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 املبادرات الرئاسیة تعزیز الرعایة الصحیة يف مصر 

 د. مصطفی جاویش

 تمهید: 

�شرها املعهد املصري للدراسات  تحت عنوان "السياسات ال�حية �� مصر: مبادرات �� غياب   �� دراسة سابقة

�عتمد أسلوب "املبادرات الرئاسية" �عيدا عن تطبيق )، خلصت الدراسة إ�� أن النظام املصري  1االس��اتيجيات"(

، بمع�ى أن أمور و�رامج اس��اتيجيات ومن�جيات وا�حة، وذلك بناء ع�� نظر�ة القائد العسكري الذي يصدر األوامر

 ال�حة مرجعي��ا �� األوامر الرئاسية، وليست سياسة ا�ح�ومة، وال �� خطة الوزارة. 

الرئاسية �� مجال الرعاية ال�حية �� مصر من خالل محوري    اسة تلك املبادراتمشكالت هذا البحث تدور حول در 

الفكرة واملردود، بحيث يتم دراسة ا�جوانب التفصيلية ل�ل مبادرة دراسة علمية، واستخالص ا�حقائق من ب�ن ر�ام 

� حصر تلك املبادرات  كب�� من الطنطنة والزخم اإلعالمي، و�انت توجد إش�الية بدت مجهدة إ�� حد كب�� وتت�خص �

�جمعها   جهدا  واحتاجت  كب��،  حد  إ��  متباينة  بدت  رسمية  وتقار�ر  بيانات  حولها من  يرد  ما  خالل  الرئاسية من 

وتبو���ا بصور قابلة للدراسة والتحليل امل����، حيث تم ا�حصر والتبو�ب بطر�قت�ن؛ األو�� مجموعات حسب مجال 

 .”Gantt Chart “ حسب مخطط جانت الزم�ي النشاط والفئات املس��دفة، والثانية 

واإلش�الية  األخرى ال�ي واجهت الدراسة ؛ �انت  �� معرفة وحصر مصادر التمو�ل ل�ل مبادرة رئاسية ؛ حيث أن  

:" مصر  التا��  التصر�ح   �� التجمل وعدم الوضوح؛ مثال ذلك  الرسمية جاءت تحمل قدرا كب��ا من  التصر�حات 

دوالر    477ترصد   بتار�خ  مليون  واملنشور  �ورونا"  وم�افحة  التنمو�ة  �� 2020د�سم��    22للمشاريع  و�التدقيق   ،

محتوى ا�خ�� تب�ن أن تلك األموال ال �عدو �و��ا مجموعة من القروض واملنح ا�خارجية ضمن التمو�الت ال�ي أبرم��ا 

 ).2(."وزارة التعاون الدو�� مع الشر�اء األجانب، 

 

  املصدر  2022أكتوبر  1السياسات الصحية يف مرص: مبادرات يف غياب االسرتاتيجيات " املعهد املرصي للدراسات " نرش يف   1
  مصدر  2020ديسمرب  12كورونا، نرش بتاريخ  مليون دوالر للمرشوعات التنموية ودعم 477مرص ترصد   2
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% 1.4ع�� حقيقة هامة و�� أن تردى �سبة اإلنفاق ا�ح�ومي ع�� ال�حة وال�ي تتأرجح حول �سبة  وهذا املثال يؤكد  

منذ   سنو�ا  ا�ح��  الناتج  إجما��  موازنة     2014من  الدستوري  22/2023وح�ى  لالستحقاق  با�خالفة    ،2014  ،

ح�� للدولة، وتم  العرض والتحليل % من إجما�� الناتج ا�10% إ��  7واملفروض أن يصل إ�� املستوى العاملي وهو من  

سابقة( دراسة  أجنبية،3��  تمو�الت  ع��  ال�امل  باالعتماد  الرئاسية  املبادرات  تلك  إطالق  إ��  الدولة  دفع  مما    )؛ 

متنوعة،   أخرى  الديمومة ومصادر  ضمان  إ��  تفتقد  �انت  و�ن  عاجلة،  و�صورة  مؤقتة،  نجاح  حالة  لتحقيق 

 واالستمرار�ة. 

 ال�حة من خالل ثالثة محاور: الرعاية ة �شمل تناول تلك املبادرات الرئاسية �� مجال ومن�جية الدراس

األول  ��  :  ا�حور  مجموعة  (�ل  زمنيا  التنفيذ  مراحل  حيث  ومن  النشاط،  مجال  حيث  من  املبادرات  تقسيم 

 جدول)

بالدراسة من حيث   تناول �ل مبادرة  الثا�ي:  الواقع ومدى االحت  -1من حيث:  ا�حور  جهود ال�حة   -2ياج،  رفع 

املردود ع�� �حة   -  6اإلحصائيات الرسمية حول اإلنجازات،  -5مصادر التمو�ل،    -4هدف املبادرة،    -3السابقة،  

 املواطن ومدى القدرة ع�� االستمرار�ة. 

اقع   الو العاملية ورفع  الرؤ�ة  املبادرات ال�حية من خالل  تنفيذ  �عد  �� مصر  الثالث: الوضع الص��  ا�حور 

وذلك تم �عرض وتحليل التقار�ر الدولية وا�حلية حول الواقع واملردود ا�حقيقي ع�� �عز�ز ا�حالة ال�حية ليا:  مح

  للمواطن املصري.

 

  مصدر سابق  3
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 املحور األول: حصر املبادرات الرئاسیة وتبویبها: 

 ) 1حسب مجال النشاط والفئات المستهدفة، كما في الجدول رقم ( 
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 ): 2، الخطة الزمنية (جدول Gantt Chartخطط جانت حصر المبادرات وتبويبها حسب م
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 املحور الثاني: عرض املبادرات الرئاسیة يف مجال الرعایة الصحیة:

 المجموعة األولى: مبادرات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين:  

 :مبادرة مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر

 نظرة تار�خية: تطور قوان�ن التأم�ن الص�� والفئات املس��دفة: -1

تق�ىي أح�ام هذا القانون بتطبيق التأم�ن الص�� ع�� موظفي ا�ح�ومة والهيئات :  1964لسنة    75قانون    •

% من أجور العامل�ن شهر�ًا �سددها 3العامة واملؤسسات العامة ووحدات اإلدارة ا�حلية مقابل اش��اك قدره  

و�ناًء ع�� هذا    ).4% من األجر الشهري �سدده العامل أو املوظف (1ب العمل (ا�ح�ومة)، باإلضافة إ��  صاح

بإ�شاء الهيئة العامة للتأم�ن الص�� لتنفيذ ما جاء   1964لسنة    1209القانون صدر قرار رئيس ا�جمهور�ة  

   .بھ

قاة ع�� صاحب العمل، كما خفض األعباء  حيث خفض هذا القانون األعباء املالية املل  1975لسنة    32قانون    •

ع�� العامل�ن و�� مقابل هذا التخفيض أضاف �عض املساهمات املالية يدفعها املؤمن عليھ عند ا�حصول 

 ). 5ع�� ا�خدمة، (

بإ�شاء الشركة املصر�ة القابضة للرعاية   2007لسنة    637صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم    2007عام   •

سبتم��    4خ�خصة التأم�ن الص��، وصدر حكم محكمة القضاء اإلداري يوم ا�خميس  ال�حية، بما �ع�ى  

)، و�ان د. محمد معيط وز�ر املالية ا�حا�� �عمل مساعدا لوز�ر املالية ال�ي صاغت بنود 6بإلغاء القرار (  2008

 القرار وق��ا!

