
 

 

2017نوفمبر   تقارير       0   

 

 

  

 



Page 1 of 14 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 3, 2020     

 ما بعد كورونا: إصالح النظام الصحي املصري
 أمجد حمدي

 إلى تحسين مجموع  عّرفت منظمة الصحة العاملية النظام الصحي بأنه  
ً
املنظمات واملؤسسات واملوارد الرامية أساسا

الصحة، ويحتاج ذلك النظام إلى موظفين وأموال ومعلومات وإمدادات ووسائل نقل واتصال وتوجيهات واتجاهات  

إلى   عامة في الوقت ذاته  بأسعار منصفة والسعي  القائمة  تلّبي االحتياجات  توفير خدمات  والبد لذلك النظام من 

والنظام الصحي الجيد هو ذلك الذي يسهم في تحسين حياة الناس بشكل ملموس  ،  ة الناس على نحو الئقمعامل

 بعد يوم
ً
 .  يوما

، كما أكدت املنظمة أن وتقع املسؤولية األولى فيما يخص األداء اإلجمالي للنظام الصحي الوطني على عاتق الحكومة

 يعد م
ً
 .1  ن االستراتيجيات األساسية ملكافحة الفقر وتعزيز التنميةتعزيز الُنظم الصحية وجعلها أكثر إنصافا

" بأنه  CDC، فُيعرفه مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها األمريكي"  Public Healthأما مفهوم الصحة العامة 

تعزيز أنماط الحياة الصحية" العلم الذي يهتم   بتحسين ووقاية صحة األفراد واملجتمعات بشكل عام من خالل 

promoting healthy lifestyles   املبكر واالكتشاف  املعدية،  األمراض  من  الوقاية  مجال  في  البحث  كذلك   ،"

 لألمراض.

لجودة في الرعاية الصحية للجميع، وتعمل الصحة العامة أيضا على الحد من الفوارق الصحية، وتعزيز املساواة وا

األطباء  أن  والتمريض، هو  األطباء  السريري من قبل  والتعامل  العامة  الصحة  بين مفهوم  الجوهري  الفرق  ويعد 

بكل  تهتم  فهي  العامة  الصحة  أما  فقط،  الطبي  التدخل  لها  ويقدمون  بالفعل  مرضية وقعت  حالة  مع  يتعاملون 

واملجتم والبيئية  الصحية  املشكالت الجوانب  تلك  تالفي حدوث  كيفية  في  وتبحث  املرض،  لحدوث  أدت  التي  عية 

 . 2مستقبال من خالل تعزيز مفاهيم ثقافية ووقائية مرتبطة بنمط الحياة الصحي 

 

 الرابطمنظمة الصحة العاملية،  - 1

2 -  LINKCDC Foundation,  
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 أوال: تحديد املشكلة وجمع األدلة
النظام الصحي املصري من مشاكل متعددة، وذلك نظرا لعدم اهتمام النظام السياس ي باملكون الصحي وعدم يعاني 

وضعه على أجندة أولوياته، وتغليب نظرية اإلنفاق على املؤسسات األمنية والعسكرية على اإلنفاق على املؤسسات 

ت الصحية وتراجع اإلنفاق الصحي بشكل كبير الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وهو ما أدى إلى تردي الخدما

 خالل العقود األربع السابقة، وتتمثل أهم نقاط ضعف النظام الصحي املصري في:

 ـ اإلنفاق ومصادر التمويل 1

من حيث فلسفة التمويل الخاصة بالنظام الصحي املصري يمكن تصنيفه على أساس أنه )نموذج الدفع من الجيب 

THE OUT-OF-POCKET MODEL  دولة    40(، وهذا النموذج هو األكثر انتشارا على مستوى العالم فهناك تقريبا

دولة والتي  160فقط متقدمة استطاعت أن تندمج في النظم الثالث السابقة، أما باقي دول العالم والتي ال تقل عن 

تتبع هذا النموذج والقائم تعاني من مشاكل تنموية كثيرة مرتبطة بالفقر والبطالة وانخفاض مستوى التعليم فكلها  

 .3على قاعدة أساسية وهي أن األغنياء يحصلون على رعاية صحية والفقراء يمرضون أو يموتون 

عند مناقشة استراتيجية تطوير السياسات الصحية   2014وقد أشار وزير الصحة السابق عادل عدوي في عام  

لى للصحة إلى  أن انخفاض اإلنفاق الحكومي على الصحة املعروفة باسم الورقة البيضاء، والتي ناقشها املجلس األع

د املواطنين حوالي   تكبُّ إلى  % من إجمالي اإلنفاق الصحي من مواردهم الخاصة، 72على مدار سنوات عديدة أدى 

 في زيادة االعتماد على القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية 
ً
  .4وظهر ذلك جليا

إلى الحكومي  اإلنفاق  تدني  في  السبب  العالج   ويرجع  تكلفة  وارتفاع  الدواء  أسعار  ارتفاع  في  متمثلة  أسباب  عدة 

