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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـي مـرَّ بهـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـه فقـد اخـتص فـي. عدة تحوُّ

ثـــم كـــان إنشـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوير البنيـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر) 1985-1999(األولـــى 

ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســ) 1999(وتكنولوجيــا المعلومــات عــام  ة نقطــة تحــوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

ـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز األكثـر تميـًزا فـي مجـال دعـ م اتخـاذ ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّ

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع القــرار فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ع بـدور المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطال

تمــع أكبــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة  جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـ

ضــل وحتـى يتسـنى لــه ذلـك، فإنـه يسـعى باســتمرار ألن يكـون أحـد أف. داعًمـا لكـل متخـذي القــرار

وقـد واكـب ذلـك . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)مؤسسـات الفكـر 

ا في نتائج ب رنامج مراكـز اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جلي

بجامعــة ) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(الفكـر والمجتمعــات المدنيـة 

؛ حيـث تــم اختيـار مركـز المعلومــات 2021التـي تــم اإلعـالن عنهـا فــي فبرايـر " بنسـلفانيا األمريكيـة"

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابًة لجائحــة 20ضــمن أفضــل

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(

 مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج 64مــن بــين 21فــي المرتبــة

، أخًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أيـة مركـز فكـر مصـري آخـر 2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

يـث جاء هذا التقرير ليرصد إنجازات وجهود الدولـة المصـرية خـالل السـنوات السـبع الماضـية، ح

تريليونــات 6نفــذت الدولــة وال تــزال العديــد مــن المشــروعات القوميــة التــي تجــاوزت تكلفتهــا الـــ 

ــ. جنيــه ــأتي ذلــك فــي إطــار مســاعي القيــادة السياســية إلعــادة رســم خريطــة مصــر التنموي ة، وي

ت الحاضـر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافة، بمـا يسـتجيب لمشـكال

.وتحديات المستقبل





إن اإلنسـان المصــري هـو كنــز هـذا الــوطن وأيقونــة 

يـة، فمصـر القويـة، الحديثـة، المدن. انتصاره ومجده

ـر عـن الديمقراطية هي التي تليـق بالمصـريين وتُ  عبِّ

.ياتهمإرادتهم وتُناسب تطلعاتهم وتُمثِّل تضح

يالرئيس عبد الفتاح السيس
المؤتمر األول لحياة كريمة بإستاد
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ألول مــرة ســيختار المــواطن المصــري مشــروعاته ضــمن 

د ، حيـث تـم عقـ"حيـاة كريمـة"تطوير الريـف المصـري ألجـل 

ـــى  ـــا فـــي القـــرى للتعـــرف عل ـــدة مـــع أهالين اجتماعـــات عدي

ياجـات احتياجاتهم؛ حتى يتسنى للحكومة ترجمة هـذه االحت

.إلى مشروعات يتم تنفيذها في إطار هذا المشروع

رئيس الوزراء مجلس المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي

|ة المؤتمر األول لحياة كريمة بإستاد القاهر
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هـذا مـا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـت سـلطان المـدن ورئيسـة بـالد الـدن
وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـذي يُعـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورائـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاريزتخليص اإلبريز فـي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاسع عشر، في مؤلَّفه األشهر 
عنــدما يقــوم علــى شــؤون مصــر مــن يُحســن اســتغالل مواردهــا والمغــزى هنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصبح نبراسًا مُتوقدًا، وقائدًا زاخرًا بين بلدان العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات
ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد الفساد وطالب بحقه ف

ارَ ، فثـبوطنيتـه، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 
.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكـم، رئيسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار
ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـام الفتـرة الرئاسـي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمات خطابه األخيـر 

المسـتقبل يحمـلإننـي لعلـى ثقـة بـأن "األمـل فـي الغـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يوم األربعاء الموافـق 
م، لكـن ، وإن كانت أرضه مخضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـض الغيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أغصــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــث ب ريــاح أرض بــالدي ســتعود ســمراء بلــون النيــل، خضـ
.”النجاح واألمل، دومًا كما كانت

ة، طالـب عبد الفتاح السيسـي رئاسـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 
ــا جمــوع المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــق ، ونســتظل فيــه بظــاللبنــاء وطننــا الــذي نحلــم بــهمُخاطبً

فــرص والعــدل والعــيش الكــريم، ونتنســم فيــه ريــاح الحريــة وااللتــزام، ونلمــس فيــه المســاواة وتكــافؤ ال
ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن واحــدة، فــإن نجــت نجون ــا ودســتور حي مــر أن فــال يُمكــن لأل. وجــودًا حقيقي

ن الشـعب يستقيم من طرف واحد؛ كونه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممثلة في رئيسـها ومؤسسـاتها وبـي
.جمهوريتنا الوطنية المدنية الحديثةلتأسيس 

ــدت مصــر وتــوفرت فيهــا أدو" ات فلــو تُُعهِّ
العمــران لكانــت ســلطان المــدن ورئيســة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن(
)1834، الصادر عام "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــن 7

اإلنجـــــــــــازات

سنـــــــــــــــــوات



تـي نصـبو ومنذ ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال
سـتقبل، إليها جميعًا، مع إدراك واعٍ من قِبل الشعب المصري بأننا جميعًا نلتزم بخارطة طريـق لبنـاء الم

ـــي كـــل العقبـــ ات التـــي يُظللهـــا اإلرادة والتصـــميم علـــى العمـــل، والتعـــاون المنفـــتح مـــع الجميـــع؛ لتخطِّ
.والصعوبات؛ حتى ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهـود؛ ، تضافرت خاللهـا التحققت خاللها إنجازات تنموية تفوق عُمر الزمنسنوات زمنية، 7لقد مرت 
ي ورغـم عِظـم مـا شـهدته ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقيق نهضـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تخطـى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن الطمـوح إلنجـاز أكبـر ي
ة رئيسـة بيد أن ذلـك يتطلـب التوقـف لبرهـة؛ لنتأمـل مـا حققنـاه سـويا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمةخالل هذه الفترة؛ لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي رئــيس مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور
ســنوات المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بتنفيــذ جهــدٍ بحثــي لتوثيــق أهــم إنجــازات الدولــة المصــرية خــالل ال

تعـاون السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال
:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلُص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

23 ــا، وهــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا تســتعرض أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوىــا تنموي : قطاعً
. رافـق والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكل قطاع تنموي يستعرض الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

27على مستوى كتابًا تتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية
.قطاعًا تنمويا المُحددة سلفًا23جميع المحافظات، تغطي الـ 

 ــة ــان يُقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــلّ مــن القطتلخيصــيةكتاب اعــات ألهــم مــا حققتــه الدول
. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات األداء الرئيسة

ـــا علينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدولـــة المصـــرية القويـــة المُثـــابرة تصـــنع حاضـــرهوفـــي هـــذا المقـــام، كـــان لزامً
لى أكثر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي شامل

ــا لإلنســانية 13مــن  ــز، وحقــوق الطفــل، والحــق فــي الغــذ(حقَّ اء، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة دون تميي
هــا تلــك الحقــوق التــي تســتند إلي). وحقــوق األشــخاص ذوي الهمــم دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـل دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل " 2030أهـداف التنميـة المسـتدامة "األهداف اإلنمائية األمميـة 
رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، وضمان تمتُّـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدهـار، تمـت ت

.هدفًا أمميا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالًا، قامــت الدولــة المصــرية بترجمــة هــذه الحقــوق فــي دســتورها الــوطني الصــادر عــام 
ميــة ، والتــي تعكــس الخطــة االســتراتيجية طويلــة المــدى؛ لتحقيــق مبــادئ وأهــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي سـبيل تنفيـذ تلـك الرؤيـة، أطلقـت الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في كل المجاالت
ــ. ؛ ليكــون إطــارًا تنفيــذيا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــق"الــذي يحمــل عنــوان  ــا، تظــل ال دعوة ختامً

.ممتدة، والعمل يحدوه األمل ليوم أفضل، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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ــــى قطــــاع إجمــــالي قيمــــة اإلنفــــاق العــــام عل
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مليــــــــــــــــــــار
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مليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

2034مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطن
عـــــدد المنشـــــآت الصـــــحية التابعـــــة للقطـــــاع 

.2019الحكومي والخاص في مصر عام 
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.شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ
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جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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واألمـــراض غيـــر " ســـي"للقضـــاء علـــى فيـــروس 
.السارية

مليــــــــــــــــــــــارات

جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه
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ــــى كوكــــب  الســــالم والكرامــــة والمســــاواة عل
ذت تلـك هـي العبـارات التـي اتخـ... ينعم بالصحة

شــعارًا لهــا منــذ " منظمــة األمــم المتحــدة"منهــا 
ــــة األولــــى ال ــــت بمثابــــة اللبن ــــي تأسيســــها، وكان ت

انطلـــق منهـــا العـــالم نحـــو تـــأمين حيـــاة صـــحية 
.لجميع شعوبه

ذي ، الاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانثم جاء 
اعتمدتـــه الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي 

منه ليؤكد 25المادة ، وتحديدًا في 1948ديسمبر 
علـــى حـــق اإلنســـان فـــي الحصـــول علـــى الرعايـــة 

قٌّ لكــلِّ شــخص حــ"الصــحية؛ حيــث نــص علــى أنــه 
فـــي مســــتوى معيشــــة يكفــــي لضــــمان الصــــحة 
والرفاهـــــة لـــــه وألســـــرته، وخاصَّـــــةً علـــــى صـــــعيد 

يـة، المأكل، والملبس، والمسـكن، والعنايـة الطب
يمـا والخدمات االجتماعية الضرورية، ولـه الحـقُّ ف

يأمن بـه الغوائـل فـي حـاالت المـرض أو العجـز أو 
ــر ذلــك مــن الظــروف ــل أو الشــيخوخة أو غي الترمُّ

". هالخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيش

صحية شاملةرعاية  "
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ايـة في هذا السياق، يُشار عادة إلى الحق في الرع
لتــي تقــوم الحكومــات بتهيئــة الظــروف ا"الصــحية 

يمكــــن فيهــــا لكــــل فــــرد الحصــــول علــــى الرعايــــة 
ت الصـــــحية المناســـــبة والميســـــورة التكلفـــــة ذا

".الجودة المناسبة في التوقيت المناسب

ـــــا حـــــق شـــــامل يتضـــــمن المقومـــــات  وهـــــو أيضً
األساســــية للصــــحة مثــــل الحصــــول علــــى ميــــاه 

ن الشرب المأمونة، واإلمداد الكافي بالغذاء اآلمـ
ل والتغذية والمسكن، والظـروف الصـحية للعمـ

ـــى التوعيـــة والمعلومـــات والبيئـــة، والحصـــول عل
. فيما يتصل بالصحة

ـــة الصـــحية، فقـــ ـــى الحـــق فـــي الرعاي ـــدًا عل د وتأكي
ــــة  ــــق والمعاهــــدات الدولي ــــع المواثي نصــــت جمي
األخـــرى علـــى حـــق اإلنســــان فـــي الحصـــول علــــى 

منهـــا العهـــد الـــدولي الرعايـــة الصـــحية الالزمـــة؛ 
ة الخــــاص بــــالحقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــ

يـة الذي تم إقراره بموجـب قـرار الجمعوالثقافية 
؛ حيــــث 1966العامــــة لألمــــم المتحــــدة ديســــمبر 

تقر الدول األطراف"منه على أنه 12نصت المادة 
لى في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتـع بـأع

ن مستوى مـن الصـحة الجسـمية والعقليـة يمكـ
ـــه الدولـــة "بلوغـــه ـــذي التزمـــت ب ، وهـــو التعهـــد ال

".1981لسنة 537المصرية بموجب القرار رقم 

ف من أهدافي السياق ذاته، نص الهدف الثالث 
الصـحة الجيـدة "على 2030التنمية المستدامة 

إلعـــالء قيمـــة هـــذا الحـــق، مشـــيرًا إلـــى " والرفـــاه
ضـــــرورة تحقيـــــق التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة 

ــة واللقاحــ ــى األدوي ــبل الحصــول عل ات وتــوفير سُ
عـم اآلمنة بأسعار معقولة للجميـع، فضـلًا عـن د
رهــا البحــث والتطــوير فــي مجــال اللقاحــات باعتبا

ب جــزءًا أساســيا مــن هــذه المســاعي التــي تتواكــ
.مع ما يطرأ على الساحة من مستجدات

نسان واتساقًا مع االتفاقيات الدولية لحقـوق اإل
أقــرَّ التـــي صدَّقـــت عليهـــا الدولــة المصـــرية، فقــد

ادة المـالمُشرِّع المصري هذا الحق األصيل، فـي 
.2014من الدستور المصري لعام 18
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لكل مواطن الحق فـي"كما أكدت المادة على أنه 
ـــ ا الصـــحة وفـــي الرعايـــة الصـــحية المتكاملـــة وفقً

لمعـــايير الجــــودة، وتكفــــل الدولـــة الحفــــاظ علــــى 
مرافــــق الخــــدمات الصــــحية العامــــة التــــي تقــــدم 
خـــدماتها للشـــعب ودعمهـــا والعمـــل علـــى رفـــع 

".كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل

ـــز ـــى أن تلت ـــه، أكـــد الدســـتور عل م فـــي الســـياق ذات
ــة بتخصــيص نســبة مــن اإلنفــاق الحكــو مي الدول

مـــــن النـــــاتج القـــــومي % 3للصـــــحة ال تقـــــل عـــــن 
اإلجمــــــالي تتصــــــاعد تــــــدريجيا حتــــــى تتفــــــق مــــــع

ام وتلتـزم الدولـة بإقامـة نظـ. المعدالت العالمية
ــأمين صــحي شــامل لجميــع المصــريين يغطــي ت

ــــــــنظم القــــــــانون إســــــــهام  كــــــــل األمــــــــراض، وي
المــــواطنين فــــي اشــــتراكاته أو إعفــــاءهم منهــــا 

.طبقًا لمعدالت دخولهم

اع عـن وتأكيدًا على هذا الحق، جرَّم الدستور االمتن

ان فـي تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل إنس
كمــا ألــزم . حــاالت الطــوارئ أو الخطــر علــى الحيــاة

ــــــات  ــــــاء، وهيئ ــــــة بتحســــــين أوضــــــاع األطب الدول
.التمريض، والعاملين في القطاع الصحي

وع ليس هذا فحسب، بل أكد الدستور أيضًا خضـ
ــع المنشــآت الصــحية، والمنتجــات والمــواد ، جمي

ـــــة  ـــــة المتعلقـــــة بالصـــــحة لرقاب ووســـــائل الدعاي
الدولـــــة، وتشـــــجع الدولـــــة مشـــــاركة القطـــــاعين 
ـــة الصـــحية  ـــي فـــي خـــدمات الرعاي الخـــاص واألهل

.وفقًا للقانون

قيمــة اإلنفــاق العــام علــى قطــاع الصــحة
ــا 2021/2020بموازنــة العــام المــالي  ، وفقً

.لبيان وزارة المالية

مليـــــــــــــــــــار93.5
جنيــــــــــــــــــــه
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ت وانطالقًا من هذه النصوص الدستورية، حرصـ
ــــــــة المســــــــتدامة  ــــــــة فــــــــي رؤيتهــــــــا للتنمي الدول

علــى ضــمان جــودة الخــدمات "2030رؤيــة مصــر "
ين الصــــحية المُقدَّمــــة، وأن يتمتــــع كــــل المصــــري

بحيـــاة صـــحية ســـليمة آمنـــة؛ مـــن خـــالل تطبيـــق
، نظـــام صـــحي متكامـــل يتميـــز باإلتاحـــة، والجـــودة

وعـــدم التمييـــز، وقـــادر علـــى تحســـين المؤشـــرات 
ة الصـــحية عـــن طريـــق تحقيـــق التغطيـــة الصـــحي

الشـــــاملة لجميـــــع المـــــواطنين، ولتكـــــون مصـــــر 
رائــــدة فــــي مجــــال الخــــدمات والبحــــوث الصــــحية 

. عربيا وإفريقيا

ـــــم  ــــر أهــــداف الرؤيــــة، ت ـــــون وعلــــى إث إصـــــدار قان
والــــذي ، 2018التأميـــن الصحــــي الشــــامل عــــام 

ــــى  ــــن علـ ــــع المواطنيـ ــــول جميـ ــــى حصـ ــــدف إلـ يهـ
ــــة صحيــــة ذات جــــودة عاليــــة؛ فقـــد  خدمـــــات رعايـ

ت عملــت الدولــة بموجبــه علــى إنشــاء ثــالث هيئـــا

ـي مســـــتقلة تتولـــــى إدارة نظـــــام التأميـــــن الصحــــ
ـــــن  ـــــم الفصـــــل بي ـــــثُ ت االجتمــــاعي الشـــــامل، حي

ـى تمويـــل النظـــام، وتقديـــم الخدمـــة، والرقابـــة علــ
.  جـودة تأديتهـا

وعقـــب قـــانون التـــأمين الصـــحي الشـــامل، صـــدر 
إنشـــاء "بشـــأن2019لســـنة 151القـــانون رقـــم 

الهيئــــة المصــــرية للشــــراء الموحــــد واإلمــــداد 
بيـــة والتمـــوين الطبـــي وإدارة التكنولوجيـــا الط

صـرية وتُعدُّ الهيئة الم، "وهيئة الدواء المصرية
للشــــراء هيئــــة عامــــة اقتصــــادية لهــــا شخصــــية 

ــوزراء، وتشــ مل اعتباريــة وتتبــع رئــيس مجلــس ال
: اختصاصاتها ما يلي

 تفعيـــــــل الخطـــــــط والسياســـــــات الخاصـــــــة
ة باألدويـــــــة والتكنولوجيـــــــا الطبيـــــــة، ومتابعـــــــ

ــــــا للقــــــوانين المعمــــــول بهــــــا  تنفيــــــذها طبقً
.والنظم الصحية المحلية والدولية



الرعاية الصحية|التنمية البشرية | 15

ة وضـــع المواصـــفات والمعـــايير االسترشـــادي
للجهـــات الطالبـــة فـــي إعـــداد احتياجاتهـــا مـــن 

.المستحضرات والمستلزمات الطبية

 التنســــــــيق مــــــــع شــــــــركات المستحضــــــــرات
ذا والمســتلزمات الطبيــة الخاضــعة ألحكــام هــ
بــي القــانون لتعزيــز المخــزون االســتراتيجي الط

ــــا وضــــع بــــرام ج للدولــــة، وتتــــولى الهيئــــة أيضً
ــــــي ونُظمــــــه للشــــــركات التســــــجيل اإللكترون

ــة أو األجنبيــة التــي تعمــل فــي المجــ ال المحلي
ـــات متكاملـــة للتكنولو ـــا ووضـــع قاعـــدة بيان جي

خـازن الطبية في المراكز والمستشفيات والم
وجميــع المنشــآت الصـــحية العامــة لمتابعـــة

.االحتياجات واالستعمال والصيانة

ـــا علـــى أن يُســـتبدل نـــص ونـــص القـــانون أيضً
مــــن قــــانون 23الفقــــرة األخيــــرة مــــن المــــادة 

تنظـــــيم التـــــأمين الصـــــحي الشـــــامل الصـــــادر 

تـوفير "والخـاص بــ2018لسـنة 2بالقانون رقم 
قـديم األدوية والمستلزمات الطبيـة الالزمـة لت

ك خدمات الرعاية الصحية، ولها في سـبيل ذلـ
إنشــــــاء الصــــــيدليات داخــــــل المستشــــــفيات 
والتعاقـــد مـــع الصـــيدليات العامـــة والخاصـــة 

ــا ألحكــام القــانون  بشــأن 1955لســنة 127وفقً
:بالنص اآلتي". مزاولة مهنة الصيدلة

ة تـــــوفير المستحضـــــرات والمســـــتلزمات الطبيـــــ
ن الالزمــة لتقــديم خــدمات الرعايــة الصــحية، علــى أ

مــداد تتـولى الهيئــة المصــرية للشـراء الموحــد واإل
ة والتمــــــوين الطبــــــي وإدارة التكنولوجيــــــا الطبيــــــ

ــــة فــــي ســــبيل  ــــة الرعاي ــــات الشــــراء، ولهيئ عملي
تحقيــــــق أغراضــــــها إنشــــــاء الصــــــيدليات داخــــــل 

عامـة المستشفيات والتعاقد مـع الصـيدليات ال
ــــــــــا ألحكــــــــــام القــــــــــانون رقــــــــــم  والخاصــــــــــة وفقً

.بشأن مزاولة مهنة الصيدلة1955لسنة 127
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ــا لهــذا القــانون،  ة فهيئــة الــدواء المصــريوطبقً
تتـــــولى االختصاصـــــات المقـــــررة لـــــوزارة الصـــــحة 

يـة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكوم
فيمــــا يخــــص تنظــــيم تســــجيل وتــــداول ورقابــــة 

دخل المستحضرات الطبية، والمواد الخام التي تـ
فــي تصــنيعها، وتهــدف الدولــة مــن إنشــائها إلــى

