
 

 

  بدعم من مؤسسة اورنچ العالمیة

 وضمن مبادرة "اتنفس" بالتعاون مع "بنك الشفاء المصري"

 اورنچ مصر تساهم فى صیانة وإصالح أجهزة التنفس االصطناعي

 بالمستشفیات المصریة

 

كورونا فیروس ظهور منذ مصر في الصحیة المنظومة لدعم المستمرة جهودها إطار              في

وإصالح صیانة جهود في بمساهمتها مصر" "اورنچ أعلنت ،"19 "كوفید            المستجد

المصري" الشفاء "بنك مع بالتعاون "اتنفس" مبادرة ضمن االصطناعي التنفس            أجهزة

 وتحت إشراف وزارة الصحة.

هذا یشهده الذي الضغط ظل في الصحي القطاع لمساندة اورنچ من المشاركة هذه               وتأتي

ضمان أجل من االصطناعي التنفس ألجهزة السریعة الحاجة تزاید یعني ما             القطاع،

التعافي مرحلة إلى الحرجة الحاالت بأصحاب والوصول للمصابین صحیة رعایة            أفضل

  والشفاء.

مادي بدعم اورنچ ستساهم المصري الشفاء وبنك مصر اورنچ بین التعاون             وبموجب

بعمل الشفاء بنك بعدها سیقوم والتي االصطناعي التنفس أجهزة من عدد وإصالح              لصیانة

قبل وصحیًا فنیًا لمراجعتها الصحة وزارة الي ارسالها ثم لالجهزة الالزمة             الصیانة

 توزیعها علي المستشفیات حسب الحاجة.

وتوفیرها االصطناعي التنفس أجهزة من عدد وصیانة إصالح "اتنفس" مبادرة            وتستهدف

تنفس جهاز "إحیاء شعار تحت المصریة، المستشفیات داخل كاملة وبكفاءة سریعًا             للعمل

 یساوي حیاة".



 

االصطناعي التنفس أجهزة توفیر في تكلفة واألقل األسرع بكونها المبادرة هذه             وتتمیز

وقت یختصر فورا تشغیلها وإعادة األجهزة صیانة أن حیث الحكومیة،            للمستشفیات

 استیرادها من جدید، كما أن تكلفة صیانة الجهاز الواحد أقل بكثیر من شراء جهاز جدید.

 

المصریة الصناعات اتحاد مع تعاون بروتوكول وقع قد المصري الشفاء بنك             وكان

في االصطناعي التنفس أجهزة وصیانة كفاءة لرفع الموحد، للشراء المصریة            والهیئة

 القطاع الطبي الحكومي ما یعني إضافة عدد كبیر من األجهزة للدخول في الخدمة فورا.

تنتهي أن المقرر ومن أسبوع، في األجهزة عشرات صیانة في بالفعل المبادرة              ونجحت

 من صیانة باقي األجهزة خالل أسبوعین فقط.

العامة العالقات قطاع مدیر الودود، عبد هالة االستاذة قالت ، التعاون هذا على               وتعقیبا

لهذه مصر اورنچ توجهه الذي الدعم أن مصر" "اورنچ بشركة المجتمعیة             والمسئولیة

المجتمعیة المبادرات من سلسلة ضمن یأتي العالمیة اورنچ مؤسسة من والمقدم             المبادرة

األول المقام في تهدف مصر اورنچ أن إلى مشیرة ، األزمة بدایة منذ الشركة بدأتها                 التي

سبل كل توفیر خالل من األزمة هذه مواجهة في ومؤسساتها الدولة جهود مساندة               الي

المركزة الرعایة ووحدات الطبیة المنشآت تستطیع حتي الصحي للقطاع المتاحة            الدعم

 االستمرار في رعایة الحاالت الخطرة التى تصاب بخلل فى وظائف الجهاز التنفسي" .

التنفیذى والرئیس الطعام لبنوك اإلقلیمیة الشبكة رئیس الشهدي معز الدكتور صرح             كما

عدد في نقص معه ظهر المستجد كورونا فیروس انتشار مع المصرى" الشفاء              لبنك

في الفكرة جاءت ولذلك المرضي حیاة النقاذ جدا الهامة االصطناعي التنفس             أجهزة

أخري مرة وإعادتها الصحة لوزارة التابعة المستشفیات في المتواجدة االجهزة            إصالح

دائمًا بجانبنا یقف الذي الشریك مصر اورنچ شركة أشكر أن أود المناسبة وبهذه               للتشغیل.

الالزم المادي الدعم اورنچ توفر المبادرة هذه وفي الصعبة والمواقف الظروف             في

 لمساعدتنا علي إصالح عدد كبیر من هذه األجهزة".

 