باملستشفيات الخاصة وارتفاع أسعار الكشف بالعيادات الخاصة، كما أن الخدمات التي تقدمها الدولة محدودة،  

 

3 - P N H P, Health Care Systems - Four Basic Models, link 

 الرابط، 2020، إطالق برنامج الورقة البيضاء لبدء استراتيجيات صحية لألعوام املقبلة، تاريخ االسترداد 2014أغسطس  21جريدة املال،  - 4
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لـ    وخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي ال تقدم الخدمة الصحية % فقط من املواطنين بالرغم من أنها  8سوى 

 . 5% من املواطنين60تغطي أكثر من 

وقد تسبب تراجع دور الدولة في اإلنفاق على القطاع الصحي وتعظيم دور املستشفيات الخاصة في حدوث أزمة كبيرة 

املست تلك  خضع 
ُ
ت أن  تستطع  لم  الصحة  في مصر، وذلك ألن وزارة  كورونا  وباء  تفش ي  ثابتة بعد  لتسعيرة  شفيات 

وزارة   املستشفيات  تلك  هددت  كما  املستشفيات،  بتلك  كورونا  فيروس  من  العالج  في  يرغبون  الذين  للمواطنين 

الصحة بأنها ستتوقف عن تقديم الخدمة في حال سعي الوزارة لفرض تسعيرة جبرية على أداء الخدمة الطبية ملرض ى 

 كورونا بتلك املستشفيات.  

 شريةـ الموارد الب2

تعاني منظومة العمل الصحي في مصر من نقص حاد في أعداد األطباء خصوصا في تخصصات األوعية الدموية  

للمستشفيات الجامعية واملكتب الفني والتخدير وأطباء الطوارئ والحّميات، ووفق دراسة أعدها   املجلس األعلى 

بدءا من   لوزارة الصحة تحت عنوان: "احتياجات سوق العمل من املهن الطبية خالل السنوات الخمس القادمة 

"، تبين أن عدد األطباء البشريين املسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة املهنة، باستثناء أصحاب املعاش،  2020

 في جميع قطاعات الصحة    835ألف و  212يبلغ  
ً
، يعمل منهم حاليا

ً
% من عدد 38ألف طبيب فقط، بنسبة    82طبيبا

لحاصلين على ترخيص مزاولة املهنة، وهم إما يعملون في املستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو األطباء املسجلين وا

 املستشفيات الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص. 

 في قطاعات الصحة وعدد املسجلين أو الحاصلين على ترخيص مزاولة املهنة باملقارنة بين عدد األطباء  
ً
العاملين حاليا

% منهم يعملون خارج مصر، وهم إما استقالوا من العمل الحكومي أو حصلوا على 62من نقابة األطباء، نكتشف أن  

 

حواره مع الشروق: مساعد وزير الصحة.. إلغاء العالج على نفقة الدولة بعد تطبيق التأمين الصحي، تاريخ ، في  2013يناير    4أسماء سرور)حوار(،     -  5

          الرابط ، من الشروق،2020االسترداد  
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، بينما   1162ب لكل  وتستنتج الدراسة أن مصر لديها طبي،  إجازات بدون راتب قبل سفرهم، بحسب الدراسة
ً
مواطنا

 ملنظمة الصحة العاملية هو طبيب لكل 
ً
 .  6مواطًن  434املعدل العاملي طبقا

، فقد بلغ إجمــالي عـدد 2017وفقا للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الذي نشر في  أما بالنسبة للتمريض؛ ف

 بالقطاع الحك
ً
فيما أكدت نشرة ،  7  2016ممرضة عام    187,090ومي  أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعـال

نوفمبر   في  الصادرة  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  باملستشفيات    2019الجهاز  املمرضات  عدد  إجمالي  أن 

مواطن   1000ممرض لكل    1.45مواطنا، وهو ما يعني أن نسبة التمريض تمثل    688الحكومية يعادل ممرضة لكل  

 . 8ك الدولي كما أكد تقرير البن

 ـ إشكاليات البنية التحتية للمؤسسات الصحية الحكومية في مصر: 3

 )أ( إشكالية التنوع: 

هناك شبكة كبيرة من املستشفيات الحكومية في مصر لكل منها لوائحها الخاصة وميزانيتها وأحيانا نوعية املترددين  

أن هناك تحديد مقابل لخدمة، حتى  لوائح  في  اختالف  أمانة    عليها، كذلك  املستشفيات مثل مستشفيات  بعض 

 املراكز الطبية املتخصصة تتعامل بلوائح مشابهة للوائح املستشفيات الخاصة. 