كل تطوير المنظومة الصحية، وتوفير الدواء بشـ
ـــة فـــي  منـــتظم، ومواجهـــة الممارســـات االحتكاري

.  القطاع، وتنمية الصناعات الطبية

2020في السياق ذاته، تمت الموافقة فـي يوليـو
علــى مشــروع قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء بشــأن 
التـــــرخيص للهيئـــــة المصـــــرية للشـــــراء الموحـــــد 

ا واإلمـــــداد والتمـــــوين الطبـــــي وإدارة التكنولوجيـــــ
ــــة بتأســــيس شــــركة مســــاهمة باســــمالطبي

، "ةالشــــركة المصــــرية لالســــتثمارات الطبيــــ"
يكـــون غرضـــها دعـــم نشـــاط الهيئـــة واإلســـهام 

ـــذ بعـــض اختصاصـــاتها؛ ومنهـــا  معهـــا فـــي تنفي
ة التـي القيام بنقـل وتوزيـع المستحضـرات الطبيـ

ــــــى إدارة ــــــدبيرها، باإلضــــــافة إل ــــــة بت تقــــــوم الهيئ
ـــي تنشـــئ ها منظومـــة المخـــازن االســـتراتيجية الت

.الهيئة باالشتراك مع أجهزة وكيانات الدولة

ة غايـالتـأمين الصـحي الشـامل وحيث إن نظام 
نميـة، مستهدفة، فالبد من استكمال مسيرة الت

قـد والتي يأتي على رأسها دعـم البحـث العلمـي، ف
مــي بــذلت الدولــة جهــودًا حثيثــة لــدعم البحــث العل

فــي القطــاع الصــحي، ودعــم وإثــراء المشــروعات 
البحثيــــة المقدمــــة، وقامــــت فــــي هــــذا الســــياق 

بشـــأن ، 2020لســـنة 214القـــانون رقـــم بإصـــدار 
تنظــــــــــــيم البحــــــــــــوث الطبيــــــــــــة اإلكلينيكيــــــــــــة، 

ي والـذي يُـعدـُّ خـطـوة مـن الـخـطـوات الـمهمة الت
اث تســـير فيهـــا الدولـــة المصـــرية لمواكبـــة األبحـــ

.الطبية العالمية
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كـد ينظم القانون آليات عمل البحث العلمـي، ويؤ
على عدم جواز إجراء البحث الطبي علـى مجموعـة 
ـــات المســـتحقة ـــى الفئ ـــة مـــن البشـــر أو عل معين

تعلـق حماية إضافية إال إذا كان البحث ضروريا، وي
بـــــأمراض خاصـــــة بهـــــم، ومـــــع تـــــوافر المبـــــررات 

يطة العلميــة واألخالقيــة لالســتعانة بهــم، وبشــر
.الحصول على الموافقة المستنيرة منهم

ى أحـد وطبقًا للقانون، فإذا كان البحـث الطبـي علـ
مـــن الفئـــات المســـتحقة حمايـــة إضـــافية فيجـــب

ــه  ــدين، أو مــن ل ــى موافقــة مــن الوال الحصــول عل
أو الوالية أو الوصاية في حـال وفـاة أحـد الوالـدين
قًـا كليهما أو من الممثل القانوني، وذلـك كلـه وف

. للضوابط واإلجراءات التي تحددها اللوائح

لــــــــم يقــــــــف األمــــــــر عنــــــــد المــــــــواد الدســــــــتورية 
والتشــــريعية، بــــل اتخــــذت الدولــــة خــــالل الفتــــرة

مجموعــــــــــة مــــــــــن السياســــــــــات ) 2014-2020(

واإلجــــــــراءات وأطلقــــــــت عــــــــددًا مــــــــن البــــــــرامج 
والمبـــــادرات الصـــــحية التـــــي تســـــتهدف تحقيـــــق
األهــــداف االســــتراتيجية لقطــــاع الصــــحة، والتــــي

ن تتعلـــق بـــالنهوض بالصـــحة العامـــة للمـــواطني
ـــــة واإلنصـــــاف، وتحقيـــــق  فـــــي إطـــــار مـــــن العدال

.التغطية الصحية الشاملة

ة االســــتراتيجية القوميــــفقــــد وضــــعت الدولــــة 
ـــــــــة الخمســـــــــية للســـــــــكان  وخطتهـــــــــا التنفيذي

، والتـــي ترتكـــز علـــى مجموعـــة مـــن )2015-2020(
المحــــاور المتعلقــــة بتنظــــيم األســــرة والصــــحة 

ـأمين اإلنجابية، وإتاحة خدمات تنظيم األسرة بالتـ
الصـــحي وجميـــع المستشـــفيات والمؤسســـات

ــــوفير رصــــيد كــــافِ مــــن  العالجيــــة الحكوميــــة، وت
وســـــائل تنظـــــيم األســـــرة، فضـــــلًا عـــــن العمـــــل 
ــــــة  ــــــى دمــــــج القضــــــايا الســــــكانية فــــــي عملي عل

.  التعليم والتوعية
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مـن ونظرًا إلى أن قضية الصحة اإلنجابيـة واحـدة
ــؤثر فــي التنميــة االقتصــ ادية أهــم القضــايا التــي ت

صـحة واالجتماعية، إذ أن النساء الالتي يتمـتعن ب
الصـحة إنجابية جيدة أكثر ميلًا إلـى االسـتثمار فـي

ة والتعلــيم لهــن وألطفــالهن، فقــد اهتمــت الدولــ
س بقضــية الصــحة اإلنجابيــة؛ حيــث أصــدر المجلــ

لصــحة القــومي للســكان االســتراتيجية القوميــة ل
، والتــــي تتضــــمن ثالثــــة )2020-2015(اإلنجابيــــة 

:محاور أساسية، هي

دعم النظام الصحي وتعزيزه.

رفع الوعي المجتمعي.

ة تطـــوير بـــرامج الصـــحة اإلنجابيـــة والجنســـي
.للمراهقين والشباب ودعمها

وعلــــى إثــــر هــــذه االســــتراتيجية انخفــــض معــــدل 
ــا ملحوظًــا خــالل الفتــ رة وفيــات األمهــات انخفاضً

حالـة وفـاة 54، إذ تراجع من 2018وحتى 2010من 
حالــة 52إلــى 2010ألــف مولــود حــي عــام 100لكــل 
.2019حالة خالل عام 43ثم إلى 2014عام 

ـــــة  ـــــه؛ جـــــاءت الخطـــــة التنفيذي وفـــــي اإلطـــــار ذات
، )2023-2021(للمشروع القومي لتنمية األسـرة 

ن والتــي تســتهدف االرتقــاء بجــودة حيــاة المــواط
قـوم المصري من خالل ضـبط النمـو السـكاني، لت

: على مجموعة من المحاور، وهي

التمكين االقتصادي للسيدات.

التـــــــــــحول الرقمي.

التــدخل الخدمـــــــي.

التدخل التشريعي .

التدخل الثقافي، واإلعالمي، والتعليمي.



الرعاية الصحية|التنمية البشرية | 19

منظومـــة جديـــدة ... التــأمين الصـــحي الشـــامل
اتخـــذتها الدولـــة كخطـــوة جديـــدة مـــن خطواتهـــا 

بيــة المتســارعة لتطــوير المنظومــة الصــحية، وتل
ل احتياجـــات المـــواطنين الطبيـــة بشـــكل متكامـــ

.وعلى أعلى مستوى

جاء ذلـك إدراكًـا مـن الدولـة لواجبهـا الـوطني نحـو
ـــــزام الدســـــتوري فـــــ ـــــا لاللت ي  مواطنيهـــــا وتطبيقً

مــــــن الدســــــتور المصــــــري الصــــــادر 18المــــــادة 
؛ حيـــث نصـــت المـــادة علـــى أن الدولـــة 2014عـــام  

يـع تلتزم بإقامـة نظـام تـأمين صـحي شـامل لجم"
ن المصريين يغطي كـل األمـراض، ويـنظم القـانو

إســـهام المـــواطنين فـــي اشـــتراكاته أو إعفـــاءهم 
ــا لمعــدالت دخــولهم، ويجــرم االمتنــاع  منهــا طبقً

إنسان عن تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل
".في حاالت الطوارئ أو الخطر على الحياة

وبــــالعودة إلــــى التــــاريخ المصــــري نجــــد أن الــــبالد 
، 1964أخـــذت بنظـــام التـــأمين الصـــحي منـــذ عـــام 
.وذلك لتأمين حياة المواطنين من المخاطر

منظومــة التــأمين الصــحي
الشامل
"
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، "لصـحيالهيئة العامة للتـأمين ا"اتصالًا، أُنشئت 
لتتــــــولَّى 1964لســــــنة 1209بــــــالقرار الجمهــــــوري 

ذلـك التنفيذ، وقد كان نظام التأمين الصـحي فـي
ة الوقــت يُغطــي العــاملين بالجهــاز اإلداري للدولــ

ووحـــــــــــــــــدات اإلدارة المحليـــــــــــــــــة والهيئـــــــــــــــــات 
والمؤسســــات العامــــة، والعــــاملين فــــي قطــــاع 
األعمــــــــال، والخاضــــــــعين لقــــــــانون التأمينــــــــات 
االجتماعيـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، وبـــذلك لـــم يُغـــطِّ

. امليننظام التأمين الصحي في بدايته باقي الع

لـة وبعد مرور ما يقرب من ثالثة عقود، مُـدَّت مظ
التـــأمين الصـــحي إلـــى شـــريحة طـــالب المـــدارس 

، وتــال ذلــك 1992لســنة 99بموجــب القــانون رقــم 
مثــل مـدِّ المظلــة التأمينيــة الصـحية لفئــات أخــرى

المــرأة المُعيلــة، واألطفــال دون ســن المدرســة، 
والفالحـــين، وعمـــال الزراعـــة عبـــر مجموعـــة مـــن 

.  القوانين المتتالية

ومـــن أجـــل تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة

للمــــواطنين، تــــم اســــتحداث منظومــــة التـــــأمين 
ـــم  الصحــــــــي الشامــــــــل، بموجـــــــب القانــــــون رقــــــ

ـــأمين الصـــحي 2018لســـنة 2 الخـــاص بنظـــام الت
تشــمل "منــه علــى أن 3الشــامل، ونصــت المــادة 

خدمات نظام التأمين الصحي الشامل مجموعـة
التـي الخدمات الصحية التأمينية لكافـة األمـراض

تُقــدَّم للمــؤمن علــيهم داخــل الجمهوريــة، ســواء
يـة أو كانت خدمات تشخيصية أو عالجيـة أو تأهيل

فحوصـــات طبيـــة أو معمليــــة، وللهيئـــة العامــــة 
لجان بناءً على عرض ال–للتأمين الصحي الشامل 

إضــــــافة خــــــدمات أخــــــرى إلــــــى –المختصــــــة بهــــــا
ــــــــا للقواعــــــــد  الخــــــــدمات المُشــــــــار إليهــــــــا، وفقً

". المعمول بها

هـــــذا، ويُعـــــدُّ نظـــــام التـــــأمين الصـــــحي الشـــــامل 
:ثإلزاميا، ويقوم على التكافل االجتماعي؛ حي

ة تُغطــي مظلتــه جميــع المــواطنين بجمهوريــ
.مصر العربية
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ة تُعـــدُّ األســـرة هـــي وحـــدة التغطيـــة التأمينيـــ
.الرئيسة داخل النظام

حية يقوم على مبدأ فصل تمويل الخدمة الصـ
.عن تقديمها

ي يُسهم النظام فـي خفـض اإلنفـاق الشخصـ
ت علــى الرعايــة الطبيــة، وتقــديم جميــع الخــدما

.بشكل متكامل

 يختــــــار المنتفــــــع بالتــــــأمين أمــــــاكن الرعايــــــة
رة الصحية، وإجراء الجراحات الكبيرة أو الصغي

.مع ضمان توفير الخدمة بجودة مرتفعة

ــوفير الخدمــة الصــحي ــة أعبــاء ت ة تتحمــل الدول
لة؛ عن غير القادرين طبقًا للضـوابط ذات الصـ

اء حيــث يــتم عــالج غيــر القــادرين مجانًــا، بإنشــ
.قاعدة بيانات لهم

وفـــــي ســـــبيل تـــــوطين نظـــــام التـــــأمين الصـــــحي 

الشـــــامل، اتجهـــــت الدولـــــة إلـــــى تهيئـــــة البيئـــــة 
دار التشريعية المواتية للمنظومة، من خـالل إصـ

ـــــة  ـــــد مـــــن القـــــوانين والقـــــرارات الجمهوري العدي
:والوزارية، جاء في مقدمتها

بشــــأن تنظــــيم : 2014لســــنة 127رقــــم القــــانون 
ذي التأمين الصحي للفالحـين وعمـال الزراعـة، والـ

لـذين ال ينشئ نظامًا للتـأمين الصـحي للفالحـين ا
.يتمتعون بمظلة التأمين الصحي

بتعـــــديل بعـــــض : 2017لســـــنة 3رقـــــم القـــــانون 
بإصـدار قـانون 1975لسنة 79أحكام القانون رقم 

1992لسـنة 99التأمين االجتماعي، والقانون رقم 
وم بنظام التأمين الصحي علـى الطـالب، والمرسـ

ـــــأمين 2012لســـــنة 86بقـــــانون رقـــــم  بنظـــــام الت
الصـــحي علـــى األطفـــال دون الســـن المدرســـية، 

ادر وقــانون الضــريبة علــى القيمــة المُضــافة الصــ
.2016لسنة 67بالقانون رقم 
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: 2018لســـــنة 909رئـــــيس الـــــوزراء رقـــــم قـــــرار 
بإصــــــــدار الالئحــــــــة التنفيذيــــــــة لقــــــــانون نظــــــــام 

قــمالتــأمين الصــحي الشــامل، الصــادر بالقــانون ر
.2018لسنة 2

ــــيس الــــوزراء رقــــم قــــرار  : 2019لســــنة 1948رئ
مـن بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم

ــــــــأمين الصــــــــحي الشــــــــامل،  ــــــــاء نظــــــــام الت أعب
:والمتمثلة في

الفـــرد أو األســـرة المُتحقـــق بشـــأنهم شـــروط
اســتحقاق الــدعم النقــدي مــن برنــامج تكافــل

.وكرامة والضمان االجتماعي

ر الفرد أو رب األسرة المُتعطل عن العمل غيـ
المســـــتحق أو المســـــتنفد لمـــــدة اســـــتحقاق 
تعــويض البطالــة، وكــذلك كــل فــرد مــن أفــراد

.األسرة المُعالين

 الفـــــرد أو رب األســــــرة مـــــن فاقــــــدي الرعايــــــة
األســــــرية القـــــــاطنين بمؤسســــــات الرعايـــــــة 
االجتماعيـــــة والصـــــحية، ولـــــيس لهـــــم عائـــــل 

.أو دخل

 الفــــــــرد أو رب األســــــــرة مــــــــن ذوي اإلعاقــــــــة
العـــاجزين عـــن الكســـب ولـــيس لهـــم مصـــدر 
دخـــــل، بمـــــا ال يتعـــــارض مـــــع قـــــانون حقـــــوق 

.األشخاص ذوي اإلعاقة المُشار إليه

 األفــــــراد أو األســــــر القــــــاطنين فــــــي منــــــاطق
ــــا  جغرافيــــة مُحــــددة، الــــذين يتعرضــــون مؤقتً

.لكارثة طبيعية أو من صنع اإلنسان

الفـــرد أو رب األســـرة الـــذي ال يكفـــي متوســـط
ات إجمــالي دخلــه للوفــاء باحتياجاتــه أو احتياجــ

.األسرة األساسية

مليار 120إلى 80ولتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، تتحمل الدولة تكلفة تتراوح ما بين 
:؛ حيث تشمل2019عامًا بداية من 15مراحل على مدار 6جنيه، وذلك على 
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د فقــاإلطـار المؤسســي للنظـام، وعلـى صــعيد 
اء نص قانون التأمين الصحي الشامل علـى إنشـ

انون، ثالث هيئات تكون مسؤولة عـن تطبيـق القـ
ممــا يُســهم فــي حوكمــة نظــام التــأمين الصــحي

:في مصر، وتلك الهيئات هي

الهيئــة العامــة للتــأمين الصــحي الشــامل:
يــة وهــي هيئــة اقتصــادية ذات شخصــية اعتبار

ـــة مســـتقلة، تخضـــع لإلشـــراف العـــام  وموازن
ـــوط بهـــا  ـــوزراء، وهـــي المن ـــس ال ـــرئيس مجل ل

لـه، إدارة نظام التأمين الصحي الشامل وتموي
ومعنيـــــة كـــــذلك باســـــتثمار أمـــــوال النظـــــام 

.من القانون4استثمارًا آمنًا وفقًا للمادة 

ة وهـي هيئـ:الهيئة العامة للرعايـة الصـحية
عامــة خدميــة لهــا شخصــية اعتباريــة وموازنــة 
مســــتقلة، وتخضــــع لإلشــــراف العــــام للــــوزير

دمات المختص بالصحة؛ حيث تتولى تقـديم خـ

الرعايــــــة الصــــــحية والعالجيــــــة بمســــــتوياتها 
يـع الثالثة داخل المستشـفيات وخارجهـا، لجم

ـــــؤمَّن علـــــيهم مـــــن خـــــالل منافـــــذ تقـــــديم  المُ
الخدمـــــة التابعـــــة للهيئــــــة العامـــــة للتــــــأمين 

. الصحي

يم وطبقًــا لهــذا، فالهيئــة منــوط بهــا ضــبط تقــد
ة الخـــدمات الصـــحية التأمينيـــة وتنظيمهـــا، وإدار
ـــ ـــوزارة الصـــحة وجمي ع المستشـــفيات التابعـــة ل

يس المنشآت الصحية التي يصدر بها قرار من رئ
ـــــوزراء، بعـــــد تأهيلهـــــا واســـــتيفائها الشـــــروط  ال

. المطلوبة

حية ومن ثمَّ يؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصـ
جميـــــع المستشـــــفيات والمراكـــــز المتخصصـــــة

ليهـــا التابعـــة حاليـــا لمـــديريات الصـــحة، وتضـــاف إ
ات المؤسسات الحكومية األخرى أيًـا كانـت الجهـ

.التابعة لها
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ــــأمين الصــــحي  ــــل نظــــام الت وفيمــــا يخــــص تموي
ي الشامل، فهـو يشـمل العديـد مـن اآلليـات والتـ

: يمكن التطرق إليها كاآلتي

لكلـي تتحـدد بنـاءً علـى الـدخل ا: اشتراكات األسر
لــــــرب األســــــرة، لــــــه وألوالده ولزوجتــــــه، ويُقــــــدَّر 

% 6إلـى االشتراك الكلّي لألسرة بمتوسـط يصـل
مـــن صــــاحب % 4مـــن دخلـــه الكلـــي، إضــــافةً إلـــى 

ــة، أو القطــاع الخــاص  ــت الدول العمــل ســواءً كان
الـــذي يعمـــل فـــي المشـــروع، أي بإجمـــالي نســـبة 

إذا كــان لديــه طفــالن وزوجــة ال تعمــل، وهــذا % 10
ة االشــــــتراك إجمالًــــــا يمثِّــــــل نحــــــو ثلــــــث التكلفــــــ

ـــة التطبيـــق الك ـــة للمشـــروع فـــي حال لـــي اإلجمالي
.من السكان المقيمين تقريبًا% 90لنحو 

وهــو ضــــروري : نصــيب الخزانـــة العامــة للدولـــة
ئـات الستدامة المنظومـة، كما أنـه مُخصـَّص للف

و مــن غيــر القــادرة فــي المجتمــع، والتــي تُقــدَّر بنحــ
.من األسر% 35إلى % 30

، وتشـمل التمويـل المجتمعـي: المصادر األخرى
أو الرســوم المخصصــة للصــحة علــى حزمــة مــن 

راء، السلع والخدمات التي ال تمس مصالح الفقـ
وتُعـــــــدُّ تلـــــــك المصــــــــادر بمثابـــــــة دالالت علــــــــى 

.التضامن المجتمعي

ــــذ النظــــام فــــي  ــــة تنفي هــــذا، وقــــد انطلقــــت بداي
فــي " بورســعيد"مــن محافظــة المرحلــة األولــى 

ــدع2019يوليــو  ــي، وكــان ذلــك ب م كتشــغيلٍ تجريب
ــي أســهمت "منظمــة الصــحة العالميــة"مــن  ، الت

ى فــي تطــوير إرشــادات ومعــايير التخطــيط، والبنــ
مــوارد التحتيـة لتقــديم الخـدمات، وتــأمين ونشـر ال

ات البشــــرية الالزمــــة، فضــــلًا عــــن تعزيــــز التقنيــــ
.الصحية، ونظام المعلومات
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ســجلت المرحلــة األولــى مــن وفــي هــذا الصــدد، 
فـــــــــي كـــــــــل "التـــــــــأمين الصـــــــــحي الشـــــــــامل"