 )7ها دون السن ا�جام��. (�شأن التأم�ن الص�� ع�� طلبة املدارس بأنواع  1992لسنة  99القانون رقم  •

 ).8�شأن التأم�ن الص�� ع�� األطفال دون السن املدر�ىي ( 2012لسنة  86القانون رقم  •

 

 )  موقع رسميعن الهيئة العامة للتأم� الصحي ( نبذة  4
 مصدر  2021يناير  3التأم� الصحي الشامل نظرة مقارنة (املبادرة املرصية للحقوق الشخصية) نرش يف   5
   مصدر  2008سبتمرب  4املبادرة املرصية للحقوق الشخصية تحصل عىل حكم بإلغاء قرار خصخصة التام� الصحي يف   6
        رابط) 1992يوليو  30بشأن التأم� الصحي عىل الطالب (الجريدة الرسمية  1992لسنة  99قانون رقم   7
  رابط) 2012سبتمرب  2مكرر ب يف  35بشأن التأم� الصحي عىل األطفال دون السن املدريس (الجريدة الرسمية عدد  86قانون رقم   8
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)، وتوجد مطالبات ل�ح�ومة بإعادة  9�شأن التأم�ن الص�� ع�� املرأة املعيلة (  2012لسنة    23القانون رقم   •

 ).10( 2022س أغسط  7تطبيقھ، بناء ع�� ش�اوى من السيدات املنتفعات �� 

رقم   • الزراعة،  2014لسنة    127القانون  وعمال  الفالح�ن  الص�� ع��  التأم�ن  تنظيم  وتم 11(  �� شأن   ،(

“نظام   ، وجاء ف��ا أنھ: 2015أبر�ل    28إرسال الالئحة التنفيذية إ�� قسم التشريع بمجلس الدولة بتار�خ  

و�لزامي وعما ،،ت�اف��  الفالح�ن  وقيد  بحصر  النظام  هذا  وتوف�� يختص  و�دار��ا  املوارد  وتجميع  الزراعة  ل 

، ثارت �ساؤالت أعضاء مجلس النواب لوز�ر الزراعة حيث أن 2016)..و�� يونيو  12( .ا�خدمات ال�حية املتاحة

 ).13(.�عدو �ونھ مجرد " ح�� ع�� ورق " وال قانون التأم�ن الص�� ع�� الفالح وعمال الزراعة  لم يتم تنفيذه،

ا�ح�ومات ال�ي جاءت �عد ثورة يناير فكرة إ�شاء نظام للتأم�ن الص�� الشامل �عا�ج �شوهات  تبنت جميع   •

ال�عدام  نظرًا  للدراسة  يخضع  لم  املوضوع  لكن  للمواطن،  ُمرضية  �حية  خدمة  و�ؤدي  ا�حا��،  النظام 

ى �� عهد االستقرار السيا�ىي واألم�ي وتالحق األحداث، حيث صدرت ��خة �� عهد ا�جلس العسكري، وأخر 

أبر�ل   إ�� ��خة  الن�خة 2015، وف��اير  2014الرئيس محمد  مر�ىي رحمھ هللا، وصوال  إ��  أن نصل  ، قبل 

��اية    �� ال��ملان  ال�ي وافق عل��ا  يناير  2017ا�حالية  الف��ة من   �� ال�ي صدرت  الن�خ  القول إن �ل  . و�مكن 

تم بلور��ا، لكن ا�خط العام لها هو أ��ا �انت  يصعب ا�حكم عل��ا، نظرا أل��ا لم ي  2013وح�ى يونيو    2011

 ).14(  2011يناير 25تؤكد ع�� شعار العدالة االجتماعية �استحقاق ثوري أنتجتھ ثورة 

هو ت�ليف  أن قانون التأم�ن الص�� ا�جديد    2017نوفم��    17وز�ر ال�حة األسبق د. أحمد عماد �علن ��   •

 ).15لفات األساسية ولھ األولو�ة �� عمل الوزارة، (وتوجيھ من القيادة السياسية أن ي�ون من امل

رقم  2018يناير   • الشامل  الص��  التأم�ن  قانون  صدر  إلزاميا،  2018لسنة    2:  أح�امھ  جميع    و�سري  ع�� 

التأم�ن   قواعد  و�سري  با�خارج،  املصر��ن  ع��  واختيار�ا  العر�ية،  مصر  جمهور�ة  داخل  املقيم�ن  املواطن�ن 

 

  رابط .. 2012مايو  31بتاريخ  2012لسنة  23بشأن التأم� الصحي عىل املرأة املعيلة بالقانون رقم   9
   مصدر  2022أغسطس  7يخ املبادرة املرصية للحقوق الشخصية تطالب الحكومة بعدم وقف التأم� الصحي للمرأة املعيلة بتار  10
   9/2014/ 17) بتاريخ رابط بقانون التأم� الصحي عىل الفالح� وع�ل الزراعة (  2014لسنة  127القرار الجمهوري رقم   11
 مصدر    2015/ 4/ 28يذية لقانون التأم� الصحي عىل الفالح� وع�ل الزراعة بتاريخ الترشيع يتسلم الالئحة التنف  12
 مصدر      7/2016/ 2التأم� الصحي عىل الفالح� : حرب عىل ورق، بتاريخ    13
 رابط  2018سبتمرب 20الصحي الشامل يف مرص (املعهد املرصي للدراسات) نرش بتاريخ   مرشوع التأم�  14
 مصدر   2017نوفمرب 17د. أحمد ع�د وزير الصحة: الرئيس أوىص بأن يولد قانون التأم� الصحي قويا (حوار صحفي) نرش يف   15
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https://qadaya.net/?p=8722
https://www.dostor.org/815668
https://www.parlmany.com/News/7/100358/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B1%D9%82
https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/#_ftn2
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202463/76/623302/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB%C2%AB.aspx
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ة بالقوات املس�حة ع�� أفرادها با�خدمة أو باملعاش وأسرهم املقرر عالجهم ع�� نفق��ا. الص�� والرعاية الطبي

، �شرت ا�جر�دة الرسمية قرار 2018مايو    8)، (�ع�ى أن العسكر��ن لهم قواني��م ا�خاصة ��م)، و�تار�خ  16(

 ).17�شأن الالئحة التنفيذية للقانون. ( 2018لسنة  909رئيس مجلس الوزراء رقم 

، و�ننا نتحرك �� مسألت�ن ، قال السي��ي” أطلقنا اليوم التأم�ن الص�� الشامل2019نوفم��    26و�� يوم   •

   .)18( ”وهما املبادرات الرئاسية، وقوائم االنتظار

أن  2022مارس    14��   • ال�حية،  للرعاية  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  السب�ي،  أحمد  الدكتور  أكد  ؛ 

الرئا  ال�حية  بحلول املبادرات  املصر��ن  �ل  لتشمل  الشاملة  ال�حية  التغطية  ملد  الزم�ي  ا�حل   �� سية 

2030)19.( 

 مصادر التمو�ل للتأم�ن الص�� الشامل ا�جديد:  -2

الدخل  إلزامية  االش��ا�ات   • إجما��  من  محددة  بنسبة  االش��اك،  وحدة   �� واألسرة  املواطن�ن،  جميع  من 

 الشهري.  

 حصة أ�حاب األعمال فيما يخص �سبة العامل�ن.  •

 املساهمات: و�� رسوم من قيمة ا�خدمات يدفعها من يحتاج ا�خدمة ال�حية من املش��ك�ن. •

 .عائد استثمار أموال الهيئة •

 ن غ�� القادر�ن.ال��امات ا�خزانة العامة ع  •

 مقابل ا�خدمات األخرى ال�ي تحددها الهيئة بخالف ما يتضمنھ هذا القانون.  •

 : املنح ا�خارجية والداخلية والقروض ال�ي �عقدها ا�ح�ومة لصا�ح الهيئة •

 

 ) . 2018يناير  11تابع ب يف  2عدد  الجريدة الرسميةبإصدار قانون التأم� الصحي الشامل ( 2018لسنة  2قانون رقم   16
 . 2018مايو  8)، بتاريخ الجريدة الرسميةبشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون التأم� الصحي ( 2018لسنة  909قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   17
  مصدر  2019نوفمرب  19السييس يعلن إطالق منظومة التأم� الصحي الشامل (هيئة االستعالمات) بتاريخ   18
  2022مارس  14تأم� الصحي : الرئيس السييس أطلق التأم� الصحي (هيئة االستعالمات) نرش يف رئيس هيئة ال  19

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://manshurat.org/node/22914
https://manshurat.org/node/44092
https://www.sis.gov.eg/Story/196748/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/232143/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?lang=ar
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وثائق مشروع قرض مصر ا�جديد ملساندة نظام التأم�ن الص�� الشامل   البنك الدو�� كشف    2020يونيو    22��    -1

، وأعلن مدير هيئة الرعاية ال�حية بالتأم�ن الص�� عن  2022مايو    24)، وأخ��ا ��  20مليون دوالر (  004بقيمة  