هناك  بل  فقط،  الصحة  وزارة  مستشفيات  على  تقتصر  ال  مصر  في  الرسمية  الصحية  املنظومة  فإن  وبالتالي 

الصح  ومستشفيات  املسلحة  القوات  ومستشفيات  الجامعية  الصحة املستشفيات  وزارة  وداخل مستشفيات  ة، 

هناك املستشفيات العامة واملركزي التابعة ملديريات الشئون الصحية ومستشفيات التأمين الصحي التابعة للهيئة 

العامة للتأمين الصحي ومستشفيات أمانة املراكز الطبية املتخصصة، ومستشفيات هيئة املستشفيات واملعاهد 

 الصحة النفسية. التعليمية، ومستشفيات أمانة 

 

 الرابط ، من البوابة نيوز، 2020% منهم يعملون خارج مصر، تاريخ االسترداد 62، استمرار أزمة نقص األطباء..2019يونيو20محمد وحيد،  - 6

 الرابط  ،2018الصحة - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة مصر في أرقام - 7

 الرابط   ،2017، الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في نوفمبر 2016راجع النشرة السنوية إلحصاء الخدمات الصحية لعام  - 8
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 )ب( إشكالية ضعف منظومة التأمين الصحي: 

يعالج العسكريون داخل مستشفيات القوات املسلحة، أما القضاة واملؤسسات املالية مثل الضرائب ووزارة املالية 

 وشركات الكهرباء والبترول واملصرية لالتصاالت وغيرها يتعاقدون مع شركات تأمين خاصة توفر لهم منظومة تأمين

العامة  الهيئة  مستشفيات  خالل  من  الخدمية  باملؤسسات  املوظفون  يعالج  فيما  الخاصة،  باملستشفيات  صحي 

للتأمين الصحي وهي مستشفيات ضعيفة في تقديم الخدمة الطبية وإمكاناتها محدودة، فيما يعالج باقي الشعب من 

 تشفيات الجامعية. خالل منظومة العالج على نفقة الدولة بمستشفيات وزارة الصحة واملس

 )ج( إشكالية تمدد القطاع الخاص  

% من عوائد االستثمار في القطاع الصحي في مصر، وذلك لفقدان 70يسيطر القطاع الخاص في مصر على أكثر من  

ثقة املواطن في جودة الخدمات التي تقدمها املستشفيات الحكومية، وبالرجوع إلى خريطة املستشفيات العاملة في  

، استحوذت املستشفيات الخاصة 2018مستشفى في مصر خالل عام    1848صحي املصري والبالغ عددها  القطاع ال 

بنسبة    1157على   الحكومي  62.6مستشفى،  القطاع  مستشفيات  مثلت  حين  في  من %37.4،  كٍل  ضمت   ،%

   .9مستشفى  691املستشفيات العامة واملركزية والتابعة لجهات حكومية، بإجمالي 

 )د( إشكالية تهالك بنية املستشفيات الحكومية 

أكد هشام عطا رئيس قطاع الطب العالجي  السابق بوزارة الصحة والسكان أن سوء الخدمة الطبية املقدمة إلى  

من   ألكثر  التحتية  البنية  تهالك  إلى  يرجع  املستشفيات  في  املستشفيات30املواطنين  هذه  من  تعاني  %10  كما   ،

ال وزارة  بعض  مستشفيات  وهناك  الصيانة،  عقود  بسبب  جزئي  أو  كلي  غلق  وأحيانا  متكررة  أزمات  من  صحة 

املستشفيات يتم إغالقها ملدة عشر سنوات تحت بند اإلحالل والتجديد أو إعادة البناء من جديد، حيث رصد تقرير 

عمال الصيانة أو مستشفى عام ومركزي ووحدة صحية متوقفة بسبب أ  186أن هناك    2017للبوابة نيوز في أبريل  

 

 الرابط، بعد أزمة أسعار كورونا: كم تمثل املستشفيات الخاصة من القطاع الصحي في مصر، من جريدة املال، 2020يونيو  10أحمد عواد،  - 9

% من املستشفيات الحكوية متهالكة، تاريخ االسترداد  30أسماء سرور وياسمين عبد الرازق، رئيس قطاع الطب العالجي للشروق: البنية التحتية ل  -   10

   الرابط، من الشروق، 2020
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وحدة صحية في محافظات   450شهد إغالق    2016إعادة البناء، وكشفت منى مينا أمين عام نقابة األطباء أن عام  

 . 11مصر

 )هـ( إشكالية نقص غرف العناية املركزة 

الصحة  وزير  وديع، مستشار  لشريف  تصريح  أحدث  ووفق  املركزة،  العناية  أسّرة  في  حاد  نقص  من  تعاني مصر 

سرير عناية مركزة بمختلف املستشفيات الحكومية الجامعية والتابعة لوزارة  5600عاية والطوارئ أن مصر بها للر 

، فيما أكد حسين خيري نقيب أطباء مصر أن املستشفيات تعيش أزمة حقيقية بسبب 12الصحة والجيش والشرطة 

ر على آالف املرض  
ّ
ى وذويهم، وعلى األطباء أيضا الذين يلجؤون في ندرة أسرة الرعاية املركزة والحضانات، وهو ما أث

كثير من األحيان إلى تأجيل إجراء بعض العمليات، وطالب نقيب األطباء عبد الفتاح السيس ي بتبني مبادرة لسد عجز  

 . 13غرف العناية املركزة والحضانات 

نادر سعد، أن وزار الصحة أما فيما يخص أجهزة التنفس الصناعي فوفقا للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  