ماليـــين 5المحافظـــات المحـــددة بهـــا أكثـــر مـــن 
ــــــوير نحــــــو  ــــــم إنشــــــاء وتطُ 51مــــــواطن، كمــــــا ت

وحـدات صـحية ومراكـز 310مستشفى وأكثـر مـن 
.  منشأة صحية90طبية، كما اعتمدت أكثر من 

ومنـــذ إطـــالق المنظومـــة، بلغـــت تكلفـــة تطـــوير
ــة فــي نظــام ال ــة والمعلوماتي ــأمين البنيــة التحتي ت

، وتـم مليار جنيه51الصحي حتى اآلن ما يزيد على 
ماليـــــــين خدمــــــة صـــــــحية، 6تقــــــديم أكثـــــــر مــــــن 

ألـــف جراحـــة متقدمـــة بمحافظـــات 82وأكثـــر مـــن 
.المرحلة األولى

ـــق نظـــام  ومـــن المســـتهدف االنتهـــاء مـــن تطبي
لـة التأمين الصحي الشامل في محافظـات المرح

، والبدء في مد مظلـة هـذه 2022األولى في يونيو 

المنظومــــة الجديــــدة إلــــى محافظــــات المرحلــــة 
.2023/2022الثانية خالل العام المالي 

50.5

57

2014 2020

عدد المستفيدين من التأمين الصحي 
2020و2014خالل عامي 

)مليون مستفيد(

.وزارة الصحة والسكان: المصدر
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تـي األولـى البورسـعيدوعليه، أصبحت محافظـة 
فـي تضم أول منظومة للتأمين الصحي الشـامل

ــــم إنشــــاء المبنــــى اإلداري 2019مــــارس  ، حيــــث ت
ة لمنظومـــــة التـــــأمين الصـــــحي الشـــــامل بتكلفـــــ

مليــــــــون جنيــــــــه، والــــــــذي 70إجماليــــــــة بلغــــــــت 
ذ يضــــم الهيئــــات الــــثالث المشــــرفة علــــى تنفيــــ

هيئـــــــة التــــــأمين الصـــــــحي ": المشــــــروع وهــــــي
هيئــة"، و"هيئــة الرعايــة الصــحية"، و"الشــامل

".االعتماد والجودة

هــذا، وشــهدت مستشــفى الزهــور النمــوذجي 
عمليــــة تطــــوير شــــامل : بمحافظــــة بورســــعيد
حتى أغسـطس مـن 2019خالل الفترة من فبراير 

ت نحـو العام ذاته، وبلغت تكلفتها اإلجمالية بلغـ
.ماليين جنيه109.7

ـــــم إنشـــــاء  مستشـــــفى النصـــــر التخصصـــــيت
، بتكلفــة إجماليــة 2019لألطفــال ببورســعيد عــام 

مليـــون جنيـــه، ومستشـــفى النســـاء367.1بلغـــت 
، والــذي يُعــدُّ 2017والــوالدة التخصصــي فــي مــايو 

ــة مُســتدامة فــي محافظــة بورســعي ــة طبي د، نقل
مليــــون جنيــــه، حيــــث يضـــــم 50بتكلفــــة إجماليــــة 

.سريـــــرًا79المستشفــــى 

بحـــر (يونيـــو 30إنشـــاء مستشـــفى اتصـــالًا، تـــم 
نيـــو بمحافظـــة بورســـعيد فـــي يو)البقـــر ســـابقًا

ــة بلغــت نحــو 2020 ــون 221.4، بتكلفــة إجمالي ملي
ــــــــه، كمــــــــا بلغــــــــت الطاقــــــــة االســــــــتيعابية  جني

ســـــريرًا لإلقامـــــة، 48( ســـــريرًا 63للمستشـــــفى 
).حضانات7–أسِرة عناية مركزة 8و

ـــــم تطـــــوير  مستشـــــفى فـــــي ســـــياقٍ متصـــــل، ت
) ريالمبنــى البحــ(بمحافظــة بورســعيد الســالم 

، بتكلفـــــــة إجماليــــــــة بلغــــــــت2019فـــــــي أكتــــــــوبر 
.مليون جنيه284.7



الرعاية الصحية|التنمية البشرية | 27

ــــــاة بــــــور فــــــؤاد بمحافظــــــة  مستشــــــفى الحي
ــى :بورســعيد ــة تطــوير شــامل عل شــهدت عملي

حتــى 2018مــرحلتين، األولــى فــي الفتــرة مــن ينــاير 
239.5، بتكلفـة إجماليـة بلغـت نحـو 2019سبتمبر 

حتـى 2019مليون، والثانية في الفترة من سبتمبر 
مليـــون 84.1، بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت 2021مـــايو 
.جنيه

فـــي اســـتكمالًا لتنفيـــذ النظـــام الصـــحي الشـــامل
مستشــــفى الصــــدر المحافظــــات، تــــم إنشــــاء 

ــــــــــم البــــــــــدء بإنشــــــــــائه : بالســــــــــويس وقــــــــــد ت
ـــــا بمرضـــــى 125، بســـــعة 2017عـــــام  ســـــريرًا خاصً

ة جراحـات متخصصـ(الصدر، والذي يشـتمل علـى 
-معامــــل رئيســــة -ســــونار –أشــــعة -للمرضــــى 

در استقبال طوارئ لمرضى الصـ-عيادات خارجية 

قســـــــــم عمليـــــــــات -قســـــــــم عنايـــــــــة مركـــــــــزة -
و ، بتكلفــــة إجماليــــة بلغــــت نحــــ)لمرضــــى الصــــدر

.مليون جنيه180.8

ــا جــارِ  بــر أك: إنشــاء المجمــع الطبــي الجديــدأيضً
مجمـــــع طبـــــي فـــــي شـــــمال مصـــــر بمحافظـــــة 

، علــى 2019الســويس تــم البــدء فــي إنشــاؤه عــام 
ألــــف متــــر، ويتكــــون المجمــــع مــــن400مســــاحة 

ألــف 47مبــانٍ، وتبلــغ مســاحة المبنــى الــرئيس 8
متـر مربــع، كمــا يضــم المجمـع الطبــي عــدة مراكــز 

مركـز مركز أمراض الكلى، و: متخصصة تتمثل في
طــــب وجراحــــة العيــــون، ومركــــز أمــــراض القلــــب، 

د ويبلــغ إجمــالي عــد. باإلضــافة إلــى مركــز الحــروق
ســــرير، ويتــــوافر 400أســــرّة حجــــز المرضــــى نحــــو 

.جهازًا للغسيل كلوي70بالمجمع 
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كمــا يضــم المجمــع بنــك دم تجميعــي، ومعامــل 
متخصصــــــة فــــــي الكيميــــــاء والــــــدم، والمناعــــــة، 
واألنســــــــــجة، ومعامــــــــــل أخــــــــــرى للطفيليــــــــــات 
والميكروبيولـــوجي، فضـــلًا عـــن خـــدمات األشـــعة

مجمع التشخيصية، لذا من المتوقع أن يصبح ال
جـــودة صـــرحًا طبيـــا عالميـــا يرتكـــز علـــى مفـــاهيم ال
فعــين الشــاملة فــي تقــديم الخدمــة الطبيــة للمنت

مـن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، و
المقــرر االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع فــي مــارس

روع بنحو ، وتُقدَّر التكلفة االستثمارية للمش2022
.مليار جنيه1.7

فـي مجمـع اإلسـماعيلية الطبـيكما تم افتتـاح 
ــــــر  ، ويضــــــم مجموعــــــة مــــــن المراكــــــز 2021فبراي

لفــة العالجيــة المتكاملــة فــي التخصصــات المخت
ــ ا وأقســام الطــوارئ، ويُعــدُّ المجمــع مركــزًا رئيسً

ضــــــمن برنــــــامج التـــــــأمين الصــــــحي المتكامـــــــل 
.للمواطنين بالمحافظة

شــــــهدت مستشــــــفى اإلســــــماعيلية العــــــام 
عمليـــة تطـــوير شـــاملبمحافظـــة اإلســـماعلية 

2017على مرحلتين، األولى فـي الفتـرة مـن مـارس 
، بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت نحـــو 2019حتـــى مـــارس 

ـــرة مـــن مـــارس 434.4 ـــة فـــي الفت ـــون، والثاني ملي
، بتكلفــة إجماليــة بلغــت2020حتــى ســبتمبر 2019
.مليون جنيه120.8نحو 

مستشـــــــــــــــــــــــفى فايـــــــــــــــــــــــد بمحافظـــــــــــــــــــــــة 
شــــــــــهدت عمليــــــــــة تطــــــــــوير :اإلســــــــــماعيلية

ـــــــــى مســـــــــاحة مـــــــــا يقـــــــــرب مـــــــــن   شـــــــــامل عل
ـــة تبلـــغ4.4 ـــع، بتكلفـــة تقديري نحـــو آالف متـــر مرب

.مليون جنيه243.7

تكلفـة ، بصـويرمستشـفى أبـو أيضًا، جـارِ إنشـاء 
80ماليــين جنيــه، بســعة 308.46تقديريــة بلغــت 

ســـريرًا، ومـــن المقـــرر االنتهـــاء منهـــا فـــي مـــارس 
2022.
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مستشـــــفى طـــــوارئ أبـــــو خليفـــــة بمحافظـــــة 
ي شهدت عملية تطوير شامل فـ: اإلسماعيلية

، وذلـــك 2019حتــى مــايو 2017الفتــرة مــن مـــارس 
.مليون جنيه332.8بتكلفة إجمالية بلغت نحو 

مستشــــــــــــــفى القصاصــــــــــــــين بمحافظــــــــــــــة 
ـــة تطـــوير شـــامل :اإلســـماعيلية شـــهدت عملي

120لتقــديم خدمــة طبيــة متميــزة لمــا يقــرب مــن 
حـــو ألـــف مـــواطن، وذلـــك بتكلفـــة تقديريـــة تبلـــغ ن

.مليون جنيه212.4

مجمــع طــور ســيناء الطبــياتصــالًا، جــار إنشــاء 
يريـة تبلـغ ، بتكلفـة تقد)الطور التعليمي سـابقًا(

مليــــون جنيــــه؛ لتقــــديم خدمــــة طبيــــة 951.4نحــــو 
ة متميــزة لقـــاطني مدينـــة طــور ســـيناء بمحافظـــ

هـــذا، ومـــن المقـــرر االنتهـــاء مـــن . جنـــوب ســـيناء
، على مسـطح مسـاحة 2022المجمع في مارس 

.سريرًا157آالف متر مربع بسعة 4

ـــم التطـــوير الشـــامل  ـــا ت س لمستشـــفى رأأيضً
مليون جنيـه، وتطـوير شـامل 327.9، بتكلفة سدر

مليـون 258، بتكلفـة إجماليـة نويبـعلمستشفى 
.2021جنيه في يوليو 

طفـرة صـحيةمحافظات الصعيد هذا، وتشهد 
وعات كبيرة، من خالل افتتاح سلسلة من المشر

ـــــم خـــــالل  الصـــــحية، ففـــــي محافظـــــة األقصـــــر ت
ــــرة  إنشــــاء وتطــــوير عــــدد مــــن الســــنوات األخي

ن المستشــــفيات الخاصــــة بمنظومــــة التــــأمي
، وتمثلــــــت المستشــــــفياتالصــــــحي الشــــــامل

ي ، فــ"مستشــفى أرمنــت المركــزي"الجديــدة فــي 
، وقـــــــد بلغـــــــت التكلفـــــــة اإلنشـــــــائية 2018عـــــــام 

ى مليون جنيه باإلضافة إلـ450للمستشفى نحو 
.مليون جنيه تجهيزات200
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ي ، والــذالعديســاتمستشــفى كمــا تــم إنشــاء 
، وتتكـــــون 2019تــــم تســـــليمه مبـــــدئيا فـــــي مـــــايو 

شــروعســريرًا، وبلغــت التكلفــة الكليــة للم52مــن 
مليـــــون جنيـــــه، وتـــــم االفتتـــــاح فـــــي فبرايـــــر777.7
2021.

صـي، التخصإسـنامستشـفى أيضًا، تـم إنشـاء 
ســـريرًا،196، والـــذي يتكـــون مـــن 2019فـــي مـــايو 

ــــ ــــة للمشــــروع ملي ار كمــــا تخطــــت التكلفــــة الكلي
.  جنيه

تـــأتيمحافظـــة أســـوان وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن 
ــــا ضــــمن محافظــــات المرحلــــة األولــــى التــــي  أيضً
ســــــــيتم تطبيــــــــق المنظومــــــــة الجديــــــــدة بهــــــــا، 
ـــــد مـــــن  ـــــم إنشـــــاء العدي وفـــــي هـــــذا الســـــياق ت
المستشــــــفيات بالمحافظــــــة وتطــــــوير أخــــــرى، 

:نذكر منها ما يلي

 ــ: مستشــفى أســوان التخصصــيإنشــاء م ت
؛ بهـــدف 2017تنفيـــذ المشـــروع فـــي ينـــاير عـــام 

تاجهـا تقديم الرعاية الصحية الشاملة التـي يح
المـــــــواطن لتحســـــــين الخـــــــدمات المقدمـــــــة 
ـــــى المستشـــــفيات ـــــرددين عل ، للمرضـــــى المت

ــــــة للمشــــــروع  169.2وبلغــــــت التكلفــــــة الكلي
.مليون جنيه

 ــ: مستشــفى إدفــو العــام الجديــدتطــوير م ت
ة إدراج المستشـــفى ضـــمن المبـــادرة الرئاســـي
ث حياة كريمـة، ويخضـع لإلحـالل والتجديـد، حيـ

إنــه جــارِ إنشــاء مبنــى جديــد مقــرر لــه أن يكــون
يــة ســريرًا، وبلغــت التكلفــة اإلجمال162بســعة 

.ماليين جنيه408.2للمشروع 
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ــــا جــــارِ تطــــوير العديــــد مــــن المستشــــفيات أيضً
:بالمحافظة، يأتي أبرزها في اآلتي

 المرحلــــة األولــــى(أمبـــومستشـــفى كــــوم :(
ن والجــدير بالــذكر أن هــذا المشــروع يٌعــدُّ ضــم
ي برنـــامج المبـــادرة الرئاســـية حيـــاة كريمـــة التـــ

أطلقهــا الســيد رئــيس الجمهوريــة، ويخضــع 
ــــــــات للتطــــــــوير الشــــــــامل ألقســــــــام العملي
، والغســــيل الكلــــوي والحضَّــــانات و الطــــوارئ

.ماليين جنيه408.3بتكلفة إجمالية تبلغ 

 المرحلـة األولـى(المركزي دراومستشفى( :
يخضـــــــع المستشـــــــفى للتطـــــــوير الشـــــــامل 

، )تالحميات، والعمليات، والحضَّانا(ألقسام 
ماليـين 307.3وتبلغ التكلفة التقديرية لـه نحـو 

.جنيه

ـــــم تطـــــوير عـــــدد مـــــن المستشـــــفيات  كـــــذلك ت
مستشـــــفى : بمحافظـــــة األقصـــــر، مـــــن أبرزهـــــا

دأت والتـي بـ، )مبنـى وادي النيـل(األقصر العام 
ومــــن المتوقــــع أن 2020أعمــــال تطــــويره عــــام 

ـ ، بتكلفـة إجماليـة مقـدرة بـ2022تنتهي خالل عـام 
.مليون جنيه250

، ضــيةمستشــفى إيــزيس بالبياكمــا تــم تطــوير 
من ، لتــدخل ضــ)مستشــفى البياضــية ســابقًا(

ة؛ منظومـة التــأمين الصــحي الشــامل بالمحافظــ
حيـــث ســـيكون أول مستشـــفى متخصـــص فـــي
النســاء والــوالدة لخدمــة أهــالي جنــوب الصــعيد،

263.5وبلغـــت التكلفـــة اإلنشـــائية للمستشـــفى
ر مجمــع األقصــأيضًــا، تــم تطــوير . مليــون جنيــه

ه، لتصـبح ، بتكلفة بلغت مليار جنيالدولي الطبي
.صرحًا طبيا عالميا
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 وفـــي هـــذا الســـياق، أصـــبحت وحـــدات ومراكـــز
ول طــب األســرة بوابــة المنتفــع األولــى للحصــ

.على الرعاية الصحية المتكاملة

ا إنشاء عدة مراكـز ووحـدات طبيـة ويجري حالي
تابعـــه لمنظومـــة التـــأمين الصـــحي الشـــامل

.مليار جنيه2.2بتكلفة إجمالية بلغت نحو  

ظـة مستشفى شرم الشيخ الـدولي بمحاف
شهدت عمليـة تطـوير شـامل:جنوب سيناء

حتـــى أغســـطس 2016فـــي الفتـــرة مـــن أبريـــل 
لتحســـــــــــــين الخـــــــــــــدمات المقدمـــــــــــــة 2020

ت نحـو للمواطنين، وذلك بتكلفة إجمالية بلغـ
.  مليون جنيه82.3

2043
عــــدد المنشــــآت الصــــحية التابعــــة 
للقطــــاع الحكــــومي والخــــاص فــــي 

.2019مصر عام 

منشــــــــــــــــــــــأة
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هــدف تســعى ... االســتثمار فــي صــحة المــواطن
ت إليه الدول، لذا عملت الدولة علـى مـدار السـنوا

الســــــــبع الماضــــــــية علــــــــى االهتمــــــــام بصــــــــحة 
ر المــواطنين، وحظــي قطــاع الصــحة باهتمــام كبيــ
ــا مــا أكــدت أن تــوفي ر مــن جانــب الدولــة التــي دائمً

الرعايــــــة الصــــــحية للمــــــواطنين واجــــــب وطنــــــي 
.واستحقاق دستوري

ــــذ هــــذا  ــــى الخطــــوات لتنفي ــــت أول ــــا كان ومــــن هن
ة االســـتحقاق الدســـتوري، وهـــي تخصـــيص نســـب

ــا لمــا حــدده مــن اإلنفــاق الحكــومي للصــحة طبقً
حتـــى الدســـتور، وتتصـــاعد هـــذه النســـبة تـــدريجيا

ـــه طـــوّرت  ـــة، وعلي تتفـــق مـــع المعـــدالت العالمي
فــي الدولـة مرافقهــا الطبيــة، ليكـون عــدد األســرَّة

ا المستشـــــفيات والوحـــــدات الصـــــحية متوافقًـــــ
بالنســـــــبة لعـــــــدد الســـــــكان، ومتماشـــــــيًا مـــــــع 

.مستويات الدول المتقدمة

لــة، ولــم يكــن التوافــق الكمــي الهــدف الوحيــد للدو
:بل عملت بالتوازي مع ذلك على ما يلي

ة التوسع في إتاحـة الخدمـ
الصحية
"
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 تطـــوير جـــودة الخـــدمات الطبيـــة المُقدمـــة
ــــةللمــــواطنين ــــر تحــــديث المرافــــق الطبي عب

وإمدادها بأحدث التجهيزات العالمية، وكـذلك
ل لتشــمتحــديث منظومــة التــأمين الصــحي

كل مواطن على أرض مصـر، ولتتحمـل الدولـة
مــن خــالل تلــك المنظومــة األعبــاء عــن كاهــل 

.غير القادرين

فــي ســياق متصــل، نجحــت الدولــة أيضًــا فــي
ات إنشــاء وتطــوير عــدد كبيــر مــن المستشــفي

فــي مختلــف محافظــات الجمهوريــة، وتمثلــت
:أبرز المستشفيات التي تم إنشاؤها في

 ـــــــد 15مستشـــــــفى ـــــــزي الجدي مـــــــايو المرك
ر تــــم افتتاحــــه فــــي ينــــاي: بمحافظــــة القــــاهرة

، بهــــدف تقــــديم خدمــــة طبيــــة متميـــــزة 2019
ة للمــواطنين  تتماشــى مــع المعــايير العالميــ

ـــــــا ألحـــــــدث معـــــــايير  ـــــــة المرضـــــــى طبقً لرعاي
الجــــــــــودة ومعــــــــــايير مكافحــــــــــة العــــــــــدوى، 

.مليون جنيه281وذلك بتكلفة إجمالية 

مستشــفى العجمــي النمــوذجي بمحافظــة
م تـــم إنشـــاء المستشـــفى عـــا: اإلســـكندرية

روع ، وقد بلغت التكلفة اإلجمالية للمش2019
.مليون جنيه352.3

مستشــفى الصــدر بمحافظــة الســويس :
عمــــدت الدولــــة إلــــى إنشــــائها بهــــدف تقــــديم 
خدمـــة طبيـــة متميـــزة للمـــواطنين بمحافظـــة
الســـويس تتماشـــى مـــع المعـــايير العالميـــة

ــا ألحــدث معــايير الجــود ة لرعايــة المرضــى طبقً
ومعــــايير مكافحــــة العــــدوى، وذلــــك بتكلفــــة 

.مليون جنيه180.4تقديرية بلغت نحو 

ة مستشـــفى أبـــو تـــيج النمـــوذجي بمحافظـــ
، 2019والذي تم إنشاؤه في ديسـمبر أسيوط 

مليون جنيه، 325بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 
ــــــة  ويســــــتهدف المستشــــــفى تقــــــديم الرعاي

