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  تطوير قطاع الخدمات الصحيةالباب الثاني عشر: 
 

  

 تطوير قطاع الخدمات الصحية

حق لكل مواطن يكفله الدستور. فيھدف ھذا البرنامج إلى توفير الرعاية الطبية  الرعاية الصحية  
المجانية إلى الفقراء و المسنين و أرباب المعاشات، والتوسع في المستشفيات الحكومية المجانية مع 
وجود مراقبة وضمانات للوصول بمستوى الخدمات الصحية طبقا للمعايير الدولية في البالد المتقدمة. 

  ويبين الجدول التالي األھداف المطلوب تحقيقھا خالل خطط التنمية الخماسية

 الخطة الخماسية

 المؤشر
المستوى
 4 3 2 1 الحالي

المتوسط في البالد
 المتقدمة

33 عدد الوفيات في األطفال دون الخامسة لكل الف طفل 18 9 5 4 4 
96.9 نسبة األطفال المطعمين 99% 100% 100% 100% 100% 

1.67 مواطن 1000عدد أسرة المستشفيات لكل  3 5.5 7 7.5 8 
%4.49 نسبة الرعاية الصحية من الدخل القومي 6 7 8 9 7 -12% 

0.55 لكل مائة ألف   عدد المستشفيات 1 1.6 2.2 3 2.5-4.0 
2.4 مواطن 1000عدد االطباء لكل  2.8 3 3.2 3.5  1000لكل  5 -3

72.4 عند الوالدةمتوسط العمر المتوقع  74 76 78 80 82 
%17 نسبة المدخنين 10% 6% 5% 4%   

%4.9  نصيب الرعاية الصحية في ميزانية الدولة 7.5 9.5 11.5 12.5 12.5% 

ومن ناحية أخرى يضمن البرنامج المقترح وصول الرعاية الصحية لجميع للعاملين و أسرھم من خالل 
  .مظالت تأمينية جماعية

أن تصبح مصر مركزا عالميا للرعاية الصحية، ككل وو يھدف برنامج تطوير القطاع الصحي أيضا 
سنوات مثال. و ھناك  5بحيث يدر ھذا القطاع االقتصادي دخال يصل إلي أربعة مليارات دوالر خالل 

ر أخرى ميزات نوعية كثيرة لمصر تؤھلھا للقيام بھذا الدور بنجاح. و سيؤدي ھذا التطوير إلى مصاد
للدخل غير مباشرة بما سيحدثه من إنعاش للصناعات المغذية والخدمات المرتبطة به مثل الفنادق 

 .وإجار الشقق المفروشة، بجانب إنعاش صناعة األدوية و توطين صناعة األجھزة الطبية
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التوسع و الحقيقة انه لكي تفوز مصر بھذا الدور البد من عمل تطوير كمي و كيفي لھذا القطاع. فمع 
الكمي المتوقع في ھذا القطاع البد من تحقيق مستويات للجودة التقنية و اإلدارية تتمشى مع المعايير 

 .العالمية المطلوبة في ھذا القطاع

 :و فيما يلي عرضا مختصرا لآلليات المطلوبة إلحداث ھذا التطوير

  المستشفيات و المراكز تطبيق نظام الجودة الشاملة: تعطي الحكومة فترة سنتين مثال لجميع
الطبية للحصول على شھادة الجودة الشاملة من خالل المكاتب االستشارية التي تعتمدھا وزارة 
الصحة. و تتولى ھذه المكاتب المتابعة الدورية و تقديم االستشارات. و يطلب من كل مستشفى 

عن مؤشرات و مركز طبي أن ينشر سنويا تقرير مختصر (طبقا لنموذج من وزارة الصحة) 
الجودة و األداء. و يجب أن يتم تنفيذ ھذا البرنامج فورا في المستشفيات التعليمية. وتقوم 

 .وزارة الصحة بمتابعة تنفيذ ھذا البرنامج
  .تشجيع النقابات و شركات التأمين لعمل مظالت للتأمين الصحي الجماعي للعاملين وأسرھم

نيات مراقبة معايير جودة األداء، و التفاوض حيث يمكن لھذه المؤسسات بما لديھا من إمكا
للحصول على أقل األسعار و أحسن الخدمات من األطباء و المستشفيات و المراكز الطبية 

 .المعتمدة
  دراسة إمكانية توفير الخدمات المجانية للفقراء والمسنين وأرباب المعاشات من خالل شركات

وتجدد  على مستوى للرعاية الصحية للمواطنينالتأمين عن طريق المناقصات العامة لتوفير أ
ويتم مراقبة أداء الخدمات وتوقيع الجزاءات إذا حدث تقصير. ومن  .كل سنتين أو ثالثة سنوات

الممكن أن يكون للمحافظات الحرية في اختيار شركة التأمين مما يعطي مساحة للمنافسة بين 
 شركات التأمين ويرفع جودة أداء خدمات التأمين. 