فقط   4,000لديها   تنفس صناعي  التنفس  14جهاز  أجهزة  إشغال  نسبة  أن  الصحة  وزيرة  زايد  هالة  أكدت  فيما   ،

 . 15% في شهر يونيو، قبل أن تعاود النسبة للهبوط في يوليو بعد تراجع أعداد اإلصابة 97بلغت الصناعي بالقاهرة 

 ـ المكون الوقائي 4

يعتبر املكون الوقائي من أهم نقاط الضعف في النظام الصحي املصري، وذلك لعدة أسباب أهمها تركيز القائمين  

ى اعتبار أنه املكون امللموس الذي يحصل من خالله على صنع السياسات الصحية في مصر على املكون العالجي عل

املسؤول على تقييم بأنه قام بإنشاء مستشفيات أو تطوير أقسام، أما املكون الوقائي فهو مكون غير ملموس ويحتاج  

 

 الرابطمستشفى خارج الخدمة للصيانة أو عادة البناء، من البوابة نيوز،  186، مستشفيات يسكنها اإلهمال..2017أبريل  4وليد سالم،  - 11

 الرابطاملركزة منذ بدء جائحة كورونا، من بوابة الشروق، % من أسرة العناية  10، الصحة: استخدمنا 2020يونيو  1حسام عماد، - 12

اليوم,    -  13 املصري  عن  نقال   , مصر  ألطباء  العامة  األط2020فبراير    6النقابة  نقيب  خيري  حسين  املركزة  ،  الرعاية  لدعم  رئاسية  مبادرة  نحتاج  باء: 

 الرابط والحضانات، 

 الرابط ، الوزراء يكشف عدد أسرة العناية املركزة لدى الصحة، من مصراوي، 2020مايو 21محمد خميس،  - 14

 الرابط% منذ شهر، من الوفد، 97، فيديو.. وزيرة الصحة: نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي كانت2020يو يول 18الوففد،  - 15
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ع اإلنفاق عليه إلى ثقافة ووعي مجتمعي مغاير، فربما يخش ى بعض املسؤولين االتهام بإهدار املال العام في حال توسي

 اإلنفاق على القطاع الوقائي. 

وقد ناقشنا في دراسة سابقة بعنوان" هل مصر مرشحة ألن تصبح بؤرة لتوطن فيروس كورونا؟ أوجه الضعف في  

املصرية حتى أصبحت مصر  بالدولة  س ي  فيروس  توطن  في  تمثلت  والتي  املصري،  الصحي  بالنظام  الوقائي  املكون 

مستوى العالم، كذلك توطن أنفلونزا الطيور والخنازير بمصر، كما تعاني األعلى من حيث اإلصابة بالفيروس على  

مصر أيضا من تراجع مؤشرات مكافحة العدوى باملستشفيات وهو ما أدى إلصابة العديد من األطباء وأعضاء هيئة 

بمستشفيات  االهتمام  يخص  فيما  بنيوي  خلل  من  مصر  تعاني  كما  الكلوي،  والفشل  س ي  بفيروس  التمريض 

مستشفى حميات بقرار من وزير الصحة السابق حاتم الجبلي، كذلك تهالك   70ميات، وهو ما نتج عنه إغالق  الح

عليه  ترتب  ما  إمبابة، وهو  العباسية وحميات  رأسها حميات  املتبقية وعلى  الحميات  التحتية ملستشفيات  البنية 

 . 16بي كورونا فشل مستشفيات الحميات في مصر في أن تكون مستشفيات مخصصة لعزل مصا

 ثانيا: تحديد األطراف املعنية
نظرا التساع مفهوم الصحة العامة باعتباره أسلوبا لحياة صحية، فهناك اتساع في حجم الجهات املعنية سواء كانت 

يلي أهم الجهات املعنية بتحسين الصحة العامة  جهات حكومية أو جهات مجتمعية أو حتى جهات دينية، وفيما 

 للمجتمع: 

واملكلفة    وزارة -1 املصري،  املواطن  حياة  على  بالحفاظ  دستوريا  املكلفة  التنفيذية  الجهة  بوصفها  الصحة 

بضمان توفير حقه في العالج والحصول على الدواء والخدمات الصحية األخرى مثل التطعيمات واإلجراءات  

 الوقائية، وخدمات تنظيم األسرة، والدعم النفس ي. 

 

 الرابط راجع أمجد حمدي، املعهد املصري للدراسات،  - 16
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جهة املنوطة بالحفاظ على جودة وفاعلية الدواء، كما أنها الجهة الخاصة  هيئة الدواء املصرية بوصفها ال -2

بشكل   الدوائية  املنتجات  إتاحة  تضمن  التي  العامة  السياسات  املصري، ووضع  بالسوق  الدواء  بتسجيل 

 عادل بين املواطنين.

تخضع جميع  هيئة سالمة الغذاء وهي مسؤولة عن وضع القواعد امللزمة التي تضمن سالمة الغذاء، كما   -3

املنشآت الغذائية العامة والخاصة لرقابة الهيئة، ومن اختصاصاتها أيضا التثقيف واالتصال باملسؤولين 

 واملستهلكين ومتداولي األغذية واملنتجين بهدف ضمان جودة وسالمة الغذاء بما يحافظ على الصحة العامة. 