ــا، كمــا تب لــغ الصــحية لمصــابي فيــروس كورون
يالســـــعة االســـــتيعابية للمستشـــــفى حـــــوال

.سريرًا142
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 مستشـــــفى بئـــــر العبـــــد المركـــــزي الجديـــــد
، 2017فـي ديسـمبر بمحافظة شمال سيناء 

ا مليـــون جنيـــه حيـــث يُعـــدُّ صـــرح189.6ًبتكلفـــة 
ــا تفــتح أبوابهــا طــوال اليــوم ل خدمــة طبيــا هائلً

أهــــالي شــــمال ســــيناء مــــن خــــالل العيــــادات 
غ الداخليــة والخارجيــة وأقســام الطــوارئ، ويبلــ

ى سريرًا، ويـذكر أن المستشـف90عدد األسِرَّة 
.سريرًا فقط20القديم كان به نحو 

ظة مستشفى نخل المركزي الجديد بمحاف
، ويقــــدم 2016فــــي ديســــمبر شــــمال ســــيناء 

خدماتـــه لألهـــالي فـــي مركـــزي الحســـنة ونخـــل، 
ــــدولي النفــــق ــــق ال ــــى الطري / والمســــافرين عل
، نويبــع مــن الســائحين والحجــاج والمعتمــرين

ــــــــى الطــــــــرق  ويغطــــــــي حــــــــوادث الســــــــير عل
ى بالمحافظــــــة، وتبلـــــــغ تكلفـــــــة المستشـــــــف

.مليون جنيه181.1اإلجمالية 

ت فـــــي ســـــياقٍ متصـــــل، فبجانـــــب المستشـــــفيا
الجديـــدة التـــي تـــم إنشـــاؤها، عمـــدت الدولـــة إلـــى 
إجـــراء تطـــوير شـــامل ورفـــع كفـــاءة عـــدد مـــن 

، لتحســـــين الخـــــدماتالمستشـــــفيات األخـــــرى
المقدمـــــة للمــــــواطنين، وكــــــان مــــــن أبــــــرز تلــــــك 

: المستشفيات ما يلي

 مستشـــــفى بلطـــــيم المركـــــزي بمحافظـــــة
ـــــم تطـــــويره وإنشـــــاء عـــــدد : كفـــــر الشـــــيخ ت

غُـــرف عنايـــة 4عنايـــة مركَّـــزة، و13ســـريرًا، و151
ـــة للمشـــر ـــب، وبلغـــت التكلفـــة االجمالي وع قل

.مليون جنيه181.4نحو 

وير تــم التطــ:مستشــفى بنــي ســويف العــام
الشــــامل للمستشــــفى علــــى مــــرحلتين، وقــــد

حـــــوبلغـــــت التكلفـــــة اإلجماليـــــة للمـــــرحلتين ن
.مليون جنيه195
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ة مستشــفى العلمــين النمــوذجي بمحافظــ
تــــم تطـــــوير المستشــــفى تطـــــويرًا : مطــــروح

ــــرة شــــاملًا علــــى مــــرحلتين، ويبلــــغ عــــدد األسِ
ســــــــــريرًا، ويبلــــــــــغ عــــــــــدد 71بالمستشــــــــــفى 

ألـــف نســـمة، بتكلفـــة 40المســـتفيدين نحـــو  
.مليون جنيه244.4بلغت 

حـر مستشفى الغردقة العام بمحافظة الب
تــــــــم تطــــــــوير المبنــــــــى الفنــــــــدقي : األحمــــــــر

ســـــــريرًا، بتكلفـــــــة 76بالمستشـــــــفى ليســـــــع 
ــــة  ــــك بهــــدف 157.4إجمالي ــــه؛ وذل ــــون جني ملي

تقـــديم خدمـــة طبيـــة متميـــزة لمـــا يقـــرب مـــن
ألـــف مـــواطن بمدينـــة الغردقـــة تتناســـب200

.مع المعايير العالمية لرعاية المرضى

 مستشــــــــــــفى رأس ســـــــــــــدر بمحافظـــــــــــــة
، شهدت عملية تطوير شـامل: جنوب سيناء

.مليون جنيه327.9بتكلفة بلغت نحو 

ة مستشـــفى ملـــوي التخصصـــي بمحافظـــ
ا شـاملًا تم تطوير المستشفى تطـويرً: المنيا

ى ، وتم بناء المستشـفى علـ2020في سبتمبر 
ــــع، وقــــد بلغــــت 28,9مســــاحة  ــــر مرب ــــف مت أل

ماليـين 407التكلفة اإلجماليـة للمشـروع نحـو 
.جنيه

تـــــم: تطـــــوير مستشـــــفى بنهـــــا التعليمـــــي
افة االنتهاء مـن تطـوير المبنـى الـرئيس باإلضـ
وق إلـــى مبنـــى االســـتقبال، وكـــذلك مبنـــى الحـــر

مليــــون 401واألورام بتكلفــــة إجماليــــة بلغــــت 
.جنيه

 المركـــــزي بمحافظـــــة قليـــــوبمستشـــــفى
تـــم االنتهـــاء مـــن أعمـــال تطــــوير: القليوبيـــة

جماليــة ، بتكلفــة إقليــوبالمستشــفى بمدينــة 
.مليون جنيه60بلغت 
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مستشفى رمد أسـوان بمحافظـة أسـوان:
ديريـة شهدت عملية تطوير شامل، بتكلفة تق

.مليون جنيه75.3تبلغ نحو 

ة مستشــفى أبــو المنجــا المركــزي بمحافظــ
تـــم االنتهـــاء مـــن أعمـــال تطــــوير: القليوبيـــة

، المستشــفى لخدمــة مــواطني شــبرا الخيمــة
مليـــون جنيـــه 28بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت نحـــو 

.مصري

ة مستشــفى كفــر شــكر المركــزي بمحافظــ
ــه تــم االنتهــاء مــن تطــويره ودخو: القليوبيــة ل

ـــه، وقـــد تـــم 233الخدمـــة، بتكلفـــة  مليـــون جني
ــزه إلــى جانــب مستشــفى قهــا المركــزي تجهي

الســــــــــتقبال حــــــــــاالت اإلصــــــــــابة بفيــــــــــروس 
".19-كوفيد"

 ،ومن بـين المشـروعات الجـاري العمـل عليهـا
كلفـةبتمستشـفى الخانكـة المركـزي تطوير 
ـــذ تخط139.4 ـــه، بنســـبة تنفي ـــون جني ــــــت ملي
لمستشـــفى طـــوخ وإحـــالل كامـــل % 95نحـــو 

ماليــين جنيــه، بنســبة308.4بتكلفــة المركــزي 
، ورفــــــــع كفــــــــاءة %40تنفيــــــــذ تخطــــــــت الـــــــــ 

ــــــزي  ــــــة المرك ــــــاطر الخيري مستشــــــفى القن
ــــذ296.5بتكلفــــة   ــــون جنيــــه، بنســــبة تنفي ملي

%.80تخطت الـ 

اتصـــــــالًا، فقـــــــد امتـــــــدت جهـــــــود الدولـــــــة إلـــــــى 
لتقـــــــديم،مستشـــــــفيات الصـــــــحة النفســـــــية

دمـان الخدمة الطبية للصـحة النفسـية وعـالج اإل
بمختلــف محافظــات الجمهوريــة، وتنوعــت هــذه 
الجهـــــود بـــــين عمليـــــات تطـــــوير ورفـــــع كفـــــاءة 

.للمستشفيات القائمة بالفعل
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جــاءت هــذه الجهـــود فــي إطـــار محــاوالت الدولـــة 
وازي لالهتمــام بصــحة المــواطنين النفســية بــالت

ف مــع رعايــة صــحتهم الجســدية، وكــذلك للتخفيــ
عــــــن كاهــــــل المــــــواطنين التكــــــاليف المرتفعــــــة 
، للعــالج النفســي، وحمايــة الشــباب مــن اإلدمــان

مليـون 139.9وقـد بلغـت تكلفتهـا اإلجماليـة نحـو 
:جنيه، ومن بين هذه المستشفيات ما يلي

ية مستشــــفى العباســــية للصــــحة النفســــ
رة تــم تطويرهــا فــي الفتــ:بمحافظــة القــاهرة

ــــاير  ــــى ديســــمبر 2016مــــن ين ــــك 2018حت ، وذل
.مليون جنيه16بتكلفة إجمالية بلغت نحو 

ية مستشــفى كفــر العــزازي للصــحة النفســ
ويره تم االنتهاء من تط:بمحافظة الشرقية

، بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت نحـــو2017فـــي أبريـــل 
.مليون جنيه39

 مستشــــــفى ســــــوهاج للصــــــحة النفســــــية
تـــم تطـــويره وتوســـيعه: بمحافظـــة ســـوهاج

لتقــــــــــديم الخدمــــــــــة الطبيــــــــــة للمحافظــــــــــة 
غت والمحافظات المجاورة بتكلفة إجمالية بل

.مليون جنيه49نحو 

فـــــــي الســـــــياق ذاتـــــــه، امتـــــــدت جهـــــــود الدولـــــــة 
ا التــي شــهدت جهــودًلمستشــفيات الحميــات 

كلفـــة لتطـــوير المستشـــفيات القائمـــة، وذلـــك بت
ماليين جنيه، وكان مـن 209.3إجمالية بلغت نحو 

: أمثلة هذه المستشفيات

 ــــــة (مستشــــــفى حميــــــات ســــــوهاج المرحل
ـــــــى والثانيـــــــة :بمحافظـــــــة ســـــــوهاج) األول

شــــهدت عمليــــات رفــــع كفــــاءة، وقــــد بلغــــت 
مليـــون 22التكلفـــة اإلجماليـــة للمشـــروع نحـــو 

.جنيه
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 ــــات بمحافظــــة فرشــــوطمستشــــفى حمي
ـــــا ـــــات رفـــــع كفـــــاءة مـــــن : قن شـــــهدت عملي

، بتكلفــة إجماليــة 2021حتــى أبريــل 2020يونيــو 
.مليون جنيه46.1بلغت نحو 

ظــة مستشــفى حميــات التــل الكبيــر بمحاف
، شـهدت عمليـات رفـع كفـاءة: اإلسماعيلية

ـــــة بلغـــــت نحـــــو  ـــــون 28.5بتكلفـــــة إجمالي ملي
.جنيه

ــه، امتــدت جهــود الدولــة لتطــوي ر فــي الســياق ذات
العديـــد مـــن مستشـــفيات الصـــدر، حيـــث بلغـــت
ــــــات التطــــــوير نحــــــو ــــــة لعملي التكلفــــــة اإلجمالي

:مليون جنيه، وجاء في مقدمتها173.1

ـــــــــو بمحافظـــــــــة 23مستشـــــــــفى صـــــــــدر  يولي
كلفـة شهدت عمليات رفـع كفـاءة، بت: القليوبية

.مليون جنيه48إجمالية بلغت نحو 

) المبنـــــى المميـــــز(مستشـــــفى صـــــدر الجيـــــزة 
ع تم االنتهاء من عمليـات رفـ:بمحافظة الجيزة

40، بتكلفة إجمالية بلغت نحـو2020كفاءته عام 
.مليون جنيه

 مستشـــــــفى صـــــــدر ســـــــوهاج بمحافظـــــــة
تــم رفــع كفاءتــه لتحســين الخدمــة: ســوهاج

الطبيــــــــة، بتكلفــــــــة إجماليــــــــة بلغــــــــت نحــــــــو 
.مليون جنيه20

فــي ســياق متصــل، قامــت الدولــة بجهــود موازيــة
مشــروع المركــز اإلقليمــي لبنــك الـــدمإلقامــة 

، لتــــأمين االحتياجــــات مــــنومشــــتقات البالزمــــا
األدويــــــة ومشــــــتقات البالزمــــــا وتــــــوطين أعلــــــى 

صدير مستويات التكنولوجيا، والمساهمة في الت
إلــــى الــــدول اإلفريقيــــة والشــــرق األوســــط، وقــــد 

مليــون 153.6بلغــت التكلفــة اإلجماليــة لهــا نحــو 
:جنيه، ومن أبرزها نذكر اآلتي
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 مشــــــروع المركــــــز اإلقليمــــــي لبنــــــك الــــــدم
ظــة ومشــتقات البالزمــا بالعباســية بمحاف

تـــم االنتهـــاء منـــه فـــي أغســـطس :القـــاهرة
.مليون جنيه23.8، بتكلفة بلغت 2020

 مشــــــروع المركــــــز اإلقليمــــــي لبنــــــك الــــــدم
ة ومشــتقات البالزمــا دار الســالم بمحافظــ

تـــم االنتهـــاء منـــه فـــي أغســـطس : القـــاهرة
.مليون جنيه33.2، بتكلفة بلغت 2020

 مشــــــروع المركــــــز اإلقليمــــــي لبنــــــك الــــــدم
ومشـــتقات البالزمـــا بـــالعجوزة بمحافظـــة

ــــه فــــي أغســــطس :الجيــــزة ــــم االنتهــــاء من ت
.مليون جنيه23.1، بتكلفة بلغت 2020

 مشــــــروع المركــــــز اإلقليمــــــي لبنــــــك الــــــدم
:دريةومشتقات البالزما بمحافظة اإلسكن

، بتكلفـة 2020تم االنتهاء منه في أغسـطس 

.مليون جنيه38.4إجمالية بلغت نحو 

 مشــــــروع المركــــــز اإلقليمــــــي لبنــــــك الــــــدم
ومشـــــتقات البالزمـــــا بطنطـــــا بمحافظـــــة 

تــــم االنتهــــاء منــــه فــــي أغســــطس : الغربيــــة
.مليون جنيه21، بتكلفة بلغت نحو 2020

ـــا، تـــم تطـــوير جميـــع الوحـــدات الصـــحية فـــي أيضً
مصـر، وتزويـدها بأحــدث األجهـزة الطبيـة، فهنــاك

مستشــــــفى بالجمهوريـــــــة 27مــــــا يقــــــرب مــــــن 
مليــــــارات جينــــــه لتطويرهــــــا 6.1مخصــــــص لهــــــا 

حي وتجهيزهــا لتكــون نــواة لتطبيــق التــأمين الصــ
.الشامل

هـــذا، وقـــد بلغــــت التكلفـــة اإلجماليـــة لعمليــــات
مليـــــون637.3تطـــــوير الوحـــــدات الصـــــحية نحـــــو 

وحــــدة علــــى مســــتوى 166جنيــــه، وذلــــك لعــــدد 
.الجمهورية
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كمــــــا تــــــم افتتــــــاح عــــــدد مــــــن المستشــــــفيات 
طبـي العسكرية، لتمثل إضـافة جديـدة للقطـاع ال

ين في مصر وتقدم خـدماتها للعسـكرين والمـدني
:على حدٍ سواء، تمثل أبرزها في

ة مستشــفى الزقــازيق العســكري بمحافظــ
فبرايــر تــم افتتــاح المستشــفى فــي: الشــرقية

أفدنة؛ لتخفيف العبء5.6على مساحة 2021
فيات على المستشفيات الحكومية ومستشـ

جامعـــــــة الزقـــــــازيق، وقـــــــد بلغـــــــت تكلفتهـــــــا 
.ماليين جنيه510اإلجمالية نحو 

مستشــفى دمنهــور العســكري بمحافظــة
، ويُعـــدُّ 2021تــم افتتاحــه فــي فبرايــر : البحيــرة

األول مـــــن نوعـــــه بمحافظـــــة البحيـــــرة، وهـــــي 
أفدنــــــة بطاقــــــة 4.5مُقامــــــة علــــــى مســــــاحة 

.مليون جنيه326سريرًا، بتكلفة 118

مستشـــفى النـــرجس بمحافظـــة القـــاهرة :
راير تمت إقامته غرب العاصمة اإلدارية في فب

، ويتكـــون المستشـــفى مـــن بـــدروم ودور2021
ســرير، وتقــام علــى 200أدوار بســعة 4أرضـي و
.فدانًا12مساحة 

ة،المستشـفيات الجامعيـوفيما يخص مسـار 
اح فقــد تنوعـــت جهـــود الدولـــة بـــين إنشـــاء وافتتـــ

ــــــــــــدة وأخــــــــــــرى لتطــــــــــــوير  مستشــــــــــــفيات جدي
، )2021-2014(مستشـــفيات قائمـــة فـــي الفتـــرة 

:ا يليوتمثلت أبرز المستشفيات والمراكز فيم

 مستشـــــــفى جامعـــــــة طنطـــــــا التعليمـــــــي
ر تــــم افتتاحــــه فــــي ينــــاي: بمحافظــــة الغربيــــة

ألـف متـر مربـع، 19، المُقام علـى مسـاحة 2019
مليــــار جنيــــه، وبلغــــت طاقتهـــــا 2.5وبتكلفــــة 

.سريرًا465االستيعابية 
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فظـة مستشفى الكبد بجامعة المنيا بمحا
ـــاير : المنيـــا ـــم إنشـــاؤه فـــي ين ، بتكلفـــة 2019ت

ـــــة بلغـــــت  ـــــه144إجمالي ـــــون جني يتكـــــون . ملي
لـغ طوابـق، بطاقـة اسـتيعابية تب5المبنى من 

.أَسِرَّة210

مستشــــــفى الكلــــــى والمســــــالك البوليــــــة
فـــةبتكل: بجامعـــة المنيـــا بمحافظـــة المنيـــا

.مليون جنيه58

يخ المستشفى الجامعي بجامعة كفر الش
ة بتكلفــــة إجماليــــ: بمحافظــــة كفــــر الشــــيخ

.ماليين جنيه307بلغت نحو 

 ـــــــي للحـــــــوادث مستشـــــــفى القصـــــــر العين
فــــــــــي والحــــــــــروق  بمحافظــــــــــة القــــــــــاهرة 

.مليون جنيه169بتكلفة 2018يناير 

ة كليــة ومستشـــفى طـــب األســـنان بجامعـــ

اليـة بتكلفـة إجمأسيوط بمحافظـة أسـيوط
.مليون جنيه88

 مستشـــــــفى الطـــــــب البيطـــــــري بجامعـــــــة
اليـة بتكلفـة إجمأسيوط بمحافظـة أسـيوط

مليـــــــون جنيـــــــه، ومركـــــــز جراحـــــــة القلـــــــب 120
.مليون جنيه115وملحقاته بتكلفة إجمالية 

مستشــفى معهــد الكبــد القــومي بجامعــة
ة بتكلفــــــالمنوفيــــــة بمحافظــــــة المنوفيــــــة 

.مليون جنيه570إجمالية بلغت 

 ــــــري بجامعــــــة مستشــــــفى الطــــــوارئ الخي
اليـة بتكلفة إجمجنوب الوادي بمحافظة قنا 

.مليون جنيه100بلغت 

مركز جراحة القلب والصدر وجراحة األوعيـة
الدمويـــــة بجامعـــــة المنصـــــورة بمحافظـــــة 

بتكلفــة إجماليـــة بلغـــت2020عـــام الدقهليــة
.مليون جنيه400
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هــذا، وقــد امتــدت جهــود الدولــة بالمستشــفيات
د الجامعيــة لتشــمل عمليــات تطــوير وتجهيــز عــد

مثــل مــن تلــك المستشــفيات والمراكــز الطبيــة، ت
: أبرزها فيما يلي

مستشفى األطفال بجامعة عين شـمس ،
مليـــون جنيـــه، واســـتكمال تطـــوير 1.2بتكلفـــة 

كلفة بتمستشفى عين شمس التخصصي 
ـــــــــــــــه 11 ـــــــــــــــى(مليـــــــــــــــون جني ) مرحلـــــــــــــــة أول
لًا ، هـذا فضـ)مرحلة الثانيـة(مليون جنيه 37.5و

دة والــوالمستشــفى النســاء عــن اســتكمال 
مليـــــون جنيـــــه، وإحـــــالل وتجديـــــد 2.3بتكلفـــــة 

ة بتكلفــمستشــفى عــين شــمس الجــامعي 
.                                                                               مليون جنيه13.5

 لفـةماكينـات للغسـيل الكلـوي بتك7تم شـراء
بمستشــــــفى ســــــوهاج مليــــــون جنيــــــه 1.4

.الجامعي

 ـــات، بتكلفـــة 13تطـــوير ـــون 15غرفـــة عملي ملي
ـــــه بنظـــــام الكبســـــولة لخدمـــــة المرضـــــى  جني

.بمستشفى الزقازيق الجامعي

 ــــدة39شــــراء ــــانة أطفــــال جدي ؛ ليصــــل حضَّ
ــــــانات بالمستشــــــفيات إجمــــــالي عــــــدد الحضَّ

.حضَّانة885الجامعية إلى 

 ســــريرًا جديــــدًا للعنايــــة المركــــزة 63شــــراء
ي ليصـــل إجمـــالبالمستشـــفيات الجامعيـــة 

امعيـة عدد أسِـرَّة العنايـة بالمستشـفيات الج
.آالف سرير4.8إلى 

 المعمــــل المركــــزي بمستشــــفياتتطــــوير
.مليون دوالر2.5بتكلفة جامعة أسيوط 

 ــــــــــرَّة العنايــــــــــة المركــــــــــزة زيــــــــــادة عــــــــــدد أسِ
بمستشــــفى ســــموحة الجــــامعي لألطفــــال 