الص��   التأم�ن  مشروع  نجاح  لدعم  املستقبلية  للتدخالت  الدو��  البنك  مع  والشراكة  التعاون  استمرار 

 21الشامل 

�� مصر، �س��دف   و�الة الفر�سية للتنميةلل: أعلن الدكتور فابيو جرازي، املدير اإلقلي�ي  2021أكتو�ر    6��   -2

 .22محافظات  6الو�الة الفر�سية للتنمية دعم ا�ح�ومة املصر�ة �� مد �غطية نظام التأم�ن الص�� الشامل ��  

الرئي�ىي ملكتب   -3 اليابانية «جاي�ا»أعلن يوشيفومي اومورا، املمثل  التعاون الدو��  �� مصر، إن «جاي�ا»   هيئة 

�ة �� أولو�ة تحقيق التغطية ال�حية الشاملة لضمان حصول جميع األ�خاص ع��  �شارك ا�ح�ومة املصر 

 .). 23خدمات �حية عالية ا�جودة دون مواجهة صعو�ات مالية (

وقد أكد د. محمد معيط، رئيس هيئة التأم�ن الص��، أن البنك الدو�� والو�الة الفر�سية للتنمية وهيئة التعاون 

ومنظمة ال�حة العاملية هم شر�اء �� التنمية ��دف تدش�ن الدعم املا�� والف�ي ملنظومة التأم�ن  الدو�� اليابانية  

 ) 24الص�� الشامل ملصر بما يقرب من مليار دوالر، (

 .الهبات واإلعانات والت��عات والوصايا ال�ي يقبلها مجلس إدارة الهيئة •

وا • التبغ،  منتجات  ع��  املفروضة  الرسوم  مثل  أخرى:  بالطرق، مصادر  املرور  ورسوم  للبيئة،  امللوثة  ملواد 

 وال��اخيص الطبية وغ��ها (وتفرض �ل ف��ة حسب القانون). 

 

 مصدر   2020يونيو  22مليون دوالر ملرص لدعم التأم� الصحي، نرش بتاريخ   400ل قرض البنك الدويل يكشف تفاصي  20
    2022مايو  24) بتاريخ موقع املالالرعاية الصحية : البنك الدويل أحد رشكاء التنمية يف منظومة التأم� الصحي الشامل نرش(  21
 مصدر  2021أكتوبر  6تعاون عاملي ورشاكات دولية : وزارة التعاون الدويل تعلن خربا سارا حول التأم� الصحي الشامل  بتاريخ   22
 السابق  املصدر  23
 السابق  املصدر  24

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/6/22/1815030/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%80-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83/
https://aleqaria.com.eg/post/details/52349/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://aleqaria.com.eg/post/details/52349/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://aleqaria.com.eg/post/details/52349/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
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 صدر بدون دراسات اكتوار�ة وا�حة:  2018لسنة  2قانون التأم�ن الص�� رقم -3

من مشروع انتقدت �جنة ال�حة بمجلس النواب وزارة املالية �سبب عدم إرسالها الدراسة اإلكتوار�ة ا�خاصة ض

)، وقد ظهر 25. (2017قانون التأم�ن الص�� الشامل الذي تنظره ال�جنة ح�ى جلسة املناقشة �� بداية شهر نوفم��

تأث�� ذلك وا�حا �� �ع�� تطبيق القانون حسب ا�جدول الزم�ى املعلن �� الالئحة التنفيذية بمراحلھ الستة ع�� 

قرابة    15مدى   أنھ قد م�ىى  حيث  (أكتو�ر    5سنة،  اآلن  ح�ى  ��  2022سنوات  القانون سوى  تطبيق  يتم  ولم   ،(

% فقط من س�ان مصر، وهذا يفسر 2بة ال تتجاوز  محافظت�ن فقط هما بورسعيد واألقصر و�صورة جزئية لنس

تصر�حات  د. محمد معيط وز�ر املالية ورئيس هيئة التأم�ن الص�� خالل امللتقى اإلقلي�ي السا�ع للتأم�ن الط�ي 

؛ للتأكد من قدرة نظام سيتم إجراء دراسة اكتوار�ة جديدة) : حيث قال " أنھ  2022يناير  30والرعاية ال�حية (

)، وتلك التصر�حات تتوافق مع رؤ�ة السي�ىي وال�ي أعل��ا بقولھ " 26ص�� الشامل ع�� االستدامة املالية،(التأم�ن ال

% 25-20وفق تقديري إن �� مصر لو مشيت بدراسات ا�جدوى وجعل��ا العامل ا�حاسم �� حل املسائل كنا نحقق  

 ).27فقط مما حققناه"،(

تماما-4 يختلف  املصري  الشامل  الص��  ومجانية   التأم�ن  التمو�ل  مصادر  حيث  من  ال��يطا�ي  نظ��ه  عن 

 ا�خدمات:

بأنھ قد تم دراسة أنظمة التأم�ن الص�� ��   2017نوفم��    17�ان وز�ر ال�حة األسبق د. أحمد عماد قد أعلن ��  

 N) (HS)، و�عت�� ا�خدمة ال�حية الوطنية28العالم وأن مصر قد اختارت النظام ال��يطا�ي �� التأم�ن الص��، (

، حيث تقوم الدولة 1948أول نظام رعاية �حية شامل تم تطو�ره �عد ا�حرب العاملية الثانية، وقد تم تأسيسھ عام  

النظر عن    لتوف�� رعاية �حية شاملة مجانية عند ا�حاجة،بضمان تقديم عدد من ا�خدمات األساسية   �غض 

،  و�تم تمو�لھ من الضرائب العامةقدرة ع�� الدفع. العمر أو ال�حة أو العرق أو الدين أو الوضع االجتما�� أو ال

 

 مصدر ،  2017نوفمرب  22انتقادات من النواب لل�لية بسبب اكتوارية التأم� الصحي، نرش يف   25
 مصدر   2022يناير 30د. معيط: دراسة اكتوارية جديدة للتأكد من قدرة التأم� الصحي الشامل عىل االستدامة املالية نرش يف   26
 مصدر   2018ديسمرب  9% من اإلنجازات، مؤمتر منتدى أفريقيا  25السييس: لو مشينا بدراسات الجدوى كنا حققنا   27
 مصدر    2017نوفمرب  17ترصيحات وزير الصحة د. أحمد ع�د حول قانون التأم� الصحي الشامل الجديد يف   28
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)29 �� الشامل  التأم�ن  تام مع سبق عرض بخصوص مصادر تمو�ل، وعدم مجانية منظومة  )، وذلك ع�� خالف 

 مصر.

 �شكيل الهيئات الثالثة املكونة للتأم�ن الص�� الشامل حسب القانون واختصاصات �ل هيئة:-5

العامة لالعتماد والرقا )أ �شئت بموجببة ال�حية الهيئة 
ُ
أ ( : �� هيئة مستقلة   2018) لسنة  2القانون رقم 

وال�ي   املعاي��  بإصدار  املنوطة  ا�جهة  و��  ا�جمهور�ة،  رئاسة  إلشراف  الهيئة  وتتخضع  التنفيذية،  والئحتھ 

املنشآت بجميع  عالية  جودة  ذات  �حية  خدمات  تقديم  تضمن  ملعاي��   بتطبيقها  طبقًا  ا�ختلفة  ال�حية 

 ).30( .دة وسالمة املر�ضا�جو 

و�� األداة الرئيسية �� ضبط وتنظيم تقديم ا�خدمات ال�حية التأمينية،    الهيئة العامة للرعاية ال�حية: )ب

و�عد أداة الدولة �� ضبط وتنظيم تقديم   .ولها �خصية اعتبار�ة ويشرف عل��ا وز�ر ال�حة بصفتھ، وال يديرها 

املستشفيات التا�عة لوزارة ال�حة واملستشفيات ا�ح�ومية األخرى    ا�خدمات ال�حية التأمينية وتتو�� إدارة

رئيس   من  قرار  ��ا  يصدر  وال�ي  التعليمية  واملستشفيات  العالجية  واملؤسسة  الص��،  التأم�ن  ومستشفيات 

مع الوزراء تدر�جيا وذلك �عد تأهيلها واعتمادها وفقا ملعاي�� ا�جودة ا�حددة ال�ي ينص عل��ا القانون للتعاقد  