املختصة   -4 الجهة  البيئة وهي  الحالوزارة  التلوث  العامة واالرتقاء  بخفض معدالت  الصحة  على  للحفاظ  ية 

 .  17بنوعية الحياة، كذلك دعم أنظمة اإلدارة البيئية املتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين

البرملان بوصفه الجهة التشريعية واملنوطة بصياغة القوانين والتشريعات التي تساهم في تفعيل دور الجهات   -5

األداء،  التنفيذية وتحديد االختصاصات وتنظي يضمن كفاءة وفاعلية وتطوير  بما  املتداخلة  العالقات  م 

 وبما يحقق التوازن والرقابة الفعالة واملحاسبة، ويضمن أمن وسالمة صحة املواطن. 

وزارة التربية والتعليم والتي يعول على قيامها بعملية التنشئة الصحية السليمة، واالرتقاء بوعي الطالب بما   -6

افة والطرق الوقاية واألكل الصحي، وتوعيتهم بمخاطر الفيروسات، وأهمية الرياضة  يجعلهم يهتمون بالنظ

 والبناء السليم للجسم. 

التي   -7 بعد أزمة كورونا  تداعياتها كافة مناحي  مراكز الدراسات البحثية والتي أصبح عليها دور كبير  شملت 

باقتصاديات   االهتمام  عليها  الدراسات  فإن مراكز  ثم  والسياسية واالجتماعية، ومن  االقتصادية  الحياة 

 الصحة ودراسة النظم الصحية املختلفة، والسياسات العامة املرتبطة بالقطاع الصحي. 

 

  الرابطموقع وزارة البيئة املصرية،  - 17
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ال ويشمل العديد من الجهات الحكومية واملدنية، يود الباحث اإلشارة إلى أن مجال الصحة العامة أكثر اتساعا وشمو 

نظام  وبناء  األمية،  ومكافحة  الفقر  ومحاربة  التعليم  بجودة  متعلقة  كثيرة  إجراءات  سلسلة  ضمن  يأتي  وهو 

وسياسات صحية قوية ووجود برنامج شامل للتأمين الصحي الشامل ودعم املنظومة الوقائية وتوفير الدواء وسالمة 

 الغذاء. 

 البدائل املتاحةثالثا: 
التنفيذي والقائم على األول: البديل الذي تطرحه الحكومة:   في امللخص  إليه  قدمت الدولة البديل الذي أشرنا 

تأسيس نظام صحي ينبني على مفهوم التغطية الصحية الشاملة لجميع املواطنين من خالل وجود موارد للتمويل 

 ري حاليا من خالل تجربة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد. دائمة، وهذا النظام هو ما يتبناه النظام املص

العامة: الصحة  مفهوم  على  القائم  النظام  غير   الثاني:  أخرى  بمكونات  ويهتم  واتساعا،  أكثر شموال  نظام  وهو 

واالهتمام  السليمة  والتغذية  واملجتمعية  البيئية  والعوامل  الصحية  والثقافة  الوقائي  بالجانب  مرتبطة  عالجية 

املناعة وتعزيز ثقافة التباعد االجتماعي واالحترازات الوقائية، واستحداث نظما لإلنذار املبكر في حال حدوث أوبئة  ب

 أو اندالع فيروس ي في منطقة محددة. 

 قمنا بتصميم الجدول التالي الذي يلخص إيجابيات وسلبيات كال املقاربتين. وللمفاضلة بين النموذجين، 

 يجابيات وسلبيات مقاربات اإلصالح الصحي: ( مقارنة بين إ1جدول )

 نظام الصحة العامة  التأمين الصحي الشامل  

 اإليجابيات 

ـــــاملـــة لجميع املواطنين، وهي   -1 ـــ ــ ــ ــ التغطيـــة الشـ

من أهم املزايـا التي توفر ألي مجتمع القـدرة  

 على مواجهة الكوارث واألزمات الصحية

ــــاء على قوائم االنتظار التي تعاني منها  -2 القضـ

 مصر نتيجة لغياب التغطية التأمينية

ن الوقــائي جنبــا إلى جنــب مع االهتمــام بــاملكو  -1

 املكون العالجي

ـــــات الدولة   -2 ــ ـــــسـ ــ ـــــا كبيرة أمام مؤسـ ــ إتاحة فرصـ

ــــة  ــ مـنـظـومـ ــــمـن  ــ ــ ــ ــ ــــل ضـ ــ لـلـعـمـ ــــدنـي  ــ املـ واملـجـتـمـع 

ــــموليـة   ــ ــ ــ ــ ــــاع وشـ ـــ ــ ــ ــ ــــحــة العــامــة نظرا التسـ ــ ــ ــ ــ الصـ

 املفهوم
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18 -   

World Health Organization, What is the WHO definition of health?, link 

 

