
افق الرعاية طويلة   مستقبل مشرق حة كورونا: جائ تفش ي بعد   مدال  مر

العديد من أنظمة الرعاية الصحية في جميع بجائحة منقطعة النظير تسببت في استنزاف    2020مر العالم خالل عام  

السيطرة  استعص ى عليهم جميًعا وضع حد له أو  املرض الذي  هذا  من تفش ي    دول العالم أجمع  عانت  . فقدأنحاء العالم

 بالدولة نظام الرعاية الصحية  لحمايةدولة اإلمارات العربية املتحدة استراتيجية  وفي ظل تلك الظروف، وضعتعليه. 

متضمنة التباعد   التدابير االحترازية   التي شملت؛  العناصرمن    مجموعةالوباء من خالل االعتماد على    من تأثيرات هذا 

  باالضافة إلى   ،  ماعي وتوفير أحدث اللقاحات في العالم بصورة فورية ومجانية للمواطنين واملقيمين على حد سواءتجاال 

وللدولة لألفراد    املستقبل  وضع مالمح  علىمرافق الرعاية طويلة األجل التي تساعد  كمكونات الرعاية الصحية الرئيسية  

ةبوضوح الحاجة  دة التأهيل  مركز كامبريدج للطب وإعا  وقد أبرز .  بشكل عام ن عانوا من املرض  ملتأهيل  إلعادة    املاسَّ

، وسنستمر  املرض ى وأنظمة الرعاية الصحية  باإلضافة إلى خدمات دعملهم    مداأل بدرجة حادة وتقديم الرعاية طويلة  

 في تقديم الدعم للمرض ى من جميع أرجاء املنطقة.

خدمات إعادة التأهيل    أحدث تقنياتتقديم    منسنوات    7  ملا يربو علىمتد  ت مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل    خبرة

إلنقاذ مرضاهم وإعادة إحياء األمل في قلوبهم. وقد عمل   الخدمات الحيوية  تلكللمرض ى واألسر الذين يعتمدون على  

في   بمثابة حجر األساسبقيادة قوية وثاقبة،  العربية املتحدة،  في دولة اإلمارات  مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل  

العبء   تخفيف  بغية  لتلقي العالج باملركزاملرض ى غير املصابين بالفيروس    إدخال دعم نظام الرعاية الصحية من خالل  

 .نظام الرعاية الصحية الحكوميالواقع على كاهل والضغط  

وفرقناكأسرة  اتحدنا  كامبريدج،    مركز  يف  وعائالتهم  مرضانا  لحماية  األمامية.    الطبية  واحدة  الخطوط  في  املتفانية 

نظمة الرعاية الصحية العامة والخاصة، وبذلك، لم يقتصر األمر على تقديم قيم فريدة للمرض ى، بل قدمنا العون أل 

ل للتعامل مع موجات الوباء لنفسح لهم املجاالعديد من مرضاهم  ، حيث استقبلنا  احتياجاتهم امللحة  وعملنا على دعم



". املتعاقبة ومع املرض ى املصابين بحاالت حادة، وتلك الجهود املتكاتفة تعد عالمة رائعة ملركز كامبريدج خالل هذا العام

 الدكتور هوارد س. بودولسكي؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة   -

وإعادة التأهيل في املنطقة،  حادة    للحاالت التي مرت بأمراضخدمات املتعددة  رائد للمزود    أن مركز كامبريدج  وحيث

تفش ي كون بمثابة درع في ظل  ت   يمكنها أنفق الرعاية طويلة األجل  امر برهن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل أن  فقد  

. وحتًما  املتغيرةالحكومية  مع االحتياجات    األجلتهم الحالية طويلة  اعلى تكييف عالقفقد طور املركز قدرته    الوباء.  هذا 

وإعادة   مدستحقق تلك الخبرة الواسعة نتائَج متميزة. ويعتبر مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل أحد املرافق طويلة األ 

موزعة على منشأتين في أبو ظبي والعين   ،اإلمارات العربية املتحدة  بدولةسريًرا    196يوفر سعة تبلغ    ، والذيالتأهيل

بإ كماتتمتعان  املنزل.  تشبه  بيئة  في  طبية  ب  60املركز عدد    يملك  مكانيات  الظهران  في  إضافًيا  العربية  سريًرا  اململكة 

في اململكة العربية السعودية مرفق إعادة التأهيل الوحيد في   . ويعد مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيلالسعودية

ال  نجح املركز، و املنطقة الشرقية من اململكة  إنخرط في داخلي    مريض   1300أكثر من    ثالث في تحسن حالةبمرافقه 

أعلى    واحده من  املركز  حققو .  في العيادات الخارجيةمريض    110.000كثر من  أل  قدم خدماتهكما  ،  إعادة التأهيل  برامج

ويوفر  جهاز التنفس الصناعي.  عن    للفطام  ه الفريدمن خالل توفير برنامج  ٪،87بنسبة    في املنطقة  فطامال  تمعدال 

  أخصائي   600يقدمها    التيعاملية  الرعاية  المعايير  وأسرته، باإلضافة إلى أعلى  تتمحور حول املريض    برامجأيضا  املركز  

،  2018حياة املرض ى وأسرهم. وخالل عام  يسعون جاهدين لتحسين  في الرعاية الصحية  متعدد التخصصات    متميز

،  بالدولة الرعاية الصحية    خدمات  اإلنفاق علىقيمة  ٪ من إجمالي  66ساهمت حكومة اإلمارات العربية املتحدة بنسبة  