 ).31الهيئة، (

: و�� تختص ��خصي��ا االعتبار�ة �� جمع و�دارة املوارد املالية ال�ي ينص عل��ا  الهيئة العامة للتأم�ن الص�� )ت

القانون و�� وكيل للمش��ك�ن �� النظام، حيث تقوم �شراء ا�خدمات الطبية �� مستو�ا��ا الثالث وفق �عاقدات 

 .دمة ال�حية شر�طة ال��امهم بمعاي�� هيئة االعتماد والرقابةمدروسة ومحسو�ة اكتوار�ة مع مقدمي ا�خ 

 املراحل الزمنية الستة لتطبيق القانون: – 6

 ،  2032ح�ى  2018عاما بداية من  15مراحل ع�� مدار  6ورد ��  القانون أنھ سوف يتم التطبيق ع�� 

 

 مصدر  2021يناير  3التأم� الصحي الشامل نظرة مقارنة (املبادرة املرصية للحقوق الشخصية) نرش يف  29
 )  موقع الهيئةالعامة لالعت�د والرقابة الصحية (الهيئة   30
 مصدر  2020فرباير 27تساؤالت حول هيئة الرعاية الصحية ومهامها؛ نرش بتاريخ    31
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 :ع�� أن تبدأ �عد ستة أشهر من إصدار القانون، و�شمل

 .املرحلة األو��: محافظات "بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، واإلسماعيلية"- 

 .املرحلة الثانية: محافظات "أسوان، األقصر، قنا، مطروح، والبحر األحمر"-

 .املرحلة الثالثة: محافظات "اإلسكندر�ة، البح��ة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ"-

 ."أسيوط، الوادي ا�جديد، الفيوم، واملنيا، و��ى سو�ف"املرحلة الرا�عة: محافظات  

 املرحلة ا�خامسة: محافظات "الدقهلية، الشرقية، الغر�ية، واملنوفية". -

 .املرحلة السادسة: محافظات "القاهرة، ا�ج��ة، والقليو�ية"-

دأ خالل ستة أشهر �عد  “إن مصر �علن للعالم �لھ أن التطبيق سيب 2018ف��اير   12وقد أعلن وز�ر ال�حة بتار�خ 

)، ولكن ونظرا لعدم وجود جاهز�ة للبنية التحتية لل�حة 32(  ."�شر القانون و��شاء كيان ذو استدامة ومالءة مالية

�سمح ببدء املشروع �� حينھ، فقد تأخر التطبيق �حوا�� سنت�ن حيث تم اإلعالن عند بدء أو�� محافظات املرحلة  

نوفم��    �� بورسعيد  و��  �� 2019األو��  لالستثمار  ا�خاص  القطاع  مع  الشركة  فكرة  إ��  ال�جوء  تم  حيث   ،

 املستشفيات ا�ح�ومية �� إجراء وا�ح لتطبيق ا�خ�خصة،  

 �غول القطاع ا�خاص واالستثماري �سبب عدم جاهز�ة البنية التحتية �� املؤسسات ال�حية ا�حكومية:-7

فقد بورسعيد،  محافظة   �� التحتية  البنية  لضعف  القانون    ونظرا  تفعيل  يتعلق   ،2010 لسنة  76تم  والذي 

ب�ن بتنظيم وا�خاص    الشراكة  العام  الذي PPPs(privet public partnership)القطاع  القانون  وهو   ،

فقد تم استحواذ مجموعة �ليو�اترا   �� حالة عدم القدرة ع�� الصرف تقوم بإدخال شر�ك معها، ا�حكومة يلزم

ومجمو  التضامن،  ع�� مستشفى ع�� مستشفى  للعيون  املغر�ي  ومجموعة  الزهور،  ع�� مستشفى  الفؤاد  دار  عة 

الرمد، ومجموعة مجدي �عقوب ع�� مستشفى األطفال التخص�ىي، و�ان الالفت للنظر هو اإلعالن عن ذلك أمام  

 املواطن�ن �عد �غي�� الالفتات ع�� واجهات املستشفيات. 

 

 ر مصد  2018فرباير  12لهيئة العامة لالستعالمات) نرش بتاريخ قانون التأم� الصحي الجديد (ا  32
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 نحو ا�خ�خصة للمستشفيات ا�حكومية: إ�شاء شركة قابضة "رعاية مصر" واالتجاه -8

"  رعاية مصر، وافق مجلس إدارة هيئة الرعاية ال�حية ع�� إ�شاء شركة قابضة تحت مس�ى "2021�� ��اية نوفم��

ستعمل   وال�ي ستؤول تبعي��ا للهيئة، فيما يبدو كخطوة �خ�خصة ا�خدمات ال�حية �� مصر، والشركة ا�جديدة

، و�دارة الكيانات ال�حية، و��شاء املستشفيات وصيان��ا، والتحول الرق�ي وا�حلول إدارة املستشفيات �� �ّلٍ من؛

التكنولوجية �� ال�حة، وحاضنات األف�ار التكنولوجية ال�حية، وهذه ا�خطوة من إ�شاء الشر�ات داخل هيئة 

بالشراكة  "e-Health" إي هيلثالرعاية ال�حية، لم تكن األو�� من نوعها، إذ سبقها قرار بتأسيس شركة �س�ى  

لسنة   2118لالستثمارات املالية والرقمية، بالقرار رقم   ب�ن الهيئة العامة للتأم�ن الص�� وشركة " آى فاينا�س "

، و��ذه ا�خطوة سُتنقل تبعية املستشفيات ا�ح�ومية والوحدات، من �و��ا أمال�ًا للدولة أو منشآت تا�عة  2021

كما أن ذلك سي�ون  � الشركة القابضة ا�جديدة للمرة األو�� �� التار�خ املصري،ملدير�ات ال�حة �� ا�حافظات، إ�

رقم   بالقرار  الصادر  ا�جديد  الشامل  الص��  التأم�ن  قانون  ع��  والتفافًا  ال�حية،  ل�خدمة  خ�خصة   2بمثابة 

لص�� إ�� شركة ، و��ون بمثابة عودة إ�� قرار ح�ومة نظيف، �� زمن مبارك، بتحو�ل هيئة التأم�ن ا2018لسنة  
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قابضة، والذى سبقت اإلشارة إليھ، ويعتقد الدكتور محمد حسن خليل، منسق �جنة الدفاع عن ا�حق �� ال�حة،  

أن مش�لة القرار تكمن �� �ونھ ر�ط تقديم ا�خدمة ال�حية بالتوازن املا��، بمع�ى وجو�ية تحقيق الر�ح وأن القرار 

املادة   وروح  ملضمون  الدستور   18ُمخالف  عام    من  الصادر  ا�خدمة 2014املصري  بتقديم  ا�ح�ومة  ُتلزم  ال�ي   ،

 ).33ال�حية ل�ل املواطن�ن(

اقع:-9  املردود العام ع�� �حة املصر��ن بصورة عامة: توجد عدد من اإلش�اليات ع�� أرض الو

 ).34التطبيق يتم بصورة اختيار�ة وليس إلزاميا وشامال، وذلك با�خالفة لنص القانون ( •

�� وا�ح �� االل��ام بتنفيذ ا�جدول الزم�ى حسب القانون، ألن التطبيق شمل محافظ�ي بورسعيد  يوجد �ع •

% من س�ان مصر، رغم مرور قرابة ا�خمس سنوات �ع�ى 2واألقصر فقط من املرحلة األو�� بنسبة حوا�� 

 ثلث املدة ا�حدد �جميع محافظات ا�جمهور�ة. 

الص�� املسؤولة عن التمو�ل، واملشار إل��ا �� الدراسة، �ع�ى    تصر�حات د. محمد معيط رئيس هيئة التأم�ن •

وجود قصور شديد العالقة ب�ن التمو�ل ومعدالت اإلنفاق �ستد�� إجراء دراسة اكتوار�ة حقيقية، وما قد  

 ي��تب عل��ا من ز�ادة األعباء املالية ع�� املواطن�ن.   

