصحية وتعكس الجودة الفائقة لباقة الخدمات التي تقدمها مستشفيات المجموعة .وأكد عز الدين على مواصلة األنشطة التشغيلية
بجميع المنشآت الطبية التابعة وفق اإلرشادات والتوجيهات الحكومية المتعلقة بفيروس (كوفيد –  .)19وأوضح أن القرار السديد بتخصيص
اثنين من المستشفيات التابعة لعالج المصابين بالفيروس سيمكن المجموعة من حماية المنشآت الست األخرى من تداعيات (كوفيد – ،)19
وبالتالي تحقيق أقصى وقاية ممكنة للمرضى والعاملين بتلك المستشفيات من مخاطر التعرض للعدوى ،فضالً عن ضمان استمرار المجموعة
في تقديم باقة خدماتها الطبية فائقة الجودة على أكمل وجه رغم الوضع االستثنائي الصعب الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية بالبالد.
وتواصل ال مجموعة تقديم خدماتها الطبية في شتى أنحاء قطاع القاهرة الكبرى ،حيث بلغ إجمالي عدد الحاالت التي قامت بخدمتها خالل
أول ثالثة أشهر من العام الجاري  247ألف حالة .وتجدر اإلشارة إلى انخفاض إجمالي عدد الحاالت بد ًء من النصف الثاني من شهر مارس
وحتى نهاية أبريل الماضي بالتزامن مع بداية انتشار فيروس (كوفيد –  )19وتطبيق اإلجراءات االحترازية ،حيث أدى ذلك إلى قيام
المرضى بتأجيل اإلجراءات واالستشارات الطبية غير العاجلة .ومن المتوقع أن ينعكس مردود تراجع إجمالي عدد الحاالت المشار إليه على
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مستقرا في إجمالي عدد الحاالت التي تقوم بخدمتها منذ
نتائج المجموعة خالل فترة الربع الثاني من العام ،عل ًما بأن المجموعة تشهد تحسنًا
ً
بداية شهر مايو الماضي واألسابيع األولى من شهر يونيو الجاري.
وفي إطار حرص المجموعة على تلبية احتياجات المواطنين المصريين من الخدمات الطبية خالل األوضاع الصعبة الراهنة ،قامت اإلدارة
بالتوسع بباقة الخدمات المقدمة لتحسين تجربة العمالء من المرضى وإتاحة وصولهم إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية المتميزة بجودتها
الفائقة .وشمل ذلك إطالق خدمات االستشارات الطبية المنزلية وتقديم الخدمات الطبية عبر قنوات التواصل عن بعد لتلبية احتياجات المرضى
غير القادرين على زيارة مستشفيات المجموعة ،كما هو موضح تفصيليًا أدناه .ومن جانب آخر ،نظمت المجموعة سلسلة من الندوات من
خالل تقنية "ويبنار" بهدف رفع وعي العناصر الطبية العاملة خارج المجموعة وكذلك المواطنين بأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة
العدوى.
وج دد عز الدين التزام مجموعة مستشفيات كليوباترا بتقديم أوجه الدعم الالزمة للحكومة المصرية والمواطنين خالل األشهر القادمة ،مشددًا
على أهمية مواصلة التزام مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص بواجباتهم على أكمل وجه لدعم جهود الحكومة
خالل هذه الظروف االستثنائية في ظل استمرار تداعيات فيروس (كوفيد –  )19في مصر .واختتم عز الدين بتوجيه بالغ التقدير واالمتنان
إلى كافة األطقم الطبية من داخل وخارج الم جموعة على جهودهم الحثيثة في عالج المرضى رغم التحديات الصعبة المتزايدة ،كما توجه
بالشكر لجميع المرضى الذين يضعون كامل ثقتهم بشبكة مستشفيات المجموعة باعتبارها أفضل مقدم لخدمات الرعاية الصحية في مصر.
ومن ناحية أخرى ،أعلنت المجموعة اليوم عن نتائجها المجمعة للفترة المالية المنتهية في  31مارس  ،2020حيث بلغت اإليرادات 502.9
مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2020وبلغ صافي الربح  88.0مليون جنيه خالل نفس الفترة.