.سريرًا31إلى 6من 
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 ـــــى ـــــألورامتطـــــوير مبن ، المعهـــــد القـــــومي ل
، ومستشـــــفى الطـــــوارئ بالقصـــــر العينـــــي
وكــــذلك تطــــوير بنــــوك الــــدم بمستشــــفيات

-قنـاة السـويس الجـامعي -المنيـا الجـامعي (
.مليون جنيه2بحوالي ) بني سويف الجامعي

 ؛ مستشـــــفى المواســـــاة الجـــــامعيتطـــــوير
حيـــث تــــم تجهيــــز وتشـــغيل وحــــدة الغســــيل 

ــة غســيل 20الكلــوي بقــدرة اســتيعابية  ماكين
.ماليين جنيه4.2كلوي، بتكلفة 

وتجــــــدر اإلشــــــارة إلــــــى تطــــــوير البنيــــــة التحتيــــــة 
فى لثمانيــة عشــر مستشــوالتجهيــزات الطبيــة 

فيات شاملة أقسـام ومستشـجامعيا نموذجيا 
.مليار جنيه2.7الطوارئ بتكلفة تقديرية حوالي 

، فقــد وحــدات الرعايــة الصــحية األوليــةأمــا عــن 
2014وحـدة بـين العـامين 138ارتفع عددها بنحـو 

. آالف وحدة5.4، ليصل إلى 2020و

، فقـــــــد بخـــــــدمات اإلســـــــعافوفيمـــــــا يتعلـــــــق 
ـــــى مســـــتوى  ارتفـــــع عـــــدد مراكـــــز اإلســـــعاف عل

، ليصـل إلـى 2020و2014الجمهورية بـين األعـوام 
ألــــف مركــــز، كمــــا ارتفــــع عــــدد الحــــاالت التــــي 1.6

أســـعفت عـــن طريـــق تلـــك المراكـــز بـــين األعـــوام 
.ألف حالة966نفسها، ليصل إلى 

الجـــدير بالــــذكر أنـــه جــــرى تجهيـــز وتشــــغيل نحــــو 
ـــــالقمر 1315 ـــــأجهزة التتبـــــع ب ســـــيارة إســـــعاف ب

إلــــــى 2014الصــــــناعي خــــــالل الفتــــــرة مــــــن عــــــام 
.2017عام 

إجمــــالي عـــــدد ســـــيارات اإلســـــعاف 
.2020المٌجهزة حتى نهاية عام 

ســــــــــــيارة2886
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م وعلى الرغم من ما تقدم، فإن الدولة المصرية ل
تحصـــــر القطـــــاع الصـــــحي فـــــي إنشـــــاء وتطـــــوير 

ط، المستشــفيات ووحــدات الرعايــة الصــحية فقــ
بــل امتــدت الدولــة فــي جهودهــا، فافتتحــت خــالل

المجمـــــــــع القـــــــــومي لألمصـــــــــال 2021عـــــــــام 
والـــذي يقـــع علـــى مســـاحة واللقاحـــات بحلـــوان، 

.آالف متر مربع10.5

كمـــا يُســـهم المجمـــع فـــي تمكـــين العلمـــاء مـــن 
ة، البحث وترصد األمـراض المُعديـة وغيـر المُعديـ

ــــه المجمــــع مــــن أنظمــــة  فضــــلًا عــــن مــــا يحتوي
فـــــة لمكافحـــــة الحرائـــــق وميكنتـــــه بالكامـــــل، بتكل

.مليون جنيه142تجهيز وتطوير بلغت 

إنشــــاء فــــي ســــياق متصــــل، وفــــي ظــــل تــــداول 
شـــــرق ، خاصــــة فـــــي منطقــــة المــــدن الصـــــحية

رة القـــاهرة، فلـــم تُعـــدُّ الخـــدمات الطبيـــة مقتصـــ
فقـــط علـــى إنشـــاء مستشـــفيات جديـــدة، وإنمـــا 

نحـــــو طـــــرح أراضٍ بالكامـــــل مخصصـــــة التوجـــــه 
ادات عيـإلنشاء مدن طبية متكاملة، تحتـوي علـى 

طبيــــــة فــــــي جميــــــع التخصصــــــات، وعــــــدد مــــــن 
بيئـة بح المستشفيات والصيدليات، وغيرها لتص

.طبية متكاملة

ــــــى ــــــة القــــــاهرة إل وعليــــــه، فقــــــد انضــــــمت مدين
فـــــي "الشـــــراكة مـــــن أجـــــل المـــــدن الصـــــحية"

، وتلـــــك الشـــــراكة عبـــــارة عـــــن 2021أغســـــطس 
مدينـــــة تـــــم 70شـــــبكة عالميـــــة مرموقـــــة تضـــــم 

، وهــي ملتزمـــة بإنقـــاذ األرواح 2017إطالقهــا عـــام 
ـــر الســـارية  ـــة مـــن األمـــراض غي مـــن خـــالل الوقاي

(non-communicable diseases) مثل السـرطان
وأمــــراض القلــــب والســــكري، وذلــــك بــــدعم مــــن 

ـــــــة  ـــــــومبرج"جمعي ـــــــزبل ة بالشـــــــراك"فيالنثروبي
ة ، وكذلك مؤسسالصحة العالميةمع منظمة 

".ستراتيجيزفيتال "
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م التــــي تــــ" فارمــــاجيبتــــو"مدينــــة الــــدواء وتُعــــدُّ
، أحــد أهــم المشــروعات 2021افتتاحهــا فــي مــايو 

ة المُنفـــــذة بهـــــدف امـــــتالك القـــــدرة التكنولوجيـــــ
؛ تمـت والصناعية الحديثة في الصناعات الدوائيـة

ــــى مســــاحة  ــــر، بطاقــــة 180إقامتهــــا عل ــــف مت أل
نـات مليون عبوة سنويا، مزودة بماكي150إنتاجية 

ر أي نوع مـن األقـراص غيـعلى أعلى مستوى لفرز 
، كمـــا تقـــوم الماكينـــاتالمطابقـــة للمواصـــفات

التنظيـــــف المتواجـــــدة فـــــي المشـــــروع بعمليـــــة 
، األمـــر الـــذي يـــوفر مزيـــدًا مـــن الوقـــت فـــي الـــذاتي

.عمليات الفك والتنظيف اليدوية

ويـة ، منهما مصنع لألدمصنعينوتضم المدينة 
ــــذي يضــــم  ــــا15غيــــر العقيمــــة، وال ــــا إنتاجي خط ،

ـــــع المـــــواد  ـــــاج جمي ـــــى إنت ويعمـــــل المصـــــنع عل
قــة الصــيدالنية، كمــا تتواجــد فــي المشــروع منط

تعمـل علـى تصــنيع خطـوط إنتــاج5أخـرى، تضـم 
، وأدويــــــة العيــــــون، وأدويــــــة البــــــنج، األمبــــــوالت

ـــا المنطقتـــين وبموجـــب  ـــة مـــنكلت فـــإن المدين
شـــــــــأنها أن تغطـــــــــي كـــــــــل األنـــــــــواع الدوائيـــــــــة 

.والمستحضرات المطلوبة

اون وفــي الســياق ذاتــه، تــم توقيــع بروتوكــول تعــ
شــــــركة المصــــــريين لخــــــدمات الرعايــــــة "بــــــين 

فــــــي العالميــــــة" هــــــواوي"وشــــــركة "الصــــــحية
؛ لتصـــــــميم وإنشـــــــاء البنيـــــــة 2020أغســـــــطس 

ة متكاملـة التحتية التكنولوجية؛ ألكبر مدينة صـحي
م تحت اسـفي مصر والشرق األوسط وإفريقيا؛

.في مدينة بدر(CAPITALMED)“ كابيتال ميد"

ــــك، حصــــلت شــــركة  ــــى ذل " NHMC"باإلضــــافة إل
العاملــــــة فــــــي مجــــــال الخــــــدمات الطبيــــــة فــــــي 

، على موافقة من هيئة المجتمعات 2021نوفمبر 
ـــــــــــــــــــــدة، بتخصـــــــــــــــــــــيص  ـــــــــــــــــــــة الجدي العمراني

فـــــدانًا بمدينـــــة الشـــــروق الجديـــــدة، 72مســـــاحة 
.إقامة مدينة طبية متكاملةبغرض 
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إن المبــــادرات الصــــحية الرئاســــية قــــد ســــاهمت 
ية وبشــكل ملحــوظ فــي تغييــر المنظومــة الصــح
حي في مصر، حيث عملت على تعزيز النظـام الصـ

ـــه مـــن اخـــتالالت، جـــاءت كنتيجـــة  ومعالجـــة مـــا ب
لإلهمــــال الصــــحي التــــي تعــــرض لــــه المــــواطن 
المصــري لعشــرات الســنين، وقــد ســاهمت تلــك

ملة، المبـادرات فـي تحقيـق الرعايـة الصـحية الشــا
مــن خــالل الكشــف المبكــر عــن مختلــف األمــراض

.وتقديم العالج بالمجان

وانطالقًا من ما سـبق، أطلقـت الدولـة عـددًا مـن
القوافـــــل الخاصـــــة بتنظـــــيم األســـــرة والصـــــحة 

مبــــــادرة محافظــــــات، ضــــــمن 7اإلنجابيــــــة فــــــي 
م لتـــوفير خـــدمات ووســـائل تنظـــي" أيامنـــا أحلـــى"

ومـة األسرة للمنتفعات بالقرى والمنـاطق المحر
مــن تلــك الخــدمات، تــأتي تلــك الخطــوة فــي إطــار

ــــــادة الســــــكانية  ــــــة للحــــــد مــــــن الزي خطــــــة الدول
ق واالهتمــام بالصــحة العامــة للمــواطنين وتحقيــ

.2023رؤية مصر 

"المبــــــــــــــادرات الصــــــــــــــحية
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حملـة 2020اتصالًا، أطلقـت الدولـة فـي ديسـمبر 
يم لتقديم خـدمات ووسـائل تنظـ"حقك تنظمي"

علـى، "أيامنـا أحلـى"األسرة، وذلك ضمن مبادرة 
ــزة، والقــاهرة، وكفــر (محافظــات 9مســتوى  الجي

وبنـي الشيخ، والدقهلية، واإلسـكندرية، والفيـوم،
ة ، ومـن خـالل المبـادر)سويف، والمنيـا، وأسـيوط

نظــيم تــم تــوفير كــل الوســائل اآلمنــة والفعّالــة لت
األســـرة بجميـــع اإلدارات، فضـــلًا عـــن اســـتهداف

هوريـة القرى الفقيرة التابعة لمبادرة رئـيس الجم
".حياة كريمة"

ة، وفي خضم التنامي الملحـوظ فـي قطـاع الصـح
لتحســـين مبـــادرة20أكثـــر مـــن اطلقـــت الدولـــة 

ق صحة المواطن المصري، مستهدفة بها تحقي
األهــــداف االســــتراتيجية لقطــــاع الصــــحة، والتــــي

ن تتعلـــق بـــالنهوض بالصـــحة العامـــة للمـــواطني
ـــــة واإلنصـــــاف، وتحقيـــــق  فـــــي إطـــــار مـــــن العدال
التغطيــــــــــة الصــــــــــحية الشــــــــــاملة، وتحســــــــــين 
حوكمة قطاع الصحة، هذا فضلًا عـن الـدور الـذي

طاعت لعبته تلك المبـادرات الصـحية والتـي اسـت
ت الدولـة مـن خاللهـا إنشـاء وتـدقيق قاعـدة بيانـا

مليــــــــون مصــــــــري تحــــــــت شــــــــعار100لواقــــــــع 
ـــادرة " ـــون صـــحة100مب بمـــا يُســـهم فـــي ،"ملي

ــــــــات لرســــــــم خريطــــــــة صــــــــحية  ــــــــوفير اإلمكان ت
ة لألمـــراض، وتبنــــي الدولــــة اســــتراتيجيات محــــدد

ــــــة ــــــك . للعــــــالج والوقاي وجــــــاء فــــــي مقدمــــــة تل
:المبادرات ما يلي

مبــادرة القضــاء علــى قــوائم االنتظــار تحــت
ـــادرة  ـــون صـــحة100"شـــعار مب ـــي ، "ملي والت

ــا علــى قــوائم انت ظــار تهــدف إلــى القضــاء نهائي
فـة العمليات والجراحات الحرجة، وبلغت التكل

.مليارات جنيه6.2التقديرية للمبادرة نحو 

م تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بلــغ عــدد الحــاالت التــي تــ
لهــــــا إجــــــراء عمليــــــات وتــــــدخالت جراحيــــــة نحــــــو 

، وتــــم تقــــديم 2021ألـــف حالــــة حتــــى يونيــــو 749.3
.ألف حالة32.5العالج بالمجان لعدد 
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المبــادرة الرئاســية للقضــاء علــى فيــروس
واألمراض غير السـارية تحـت شـعار" سي"
بر تم إطالقها في سـبتم، "مليون صحة100"

مليــــون مــــواطن 50، وتســــتهدف نحــــو 2018
وتشـــمل الفحوصـــات ثـــالث مراحـــل؛ ،مصـــري

: محافظــــــــات9المرحلــــــــة األولــــــــى ضــــــــمت 
الفيــــــــوم، وأســــــــيوط، البحيــــــــرة، ودميــــــــاط، (

جنـوب والقليوبية، وبورسعيد، واإلسـكندرية، و
ــــــــة، )ســــــــيناء، ومطــــــــروح ــــــــة الثاني والمرحل

ــــــــي ســــــــويف، وســــــــوهاج، : (محافظــــــــة11 بن
ة، وأسـوان، واألقصــر، وكفــر الشــيخ، والمنوفيــ

والقــــــــــاهرة، واإلســــــــــماعيلية، والســــــــــويس، 
والمرحلـــة ، )وشـــمال ســـيناء، والبحـــر األحمـــر

الجيــــزة، والدقهليــــة، :(محافظــــات 7الثالثــــة 
يـد، والشرقية، والغربية، والمنيا، والـوادي الجد

).وقنا

ومـــــن أبـــــرز نتـــــائج المبـــــادرة، فحـــــص أكثـــــر مـــــن
ـــة، 60 ـــى مســـتوى الجمهوري ـــون مـــواطن عل ملي

ــر مــن  مليــون مــواطن ثبــت 2.5كمــا تــم عــالج أكث
ـــــو  ـــــى يوني ، وبلغـــــت التكلفـــــة 2021إصـــــابتهم حت
.مليارات جنيه3.8المُنصرفة للمبادرة نحو 

 تــــم إطالقهــــا فــــي ، "واطمــــنانــــزل "مبــــادرة
آالف استشــــارة 4، لتقــــديم 2019أغســــطس 

صــحي طبيــة عــن بُعــد للمنتفعــين بالتــأمين ال
الشـــامل بمحافظـــة بورســـعيد والمســـجلين

ق تطبيــ(بالمنظومــة بمحافظــة األقصــر عبــر 
ة مجانًا، وذلك بالتعـاون مـع مجموعـ) البالطو

؛"والبـــــالط"مستشـــــفيات كليوبـــــاترا وشـــــركة 
ـــا، وال جـــدير لتقـــديم الخـــدمات الطبيـــة إلكتروني

تعامـل بالـذكر أن التطبيـق يتـيح للمسـتخدم ال
.باللغتين العربية واإلنجليزية
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 أطلقتهـــــا الهيئـــــة ، "الســـــندانتـــــي"مبـــــادرة
العامــــة للرعايــــة الصــــحية خــــالل الفتــــرة مــــن 

للكشــــف المبكــــر عــــن 2020أكتــــوبر ) 19-22(
هـشـاشــــــــة الـعـظــــــــام لـلمـنـتـفـعــــــــات مــــــــن 
الـتــــــــــأمين الصـــــــــحي الشـــــــــامل بمحافظـــــــــة 
ـــــــة عـــــــن  ـــــــت الهيئ ـــــــا، وأعلن بورســـــــعيد مجانً

، وذلـــــك بالتعــــاون مـــــع ســــيدة1114فحــــص 
إحــــدى الشــــركات ) Amgen" (أمجــــن"شــــركة 

الرائــــدة فــــي مجــــال المستحضــــرات الدوائيــــة 
. الحيوية األمريكية

اليوم االحتفـال بـوأُطلقت المبادرة بالتزامن مع 
، والــــذي تحييــــه العــــالمي لهشاشــــة العظــــام

أكتوبر مـن 20في يوم "منظمة الصحة العالمية"
ــبل الوقايــة  كــل عــام، بهــدف رفــع الــوعي حــول سُ
وأهميــــــة التشــــــخيص والكشــــــف المبكــــــر عــــــن 
ــــــك بعــــــد أن صــــــنفت  هشاشــــــة العظــــــام؛ وذل

المنظمــــة مــــرض هشاشــــة العظــــام بــــين أكثــــر
.أمراض انتشارًا في العالم10

قــدمت مــن خاللهــا الدولــة : مبــادرة حيــاة كريمــة
ل الخدمات الصحية للمواطنين من خالل القوافـ

فـال، الطبية المسيرة لخدمات كبار السن، واألط
وذوي االحتياجـــــــــات الخاصـــــــــة بالمجـــــــــان فـــــــــي 

النائيـــــة والمحرومـــــة مـــــن الخـــــدمات المنـــــاطق 
.الصحية على مستوى الجمهورية

قد تـم فبالعالج على نفقة الدولة وفيما يتعلق 
علــى نفقــة الدولــة فــي مليــون مــريض 2.9عــالج 

بتكلفـــــة بلغـــــت نحـــــو2020الـــــداخل خـــــالل عـــــام 
م مليارات جنيه، فيما بلغ عدد من تم عالجهـ8.9

مليــون مــريض 1.8علــى نفقــة الدولــة فــي الــداخل 
مليــارات جنيــه، 3.3، بتكلفــة بلغــت نحــو 2014عــام 

.في عدد الحاالت% 60بنسبة ارتفاع تخطت 
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فــــي محاوالتهــــا المســــتمرة لالرتقــــاء بمســــتوى
الرعايــــة الصــــحية المُقدمــــة للمــــواطن، أدرجــــت 

ها الدولة منظومة الكشـف المبكـر ضـمن خـدمات
ع الطبيـــة، وبالفعـــل نجحـــت الدولـــة خـــالل الســـب

ســــنوات الماضــــية فــــي تحقيــــق تقــــدم حقيقــــي 
، الكشــــــــف المبكــــــــروملمــــــــوس فــــــــي مجــــــــال 

واســــــــتطاعت بــــــــذلك الحفــــــــاظ علــــــــى صــــــــحة 
، المواطنين عن طريـق إجـراء الفحوصـات الالزمـة

يــة وتقــديم الخــدمات الصــحية والوقائيــة والعالج
علــى المســتوى المركــزي والمحلــي، والوقايــة مــن

األمــــراض واالكتشــــاف المبكــــر لهــــا، فضــــلًا عــــن 
. تطوير ورفع خدمات العالج والتأهيل

ر عــن اســتهدفت المبــادرات أيضًــا الكشــف المبكــ
إلى ، "سي"اإلصابة بفيروس االلتهاب الكبدي 

جانــب التقيــيم والعــالج مــن خــالل وحــدات عــالج 
ــــــع  ــــــة المنتشــــــرة فــــــي جمي الفيروســــــات الكبدي

.محافظات الجمهورية

ـــــــم الكشـــــــف المبكـــــــر "نُظ
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ن أيضًــا اســتهدفت المبــادرة الكشــف المبكــر عــ
ـه مـرض الـسـكـري، وارتـفـاع ضـغـط الــدم، وتـوجـيـ

من ثم المـُـكــتـشــف إصــابـتــهـم لـتـلـقي الـعـالج، و
أســهم ذلــك فــي خفــض نســب الوفيــات الناجمــة

مثــل عـن اإلصــابة بــاألمراض غيــر الســارية والتــي ت
يـذ من الوفيات في مصر، وقـد تـم تنف% 70حوالي 

ع تلــك المبــادرة وفــق مراحــلٍ ثــالث لتغطــي جميــ
.محافظات الجمهورية

كمـــــا نجحـــــت المبـــــادرة فـــــي إحـــــراز العديـــــد مـــــن 
ـــــــث  ـــــــي؛ حي ـــــــى المســـــــتوى المحل اإلنجـــــــازات عل
اســتطاعت تحقيــق أســمى أهــدافها، والمتمثــل

" إعـــالن مصـــر خاليـــة مـــن فيـــروس ســـي"فـــي
، وذلـــــك بـــــالتزامن مـــــع إحيـــــاء اليـــــوم 2020عـــــام 

ـــائي كمـــا قـــدمت ـــدي الوب العـــالمي اللتهـــاب الكب
خـــــدمات الكشـــــف والفحـــــص لمـــــا يقـــــرب مـــــن 

.مليون مواطن مصري60

وتُعــــــد التجربــــــة المصــــــرية فــــــي التعامــــــل مــــــع 
مـــن التجـــارب والنمـــاذج الرائـــدة "فيـــروس ســـي"