قرا • �شمل  بحيث  القانون   �� �عديالت  إجراء  عن  الص��  اإلعالن  للتأم�ن  العامة  الهيئة  إدارة  �جلس  را 

، للمساهمة �� إدارة املنظومة  Third-Party Administrator (TPA)بالتعاقد مع شر�ات إدارة رعاية �حية،  

فضال عن توف�� والتعاقد مع مقدمي خدمة لتوف�� ال��امج الطبية للمش��ك�ن �� املنظومة وتوف�� آلية عمل  

التحقيق   ب�ن  وا�خاصالشراكة  العام  مبتكرة   لقطاع�ن  آليات  إ��  الوصول  عن  فضال  املنظومة  لتنفيذ 

)، وهذا �ع�ى تقن�ن عملية ا�خ�خصة، إضافة إ�� إ�شاء الشركة 35(  .لتوف�� االستدامة الالزمة لتحقيقها

الر�حية  إ��  �س��  اقتصادية  مؤسسة  إ��  الص��  التأم�ن  تحو�ل  �ع�ى  وهذا  مصر"،  “رعاية  القابضة 

 .2014الفة لدستور با�خ 

 

      مصدر 2022فرباير   3"رعاية مرص " تأم� صحى هادف للربح منشور بتاريخ    33
 فيديو   2022سبتمرب  22 وليس اختياريا.د. محمد حسن خليل : التأم� الصحي من املفروض أن يكون شامال  34
 مصدر   2022يناير 30د. معيط: تعديل ترشيعي لخصم املساه�ت التكافلية من الوعاء الرضيبي،  بتاريخ   35
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عن    2022أكتو�ر    11قال املتحدث باسم وزارة ال�حة، إن املدير العام ملنظمة ال�حة العاملية، أعلن يوم   •

)، وهذا التصر�ح السيا�ىي من مدير  36إ�جابھ بتجر�ة مصر الرائدة �� منظومة التأم�ن الص�� الشامل (

جهود إتاحة التمو�ل ا�خار�� لدعم التأم�ن الص��، رغم  املنظمة العاملية جاء �� إطار شراكة املنظمة ��  

القصور الشديد الذي توصلت إليھ الدراسة �� �ع�� التطبيق حسب ا�جدول الزم�ى، ومخالفة القانون �� 

 مفهوم الشمولية وتطبيق اإللزامية، ثم االتجاه ا�ح�ومي نحو خ�خصة املؤسسات ال�حية.

 لتدخالت الحرجة: مبادرة القضاء على قوائم االنتظار ل

  �� مبادرة هامة جدا ملواجهة مش�لة �شأت �عد غلق مستشفيات ا�جمعيات ا�خ��ية اإلسالمية ومصادرة أموالها 

ح�ن �جزت وزارة ال�حة بإم�انيا��ا الضعيفة عن مواجهة املش�لة، وتم مناقشة �افة جوانب املبادرة بالتفصيل 

عدم : مبادرات �� غياب  االس��اتيجيات"، و�انت ا�خالصة ��:  "   �� دراسة سابقة حول "السياسات ال�حية �� مصر 

اليق�ن عن مدى حجم املش�لة ع�� املستوى الرئا�ىي وقت اإلعالن عن املبادرة، مقارنة بآخر اإلحصائيات ع�� لسان 

ا�ي دقيق وز�ر ال�حة �ع�ي أحد احتمال�ن وكالهما يدل ع�� العشوائية ؛ االحتمال األول هو عدم وجود تقدير ميد

وغياب قواعد البيانات السليمة عند بد إطالق املبادرة، واالحتمال الثا�ي هو أن ما تم من فعاليات �حل املش�لة لم 

يكن سوى مجرد دعاية إعالمية ؛ حيث تم ضم جميع حاالت العالج ع�� نفقة الدولة بصورة �املة خالل األر�عة  

 ).37قوائم االنتظار"،(سنوات املاضية تحت مس�ى املبادرة الرئاسية ل

 مبادرة القضاء على فيروس “سي":  

اقع الص�� قبل بدء املبادرة : -1 الدعاية اإلعالمية تروج للمبادرات الرئاسية، ولك��ا �ساهم �� تز�يف وا�ح   الو

يس للواقع الص�� املصري خالل السنوات ال�ي �سبق املبادرات، مثال، مبادرة القضاء ع�� ف��وس �ىي، لدرجة أن رئ

بتار�خ   إ��اء   2022أكتو�ر    2تحر�ر موقع  "اليوم السا�ع" (واسع االنتشار �� مصر)،  كتب يقول  " �انت مبادرة   :

ف��وس كبدي �ىي، إحدى أهم هذه املبادرات، خاصة أن ف��وس �ىي بدأ مستعصيا ع�� املواجهة و�ان يمثل ��ديدا 

ض التقديرات _ وضعف هذا الرقم �� بيانات و�حصائيات �� �ع   –مالي�ن    8لنسبة ال �س��ان ��ا، تراوحت ما ب�ن  

 

   2022أكتوبر   12).. نرش بتاريخ املرصى اليومحسام عبد الغفار : الصحة العاملية أعجبت بالتجربة املرصية يف التأم� الصحي الشامل (  36
 10/2022/ 6) نرش بتاريخ مصدرالسياسات الصحية يف مرص : مبادرات يف غياب االسرتاتيجيات، (  37
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أخرى، ونجحت مبادرة القضاء ع�� ف��وس "�ىي" �� عالج مالي�ن املصر��ن، �عد عقود ظلوا فيھ تحت رحمة ف��وس  

 )،38قاتل، عاجز�ن عن تلقى العالج، املبادرة نجحت �� عالج املر�ىى با�جان "،(

 �ىي " �ان �شمل العديد من اإلجراءات الهامة والفعالة من قبل بدء املبادرة:  ولكن الواقع الص�� �� مواجهة "ف��وس

تحت عنوان " مصر تكتب "قصة     -قبل املبادرة الرئاسية �عام�ن   –  2016عام   "و�الة رو���ز"ورد �� تقر�ر   •

املدير   السعيد  قدري  دكتور  وقال  تصر�حات  ويشمل  (�ىي)"؛  الكبد  ال��اب  ع��  السيطرة   �� نجاح" 

ال لوزارة  التا�عة  الكبدية  الف��وسات  مل�افحة  القومية  ل�جنة  �� التنفيذي  النجاح”  “قصة  "إن  �حة 

لعام   ترجع  مصر”  مستوى  ع��  �حيا  األو��  “املش�لة  ال�جنة    2006مواجهة  بتشكيل  قرار  صدر  ح�ن 

(�ىي) الكبد  ال��اب  مع  للتعامل  مت�املة  اس��اتيجية  أول  وضعت  ال�ي  �عدة   .القومية  �عدها  العالج  ومر 

ال السعيد “النقلة النوعية ال�ي حدثت �انت مراحل؛ فقد بدأ بمنح املر�ض عقار اإلن��ف��ون با�حقن، وق

عام   منذ  السوفالدي  عقار  أشهرها  ومن  الفم  طر�ق  عن  تؤخذ  ال�ي  ا�حديثة  األدو�ة  دخول  ،  2014مع 

باملئة من املر�ىى �عا�جون با�جان ع�� نفقة الدولة �� املراكز ا�ح�ومية و�ن �سبة قليلة    90وأضاف أن  

 ). 39مراكز وعيادات طبية خاصة (من املر�ىى �عا�جون ع�� نفق��م �� 

عام    23و��   • نظمت    2014ف��اير  حيث  واإليدز؛  �ىي  ف��وس  ملواجهة  رئاسية سابقة  مبادرة  �انت هناك 

الستار عن   املعنو�ة إلزاحة  الشئون  املركز ال�حفي إلدارة  بمقر  القوات املس�حة مؤتمرا �حفيًا عامليًا 

�ة وثورة عالجية ع�� يد أبناء نصر أكتو�ر، و�تمثل �� اخ��اع االكتشاف املهم الذي �عد إضافة ل�حياة البشر 

). وتم  40، واإليدز وعالج تلك الف��وسات، ( "c"وتصميم جهاز للكشف عن ف��وس ال��اب الكبد الف��و�ىي

) التار�خية.  املناسبة  تلك  بخصوص  رس�ي  فيديو  ذلك، 41�شر  �عد  عنھ  الصمت  تم  االخ��اع  ولكن   ،(

العا النقابة  النقابة، و��  وقامت  ؛ أصدرت  2017مايو    14مة ألطباء مصر بتحو�ل األمر للتحقيق داخل 