يعادل  ب أمريكي.    15ما  بين  مليار دوالر  الفترة  السنوي  2022و  2018عامي  وخالل  النمو  يبلغ معدل  أن  املتوقع  ، من 

 9.5ية  الرعاية الصحخدمات  إلنفاق القطاع الخاص على  
ً
ووفًقا للتوجه  ٪.  4.4  التي تبلغبمساهمة الحكومة    ٪ مقارنة

 يتزايد الطلب على من املتوقع أن  فكبار السن من السكان،  فئة  الشراكة بين القطاعين العام والخاص و   السائد لدعم

املستشفيات   املستشفياتاإلضافيةوأسّرتها  خدمات  أبو ظبي ودبي  . وستساعد خصخصة  التأمين  في  إلى  ، باإلضافة 



دولة اإلمارات العربية بفي املساهمة وتشجيع اإلنفاق اإلضافي في قطاع الرعاية الصحية    على االستمرار  الصحي اإللزامي

 .املتحدة

healthcare-regional-the-leading-https://home.kpmg/ae/en/home/insights/2019/06/uae-ع:  ملرجا 

 sector0.html 

،  امانات القابضة، شركة  كامبريدج للطب وإعادة التأهيل  ملركزللمالك الجديد  بمستقبل مشرق  وتنبئ تلك املعطيات  

السنوات   خالليجعل هذا االستحواذ أحد أهم صفقات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي  األمر الذي  

 .مليون دوالر أمريكي 232 تقارب، بقيمة املنصرمةالثالث 

تقديم عطاءات تنافسية للحصول   يعزى فوزنا إلى: "امانات، الرئيس التنفيذي لشركة  الدكتور محمد حمادةأضاف  

صة امانات لرعاية الحاالت  ملن  األساسوالتي ستشكل    القّيِّمة في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل،األصول    تلكعلى  

السوق  التي أصيبت بأمراض حادة وإعادة تأهيلها. فهو مزود خدمات فريد ومتمكن   في  رائدة  فريق  مع  يتمتع بمكانة 

 بلغ  املركز ر  ، سجلت عائدات2020السنة املالية    خاللإداري متمرس.  
ً
 قياسيا

ً
وبلغت مليون دوالر أمريكي،    75.3قما

 15.2صافي الدخل  ، كما بلغ  مليون دوالر أمريكي  22الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك    إضافة  األرباح قبلقيمة  

 .مليون دوالر أمريكي

,USD-for-CMRC-Acquires-Amanat---1-March-http://www.amanat.com/home/News/2020-املرجع:  

Million.html-232 

تغيير ملكية املركز من خالل  نهدف  : "بقوله، الرئيس التنفيذي ملركز كامبريدج ،    بودولسكي  الدكتور هوارد س.كما أفاد  

اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية  دولة  ألنظمة الرعاية الصحية في    وكذلكملرضانا،    قيمة عاليةتقديم  واصلة  مل

https://home.kpmg/ae/en/home/insights/2019/06/uae-leading-the-regional-healthcare-sector0.html
https://home.kpmg/ae/en/home/insights/2019/06/uae-leading-the-regional-healthcare-sector0.html
http://www.amanat.com/home/News/2020,-March-1---Amanat-Acquires-CMRC-for-USD-232-Million.html
http://www.amanat.com/home/News/2020,-March-1---Amanat-Acquires-CMRC-for-USD-232-Million.html


تحديد أفضل حلول الرعاية الصحية   خاللاملجتمعات من    لدعمه املركز  السعودية لتوسيع نطاق االلتزام الذي قدم

 م". التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباته

رائًدا لخدمات   لكونه  املركز  لرؤية  وتحقيًقا  التأهيل  وعالوة على ذلك،  الحاالت  إعادة  بعد   تمنحنا التي    ،الحادةفيما 

 فقد تزايدشمال إفريقيا،  في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط و   سريرية متميزةونتائج    مع املرض ىتجارب استثنائية  

في ركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل  ملدير العام  ريتا ماكغراث، امل  وقد أدلتالطلب على خدمات الرعاية الصحية.  

 اإلمارات العربية املتحدة،  
ً
، نتطلع  في سياق ترحيب مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل باملالك الجديد: "برأيها قائلة

إنها حًقا  ورعاية املرض ى الخارجيين.    الطبية باملركزالرعاية  مجال اإلمارات العربية املتحدة في    بدولةبصمتنا    ترسيخإلى  

 هم طوال رحلة التعافي". على تقديم نتائج استثنائية للمرض ى ودعم أسر ركز  نرحلة تطور املركز، حيث  مرحلة فاصلة في  

 ما يكرر التاريخ نفسه ويستمر العالم في  
ً
النمو والتطور؛ ومن ثم، قد ال تكون جائحة كورونا هي آخر وباء قد وعادة

لذا،   أرضنا.  البلدان  يصيب  ثاقبة  نجحت  برؤية  تتمتع  خالل التي  من  الوباء  إدارة  في  املتحدة  العربية  اإلمارات  مثل 

رافق املالعمل مع  معدل اإلصابة عند أدنى مستوى ممكن و للحفاظ على    أكثر الحلول املنطقية والعملية   االعتماد على

تستمر   لمزيد من املرافق طويلة األجل التيلسيحتاج العالم  مثل مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل. فهل    مدطويلة األ 

 أضرار الوباء القادم؟  لتحجيموشراكة طويلة األجل  في العمل ولحلول استراتيجية أخرى 
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