بروتوكوالت االستجابة ىلد انتشا فيرو

ككوفي – )19

تتبنى المجموعة سللسللة من البروتوكوالت المتعلقة ب الحفاظ على الصلحة والسلالمة ،باإلضلافة إلى مجموعة من التدابير الوقائية اإلضلافية
والتي يتم تطبيقها بصورة صارمة بالمنشآت الثمانية التابعة ،وذلك على النحو التالي:
•
•
•
•
•
•
•
•

ت طبيق عمليات التنظيف المكثفة وتعقيم كافة المنشآت التابعة للمجموعة سواء الطبية أو غير الطبية.
تزويد فريق العمل والمرضى بجميع أدوات ومستلزمات السالمة والوقاية.
التشلديد على تطبيق بروتوكوالت النظافة الشلخصلية والتعقيم بين جميع أفراد الطاقم الطبي والمرضلى ومرتادي المنشلآت الطبية
التابعة.
تزويد مداخل جميع المستشفيات التابعة بأجهزة االستشعار الحراري لقياس درجة حرارة جميع المرتادين.
استبدال آلية تسجيل حضور فريق العمل عبر أجهزة بصمة الوجه ،بدال من أجهز بصمة األصابع.
إحاطة المرضى الجدد والمرتادين بالبروتوكوالت المتبعة للحد من مخاطر التعرض للفيروس.
إحاطة المرضى والزوار الجدد ببروتوكوالت الصحة والسالمة المتبعة للحد من مخاطر التعرض للعدوى.
تطبيق بروتوكوالت جديدة بأقسللام الطوارئ والعيادات الخارجية لضللمان الكشللف الفوري عن حاالت اإلصللابة المحتملة وتنفيذ
إجراءات العزل مع سرعة إبالغ عن جميع المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس (كوفيد – .)19

وبالتوازي مع ذلك ،قامت المجموعة بتحسلين نظام السليطرة على الحوادل لضلمان قدرتها على مباشلرة أعمالها في حالة تصلاعد أوضلاع
انتشار الفيروس ،وذلك من خالل:
•
•
•
•
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وضع خطة توظيف طارئة لضمان قدرة المجموعة على تلبية احتياجات فرق العمل على مدار الساعة.
إعداد خطط طوارئ باإلدارات الداخلية من أجل ضمان استمرارية أعمال المجموعة.
إحاطة فريق مسللتشللاري المجموعة بالتدابير االحترازية المتبعة للمسللاهمة في تحديد وتلبية أية احتياجات مسللتجدة ومعالجة أي
مشكالت طارئة.
تطبيق بروتوكوالت خاصللة بإدارة سلللسلللة اإلمداد والتوريد والتأكد من اكتفاء المخازن والمسللتودعات بالموارد والمسللتلزمات
الطبية الالزمة لضمان عدم حدول أية اضطرابات في أنشطة وعمليات المجموعة.
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•

تحويل مستشفى «الكاتب» ومستشفى «كوينز» إلى منشآت طبية مخصصة لعزل وعالج الحاالت المشتبه في إصابتها بفيروس
(كوفيد –  )19وكذلك المرضى المؤكد إصابتهم بالفيروس ،مع استمرار المستشفيات التابعة األخرى في تقديم باقة خدماتها بشكل
طبيعي.

التوسع ببانة الخ مات المق مة
ىنامة ن وات توعية من خالل تقنية كويبنا )
تنظم المجموعة سلسلة من الندوات عبر شبكة االنترنت من خالل تقنية (ويبنار) بهدف رفع الوعي بمخاطر الفيروس والتعريف
ببروتوكوالت مكافحة العدوى والتعقيم التي تتبناها المجموعة .وقد تضمنت الندوات عروض تقديمية لمجموعة من األطباء االستشاريين
واألخصائيين بالمجموعة ،والتي شهدت مشاركة واسعة من قبل العناصر الطبية المتخصصة من خارج المجموعة إلى جانب جمهور
المواطنين.
تق يا الخ مات الطبية عبر ننوات االتصال كتطبيق المجموعة لمكالمات الفي يو)
يستخدم التطبيق الجديد ( )CHG Appحاليًا آالف المستخدمينُ ،رغم تأخر إطالقه عن موعده المقرر خالل الربع األول من العام الجاري
نتيجة تداعيات انتشار فيروس (كوفيد –  ،)19عل ًما بأن التطبيق الجديد متوفر لمستخدمي " "Androidو" ."iosوقد عقدت المجموعة
شراكة استراتيجية مع المنصة اإللكترونية "البالطو" بداية العام الجاري ،لتطوير أول تطبيق على الهاتف من نوعه في مصر لتوفير خدمات
الكشف واالستشارات الطبية من خالل مكالمات الفيديو المباشرة مع المرضى .ويمنح هذا التطبيق عمالئه إمكانية التواصل المباشر مع أكفأ
األطباء التي تحظى بها شبكة مستشفيات كليوباترا ،كما يساهم في تعزيز إجراءات التباعد االجتماعي والحد من فرص اإلصابة لك ٍل من
المرضى واألطقم الطبية.
االستشا ات الطبية المنزلية
تغطي هذه الخدمة مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية القائمة بشبكة مستشفيات المجموعة ،كما توفر خدمات التشخيص وتقديم
االستشارات الطبية الالزمة ،عل ًما بأنه تم تزويد فريق األطباء المعنيين بتقديم هذه الخدمة بكافة أدوات الوقاية الشخصية الالزمة ،باإلضافة
إلى تقديم ب رامج تدريبية حول التعامل اآلمن مع الحاالت أثناء الزيارات المنزلية.
— نهاية البيان —
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عن مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م
تعد المجموعة (شلركة مسلتشلفى كليوباترا وشلركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمسلتشلفيات الخاصلة في مصلر ،وتتخصلص
في تقديم باقة واسلعة من خدمات الرعاية الصلحية العامة والمتخصلصلة وخدمات الطوارئ عبر سلتة مسلتشلفيات رئيسلية في
القاهرة الكبرى ،وهي مسلتشلفى كليوباترا ومسلتشلفى القاهرة التخصلصلي ومسلتشلفى النيل بدراوي ومسلتشلفى الشلروق
ومستشفى كوينز ومستشفى الكاتب.