أطباء، سبق وأن قدمت ضدهم   3هيئة التأديب االبتدائية بنقابة األطباء حكمها باإليقاف ملدة عام ع��  

 

   مصدر  2022أكتوبر  2أكرم القصاص يكتب " املبادرات الرئاسية والحل الشامل يف ملف الصحة   38
   مصدر  2016ديسمرب  11تقرير خاص مرص تكتب قصة نجاح  يف السيطرة عىل ف�وس ىس (رويرتز) نرش يف   39
 مصدر  2014فرباير  23عاما نرش يف  22مؤمتر للكشف عن جهاز اإليدز وف�وس ىس، االخرتاع بدأ رسا يف املخابرات منذ   40
 فيديو  2014فرباير  23املؤمتر الصحفي للقوات املسلحة لإلعالن عن كشف جهاز الف�وسات بتاريخ   41
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ور إعالميًا  ش�اوى لقيامهم باإلعالن وال��و�ج �جهاز عالج ف��وس �ىي واإليدز التا�ع للقوات املس�حة، واملشه

 )، وتم غلق امللف رسميا.42( .بـ “جهاز الكفتة"

، فقد استمرت جهود وزارة ال�حة ��  2014و�التوازي مع أخبار مبادرة اخ��اع جهاز القوات املس�حة عام   •

جلب أدو�ة جديدة حيث أعلن املتحدث الرس�ي لل�حة أن االنطالقة ا�حقيقية لعالج ف��وس �ىي �انت  

 ).43لدي". (�� جلب عقار "سوفا

، وذكر الدكتور محمد القصاص أن �جنة الف��وسات الكبدية قد وضعت اس��اتيجية 2020مارس    9و��   •

، وقد اعتمدت تلك اإلس��اتيجية ع�� إ�شاء مراكز متخصصة �� عالج الف��وسات  2007بدأ العمل ��ا عام  

إ��   عددها  وصل  ح�ى  مصر،   �� األماكن  مختلف   �� �شرها  وتم  عام    24الكبدية،  ووصل  2013مركز   ،

حاليا   املضادة   172عددهم  للعقاق��  املنتجة  الشر�ات  مع  تفاوضت  ال�جنة  "هذه  وأضاف:  مركزا، 

ح�ى   2006للف��وسات، وحصلت ع�� تلك العقاق�� بنصف ثم��ا، وقدمت للمر�ىى با�جان، و�� الف��ة من  

 ).44ألف �خص ( 350تم عالج  2015

: سبق تناول �عض جوانب املبادرة �� الدراسة �عنوان " السياسات ال�حية  بادرةوفعاليات امل،  مصادر التمو�ل-2

 )، 45�� مصر: املبادرات �� غياب االس��اتيجيات “، (

 املردود الص��:-3

املبادرة �عت�� حالة إنجاز ص�� بفحص وعالج عدد كب�� �� ف��ة زمنية قص��ة، وقد أشاد ��ا مدير منظمة  •

بتار�خ  ال�حة   (2022أكتو�ر    11العاملية  مبادرة  46،  م�ونات  ضمن  وجاءت    100)،  �حة.  مليون 

 

 مصدر  2017مايو  14أطباء ملدة عام لرتويجهم لجهاز عالج ف�وس ىس واإليدز، نرش بتاريخ  3 إيقاف  42
 مصدر   2022يوليو  26كان نقلة نوعية يف التعامل مع ف�وس ىس.. نرش بتاريخ  2014عام   الصحة :  43
 مصدر    2020مارس  9عضو بلجنة الف�وسات الكبدية يرصح... (املؤمتر السنوي التحاد األطباء العرب)   44
  رابط  2022أكتوبر  6السياسات الصحية يف مرص: املبادرات يف غياب االسرتاتيجيات (املعهد املرصي للدراسات)،   45
 مصدر   2022أكتوبر  14مليون صحة نرش بتاريخ  100السييس يستقبل مدير منظمة الصحة العاملية واشادة مببادرة   46
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الكبد بحلول عام   ال��اب  القضاء ع��   �� الدولية  املنظمة  للتأكيد ع�� أهمية خطة  ،  2030التصر�حات 

 ).47وال�ي سبق اإلعالن ع��ا من قبل (

ست ضمن املوازنة ا�ح�ومية لل�حة بما �ع�ى تم إيضاح أن املبادرة ممولة بقرض من البنك الدو��، ولي •

 فقدان عنصري الديمومة واالستمرار�ة. 

لعام   • للكبد  العاملي  اليوم  احتفال  ضرورة  2021��  ع��  ال��ك��  تم  تمت،  ال�ي  با�جهود  اإلشادة  و�عد   ،

�� االستمرار �� تجفيف منا�ع �شر العدوى، وذلك بتطبيق معاي�� م�افحة العدوى بجودة دولية، خاصة  

ال�ي  العيادات ا�خاصة   �� الطبية، خاصة  النفايات  أك��، والتخلص اآلمن من  الدم بفعالية  عملية نقل 

تتخلص م��ا �� القمامة وهو ما قد �سبب العدوى، أو إعادة تدو�ر هذه النفايات إ�� مواد بالستيكية، مما 

 .يتسبب �� انتشار املرض

 مليون صحة):   100المدارس (تحت شعار مبادرة الكشف عن فيروس سي بين طالب 

مبادرة مهمة لفحص وعالج طلبة الصف األول اإلعدادي و�� شر�حة هامة من املواطن�ن حسب  نظرة عامة:  -1

الفئة العمر�ة، وتوجد إحصائيات مرحلية جيدة حول أعداد من تم فحصهم وعن أعداد املصاب�ن، واملبادرة بدأت 

 سنوات)،  5مرة خالل العام الدرا�ىي ا�حا�� (ومازالت مست 2018�� شهر أكتو�ر 

التمو�ل:-2 مبادرة    530قرض    مصادر  فعاليات  الدو�� ضمن  البنك  دوالر من  سبقت    (مليون �حة  100مليون 

 اإلشارة). 

حماية �حة وأمن وسالمة املواطن يجب أن تتم بصورة شمولية وت�املية من جميع ا�جوانب، وهذا هو املردود:  -3

ا�خط�� �� سياسة املبادرات؛ ألن تلك املبادرة تتم بالتعاون ب�ن وزار�ي ال�حة والتعليم، و�ان من  ا�جانب السل�ي  

 الصادم أن يتم ال��ك�� ع�� فحص مرض مع�ن، وهو مهم بالطبع ومطلوب، 

 

  2022يوليو  25) نرش بتاريخ مصدرمبناسبة اليوم العاملي للكبد، منظمة الصحة العاملية تحدد موعد القضاء عىل املرض  (  47
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�� ح�ن أن الطالب يموتون تحت أنقاض املبا�ي املدرسية امل��الكة، حيث �جت منصات التواصل املصر�ة غضبا  

حادثة وفاة طالبة بمدرسة "املعتمدية اإلعدادية بنات" بمحافظة ا�ج��ة، ضمن إقليم القاهرة الك��ى، �سبب   إثر

ا��يار سور داخ�� باملدرسة، �� أو�� أيام العام الدرا�ىي ا�جديد،  و�عدها بيوم واحد توفيت طالبة أخرى �� حادث  

س النواب، أنھ لم يحدث أي تجديد أو صيانة ��  وأكد عضو �جنة التعليم بمجل)،   48بإحدى مدارس ا�ج��ة (

واعت�� عبد ا�حفيظ طايل مدير «املركزي املصري  ).  49(.م2022/2023الكث�� من املدارس قبل بدء العام الدرا��ي  

ل�حق �� التعليم» (جمعية أهلية) أن «ا��يار سور مدرسة املعتمدية مؤشر ع�� مش�لة عدم وجود صيانة للمدارس  

ال إن "ا�حادثة لها دالال��ا �� سياقها الفردي و�� السياق العام، إذ توجد مش�لة فعلية �� الصيانة ا�ح�ومية، وق 

الدور�ة للمدارس ا�ح�ومية نتيجة ضعف االعتمادات املالية ا�ح�ومية ا�خصصة لهيئة األبنية التعليمية، وعدم  