 قنين اإلجراءات الطبية و العمليات لمنع المبالغات في أسعار الخدمات الطبية و حتى يمكن ت
اكتشاف حاالت اإلھمال أو االستغالل. و وضع معايير للمستشفيات لتقنين مستوى الخدمة 

 .الطبية ( إمكانيات وكوادر) و مستوى الخدمات غير الطبية للنزالء
 د إھمال واستغالل العاملين من األفراد و المستشفيات تشجيع ودعم جمعيات حماية المرضى ض

 .و العيادات
  تشجيع التعليم الطبي الخاص الذي يرتبط برنامجه التدريسي بأحد المراكز الطبية العالمية

 .المعروفة و يشترط أن يتبعه مستشفيات تعليمية مجانية
  ليم بمصاريف لغير مثال من األماكن للتع %15السماح للجامعات الحكومية أن تحتفظ ب

المصريين، و يوجه ھذا الدخل لتطوير المعامل و تحسين اإلمكانيات و رفع دخول أعضاء ھيئة 
التدريس و العاملين بھا، وسيؤدي ھذا التغيير إلى تحسين األداء لتكون الشھادات المعطاة 

 .معترف بھا دوليا
 اضرات و الندوات لرفع تشجيع النقابات على عمل الدورات التدريبية المتخصصة و المح

مستوى منسوبيھا و جعلھا شرطا للحصول على الترقيات و العالوات. و توفير اإلمكانيات 
 .الالزمة لھا لوضع ھذه المواد في متناول منسوبيھا من خالل االنترنت

  تشجيع النقابات على أن تلعب دورا إيجابيا في نشر و تطبيق أخالقيات المھنة والمحافظة على
 .مھنة ومحاسبة من يسئ إلى سمعة المھنةشرف ال

  إنشاء األكاديمية العربية للعلوم الطبية التي تتولى نشر الدوريات العلمية المحكمة و تقوم
بنشرھا عن طريق اإلنترنت. كما تقوم بتنظيم المؤتمرات العلمية بالتعاون مع الجمعيات العلمية 

  لجميع الجامعات و ربطھا بشبكة المكتبات.العالمية. عمل قاعدة موحدة للبحوث و الرسائل 
  عمل مشروع قاعدة العلوم الطبية اإللكترونية تكون في متناول األطباء عن طريق اإلنترنت و

 .تزودھم باإلرشادات و الخبرات عن األمراض الشائعة في مصر
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  عمل الشبكة الموحدة لربط المستشفيات و الوحدات الصحية و المراكز البحثية عن طريق
  اإلنترنت، وضمان وصولھا لألماكن النائية. 

  ساعة يقدم االستشارات الفورية لألطباء عن طريق  24عمل مركز استشاري إلكتروني يعمل
في شتى و االستشاريين اإلنترنت، ويتناوب فيه أعضاء من ھيئات التدريس و الخبراء 

 .المجاالت
  المستشفيات التعليمية. و يوضع نماذج يتم تسجيل الفيديو لجميع العمليات والتي تجرى في

منھا لدى مكتبات الجامعات و تنشر أيضا عن طريق اإلنترنت حتى يتمكن الجيل الجديد من 
األطباء من االستفادة من خبرات األساتذة في أي وقت ومن أي مكان. و عمل موسوعة طبية 

فيرھا لألطباء عن األمراض الشائعة في مصر و تنشر في صورة أقراص مدمجة و يتم تو
حديثي التخرج وخاصة المكلفين بالعمل في الريف و األماكن النائية. ودراسة إمكانية تدريب 

األطباء الجدد في المستشفيات المركزية في المحافظات قبل توزيعھم على الوحدات الصحية في 
 .القرى

 اداتتشجيع القطاع الخاص على عمل مجالت تجارية للمستشفيات و لألطباء و للعي. 
 تشجيع االستثمار المحلي و العربي في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية السياحية. 
  التوسع في تصنيع األدوية التي ال تحتاج ترخيص من الشركات العالمية (التي انتھت فترة

حمايتھا القانونية) ، على أن تنتج طبقا للمواصفات العالمية لتوفير الدواء بأقل أسعار، 
 .في تصديره إلفريقيا و العالم الثالث والتوسع

  تشجيع جمعيات حماية المريض لكشف حاالت االھمال الطبي وحاالت أساءة المعاملة أو التمييز
في المعاملة بين المواطنين ومساعدتھم في رفع القضاية أمام الجھات القانونية و الحصول 

أداء المستشفيات و المراكز  على تعويض عادل. كم تقوم ھذه الجمعيات بتقييم ونشر جودة
 الطبية واستطالع أراء المواطنين لمترددين على ھذه المراكز و المستشفيات. 

اإليمان وأخيرا نقول األفكار موجودة والھمم مطلوبة وشرط النجاح في التغيير والتنمية والنھوض ھو 
   با ثم العزيمة و العمل.
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