لقـت التي يحتذى بها على مستوى العالم، إذ انط
ــة قوميــة للقضــاء علــى الفيــروس منــذ عــام  حمل

، مـــع بـــدء اســـتيراد عقـــاقير حديثـــة بأســـعار2014
ـــــدة  ـــــة جدي ـــــق منظومـــــة عالجي مخفضـــــة وتطبي

رنـت، تعتمد علـى تقـديم طلبـات العـالج علـى اإلنت
ـــــــم تقـــــــديم العـــــــالج لحـــــــوالي  ومـــــــن خاللهـــــــا ت

.  مليون مواطن بالمجان2.2

ـــــة فـــــي 2015وفـــــي عـــــام  ، حـــــدثت طفـــــرة حقيقي
السيطرة على المـرض وعالجـه مـن خـالل تطـوير
منظومــة جديــدة للعــالج تقــوم علــى إنتــاج أدويــة

ــــــا ومنخفضــــــة  محليــــــة مماثلــــــة مصــــــنعة محلي
اليـة التكلفة، وقد أسهم ذلك في تحقيق وفـرة م

ــدَّر بنحــو  ــه، إذ انخفضــت تكلفــ8تُق ة مليــارات جني
دوالر فـي عـام 900عالج المريض الواحد من نحو 

كمــا . 2016دوالر فـي عـام 200إلـى أقـل مـن 2014
يـة أحدث استخدام األدوية الحديثة طفرة مـن ناح

اء التـي تقليل مدة العالج وأيضًا في نسب الشف
%.98إلى ما يتجاوز % 50ارتفعت من نحو 
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واعتمــــدت خطــــة وزارة الصــــحة والســــكان فـــــي 
: اورالقضاء على المرض ومحاربته على ثالثة مح

القضــــــاء علــــــى قــــــوائم انتظــــــار : المحـــــور األول
المرضــى، مـــن خــالل تقـــديم العــالج لهـــم، ســـواء 

دد على نفقة الدولة أو التـأمين الصـحي، وزيـادة عـ
وحدات العالج ومراكزه على مستوى الجمهوريـة

وحدة 164لتصل إلى نحو 2014وحدة عام 35من 
ــــــز 2019ومركــــــزًا عــــــام  ، كمــــــا ارتفــــــع عــــــدد مراك

ــــروس ســــي"عــــالج  ــــأمين الصــــحي مــــن "في بالت
.منفذًا84منفذًا إلى 15

مســـــــح جميـــــــع الـمـرضـــــــــى : المحـــــــور الثـــــــاني
ــــــــــــة، وجـمــــــــــــيع  ــــــــــــات الـحـكـومـي بـالـمـسـتـشـفـي
العـــــــــاملين بالقطـــــــــاع الحكـــــــــومي، والطـــــــــالب 

ة الجــامعيين، والمتــرددين علــى المعامــل المركزيــ
وبنــوك الــدم، وغيــرهم، بـاإلضـافـــة إلـــى الـمـســـح

. الـمـيـدانـي عـلـى مـستوى المحافظات

فتمثـــــــــل فـــــــــي مكافحـــــــــة : المحــــــــور الثالـــــــــث
العـــدوى وخفـــض معــــدالت اإلصـــابة للحـــد مــــن 

. انتشار المرض

ــى أن إجمــالي عــدد المرضــى  ــا إل تجــدر اإلشــارة هن
خــالل الفتــرة"فيــروس ســي"الــذين عولجــوا مــن 

.مليون مواطن1.5بلغ نحو ) 2014-2018(

ـــد مـــن  ـــة العدي ـــه، أطلقـــت الدول فـــي الســـياق ذات
ن المبــادرات األخــرى لتشــجيع الكشــف المبكــر عــ

األمـــــــراض المختلفـــــــة، والتـــــــي جـــــــاءت أبرزهـــــــا 
ــادرة الرئاســية لفحــص وعــالج األمــراض" المب

المزمنــــــة والكشــــــف المبكــــــر عــــــن االعــــــتالل 
ــــو " الكلــــوي ــــين 3.8، بتكلفــــة 2020فــــي يوني مالي

مليــون 100"جنيـه، وذلـك ضــمن الحملـة القوميـة 
ــ"صــحة ة ، باإلضــافة إلــى إطــالق القوافــل العالجي

. في مختلف محافظات الجمهورية
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ـــــــا فحـــــــص جميـــــــع  اســـــــتهدفت المبـــــــادرة أيضً
ــا 40-18المــواطنين فــي الفئــة العمريــة بــين  عامً

مل والمصــابين بارتفــاع الضــغط والســكر، وتشــ
كّر الخدمات المقدمة خالل المبادرة الكشف المُب

المصاحب لبعض" االعتالل الكلوي"عن مرض 
األمــراض المزمنــة، باإلضــافة إلــى قيــاس مؤشــر
ا كتلـــة الجســـم، وتقـــديم التوعيـــة الصـــحية أيضًـــ

وقـــد نجحـــت الحملـــة . للمتـــرددين علـــى المبـــادرة
ا بالفعــل فــي غضــون أشــهر قليلــة فــي فحــص مــ

.مليون مواطن25.2يقرب من 

وبمــا أن الرعايــة الصــحية للمــرأة المصــرية إحــدى
ميـع دعائم التنمية الشاملة، فقد أتاحت الدولة ج

ـــــــبل الـــــــدعم لعـــــــالج المشـــــــكالت الصـــــــحية  سُ
.المختلفة التي تواجه المرأة

ــــة  المبــــادرة "فــــي هــــذا الســــياق، أطلقــــت الدول
فـــي " الرئاســـية لـــدعم صـــحة المـــرأة المصـــرية

ماليــين جنيـه فــي ســياق 603، بتكلفــة 2019يوليـو 
عي خطة الدولة التي تهدف إلى رفـع مسـتوى الـو

بأهميــة الفحــص والكشــف المبكــر عــن ســرطان
الثـــدي، والتعـــرُّف علـــى وســـائل الوقايـــة مـــن هـــذا

زيــز المـرض، وذلــك ضــمن اســتراتيجية الدولــة لتع
ة أنمـــاط الحيـــاة الصـــحية وتقـــديم الرعايـــة الطبيـــ

.الشاملة والمتكاملة للمرأة المصرية

غطـي وقد تم تنفيذ المبـادرة علـى ثـالث مراحـل لت
جميــع محافظــات الجمهوريــة، علــى أن تســتغرق 

مليـون سـيدة 28كل مرحلة شهرين السـتهداف 
بـــــالفحص والكشـــــف اإلكلينيكـــــي عـــــن المـــــرض

.وتوفير العالج بالمجان

التوعيـــــة بالصـــــحة وقـــــد اســـــتهدفت المبـــــادرة 
ــــــة، وتنظــــــيم األســــــرة، والكشــــــف عــــــن  اإلنجابي

ــــر الســــارية ــــة فــــي األمــــراض غي ، ونجحــــت الحمل
:تحقيق العديد من اإلنجازات من أبرزها ما يلي
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ت تقـديم خــدمات الفحــص للســيدات المتــرددا
خـــــــــــــالل الزيـــــــــــــارات الدوريـــــــــــــة للمتابعـــــــــــــة 

.والزيارة العارضة

 ــادرة فــي فحــص وتقــديم الخدمــة نجحــت المب
ــــة لمــــا يقــــرب مــــن  ، مليــــون ســــيدة21الطبي

ضــمن مبــادرة رئــيس الجمهوريــة لــدعم صــحة 
.المرأة المصرية

 ــــي قــــدمت ــــة الت وصــــل عــــدد الوحــــدات األولي
آالف وحـدة، أمـا 3.5خدمات المبـادرة إلـى نحـو 

علـــــى صـــــعيد المستشـــــفيات فقـــــد بلغـــــت
.مستشفى114

 بلـــغ عـــدد الســـيدات التـــي تـــم تقـــديم خـــدمات
المبــادرة لهــن فــي الوحــدات الصــحية األوليــة

ات مليون سيدة، فيما بلغ عدد السـيد17نحو 

الالتــــــــي تلقــــــــين خدمــــــــة الفحــــــــص الــــــــدوري 
.نحو مليون سيدة) الزيارة الدورية(

وبــالتزامن مــع جهــود الدولــة للحفــاظ علــى صــحة
ـــدة  ـــذلت جهـــودًا عدي المـــواطن المصـــري، فقـــد ب

ا، وذلــك لالســتثمار فــي تنميــة وبنــاء الــنشء أيضًــ
إطـــالق مبـــادرة رئـــيس الجمهوريـــة مـــن خـــالل 

لعــــالج أمــــراض ســــوء التغذيــــة بــــين أطفــــال 
ـــــــــــــاير المـــــــــــــدارس، ، بتكلفـــــــــــــة 2019فـــــــــــــي ين

مليـــــون جنيـــــه للمســـــح القـــــومي ألمـــــراض 463
رس بــين طــالب المــداوالتقــزماألنيميــا والســمنة 

، االبتدائيــــــة الحكوميــــــة الرســــــمية، والنموذجيــــــة
.بوالخاصة للوقوف على الوضع الصحي للطال

وجــــرى تنفيــــذها علــــى ثــــالث مراحــــل، تــــم خاللهــــا 
حتـــى مليـــون طالـــب وطالبـــة 22.5فحـــص نحـــو 

.  2021يونيو 
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ـــة بأهميـــة  ـــه، وإيمانًـــا مـــن الدول فـــي الســـياق ذات
يــع االرتقــاء بصــحة الطفــل المصــري، وتــوفير جم

ــبل الــدعم والحمايــة الطبيــة لــه، فقــد أطلقــ ت سُ
دان الحملــة القوميــة للقضــاء علــى الديــالدولــة 

ي ، والتـــالمعويـــة لطـــالب المـــدارس االبتدائيـــة
ـــى خفـــض معـــدل  ـــة إل ســـعت مـــن خاللهـــا الدول

ن تالميـذ انتشار اإلصابة بالطفيليات المعويـة بـي
" المبنــدازول"المــدارس، وذلــك باســتخدام عقــار 

(Albendazole)، وجــــــرى إطــــــالق الحملــــــة علــــــى
ة علـى مرحلتين لتشمل جميع المـدارس االبتدائيـ

. مستوى الجمهورية

 مــــن الحملــــة خــــالل المرحلــــة األولــــى نُفــــذت
، لتشــــــــــمل 2019فبرايــــــــــر ) 21–12(الفتــــــــــرة 

محافظة؛ حيث جرى إعطاء الجرعـات لنحـو 16
.ماليين تلميذ8.7

 مــــــــن الحملــــــــة المرحلــــــــة الثانيــــــــة نُفــــــــذت

، لتشــمل 2019مــارس ) 28–19(خــالل الفتــرة 
محافظـــــــــة؛ حيـــــــــث تـــــــــم تطعـــــــــيم نحـــــــــو 11

.ماليين تلميذ4.1

ضــــعف وفــــي إطــــار اهتمــــام الدولــــة بمكافحــــة 
لــدى المــواطنين فــي المراحــلوفقــدان اإلبصــار

العمريــة المختلفــة، وذلــك مــن خــالل التشــخيص
ولـة والكشف المبكر عـن المسـببات، أطلقـت الد

للوصـــول بمصــر خاليـــة مـــن " نـــور حيــاة"مبــادرة 
قـــت اإلعاقـــة البصـــرية التـــي يمكـــن تجنبهـــا، انطل

ــــر  لمكافحــــة مســــببات 2019المبــــادرة فــــي فبراي
ضـــــــعف وفقـــــــدان اإلبصـــــــار، وتســـــــتمر لمـــــــدة 

كـــر ســنوات ونصـــف، مســتهدفةً الكشـــف المب3
ـــــى  ـــــ5عل ـــــة االبتدائي ـــــذ بالمرحل ـــــين تلمي ة مالي

ن بتمويل قدره مليـار جنيـه مـمليون مواطن،2و
ـــــا مصـــــر ـــــى أن يكـــــون العـــــالج صـــــندوق تحي ، عل

.  بالمجان
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وفـي إطـار حـرص،"نور حيـاة"واستكمالًا لمبادرة
م الدولــة علــى االهتمــام بصــحة حــديثي الــوالدة، تــ

لمبكـر المبادرة الرئاسية لالكتشاف ا"تدشين 
لحــــاالت ضــــعف وفقــــدان الســــمع لألطفــــال 

ـــــوالدة ، بتكلفـــــة2019فـــــي ســـــبتمبر "حـــــديثي ال
مليـــون جنيـــه، وتهـــدف إلـــى اكتشـــاف وعـــالج 112

ضـــعف وفقـــدان الســـمع عنـــد األطفـــال حـــديثي 
الوالدة من خالل عمل فحـص سـمعي لألطفـال 

آالف وحــدة 3.5بالوحــدات الصــحية البــالغ عــددها 
.منتشرة بجميع محافظات الجمهورية

تســـــــتهدف المبـــــــادرة فحـــــــص األطفـــــــال مـــــــن 
يا أيام، لبيان ما إذا كان الطفل طبيع7إلى 3عمر 

نـــذ أم يشـــتبه فـــي إصـــابته بضـــعف الســـمع،  وم
ديـد بداية إطالق المبادرة، استطاعت تحقيـق الع

ــــ ــــى يوني ــــة الملموســــة حت ــــائج اإليجابي و مــــن النت
:، وقد جاءت أبرزها موضحة فيما يلي2021

ن بلــغ عــدد األطفــال المفحوصــين والمســجلي
ــادرة وحتــى يونيــو  نحــو 2021منــذ انطــالق المب

.مليون طفل1.8

إجـــــراء المســـــح الســـــمعي لمـــــا يقـــــرب مـــــن
مليــون طفــل حــديث الــوالدة، وذلــك منــذ 1.7

، واجتــازوا 2019انطــالق المبــادرة فــي ســبتمبر 
.الفحص وكانت حالتهم طبيعية

 آالف طفـــل احتــاجوا إلعـــادة االختبـــار 105نحــو
.السمعي

 آالف طفــــــــل تــــــــم تحــــــــويلهم إلــــــــى 10نحــــــــو
.مستشفيات اإلحالة

 آالف طفــل أجنبــي تــم إجــراء الفحــص 4.5نحــو
.السمعي لهم
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س مبـادرة رئـيفي السـياق ذاتـه، أطلقـت الدولـة 
ـــــين ـــــة بصـــــحة األم والجن ـــــة للعناي ،  الجمهوري

قلـة المبكر عن اإلصابة بـاألمراض المنتللكشف 
ــــي مــــن  ــــع األمــــراض الت ــــين، وجمي مــــن األم للجن

ن الممكـــن أن تـــؤثر علـــى صـــحة الجنـــين مُقســـمي
:على ثالث مراحل

محافظــــات 4انطلقــــت فــــي : المرحلــــة األولــــى
تشــــــــمل القــــــــاهرة، واإلســــــــكندرية، والفيـــــــــوم، 

.والقليوبية

: محافظــــة، وهــــي12تشــــمل : المرحلــــة الثانيــــة
ــاط، وبورســعيد، وشــمال ســيناء،  مطــروح، ودمي
والســـــويس، واإلســـــماعيلية، وجنـــــوب ســـــيناء، 

خ، والبحر األحمر، وأسيوط، وسوهاج، وكفر الشـي
.والمنوفية

: محافظــــة، وهــــي11تشــــمل : المرحلــــة الثالثــــة

ــا، والشــرقية، والدقهليــة ، أســوان، واألقصــر، وقن
والبحيــــــــــــرة، والغربيــــــــــــة، والــــــــــــوادي الجديــــــــــــد، 

.وبني سويف، والجيزة، والمنيا

ف تجدر اإلشارة إلى أن المبادرة تسـتهدف الكشـ
، وفيــــروس"بـــي"اإلصـــابة بفيــــروس المبكـــر عــــن 

نقـــــــص المناعـــــــة البشـــــــري، ومـــــــرض الزهـــــــري 
بهــــــدف خفــــــض وفيــــــات للســــــيدات الحوامــــــل، 

ــتم  األمهــات الناجمــة عــن تلــك األمــراض، حيــث ي
ز تقديم خدمات المتابعة والعـالج مـن خـالل مراكـ

ووحـــــــــدات العـــــــــالج المنتشـــــــــرة فـــــــــي جميـــــــــع 
المحافظــــــــــــات، بتكلفــــــــــــة إجماليــــــــــــة بلغــــــــــــت 

. مليون جنيه16

ومــــــن خــــــالل المبــــــادرة تــــــم فحــــــص أكثــــــر مــــــن 
ة ألف سيدة، فيمـا وصـل عـدد الفـرق المُدربـ900

.آالف فريق3.5إلى نحو 
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جائحـــة عالميـــة اجتاحـــت أرجـــاء "... 19-كوفيـــد"
ومــع وصــولها إلــى مصــر، اتخــذت ، العــالم أجمــع

لى الدولة جهودًا سريعة ومتنوعة للتصدي لها ع
وفيات مختلف المستويات، وتقليل اإلصابات وال

الناجمة عنها، وعليه تم اتخاذ عدد مـن اإلجـراءات
االحترازيــــة، التـــــي مـــــن شــــأنها تســـــهيل عمليـــــة 

. روسالمتابعة المستمرة لتقليل انتشار الفي

ـــــل المســـــتمر للبيانـــــات ، قامـــــت الدولـــــة بالتحلي
ــــة علــــى ــــارات إشــــرافية بصــــفة دوري ــــام بزي والقي

مختلف منـاطق ومحافظـات الجمهوريـة، بهـدف 
.السيطرة على انتشار الفيروس

هـــــذا، وتبنـــــت الدولـــــة المصـــــرية خطـــــة مرحليـــــة 
للتعامـــــــل مـــــــع األزمـــــــة، كمـــــــا عـــــــززت الخطـــــــة 
االســــتثمارية لــــوزارة الصــــحة والســــكان للعــــام 

زيــــادة الطاقــــة االســــتيعابية 2020/2019المــــالي 
ـــــــا  ـــــــروس كورون للمستشـــــــفيات لمواجهـــــــة في

. المُستجد

االســــــــــــــتجابة لجائحــــــــــــــة 
"19-كوفيد"

"
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لـــة وقــد تمثلـــت أبـــرز اآلليـــات التـــي اعتمـــدتها الدو
: للسيطرة على الفيروس فيما يلي

حجر الكشف عن اإلصابة بالفيروس وإجراء ال
ـــا،  أولوهـــيالصـــحي، ورصـــد المصـــابين داخلي

جهــــــــود الدولــــــــة لمواجهــــــــة حــــــــاالت اإلصــــــــابة 
ذ بــــالفيروس، وتحجــــيم انتشــــاره، فقــــد تــــم اتخــــا

مجموعة متنوعة من اإلجـراءات التـي مـن شـأنها 
:مواجهة الجائحة، تمثل أبرزها في

 التأكـــد مـــن وجـــود نتيجـــةPCR ســـلبية لجميـــع
الوافدين من الخارج، والتحقق من عـدم وجـود 
أعـــــــراض مرضـــــــية، أو ارتفـــــــاع فـــــــي درجـــــــات 
الحـــرارة، أو أي عـــرض مـــن أعـــراض األمـــراض 
التنفســــية الحــــادة، مـــــع اتخــــاذ كــــل التـــــدابير

، مــن االحترازيــة فــي حــاالت االشــتباه باإلصــابة
ـــــــــــوجيههم  خـــــــــــالل عـــــــــــزل المصـــــــــــابين، وت

.للمستشفيات المعنية

 فحــص جميــع الركــاب القــادمين مــن كــل دول

علـــــى ) ترانزيـــــت(العـــــالم، والركـــــاب العـــــابرين 
الـــــرحالت األساســـــية، أو الخاصـــــة، أو رحـــــالت 

.البضائع، دون أية استثناءات

 رفـــــع القـــــدرات األساســـــية لمعـــــازل الحجـــــر
ال الصــــحي بــــالتجهيزات المطلوبــــة الســــتقب

الحــــــاالت المشــــــتبه فيهــــــا، وتــــــوفير إقامــــــة 
.مناسبة لها

ل تخصـــيص غـــرف للعـــزل بأقســـام االســـتقبا
والطــــــــــــــــــوارئ والعيــــــــــــــــــادات الخارجيــــــــــــــــــة 

عـــة بالمستشـــفيات، وذلـــك إلـــى جانـــب المتاب
ـــــــــــيم المســـــــــــتمر لمـــــــــــدى  ـــــــــــة والتقي الدوري
ــــــــــــالفرق الصــــــــــــحية  ــــــــــــزام العــــــــــــاملين ب الت

.بالمنشآت الصحية

 التنســــيق مــــع مــــديريات الشــــؤون الصــــحية
ة بشــأن الــتخلص اآلمــن مــن النفايــات الخاصــ

بوســــــائل النقــــــل القادمــــــة إلــــــى مصــــــر مــــــن 
.المناطق المتأثرة بالمرض
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 نشـــــر بروتوكـــــول التعامـــــل مـــــع الحـــــاالت
ــالفيروس، وحــ االت المشــتبه فــي إصــابتها ب