ـــة   -3 ــ الـطـبـيـ ــــة واألجـهـزة  ــ الـتـحـتـيـ ــــة  ــ الـبـنـيـ تـطـويـر 

ــــفيات ــ ــــتشـ ــ ــــة باملسـ ــ الحكومية وتوفير    الخاصـ

 املستلزمات الطبية واألدوية بشكل مناسب 

ــا   -4 ــــدمهــ تقـ ــــة التي  ــــات الطبيـ ــــدمـ ــــالخـ بـ ــــاء  االرتقـ

 الدولة بشكل عام

نـــظـــرا  -3 املـــجـــتـــمـــع  ــــات  ــ بـــجـــمـــيـــع مـــكـــونـ ــــاء  ــ االرتـــقـ

ــــة  ــ ــمــن مــواجــهـ ــ ـــ ــ ــ ــ يضـ مــتــواز  خــط  فــي  ــــل  ــ لــلــعــمـ

ــــة   ــــحـ ــ ــ ــ ــ ــالصـ ــ ــة بـ ــ ــــة مرتبطـ ــــكالت مجتمعيـ ــ ــ ــ ــ مشـ

الفقر والجهل والتلوث وعادات  العامة مثل  

 الغذاء السيئة

ــمن القدرة على  -4 ــ رفع الوعي املجتمعي بما يضـ

ــــل  ــــأقـ ــــة بـ ــــات والكوارث واألوبئـ ــــة األزمـ مواجهـ

 خسائر

اتساع املفهوم الخاص بتعريف الصحة من   -5

ــا مجرد غيـــاب األلم واللجز، إلى آفـــاق  كونهـ

ـــة   ــ ــحـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة الصـ ــ تـعــريـف مـنــظــمـ ــــدة وفـق  ــ ــــديـ ــ جـ

ــــدية   ــ ــ ــ ــ العاملية بأنها حالة من الرفاهية الجسـ

ـــة   ــ ـــــيـ ـــــفـ ــــاطـ ــ ــــة وعـ ــ ـــــيـ ــــاعـ ــ ـــــمـ ـــــتـ ــــة واالجـ ــ ـــــيـ ـــــلـ ـــــقـ ـــــعـ والـ

 18والروحية

ــــذ  -6 ــ ــــاعـــي مـــنـ ــ املـــنـ ــــاز  ــ ــــة الـــجـــهـ ــ بـــتـــقـــويـ ــــام  ــ االهـــتـــمـ

 الطفولة

 املعوقات 

 عاما 15تد ملدة مدة التنفيذ طويلة تم -1

هناك تعثر في تطبيق املرحلة األولى فبالرغم   -2

من أن التطبيق الفعلي للمشـروع كان مقررا 

ـــــف ام   ــ ـــ ــ ــ ــ ــــتصـ ــــنـ مـ ــــه  ــ ــــي   2018لـ فـ ــــدأ  ــ بـ ــــه  ــ أنـ إال 

ــدر عـــال من الثقـــافـــة   -1 ــا على قـ تحتـــاج مجتمعـ

 والوعي، التعليم

 20يتطلــب تحقيقهــا وقتــا طويال قـد يطــل إلى   -2

 عاما
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Page 11 of 14 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 3, 2020     

ــــف  ــ ــ ــ ــ ، ولم يتم التطبيق في بــاقي  2019منتصـ

محـافظـات املرحلـة األولى، وـكان من املنتظر  

ــــر   ـــ ــ ــ ــ األقصـ ــــافـظـتـي  ــ مـحـ فـي  الـتـطـبـيـق  يـتـم  أن 

ــــينـاء في األ  ــ ــ ــ ــ ــــمـال سـ ــ ــ ــ ــ  2020ول من مـارس وشـ

 وهو ما لم يحدث بسبب أزمة كورونا.

ــــم  -3 ــ ــ ــ ــ ــالجوانـــب الوقـــائيـــة ولم يتم ضـ ال يهتم بـ

 مستشفيات الحميات إلي املشروع.

ــبــــة   -4 ـــ ــ ــ ــ ــــوح في الر يــــة بــــالنسـ ــ ــ ــ ــ هنــــاك عــــدم وضـ

ــــيـة، فجزء منهـا   ــ ــ ــ ــ ــــاسـ ـــ ــ ــ ــ لوحـدات الرعـايـة األسـ

ــــيتبع املنظومة الجديدة باعتبارها حجر   ــ ــ ــ ــ سـ

ــــد عـلى   ــ ــــروع وتـعـتـمـ ــ ــ ــ ــ ــــذ املشـ ــ تـنـفـيـ فـي  ــــة  ــ الـزاويـ

ــيتبع وزارة   ــ ــ ــ ــرة، والجزء ا خر سـ ــ ــ ــ طبيب األسـ

ـــــة،   ـــائيـ ــ الوقـ ـــات  ــ ـــــدمـ ـــــديم الخـ ـــة لتقـ ــ ــــحـ ــ ــ ــ ــ الصـ

ــــة كبيرة بين  ــاليـ ــ ــــكـ ــ ــ ــ ــ ــــدث إشـ ــــيحـ ــ ــ ــ ــ ــالي سـ ــ ــالتـ ــ وبـ

س املكـــان نظرا ألن كـــل منهم العـــاملين في نف

 يتبع لوائح مالية مختلفة.