معلومات عن السها

اعتبارا من مارس ٢0٢0
هيكل المساهمين
ً

كود البورصة المصريةCLHO.CA :
تاريخ القيد :يونيو 2016
عدد األسهم 1.600 :مليون سهم

لالستعالم والتواصل
مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م.

حسن فكري

٣٨

٦٢

م ير التخطيط االستراتيجي وعالنات المستيمرين
ت+2 )0(2 2241 7471 :
hassan.fikry@cleohc.com
investors.cleopatrahospitals.com

■ شركة كير هيلثكير ■ أسهم حرة التداول

التونعات المستقبلية
يحتوي هذا البيان على توقعات مسللللتقبلية ،والتوقع المسللللتقبلي هو أي توقع ال يتصللللل بوقائع او احدال تاريخية ،ويمكن التعرف عليه عن طريق اسللللتخدام مثل
العبلارات والكلملات االتيلة "وفقلا للتقلديرات"" ،تهلدف"" ،مرتقلب"" ،تقلدر"" ،تتحملل"" ،تعتقلد"" ،قلد"" ،التقلديرات"" ،تفترض"" ،توقعلات"" ،تعتزم"" ،ترى"،
"تخطط"" ،ممكن"" ،متوقع"" ،مشللروعات"" ،ينبغي"" ،على علم"" ،سللوف" ،او في كل حالة ،ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على
التوقع باعتباره مسلللتقبلي .هذا ينطبق ،على وجه الخصلللوص ،إلى التوقعات التي تتضلللمن معلومات عن النتائج المالية المسلللتقبلية او الخطط أو التوقعات بشلللأن
األعمال التجارية واإلدارة ،والنمو أو الربحية والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.
التوقعات المسلللتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشلللركة ("االدارة") على أحدال مسلللتقبلية ،والتي تقوم على افتراضلللات اإلدارة وتنطوي على مخاطر
معروفة وغير معروفة ومجهولة ،وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشلركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا جوهريًا عن أي نتائج
في المسللتقبل ،او عن أداء الشللركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المسللتقبلية صللراحة أو ضللمنا .قد يتسللبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف
الحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية ،أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية.
تخضلللع أعمال الشلللركة لعدد من المخاطر والشلللكو التي قد تتسلللبب في اختالف التوقع المسلللتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع .وهذه
المخاطر تتضلمن التقلبات بأسلعار الخامات ،أو تكلفة العما لة الالزمة لمزاولة النشلاط ،وقدرة الشلركة على اسلتبقاء العناصلر الرئيسلية بفريق العمل ،والمنافسلة بنجا
وسلط متغيرات األوضلاع السلياسلية واالجتماعية والقانونية واالقتصلادية ،سلواء في مصلر أو على صلعيد االقتصلاد العالمي ،ومسلتجدات وتطورات قطاع الرعاية
الصللحية على السللاحة اإل قليمية والدولية ،وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب ،وتأثير التضللخم ،وتغير أسللعار الفائدة ،وتقلبات أسللعار صللرف العمالت ،وقدرة
اإلدارة على التحر الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.
بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ،بما في ذل ك المعلومات المالية ،طرأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العددي ،وبالتالي فإنه في حاالت معينة قد
يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.

بيان صحفي

مجموعة مستشفيات كليوباترا
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