ت اإلصـابة المؤكـدة، والتأكــد مـن أخـذ العينــا
المطلوبــــــــة مــــــــن الحــــــــاالت المشــــــــتبهة، 
ــــوزارة  وإرســــالها إلــــى المعامــــل المركزيــــة ب

.الصحة والسكان

إعـــداد إجـــراءات لتتبـــع المخـــالطين، والتأكـــد
مـــن حصـــرهم، ومتابعـــة إجـــراءات المراقبـــة 

.يومًا14اليومية لمدة 

ن تنشــيط عمليــة الترصــد فــي المــدارس، مــ
ـــــا  ـــــرات الصـــــحيات طبقً ـــــدريب الزائ خـــــالل ت
ــــالتوازي مــــع ــــك ب للمعــــايير القياســــية، وذل

.تنشيط الترصد المجتمعي

 ـــــى متابعـــــة ـــــات عل ـــــدات الريفي ـــــدريب الرائ ت

الحــــاالت المعزولــــة منزليــــا، ونشــــر الــــوعي 
.الصحي بجميع قرى مصر

، اتخـذت الدولـةمكافحة العـدوىوعلى صعيد 
مجموعــــــــة مــــــــن الجهــــــــود المتنوعــــــــة جــــــــاء 

:في مقدمتها

تشـــــــكيل فريـــــــق إدارة لألزمـــــــة بالتنســـــــيق
مـــــــع فـــــــرق االســـــــتجابة الســـــــريعة علـــــــى 

.المستوى المركزي

ــارات منزليــة لمتابعــة المخــالط ين تنظــيم زي
تأكـد لحاالت اإلصابة المؤكـدة بـالفيروس؛ لل

اع مـن مـدى التـزام المخـالطين بالمنـازل باتبـ
.اإلجراءات الوقائية

ن تقــــديم التــــدريب الــــالزم لألطبــــاء العــــاملي
.105بالخط الساخن 



62 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ات فــي الســياق ذاتــه، تــم تــوفير أدوات ومســتلزم
الوقايــــة الشخصــــية، كمــــا تــــم إصــــدار إرشــــادات 
وتعليمـــات دوريـــة أســـبوعية بـــآخر المســـتجدات
علـــى الســـاحة العالميـــة، فيمـــا يخـــص بروتوكـــول

ـــالفيروس، والتع امـــل تصـــنيف حـــاالت اإلصـــابة ب
ــــى تقــــديم  معهــــا، بطريقــــة تحمــــي القــــائمين عل

دريب الخدمة الطبية، أخذًا فـي االعتبـار اسـتمرار تـ
ي الكوادر الطبية على إجراءات مكافحة العدوى ف

.مجابهة الجائحة

لتطـوير المعامـلاتخذت الدولة جهـودًا أخـرى 
ــة وتجهيزهــا فــي مختلــف محافظــات المركزي

:الجمهورية؛ تمثل أبرزها في

ــــــــــــا 60تجهيــــــــــــز بجميــــــــــــع األجهــــــــــــزة معملً
ــــــروس  والمســــــتلزمات الالزمــــــة لفحــــــص الفي

.بجميع المحافظات

 علـى مسـتوى الجمهوريـة معملًـا 30تخصيص
إلجــــــراء تحاليــــــل الســــــفر، وإصــــــدار شــــــهادات 
التطعــــيم ضــــد الفيــــروس المعتمــــدة للســــفر 

.للخارج

 أجهزة للكشف السـريع عـن الفيـروستوزيع
(ID NOW) 15–10(، والتــي ال تســتغرق ســوى (

ـــم  دقيقـــة فقـــط للكشـــف عـــن اإلصـــابة، وقـــد ت
عة توزيعها على المستشفيات، والمعاهد التاب

للهيئــــــة العامــــــة للمستشــــــفيات، والمعاهــــــد 
تابعـة التعليمية، وكـذلك علـى المستشـفيات ال

ـــة المراكـــز المتخصصـــة ـــة ألمان ـــإلدارة المركزي ، ل
اء، ومستشفى العريش بمحافظة شمال سين

.والمنافذ البرية والبحرية والجوية

 تشــــغيل أســــطول ســــيارات هيئــــة اإلســــعاف
.آالف مُسعِف مُدرب4.8لتسهيل مأموريات 
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 ــا جديــدًا إلجــراء تحليــل 78إنشــاء نحــو معملً
)PCR ( ــــــة ــــــار اليومي وتخطــــــت قــــــدرة االختب

.ألف اختبار50

عمليــــــات التطعـــــــيم ضـــــــد وفيمــــــا يخـــــــص 
ا ، فكانــت للدولــة جهــود مميــزة بهــذالفيــروس

لـى المجال، واعتمدت خطة التلقيح المصرية ع
:لقاحين أساسيين، وهما

 تج المُنـ" سينوفارم"هو لقاح اللقاح األول
فــــي الصــــين، والــــذي تعتمــــد تقنيتــــه علــــى

فيــــــــروس غيــــــــر نشــــــــط يُثيــــــــر اســــــــتجابة 
مناعيــة لــدى متلقيــه، وتمكنــه مــن مقاومــة

.الفيروس

يـة ويُـذكـر أن هـيـئـة الــدواء المصـرية الحكوم
ـــــــــرخيص الرســـــــــمي للقـــــــــاح  أصـــــــــدرت الت

.2021في يناير " سينوفارم"

أكســفورد"فهــو لقــاح أمــا اللقــاح الثــاني /
، وقـــد تـــم تجهيـــز االعتمـــادات"أســترازينيكا

الماليـــــــــــــة لشـــــــــــــراء اللقاحـــــــــــــات التـــــــــــــي 
ــــم االتفــــاق عليهــــا، لتوفيرهــــا فــــي أســــرع  ت

.وقت ممكن

ذ وأخيــرًا، تــم اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات لتنفيــ
امل الخطة المتوقعة لعمليـة التلقـيح الشـ

ي إطـالق موقـع إلكترونـفي مصر؛ حيث تم 
، لتســـــجيل الـــــراغبين فـــــي تلقـــــي اللقـــــاح
ي وكانـــت األولويـــة فـــي البدايـــة للعـــاملين فـــ

القطـــاع الطبــــي، ولكبــــار الســــن، وأصــــحاب 
األمـــراض المزمنـــة، وقـــد تـــم التوســـع فـــي 
أمــاكن تقــديم خــدمات التطعــيم؛ مــن خــالل 

ــوفير  يم لتطعــفــرق التطعــيم المتحركــة ت
ة المؤسســات والقطاعــات الحيويــة بالدولــ

.على المستويين العام والخاص
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كمــــا تجــــدر اإلشـــــارة إلــــى أنــــه تـــــم تقــــديم خدمـــــة 
ائح التطعيمات الدولية الالزمة للمسافرين والنصـ

الصـــــحية مـــــن خـــــالل مكاتـــــب التطعـــــيم الدوليـــــة 
.الموجودة في جميع محافظات الجمهورية

وكنتيجــــة للجهــــود المصــــرية فــــي قطــــاع الصــــحة، 
ى حصــلت مصــر علــى تقيــيم متقــدم علــى مســتو

إقلـــيم الشـــرق األوســـط فـــي التقيـــيم الخـــارجي
ـــوائح الصـــحية الدوليـــة  ،IHR-JEE)(المشـــترك لل

ــــراء الــــدوليين ــــة مــــن الخب ــــذي قامــــت بــــه لجن . وال
ة وأشادت بخبرات وقدرات مصر في مجاالت الصح

.يةالعامة الالزمة لتطبيق اللوائح الصحية الدول

كمــــا تمكّنــــت مصــــر مــــن الحصــــول علــــى عضــــوية 
ـــــس التنســـــيق المشـــــترك  ـــــامج ) (JCBمجل لبرن

األمـــم المتحـــدة لألبحـــاث واألمـــراض المداريـــة 
وبـــذلك تصـــبح مصـــر هـــي ،TDR)(وأمـــراض الفقـــر 

ــيم الشــرق األوســط فــي هــذا المجلــس  ممثــل إقل

لمــدة أربــع ســنوات، كمــا وضــعت مصــر الخطــوط 
، األولـــى لخطـــة مصـــر القوميـــة لألمـــان الحيـــوي
ه وتٌعدُّ مصر من أسرع دول المنطقة في إعداد هذ

مر الخطة بإشادة منظمة الصحة العالمية، وتسـت
ــــة لمواجهــــة الجائحــــة،  مصــــر فــــي جهودهــــا الرامي

.وتحسين الصحة العامة بشكل عام

عــدد مراكــز التطعــيم ضــد الفيــروس علــى 
.مستوى جميع محافظات الجمهورية

مركــــــــــــــــــــــــزًا551
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حة، في محاوالتها الدؤوبة للنهـوض بقطـاع الصـ
تطرقـــت جهـــود الدولـــة لجانـــب أساســـي وركيـــزة 
أساســـية مـــن ركـــائز هـــذا القطـــاع، وهـــي الفـــرق 
الطبيــــــــة ومُقــــــــدمو الخدمــــــــة الطبيــــــــة؛ حيــــــــث 

ئــة عملــت علــى خلــق فــرص لتطــوير وتحســين بي
ــــا  العمــــل وتحســــين مهــــارات تلــــك الفــــرق طبقً

.للمعايير الدولية

وبر من هذا المنطلق، أعلنت الدولة في نهاية أكتـ
ي فــنظــام التكليــف الجديــد لألطبــاء ، عــن 2019

ظومـة إطار االستراتيجية المصرية للنهـوض بمن
التعلــيم الطبــي المهنــي فــي مصــر، ضــمن حزمــة

ـــي  اإلصـــالحات فـــي مجـــال القطـــاع الصـــحي، والت
ــذ يوليــو عــام  ــة فــي تنفيــذها من . 2018بــدأت الدول

ويســــــتند نظــــــام التكليــــــف الجديــــــد علــــــى عــــــدة 
:إجراءات، وهي

قدم عقــب قضــاء الطبيــب فتــرة االمتيــاز، ســيت
.رونيلحركة التكليف عن طريق الموقع اإللكت

بيةتعزيز كفاءة الفرق الط "
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ـــار المحافظـــة والتخصـــص ، يقـــوم الطالـــب باختي
ــا لل مجمــوع ويــتم التنســيق بــين المتقــدمين طبقً

االعتبــــــاري، والرغبــــــات، واالحتياجــــــات واألمــــــاكن 
جميــع التدريبيــة المتاحــة بالزمالــة، وســيتم إلحــاق

رية األطبـــاء البشـــريين الخـــريجين بالزمالـــة المصـــ
طبيــــب مكلــــف متــــدرب بالزمالــــة "تحــــت اســــم 

لـــة مـــن اليـــوم األول للتســـجيل بالزما" المصـــرية
.واستالم العمل

مـــن المقـــرر وفــــق هـــذا النظــــام أن يـــتم ترشــــيح 
ــــاء للتــــدريب بالزمالــــة المصــــرية فــــي أحــــد األطب

ريب؛ المستشفيات المعتمدة في محافظة التـد
أشــــهر بالمستشــــفى 9حيــــث يقضــــي الطبيــــب 

أشــــهر بإحـــــدى وحـــــدات 3المقــــرر تدريبـــــه بهـــــا و
ة لجميـع الرعاية األساسية سنويا، وذلك بالنسـب

.باستثناء تخصص األسرةالتخصصات 

وبحســـب هـــذا النظـــام، فـــإن األطبـــاء المكلفـــين
يـع على المحافظات النائيـة سيحصـلون علـى جم

14للقــــــانون المميــــــزات المقــــــررة لهــــــم طبقًــــــا 

، إذ ســـيكون لهـــم الحـــق بعـــد عـــام 2014لســـنة 
واحـــد عمـــل فعلـــي فـــي تعـــديل التكليـــف ومكـــان 
التــــدريب علــــى هيئــــة المستشــــفيات والمعاهــــد

.صةالتعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخص

ن واســـتجابة لمـــا تفرضـــه األوضـــاع الحاليـــة مـــ
مخـــــاطر تّهـــــدد حيـــــاة الطـــــواقم الطبيـــــة فـــــي 
مواجهـــة انتشـــار فيـــروس كورونـــا المُســـتجد، 

علـــى 2020وافـــق مجلـــس النـــواب فـــي يوليـــو 
مجمــوع مــن مــواد مشـــروع قــانون مُقــدم مــن 

م الحكومــة بتعــديل بعــض أحكــام قــانون تنظــي
ـــــة العـــــاملين  شـــــؤون أعضـــــاء المهـــــن الطبي
ــــوزارة الصــــحة والســــكان بالجهــــات التابعــــة ل

مــــن غيـــــر المخــــاطبين بقـــــوانين أو لـــــوائح (
لســنة 14والصــادر بــالقرار بقــانون رقــم ) خاصــة

لزيـــــادة بـــــدل المهـــــن الطبيـــــة، ومـــــد ؛ 2014
الخدمـــة ألعضـــاء المهـــن الطبيـــة، وإنشـــاء 
صـــــندوق التعـــــويض عـــــن مخـــــاطر المهـــــن 

. الطبية
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فـــــي ســـــياقٍ مُتصـــــلٍ، أطلقـــــت وزارة الصـــــحة 
والســــكان المصــــرية مشــــروع تطــــوير الزمالــــة 

، ضـــــمن مبـــــادرة رئـــــيس 2021المصـــــرية عـــــام 
الجمهوريــــة لالســــتثمار فــــي مقــــدمي الخدمــــة 
ـــق ـــث يســـتهدف المشـــروع تحقي الصـــحية؛ حي

:عدة أهداف، يتمثل أبرزها في

يات تدريب أطباء الزمالة بجميـع المستشـف
معـايير وفقًا لمقـرر عملـي إكلينيكـي طبقًـا لل

العالميــــــة لجــــــودة التــــــدريب، ومــــــن خــــــالل 
ة استشــاريين وأســاتذة الجامعــات المصــري

لغــت بمختلـف التخصصـات الطبيــة، والتـي ب
.تخصصًا بالزمالة65أكثر من 

ء تــذليل أي تحــديات قــد تواجــه تــدريب أطبــا
الزمالـــــة المصـــــرية داخـــــل المستشـــــفيات، 

ــ ــبل الــدعم الالزمــة ألطب اء وتــوفير جميــع سُ

الزمالــــــة المصــــــرية، للوصــــــول إلــــــى أعلــــــى 
.مستوى من التدريب

تنميــــة منظومــــة التعلــــيم الطبــــي المهنــــي
كليـــــــة الطـــــــب جامعـــــــة "بالتعـــــــاون مـــــــع 

دة حيــث تُعــدُّ إحــدى الكليــات الرائــ؛ "هارفــارد
فــي مجــال الطــب علــى المســتوى العــالمي، 
ــــدريب  ــــامجي ت ــــذ برن ــــك مــــن خــــالل تنفي وذل

وبرنامج التـدريب ،2مدربين الزمالة المصرية 
مــــن أجــــل ؛CSRT""علــــى البحــــث اإلكلينيكــــي 

ـــــــاء العـــــــاملين  االرتقـــــــاء بمســـــــتوى األطب
بالمنظومـــــة الصـــــحية، والـــــذي أثمـــــر عـــــن 
خـــــريجين يعملـــــون فـــــي التـــــدريب وتطـــــوير 

ي البــــرامج التعليميــــة والتدريبيــــة ســــواء فــــ
لـى المستشفيات، والوحدات المختلفة أو ع

.منصة التعليم اإللكتروني
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ـــــت الحكومـــــة مـــــع  ـــــك، تعاون ـــــى ذل باإلضـــــافة إل
يـــــة الجامعـــــة األمريكيـــــة لتـــــوفير البـــــرامج التدريب
الـة، الالزمة لتنمية المهارات اللغوية ألطبـاء الزم

ــيح فــتح آفــاق جديــدة لهــم للحصــول ع لــى بمــا يُت
الفـــــــــرص التدريبيـــــــــة بكبـــــــــرى المستشـــــــــفيات

والجامعــات بالــدول األوروبيــة، كمــا أكــدت إتاحـــة 
جميــــــع اإلمكانيــــــات الماديــــــة الالزمــــــة لألطبــــــاء 

مـن الراغبين فـي الحصـول علـى المـنح المختلفـة
ة الجهــــات األجنبيــــة الكتســــاب الخبــــرات العلميــــ

المختلفـــة، هـــذا فضـــلًا عـــن التعـــاون مـــع هيئـــة 
مــاد العت) البــورد األمريكــي(االعتمــاد األمريكيــة 

ـــــــة  معـــــــايير وضـــــــع االمتحـــــــان القـــــــومي لمزاول
ة مهنــة الطــب، واإلشــراف علــى البــرامج التدريبيــ

.بالزمالة المصرية

ــا لتلــك الجهــود، أطلقــت الدولــة المصــ رية وتتويجً
رية التعلــيم اإللكترونــي للزمالــة المصــمنصــة 

وافتتـــــاح اللجـــــان الفرعيـــــة بالمحافظـــــات خـــــالل 
ـــــة المصـــــرية الســـــنوي  ـــــات مـــــؤتمر الزمال فعالي

، وبتعاون وزارة الصـحة والسـكان مـع 2021لعام 
لت الفنـــي حصـــوالتعلـــيموزارة التربيـــة والتعلـــيم 

نيــة األولــى علــى اعتمــاد منصــات تعليميــة إلكترو
ـــيح ألطبـــاء التكليـــف الجـــدد االطـــ الع متطـــورة تُت

علـــــى بنـــــك المعرفـــــة المصـــــري المـــــزود بكتـــــب 
.وأبحاث علمية

ف هــذا باإلضــافة إلــى تزويــد جميــع أطبــاء التكليــ
" لـــتالتاب"الملتحقـــين بنظـــام الزمالـــة الجديـــد بــــ 

ــــد ، لمســــاعدتهم علــــى التــــدريب بالبرنــــامج الجدي
يــة فضــلًا عــن االطــالع الــدائم علــى األبحــاث العلم

دة احتلــت شـــهاالحديثــة، ونتيجــة لتلــك الجهــود، 
ــــ ــــا ودولي ــــرة محلي ــــة كبي ــــة المصــــرية مكان ا الزمال

نفيـذها يـتم تبفضل ما تشمله من برامج تدريبية 
.يةوفقًا ألحدث النظم التعليمية والتكنولوج
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بـي، وفي إطار جهود الدولة لتطوير التعليم الط
بـــــرز دور القيـــــادة العامـــــة للقـــــوات المســـــلحة 

؛ لحةبإنشاء أول كلية للطب بالقوات المس
ـــــو  ـــــم فـــــي يولي ـــــث ت إصـــــدار القـــــانون 2013حي

بإنشــاء الكليــة لتســتوعب2013لعــام 74رقــم 
طالــــب كنــــواة للكليــــة فــــي عامهــــا األول 200

ألـــف طالـــب تــــم 1.2ليصـــل المســـتهدف إلــــى 
.سنوات6استقبالهم على مدار 

حة وتكمن أهداف كليـة الطـب بـالقوات المسـل
:إلى ما يلي

 تخــــريج ضــــباط أطبــــاء متميــــزين وقــــادرين
علــــــى المســــــاهمة الفعَّالــــــة فــــــي مجــــــال 

.البحث العلمي

 بنــــاء وخلــــق كــــوادر أكاديميــــة فــــي مجــــاالت

ـــة لتســـه ـــيم الطـــب الحديث م وأســـاليب تعل
لـيم القوات المسـلحة بقـوة فـي تطـوير التع

.الطبي في مصر

ولــــــم تــــــدخر الكليــــــة جهــــــدًا فــــــي التعــــــاون مــــــع 
يــث المؤسســات التعليميــة المحليــة والدوليــة، ح

ــــة  ــــالث مســــابقات دولي تمــــت المشــــاركة فــــي ث
ل بالواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة؛ لتــــوفير أفضــــ
رق الفرص التدريبيـة لألطبـاء واعتمـاد كـل مـن طـ

التـــــــدريب والبـــــــرامج التدريبيـــــــة بالتعـــــــاون مـــــــع 
.الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية

الث كمــا حصــلت الكليــة علــى المســتويات الــث
ـــى فـــي مســـابقة  كمـــا أرســـلت ،"جـــيمآي"األول

مثـل الكلية وفودًا للتدريب إلى العديد مـن الـدول
ـــان، والهنـــد، وباكســـت ـــا، والياب ـــا، وإيطالي ان، ألماني

.ودولة اإلمارات العربية المتحدة
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ول توقيــع بروتوكــومــن أبــرز مــا قامــت بــه الكليــة 
ــــــة  تعــــــاون مــــــع كليــــــة الطــــــب بجامعــــــة والي

ــــات المتحــــدة األمريك" ميتشــــيجن" ــــة بالوالي ي
ـــاهج الدراســـية لنظـــام  ســـنوات 6لمراجعـــة المن

دراســــية، باإلضــــافة إلــــى ســــنة امتيــــاز، ومنحــــت 
شـــــهادة للطلبـــــة " ميتشـــــيجين"جامعـــــة واليـــــة 

.الخريجين بكلية الطب للقوات المسلحة

، أعلنـت وزارة الصـحة عـن 2021اتصالًا، فـي يونيـو 
لجميـــــــــــع زيـــــــــــادة المخصصـــــــــــات الماليـــــــــــة 