ــــة ذات  -5 ــ األوبئـ ــــل مع  ــ ــــامـ ــ التـعـ ــــادر علـى  ــ قـ غيـر 

ــــع مثل كورونا ألنه قائم على   ــ ــ ــ ــ النطاق الواسـ

 الشق العالجي فقط

لم يضـــم املســـتشـــفيات الجامعية والتي تبلغ   -6

مـن   حـيـن فـتـح    110أكـثـر  فـي  ــــفـى،  ـــ ــ ــ ــ ــــتشـ ـــ ــ ــ ــ مسـ

ــــة إلدارة   ــ ــــفيات الخاصـ ــ ــــتشـ ــ املجال أمام املسـ

 .املشروع

ـــــيقي بين أجهزة الدولة   -3 ــ ـــــعف املكون التنسـ ــ ضـ

ـــــب   يـتـطلـ ــــام  ــ الـنـظـ ــــك  ــ ـــر، وتـطـبـيـق ذلـ ـــ ــ ــ ــ فـي مصـ

 تنسيقا بين جهات متعددة

تتطلـب تكلفـة مـاليـة مرتفعـا، تتحملهـا الـدولة   -4

ــــتطيع تحم ــ ــ ــــكل كبير وال تسـ ــ ــ يلها للمواطن  بشـ

ــــحي   ــ ــ ــ ــ التــــأمين الصـ ــــروع  ــ ــ ــ ــ مثلمــــا فعلــــت في مشـ

 الشامل
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 املصدر: عمل الباحث 

 رابعا: معايير املفاضلة بين السياسات املقترحة
   Health promotionمعيار تعزيز الصحة   -1

معيار تعزيز الصحة من املعايير املهمة التي وضعتها منظمة الصحة العاملية والتي عرفته بأنه تمكين الناس من يعتبر  

التدخالت االجتماعية والبيئية املصممة إلفادة وحماية صحة زيادة السيطرة على صحتهم من خالل مجموعة من  

باب الجذرية العتالل الصحة، وليس التركيز فقط على األفراد، واالرتقاء بجودة الحياة من خالل معالجة، ومنع األس

، ويعتمد معيار تحسين الصحة على السياسات الصحية التي تتبع الحكم الرشيد، محو األمية 19العالج والشفاء 

الصحية، بالضافة إلى وجود مدنا صحية قائمة على التخطيط الحضري الصحي والتدابير الوقائية ومرافق الرعاية 

 ولية. الصحية األ 

 ""IPCمعيار الوقاية من العدوى ومكافحتها   -2

,والتي تعد حسب "  Infection prevention and controlتوفر إمكانات وإجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها "  

تعريف منظمة الصحة العاملية, النهج العلمي املصمم ملنع الضرر الناجم عن العدوى للمرض ى والعاملين الصحيين،  

 

19 - World Health Organization, What is health promotion? , link  

الحلول  

املقترحة  

للتغلب  

على  

 املعوقات 

ـــــل   -1 ــي داخـ ــــائـ ــ ــوقـ لـ ــــاع  ــ ــطـ ــقـ الـ ــــات  ــ ــــدمـ ــ خـ إدراج 

 املنظومة الجديدة

ـــــدر إلى  -2 ــ ـــــفيات الحميات والصـ ــ ـــــتشـ ــ ـــــم مسـ ــ ضـ

 التأمين الصحي الشامل

ــــروع   -3 ــ ــ ــ ــ ــــفيــات الجــامعيــة ملشـ ــ ــ ــ ــ ــــتشـ ــ ــ ــ ــ ــــم املسـ ــ ــ ــ ــ ضـ

 التأمين الجديد

ـــــف   -4 ــ ــ ــــتحداث نظاما لإلنذار املبكر للكشـ ــ ــ ــ اسـ

 عن األمراض املعدية

ــــحة   -1 ــ ــــر الثقافة بأهمية الصـ ــ تنمية الوعي ونشـ

 وتأثيرها على كافة مناحي الحياة

ــــحـة العـامـة بـاملـدارس   -2 ــ ــ ــ ــ تـدريس مـادة عن الصـ

 والجامعات

تحمل الدولة واملجتمع لفكرة اإلنفاق الكبير  -3

ــــة على أرض  ــ ــــت ملموسـ ــ ــــروعات ليسـ ــ على مشـ

ــــروع  ـــ ــ ــ ــ ــــل مشـ ــ مـثـ كـبـيـر  ــــا  ــ مـردودهـ لـكـن  الـواقـع 

 التعليم والتثقيف الصحي
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وتعد أيضا من أهم معايير الحفاظ سالمة املرض ى، وترتبط بجودة الخدمات والتغطية الصحية الشاملة ألنها ذات 

 .20د صلة بالعاملين الصحيين واملرض ى في آن واح

 معيار عدالة وشمول تغطية الخدمات الصحية -3

يعد معيار العدالة في الحصول على الخدمات الصحية والدوائية من املعايير التي برزت بقوة في ظل أزمة فيروس 

كورونا، وأيضا معيار شمول التغطية الصحية للجميع، ومن وجهة نظر الباحث أن بزوغ تلك املعايير سيلقي بعبء 

حكومات من أجل صياغة سياسات خاصة باقتصاديات الصحة قائمة على العدالة والشمول املجتمعي، أكبر على ال 

 وليست قائمة على األرباح واالستثمارات الخاصة. 