ـــــ ـــــة المقدمـــــة لألطقـــــم الطبي ـــــرامج التدريبي ة الب
مليــــار جنيــــه ســــنويا، 1.7العــــاملين بــــالوزارة إلــــى 

بهــــــدف االرتقــــــاء بقــــــدرات األطبــــــاء العــــــاملين 
ـــــع المستشـــــفيات؛ بالمنظومـــــة الصـــــحة بجمي

ي لمواكبـــــة التقـــــدم العلمـــــي والتكنولـــــوجي التـــــ
تشــــهده مصــــر فــــي مختلــــف المجــــاالت، وبمــــا 
يــنعكس علــى جــودة الخــدمات الطبيــة المقدمــة 

.للمرضى

71.2

74.9

2014 2020

يين القائمين بالع مل عدد األطباء البشر
2020و2014خالل عامي 

)ألف طبيب(

.وزارة الصحة والسكان: المصدر
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ـــز معـــايير الجـــودة فـــي  ـــى تعزي ـــة عل تحـــرص الدول
يم القطـاع الصـحي بكافـة منشــآته؛ مـن أجـل تقــد

أفضـــل خدمـــة للمـــريض، وتعزيـــز ثقـــة المـــواطِن 
المصري في أداء الحكومة ومؤسساتها، واألهم

ـــــل  ـــــق األمث ـــــك التطبي لمبـــــادئ حقـــــوق مـــــن ذل
ي التــي شــدَّدت علــى حــق األشــخاص فــاإلنســان

الحصــول علــى أفضــل رعايــة طبيــة كإحــدى أهــم 
الخـــــدمات االجتماعيـــــة الضـــــرورية التـــــي تـــــؤمِّن 

.للمواطن الصحة والرفاهة

إعــــــالن القـــــاهرة حــــــول حقــــــوق "فقـــــد نــــــص 
ن والذي تمـت إجازتـه مـ-" اإلنسـان فـي اإلسـالم

قِبل مجلس وزراء خارجية منظمة مـؤتمر العـالم
فــــــي مــــــادته -1990اإلســـــالمي فـــــي أغســـــطس 

علــــــــــــى أنـــــــــــه يجــــــــــــب أال يخضــــــــــــع أي 20الــــــــــــ 
ــــة واألبحـــــاث الســــريري ة إنســـــان للتجــــارب الطبي

ـــل  ـــيس يتمثّ دون موافقتـــه، مـــع وجـــود شـــرط رئ
فـــــي ضـــــمان عــــــدم وجـــــود ضـــــــرر علــــــى صحـــــــة 

.الشـخص وحياته

"جــــودة الخــــدمات الصــــحية
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ئــة الهيبنــاءً علــى تلــك المبــادئ، أنشــأت الدولــة 
ئـة ، وهـي هيالعامة لالعتماد والرقابـة الصـحية

ذات شخصــــية اعتباريــــة وموازنــــة مســــتقلة، تــــم
2018لســــنة 2إنشــــاؤها بموجــــب القــــانون رقــــم 

ـــــة وتنفـــــرد فـــــي أنهـــــا تخضـــــ ع والئحتـــــه التنفيذي
ادة لإلشراف العام لـرئيس الجمهوريـة وفقًـا للمـ

مـــن القـــانون، كمـــا يصـــدر نظـــام العمـــل بهـــا 26
ــة  ــة علــى خــالف الهيئ بقــرار مــن رئــيس الجمهوري

در العامــة للتـــأمين الصــحي الشـــامل، والتــي يصـــ
قــــرار بتشـــــكيلها مـــــن رئــــيس الـــــوزراء وتخضـــــع 

لتـي إلشرافه، والهيئة العامـة للرعايـة الصـحية وا
.تخضع إلشراف وزير الصحة

وتهـدف هــذه الهيئــة إلـى ضــمان جــودة الخــدمات 
الصـــــحية والتحســـــين المســـــتمر لهـــــا، وضـــــبط 
ـــــــــة وتنظيمهـــــــــا  الخـــــــــدمات الصـــــــــحية التأميني
وتقـــــــديمها وفقًـــــــا لمعـــــــايير محـــــــددة للجـــــــودة 

تنفيذيـة واالعتماد على النحو الذي تبيّنه الالئحة ال
طــاع كمــا تتــولى هــذه الهيئــة تنظــيم الق. للقــانون

الصــــــحي بمــــــا يضــــــمن ســــــالمته، واســــــتقراره، 
ك، وتنميتـــه، وتحســـين جودتــــه، وفـــي ســـبيل ذلــــ

ــــأتي فــــي  ــــر؛ حيــــث ي تتعــــدد مهامهــــا بشــــكل كبي
:مقدمتها

 ،وضــــع معــــايير الجــــودة للخــــدمات الصــــحية
ــــــة المســــــتوفية  واعتمــــــاد المنشــــــآت الطبي

.لمعايير الجودة وتسجيلها

 اإلشـــــراف علـــــى جميـــــع المنشـــــآت الطبيـــــة
ورقابتهـــــــــا وإيقـــــــــاف أو إلغـــــــــاء االعتمـــــــــاد 

ا مـن والتسجيل في حال مخالفة المنشأة أيًـ
.  اشتراطات منح االعتماد والتسجيل

ة، االعتمــاد والتســجيل ألعضــاء المهــن الطبيــ
ـــا للتخصصـــات والمســـتويات المخت لفـــة وفقً

ــــدوري  ــــيش ال للعمــــل بالنظــــام وإجــــراء التفت
علـــــيهم، وكـــــذلك إيقـــــاف أو إلغـــــاء االعتمـــــاد 
والتســـــــجيل لهـــــــم حـــــــال مخالفـــــــة أي مـــــــن 

.  اشتراطات التسجيل
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وال يقتصــــر دور الهيئـــــة علـــــى تقيـــــيم المنشـــــآت
لية الصحية بواسطة متخصصين ذوي خبرات دو

ل مُعتمدة في مجال الرعاية الصـحية فحسـب، بـ
حية يمتد إلى تقـديم المسـاعدات للمنشـآت الصـ

ن لتطوير أدائها، وتقليل عوامل الخطـورة بهـا، عـ
طريـــــق اســـــتخدام المنـــــاهج العلميـــــة فـــــي إدارة 

ى المخاطر، واكتشافها قبل حدوثها، والعمل عل
اتخـــاذ جميـــع اإلجــــراءات الالزمـــة لمنـــع تكرارهــــا، 

.باإلضافة إلى قياس ومتابعة األداء

بةً فــي ســياق متصــل، جــاء إنشــاء الهيئــة اســتجا
رؤية "ي لألهداف االستراتيجية للدولة المُتمثلة ف

وال ســــيّما الهــــدف األول المعنــــي ، "2030مصـــر 
باالرتقــــــاء بجــــــودة حيـــــــاة المــــــواطن المصـــــــري 

.وتحسين مستوى معيشته

مــة وفـي ســبيل حوكمـة الخــدمات الصـحية المُقدَّ

للمـــواطِن المصـــري مـــن خـــالل وضـــع المعـــايير 
رقابة الهيئة العامة لالعتماد وال"القياسية؛ تقوم 

مـا ، بمعاييرهـا للجـودة الطبيـةبوضع " الصحية
.يتماشى مـع القوانين واللوائـح المصرية

ـاءة ومن شأن تلـك المعـايير تحديـد مســتوى كفـ
ـة الرعاية الصحية فـي كل مرحلـة مـن مراحـل رعايـ

المرضــــــــى؛ وبـــــــذلك تعكــــــــس مســــــــتوى األداء 
ــــ ــــة إمكانيــــة لتحقيقــــه، ومقارنت ه المطلـــــوب وثمّ

. بـاألداء الفعلـي للمستشـفى

إصـدار تأسيسًا على ذلك، قامـت الهيئـة بتـأطير و
" دليــــــــل معــــــــايير اعتمــــــــاد المستشــــــــفيات"

ـــــي القطاعـــــات 2021عـــــام  ، بالتعـــــاون مـــــع مُمثل
.الصحية المختلفة

مل في السياق ذاته، اتسـع نطـاق المعـايير لتشـ
.جميع المستشفيات داخل نطاق الجمهورية
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ـاد الهدف الـرئيس مــن معـايير االعتمـويتمثـل 
نــة، فـي التوجُّه صوب ممارسـات رعاية صحيــة آم

ـــه إدا ـــى توجي ـــز اســــتدامتها، باإلضـــافة إل رة وتعزي
المؤسســــــة؛ حيـــــث تســــــاعد العـــــاملين وفريـــــق 
ــــــــــى انتهـــــــــاج  اإلدارة فـــــــــي المستشــــــــــفيات عل
الممارســـــــات اآلمنــــــة، وتضــــــمين السياســــــات 

ـــــ ا القائمـــــة علـــــى توظيـــــف وتكـــــريس التكنولوجي
.الجديدة

كِّــز وقــد انقســمت تلــك المعــايير إلــى قســمين؛ ير
وضـــــع السياســـــات بنـــــاءً علـــــى أولهمـــــا علـــــى 

:، من خاللمتطلبات المرضى واحتياجاتهم

االســـــتجابة إلـــــى آراء المرضـــــى وأســـــرهم:
حيـــــث تعمـــــل المستشـــــفى علـــــى تحســـــين 

.الخدمات بناء على آراء المرضى واألسر

يشـمل:تمكين وإشراك المرضى وأسرهم
ذلــــــك تعزيـــــــز التثقيــــــف الصـــــــحي للمـــــــريض 

واألســـرة، بشـــأن موضـــوعات صـــحية مُعينـــة 
. هدَفاستنادًا إلى احتياجـات المجتمـع المُسـت

ـــد المـــريض وأســـرته  هـــذا باإلضـــافة إلـــى تزوي
بالمعلومـــات مـــن أجـــل تمكيـــنهم مـــن اتخـــاذ 

.  القرارات القائمة على المعرفة

ــــز علــــى تعزيــــز جــــودةأمــــا القســــم الثــــاني  فيركِّ
المؤسســات ورعايـــة المـــريض ألقصـــى درجـــة 

:، من خالل استهداف التاليمُمكنة

التخطــــيط والحفــــاظ علــــى ثقافــــة الرعايــــة
يتضــمن ذلــك أن: المتمركــزة حــول المــريض

ـــــــة  ـــــــفيات واضحـ ـــــــات المستشـ تكــــــون إعالنـ
وتتوافــــــق مــــــع القوانيــــــن والقواعــــد والئحــــــة 
آداب المهــــن المعمــــــول بهــــا فــــــي نقابــــــات 

ري مُتخصصــي الرعايــة الصـحية، مـن حيـث تحـ
ــــد المــــريض واألســــرة  ــــة، وتزوي الدقــــة واألمان

.بالمعلومات الحديثة والموثوق بها
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 تقـــــــــديم الرعايـــــــــة المتكاملـــــــــة وضـــــــــمان
ــــال:اســــتمراريتها ــــدفُّق الفعّ مــــن خــــالل الت

اظ واآلمــن للمرضــى إلــى المستشــفى، والحفــ
ي على تقديم رعاية موحدة، والفحص األساس
ن الفعّــــال، والتقيــــيم والرعايــــة للمرضــــى الــــذي

تلقـــوا العـــالج، والخـــروج اآلمـــن للمرضـــى مـــن 
. المستشفى

 حوكمـــــــــة منظومـــــــــة تقـــــــــديم الخـــــــــدمات
وذلـــك مـــن خـــالل تخطـــيط وإدارة : العالجيـــة

ج الدواء بشكل فعّال، وتحضـير وصـرف العـال
ـهر بطريقة آمنة، باعتبار تلـك اآلليـات مـــن أشـ

ــــــة  ــــــال الرعايـ ــــــي مجـ ــــــة فـ ــــــالت العالجيـ التدخـ
ة الصحيــــة، وتحــرص األنظمـــة الصحيـــة الجيــد

ــــى تقــــديم خدمـــــة  ـــــم عل ـــــي مســـــتوى العال عل
.الدواء لمواطنيها بجودة وفعالية

ــر مــن معــايير الجــودةوفيمــا يخــص  البُعــد اآلخَ

عــايير فالم؛ الطبيــة الــذي تركِّــز علــى المؤسســة
ـــل الهيئـــة، تشـــجع العـــاملي ـــدة مـــن قِب ن المُعتمَ
م بالمستشـــــفيات علـــــى تعزيــــز المعرفـــــة لــــديه

ـــــــــتعلُّم  ــــــــــرة وال باســــــــــتمرار مــــــــــن خــــــــــالل الخب
المســــــــتمرين، وتوفيــــــــر أحــــــــدث أدلــــــــة وآليـــــــات 

يــــــة تعزيـــــز التحســـــين فــــــي الممارســــــة اإلكلينيك
.ومجـاالت العمـل

ول وفي ضوء ذلك تتنـاول المعـايير المتمركـزة حـ
: المؤسسة ما يلي

ــاد ــة والمنشــآت مــن خــالل القي ة ســالمة البيئ
.  الفعّالة والتخطيط

ّى مكافحة ومنع انتشـار العـدوى والـذي يتسـن
ـــــــــه مـــــــــن خـــــــــالل وضـــــــــع هيكـــــــــل ذي  حدوث

ن حوكمة رشيدة، وإدارة فعّالة علـى الصـعيدي
.الفني والمالي
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ـــا ضـــرورة تضـــمين وإد ارة تشـــتمل المعـــايير أيضً
ـــــــا المعلومـــــــات، مـــــــع ضـــــــمان أمـــــــن  تكنولوجي

ة المعلومات المتمحوِرة حول المريض، باإلضـاف
اءة إلــى التركيــز علــى المــوارد البشــرية، ورفــع كفــ

.الطاقم الطبي والعاملين

ة العامـة وتكليلًا لتلـك الجهـود التـي تبـذلها الهيئـ
ــة الصــحية فــي ســبيل الوصــ ول لالعتمــاد والرقاب

ت إلى أفضل معـايير للجـودة واألداء الطبـي، أعلنـ
حصــول المعــايير ، عــن 2021الهيئــة، فــي فبرايــر 

مـا ؛ م"اإلسـكوا"المصرية على االعتماد الـدولي
يُســــهم فــــي تحســــين ورفــــع كفــــاءة الخــــدمات 

.الصحية المُقدمة للمواطن وضمان سالمته

ات وجاء ذلك بعد أن اجتازت معـايير المستشـفي
الجمعيـــة الدوليـــة لجـــودة الرعايـــة"، تقيـــيم 2021

، %98وكانـــت نتيجـــة التقيـــيم النهائيـــة " الصـــحية
ة ونــــص التقريــــر النهــــائي علــــى أنّ معــــايير الهيئــــ

عـن العامة لالعتماد والرقابة الصحية قد اتبعـت
ـــــب مبـــــادئ  ـــــة اإلعـــــداد " اإلســـــكوا"كث فـــــي عملي

.والتطوير

وقــــد صــــيغت تلــــك المعــــايير بعنايــــة للنهــــوض 
رؤيـة بالوضع الحالي للرعاية الصـحية بمصـر نحـو

ر ، كمــا تمــت مقارنتهــا بدقــة بالمعــايي2030مصــر 
الدوليــــــة؛ للتأكــــــد مــــــن تطابقهــــــا مــــــع األخيــــــرة 

صـرية، والتزامها بـالقوانين واللـوائح والثقافـة الم
تحسين وبذلك تكون المعايير المُعتمَدة حافزًا لل

.رفي ثقافة وممارسة الرعاية الصحية في مص

وفـــي ضـــوء تطبيـــق تلـــك المعـــايير وصـــل عـــدد 
بَـل المنشآت الصحية المُعتمَدة في مصـر مـن قِ

ىالهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصـــحية إلـــ
هيئـــــة قنـــــاة "، وكانـــــت مستشـــــفى منشـــــأة32

صـلت من أبرز الكيانات الطبيـة التـي ح" السويس
.على اعتمــــــــاد الهيئة
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، وتــــمّ تســــجيل المستشــــفى 2021وفـــي مــــارس 
بســـجالت مُقــــدمي الخـــدمات الصــــحية الخاصــــة 
ـــــات  ـــــاز متطلب بالهيئـــــة، بعـــــد نجاحهـــــا فـــــي اجتي

الصـــــادرة 2021تســـــجيل المستشـــــفيات لعـــــام 
دة عن هيئة االعتماد والرقابـة الصـحية، والمعتمـ

.من الجمعية

الفعّاليــــات واألنشــــطة التــــيوعلــــى مســــتوى 
اســـــــــــــــــــتهدفت تحســـــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــودة أداء 

ـــة الصـــحيالمستشـــفيات ة ومؤسســـات الرعاي
مـاد بشكلٍ عام، فقـد قامـت الهيئـة العامـة لالعت

والرقابــة الصــحية بعقــد العديــد مــن المــؤتمرات
جـاء و. التي انبثق عنها مزيـد مـن الجهـود الفعّالـة

:في طليعة ذلك

 مة نحو استراتيجية الجودة والسـال"مؤتمر
رؤى.. لمنظومــة التــأمين الصــحي الشــامل

ي قامــت الهيئــة بعقــده افتراضــيًا فــ": وآفــاق

ــاير  ؛ لمناقشــة الــدور المحــوري لجــودة 2021ين
الرعايـــــــة الصـــــــحية بمـــــــا تقدمـــــــه، بأبعادهـــــــا 
ـــى ومعاييرهـــا المتنوعـــة، مـــن نهـــجٍ يُفضـــي إل

.تقديم خدمات رعاية صحية موثوق بها

 ــ"اجتمــاع مــع ــة الفرنســية للتنمي ": ةالوكال
؛ لبحـث مجـاالت 2021عقدته الهيئة في أكتوبر 

التعــــــــاون المُشــــــــترَك والــــــــدعم لمنظومــــــــة 
، مـــن خـــالل بحـــث "التـــأمين الصـــحي الشـــامل"

ــــة العامــــة ــــين الهيئ ــــي ب ــــبل التعــــاون الفن سُ
ماثلة لالعتماد والرقابة الصحية، والهيئات الم

لهــــا بفرنســــا، وخاصــــة وأن النظــــام الصــــحي 
الفرنسي هـو أقـرب الـنظم للنمـوذج المصـري
مــن حيــث وحــدات الرعايــة األوليــة ومســتويات

ــك التعــاون  ــة المتعــددة، واســتهدف ذل اإلحال
ــ ا ضــمان تحقيــق جــودة الرعايــة الصــحية، طبقً

.ألعلى المعايير والخبرات الدولية
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ي اتصــــالًا، وقَّعــــت الهيئــــة بروتوكــــول تعــــاون، فــــ
لتأهيــل ، مــع جامعــة بورســعيد 2021أغســطس 

يئـة الهيئات الطبية للحصول على اعتمـاد اله
ن طبقًا لمعايير الجودة والسالمة الصادرة عـ

وء ، وجـاء ذلـك فـي ضـاألخيرة والمُعتمَدة دوليا
" بورســــعيد"تضــــافر جهــــود الهيئــــة مــــع جامعــــة 

لخدمـــة المنظومـــة الصـــحية المصـــرية، وتحقيـــق
".2030رؤية مصر "

، بعــد ويحصـل المتــدرب بنهايــة البرنــامج التــدريبي
م شــهادة دبلــواجتيــازه االختبــارات الالزمــة، علــى 

مهنـــي تؤهلـــه لخـــوض االختبـــار النهـــائي الـــذي
ــــــة العامــــــة لالعتمــــــاد  تقــــــوم بوضــــــعه الهيئ

ــــــى شــــــهادة والرقابــــــة الصــــــحية ، ليحصــــــل عل
".متخصص تأهيل منشآت صحية معتمد"

تماد في السياق ذاته، أطلقت الهيئة العامة لالع

أول دبلــــوم 2021والرقابـــة الصــــحية فـــي أكتــــوبر 
مهنــي فــي مجــال الجــودة واعتمــاد المنشــآت 

والـــذي يــأتي فــي إطـــار ، "بــدر"الصــحية بجامعــة 
ي البروتوكول الذي وقعته الجامعة مـع الهيئـة فـ

.شهر يونيو من العام ذاته

الفعّاليــــــات والجهــــــود التــــــي وفيمــــــا يخــــــص 
وتنميـــة مهـــاراتاســـتهدفت الكـــوادر البشـــرية 

حية العاملين، قامت هيئة االعتماد والرقابـة الصـ
ــع بروتوكــول تعــاون مــع جامعــة  " القــاهرة"بتوقي

ــــو  ــــوادر 2021فــــي يولي ؛ بهــــدف إعــــداد وتخــــريج ك
نـة بشرية مؤهلة لتقديم خـدمات رعايـة صـحية آم
ــا لمعــايير االعتمــاد الصــاد رة وعاليــة الجــودة طبقً

عــــن الهيئــــة والمعتمــــدة دوليًــــا مــــن الجمعيــــة 
، وذلــك"إســكوا"الدوليــة لجــودة الرعايــة الصــحية 

عــــــــــن طريــــــــــق إعــــــــــداد البرنــــــــــامج المصــــــــــري
)EGYCAP.(
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