 خامسا: املفاضلة بين الخيارات املتاحة
فضل إلصالح النظام  الباحث أن املقاربة الثانية وهي "تبني مفهوم الصحة العامة" هي الخيار األ في إطار ما سبق، يرى  

 الصحي املصري.، وذلك لعدة أسباب وهي: 

في  -1 التحكم  على  قدرتها  وضعف  املواجهة،  على  التقليدية  الصحية  النظم  قدرة  عدم  كورونا  أزمة  أثبتت 

الفيروسات، وأن االهتمام باملكون العالجي فقط لم يفلح، حتى في الدول التي تمتلك نظما صحية متطورة،  

 رة والتحكم فيها. على التصدي للظاه

بناء نظام صحي جديد يجب أن يكون مرنا وقادرا على التعامل مع التحورات غير املتوقعة، واملفاجئة التي   -2

قد تحدث وباء عامليا، وهو ما يدعم بناء نظام يعتمد أساسا على املكون املناعي واملكون الوقائي جنبا إلى  

 جنب مع املكون العالجي. 

امة التثقيف املجتمعي، والتواصل ومحو األمية الصحية، وهو ما يساهم في توفير  يتيح مفهوم الصحة الع   -3

 التوزيع العادل للخدمات العالجية والدوائية والوقائية. 

 

20 - World Health Organization, Infection prevention and control, link 
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يتعامل النظام الصحي القائم على مفهوم الصحة العامة مع جوانب متعددة خاصة بالرفاهية الصحية   -4

والعقلي واالجتما الجسدي  املكون  على  املنظومة  املبنية  تطوير  في  يساهم  ما  والروحي، وهو  والعاطفي  عي 

 الصحية وتطوير أسلوب مقدم الخدمة. 

األم والجنين، يتسع مفهوم الصحة العامة ليشمل الفئات املهمشة والضعيفة، فهو يهتم بمناعة وصحة   -5

وارتفاع   الشيخوخة،  مع  والتعامل  والجريمة،  واالنحراف  البيئي  والتلوث  والعشوائيات  الفقر  ومواجهة 

 متوسط عمر اإلنسان. 

يعتبر مفهوم الصحة العامة أسلوب حياة، ولديه مظاهر وأنماط متعددة منها ما هو طبي وما هو ثقافي وما   -6

 والهدف في النهاية هو تعزيز الصحة.  هو اجتماعي وما هو رياض ي وما هو وقائي،

يعظم مفهوم الصحة العامة من قدرة املجتمع على اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية وتنظيمية تساهم في   -7

 تقليل حدة األوبئة، وإفساح املجال أمام التعامل معها وعدم انتشارها السريع. 

الت -8 من  الصحي  القطاع  في  العاملين  تعرض  من  النظام  هذا  بالفيروسات، يقلل  واإلصابة  للعدوى،  عرض 

 وبالتالي يقلل نسب الوفاة بين أعضاء الفريق الطبي. 

 خاتمة
أثبتت أزمة كورونا عدم قدرة النظم الصحية التقليدية على مواجهة انتشار األوبئة، وقد ساهم في ذلك عدة عوامل 

الكبير في حركة النقل العاملية، واكتفى أهمها سهولة وسرعة وكثافة انتشار البشر بين دول العالم بفضل التطور  

أفكار  استدعاء  ذلك  عن  نتج  وقد  االنهيار،  وعدم  الصمود  ومحاولته  الفعل،  رد  بدور  التقليدي  الصحي  النظام 

إصالحية مرتبطة بضرورة إعطاء املكون الوقائي دورا كبيرا في بناء املنظومة الصحية الجديدة، كذلك إفساح املجال  

 حماية اجتماعية تكون قادرة على تنظيم املجتمع وقت األوبئة.  أمام تكوين شبكات

كما أدى تفاقم فيروس كورونا إلى إحداث جدل حول أهمية التغطية الشاملة لجميع املواطنين، كذلك عدالة توزيع 

صبح الخدمات الطبية، ومركزية دور الدولة في إصالح املنظومة الصحية، وعدم تسليع الخدمة الطبية، وبالتالي أ

التوجه األكثر مالءمة هو بناء نظام صحي قائم على مفهوم أكثر اتساعا يشمل املكونات الوقائية جنبا إلى جنب مع 

 من  
ً
املكون العالجي، وال يقتصر فيه إدارة امللف الصحي على وزارات الصحة فقط، بل تكون وزارة الصحة جزءا

 املنظومة. 
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