 ).50قدر��ا ع�� �غطية جميع املدارس ال�ي تحتاج صيانة" (

 ة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية:المبادر

أضعاف   3ل�جنة القومية لألورام بوزارة ال�حة فإن معدالت اإلصابة بالسرطان مر�حة للز�ادة    وفقاً   نظرة عامة:-1

عوامل، متمثلة ��    4، وحددت ا�خطة القومية مل�افحة لوزارة ال�حة، عوامل اإلصابة بالسرطان ��  2050بحلول  

% من املصر��ن،  24غ�� الص��، وا�خمول البد�ي، و�عاطى الكحوليات ع�� نحو ضار، و�دخن  التدخ�ن، والنظام  

 )، 51% ال يمارسون أي �شاط بد�ى. (72و

وتحت عنوان " السرطان تحت ا�حصار " فقد صرح الدكتور   2018أبر�ل    17: و�تار�خ  ا�جهود السابقة �� مصر-2

ال أجد قصورا فالرعاية ال�حية املقدمة ملر�ىى األورام تواكب تطورا   عالء ا�حداد عميد معهد األورام األسبق وقال:"

  �� وضعها  من  البد  نجاحات  ع��ها  وحققنا  الطر�ق  ع��  قطعناها  خطوات  وهناك  تجاهلھ..  أو  إغفالھ  يمكن  ال 

 

    2022أكتوبر  4).. نرش بتاريخ فيديو ضحيتان خالل يوم� يف مدارس مرصية  (  48
   درمص  0222أكتوبر  2مجلس النواب يفجر كارثة عن واقعة انهيار سور مدرسة املعتمدية بكرداسة، نرش بتاريخ   49
 مصدر  2022أكتوبر  2مرص : سقوط سور مدرسة يث� التساؤالت حول الجاهزية للعام الجديد.. نرش بتاريخ   50
 )، الكونسلتو( 2019فرباير  2رسطانات تهاجم املرصي�، الرجال يواجهون نوع خط�، والنساء يف تحد صعب، نرش بتاريخ   51
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املر�ىى ، وعالج  1996)، وذلك �� إشارة إ�� جهود وزارة ال�حة �� برنامج ال�حة اإلنجابية منذ عام  52االعتبار، (

 با�جان من خالل نفقة الدولة.  

؛ و��دف  إ�� الكشف املبكر عن سرطان 2019:  انطلقت �� شهر يوليو عام    فعاليات مبادرة دعم �حة املرأة-3

كتلة   مؤشر  وتحديد  والطول  الوزن  قياس  الدم،  ضغط  (السكري،  السار�ة  غ��  األمراض  عن  والكشف  الثدي، 

أو ز�ادة الوزن)، فضًال عن االهتمام بال�حة اإلنجابية للسيدات، حيث �شمل  ا�جسم، ومستوى اإلصابة بالسمنة  

،وتم تدر�ب �افة الفرق الطبية ال�ي �عمل ضمن املبادرة، لضمان 18الفحص وتقديم التوعية للسيدات من سن  

الدو  نفقة  ع��  العالج  قرارات  ضمن  املبادرة  خدمات  إدراج  تم  الطبية،  ا�خدمة  من  مستوى  أفضل  لة تقديم 

 )، 53وا�خاضع�ن للتأم�ن الص�� القديم ومنظومة التأم�ن الص�� الشامل ا�جديد (

التمو�ل:-4 مصر   مصادر  وقعت   " بأنھ  يفيد  صفح��ا  ع��  تقر�را  �شرت  قد  بالقاهرة  األمر�كية  السفارة  �انت 

قيم��ا   تبلغ  اتفاقيات  ع��  الدولية  للتنمية  األمر�كية  الو�الة  خالل  من  املتحدة  ��    59والواليات  دوالر   4مليون 

 ).54من بي��ا ال�حة"( . ستدعم هذه االتفاقيات أولو�ات التنمية �� مصر �� مجاالت متعددة2019أغسطس

ولكن توجد إش�الية �� مصر حاليا، حيث أو�ح الدكتور ع�� عبد    املبادرة ذات أهمية ك��ى بالنسبة للمرأة،-5

هللا مدير معهد الدراسات الدوائية، بأن أزمة نقص األدو�ة املعا�جة للسرطان عامة لك��ا خانقة �� وزارة ال�حة. 

ر �� األدو�ة ا�جينية والبيولوجية والسرطان ع�� االست��اد فقط، األمر الذي يجعل كما أرجع األسباب إ�� اعتماد مص 

تلك األدو�ة أك�� عرضة للتأثر بأزمة الدوالر ونقص اإلمدادات العاملية، و�حسب الدكتور محمد عز العرب مستشار 

املهمة مثل أدو�ة السرطان، وعدم   املركز املصري ل�حق �� الدواء فإنھ البد من رفع ا�خزون االس��اتي�� من األدو�ة

أشهر لتفادي    6إ��    3االعتماد فقط ع�� االست��اد. باإلضافة إ�� رفع االحتياطي الدوائي م��ا ع�� األقل ملدد ت��اوح من  

 ).55(  .”هذه األزمات املتكررة

 

   مصدر  2018أبريل  17) نرش بتاريخ 2050رير عن توقع ارتفاع نسبة اإلصابة عام الرسطان تحت الحصار (تق  52
 مصدر  2022مارس  14لدعم صحة املرأة املرصية (الهيئة العامة لالستعالمات) بتاريخ املبادرة الرئاسية   53
 مصدر   2019أغسطس  4مليون دوالر ملرص؛ نرش بتاريخ  59الواليات املتحدة توقع اتفاقيات بقيمة قدرها   54
   مصدر  2022سبتمرب  30نقص العالج: مرىض الرسطان يف مرص يعانون من الداء واختفاء الدواء، نرش بتاريخ   55

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202619/3/647019/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84.aspx
https://sis.gov.eg/Story/232129/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9?lang=ar
https://eg.usembassy.gov/ar/apr080419/
https://masr360.net/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7/


Page 20 of 51 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 11, 2022      

 

 مليون صحة):   100مبادرة االكتشاف المبكر وعالج مرضى سرطان الكبد (تحت شعار 

"  2022مارس    27��    شعار  تحت  املبادرة  إطالق  ال�حة  وزارة  �حة  100أعلنت  ملبادرة  مليون  امتدادًا  وأ��ا   ،"

انطالق  و�عت�� حلقة وصل ونقطة  السار�ة"،  غ��  األمراض  املبكر عن  والكشف  �ىي  "القضاء ع�� مرض ف��وس 

درة "دعم �حة املرأة"، للكشف املبكر عن  جديدة ملبادرات الكشف املبكر عن األوامر السرطانية، وال�ي �شمل مبا

 ).56سرطان الثدي (

 المبادرة الرئاسية لكشف األمراض غير السارية: 

املش�لة: الدمو�ة،   حجم  واألوعية  القلب،  أمراض  و�شمل  املعدية،  غ��  األمراض   �� السار�ة،  غ��  األمراض 

لل األسا�ىي  السبب  و�عد  املزمنة.  الصدر  وأمراض  والسكر،  مصر،  والسرطان،   �� املزمنة  واإلعاقات  املبكرة  وفاة 

أك�� من   الدمو�ة مسئولة عن  80و�عت�� مسئولة عن  القلب، واألوعية  أمراض  أن  الوفيات، حيث  % من إجما�� 

 

 مصدر     2022/ 27/3مليون صحة، نرش بتاريخ  100خالد عبد الغفار: مبادرة الكشف عن رسطان الكبد تأىت تحت مظلة   56
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).  57%. (1% والسكر  4%، واألمراض الصدر�ة املزمنة بنسبة  14%، و�ل��ا السرطان بنسبة  46معظم الوفيات بنسبة  

والكشف   مليون مواطن،  50، وأن املس��دف هو فحص  2018أغسطس  30املبادرة يوم  وتم اإلعالن عن إطالق  

املبكر عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيھ املكتشف إصاب��م لتلقي العالج بمختلف 

%  70وحدات ومستشفيات ا�جمهور�ة، وخفض الوفيات الناجمة عن األمراض غ�� السار�ة وال�ي تمثل حوا��  

 ). 58. (.الوفيات �� مصر من

 قرض البنك الدو�� (سبقت اإلشارة إليھ)  تمو�ل املبادرة:

 مليون مواطن، وات�ح أن:  50، وال�ي شملت ما يقرب من 2019ان��ت املبادرة �� أبر�ل  نتائج املبادرة: 

الدم   • ضغط  بارتفاع  اإلصابة  (21متوسط  و  %10  إ��    413مالي�ن  النسبة  تصل  ــ  �30ألفا)،   �� عض % 

 ا�حافظات)،  

 % �� �عض ا�حافظات. 6تتجاوز  – ألف)  570مليون و 2% متوسط اإلصابة بالسكر (5و •

% �عانون وزنا 75و�خصوص السمنة، ف�انت النتيجة أن ر�ع املصر��ن فقط يتمتعون بوزن طبي��، بينما   •

إ�� مرحلة السمنة، والسمنة املفرطة، وهو مؤشر خط�� إذا علمنا أن ا لسمنة سبب رئي�ىي  زائدا وصوال 

 ).59لإلصابة بمعظم األمراض املزمنة (

 ويشمل عدة مالحظات:   املردود ع�� �حة املصر��ن:

مليون   2.5؛ حيث أعلنت املبادرة عن وجود  2019أوال: يوجد تباين وا�ح ب�ن نتائج املبادرة و��ن األرقام الدولية لعام  

،  2019%، �� ح�ن أنھ ووفقا لتقديرات دولية عام  5مصري مصاب بالسكرى وأن متوسط اإلصابة ب�ن املصر��ن  

 

 املرصية)  موقع وزارة الصحةمليون صحة (  100األمراض غ� السارية /   57
 2018سبتمرب  30) يف هيئة االستعالماتمليون صحة لف�وس ىس واألمراض غ� السارية ( 100وزارة الصحة تعلن إطالق مبادرة   58
 5/2/2021) نرش بتاريخ  مصدريف دفرت أحوال صحة مرص: فتش عن األمراض املعدية، (  59
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مالي�ن مر�ض   9ة بالسكر حيث �ش�� األرقام لوجود قرابة  فإن مصر تحتل املركز التاسع عامليا للدول األع�� إصاب

 ). 60بالسكر �سبة كب��ة م��م يجهلون أ��م مر�ىى. (

، من خالل تقر�ر دو�� حمل عنوان «أطلس مرض السكري»  ومازلت أعداد املر�ىى �� ز�ادة مستمرة �عد ان��اء املبادرة

اشرة، حيث جاءت مصر األو�� ب�ن الدول العر�ية �عدد  �� ��ختھ الع (IDF) أصدرتھ منظمة االتحاد الدو�� للسكري 

% و�جما�� عددهم  20.9عامًا، لتصل �سب��م إ��    79و  20املصاب�ن بمرض السكري الذين ت��اوح أعمارهم ما ب�ن  

 )61. (2021مليون �خص خالل عام  10.9

من بي��ا موافقة هيئة الدواء املصر�ة ع��  ،  الز�ادة املستمرة �� أسعار أدو�ة األمراض املزمنة باألسواق املصر�ةثانيا:  

 ). 62ز�ادة سعر عقار األ�سول�ن، الذي �ستخدم لعالج مر�ىى السكر، (

 مبادرة رئاسية للتشجيع على تلقي لقاحات كورونا: “معا لنطمئن.. سجل اآلن".. 

التمو�ل:-1 ومصادر  األر�عاء   الفكرة  يوم  نطم�ن"  "معًا  عنوان  تحت  جديدة  رئاسية  مبادرة  أطالق  تم 

مليون دوالر منحة مقدمة من الو�الة األمر�كية   46بتمو�ل  )،  63�حث املواطن�ن ع�� أخذ اللقاح (  2021/سبتم��/15

 ).64وال�ي تنشر بدورها أخبارا متتالية ع�� صفح��ا، ( USAID/EGYPT للتنمية الدولية

ت إ�� مصر منح دولية كث��ة، ��دف إ�� دعم و�عز�ز قدرا��ا ع�� مواجهة و�اء �ورونا �شمل تور�د �افة أنواع وقد ورد

اللقاحات با�جان، إضافة إ�� منح مالية للتدر�ب، والدعاية وز�ادة التحف�� ع�� التطعيم بلقاحات �ورونا، وم��ا 

 ).65�ورونا” �� مصر (مالي�ن دوالر كمساعدات عاجلة مل�افحة ف��وس “ 5تقديم 

 ع�� النحو التا��: “، إ�� مصر با�جان  19وصلت جميع أنواع لقاحات كورونا، " كوفيد_-2

 

 مصدر   2020/ 12/3مرص يف املركز التسع عامليا، مرض السكرى، تاريخ النرش   60
 مصدر   2022/ 15/2، ومرص األوىل عربيا، نرش بتاريخ 2021السكرى يهدد العامل، نصف مليار يف   61
    4/6/2022)، مصدرمعاناة مزدوجة للمرىض، ملاذا ارتفعت أسعار األدوية يف مرص(  62
   مصدر   2021سبتمرب  15معا لنطمنئ سجل اآلن مبادرة رئاسية للتشجيع عىل تلقى لقاح كورونا...نرش يف   63
   رابط(فيس بوك) تنرش أخبار متوالية عن وصول دعم كورونا ملرص   USAID/EGYPTصفحة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية       64
 مصدر  2021أكتوبر  14مالي� دوالر منحة أمريكية ملرص ملكافحة ف�وس كورونا نرش بتاريخ الخميس  5  65
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شركة   -1 من  هدية  وصلت  األو��  والدفعة  الصينية،  ا�ح�ومة  من  با�جان  هدية  "سينوفارم"   G42لقاح 

 اإلماراتية. 

الص� -2 من  كب��ة  حاو�ات   �� ا�خام  املادة  وصلت  "سينوفاك"  مصا�ع  لقاح   �� والتغليف  التعبئة  وتمت  ن، 

"اللقاح  اسم  تحت  إعالميا  لھ  ال��و�ج  وتم  "فاكس��ا/سينوفاك"،  تجارى  اسم  وحمل  بالقاهرة،  فاكس��ا 

 املصري".

لقاح "أس��از�ني�ا/ أكسفورد" وصل با�جان ع�� آلية �وفاكس التا�عة ملنظمة ال�حة العاملية من بلد املنشأ  -3

 تحت اسم "�وفيدشيلد".و�� الهند بنسبة كب��ة 

ا�خصصة  -4 امل��دات  بتوف��  اليونيسيف  منظمة  وقامت  با�جان،  وصل  األمر��ي  بيونتيك"  "فايزر/  لقاح 

 تحت الصفر حسب �عليمات الشركة املنتجة.  70بحرارة سالب 

 “الرو�ىى هدية با�جان من وزارة الشباب والر�اضة الروسية.  Vلقاح "سبوتنيك -5

 جو�سون" وصل با�جان؛ بتمو�ل من االتحاد األفر�قي ع�� آلية "�وفاكس" العاملية. لقاح "جو�سون آند  -6
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 : (المشروع القومي لتنمية الريف المصري) مبادرة حياة كريمة:

للمبادرة:   أساسية  أهداف  أر�عة  األساسية،  -1توجد  البنية  العمل،-2تحس�ن  فرص  التدخالت -3خلق 

  ائج واألثر،املتا�عة لقياس النت-4االجتماعية،

   من خالل أر�عة مصادر للتمو�ل تم اإلعالن ع��ا:التمو�ل: 

 ).66موازنة الدولة: اعتماد مخصص ل�ل مرحلة حسب تصر�حات وز�ر املالية ( -1

 ).67تحت رعاية البنك املركزي املصري، ( بنك... 11مساهمة  -2

 مساهمات مجتمعية بالداخل وا�خارج: -3

العامل�ن   • ال�جرة لمن املصر��ن  أمناء مؤسسة ملتقى با�خارج مثل استقبال وز�رة  رئيس مجلس 

شباب ا�خ�� للتنمية، و�� مؤسسة مصر�ة خ��ية بدولة ال�و�ت، لدعم «حياة كر�مة» بمحافظة  

 ).68الفيوم. (

 

   مصدر  2022/ 20/3اريخ مليار جنيه مخصص باملوازنة الجديدة لحياة كر�ة، نرش بت 250املالية   66
 مصدر  2022/ 8/ 1البنوك املرصية تدعم املجتمع، نرش بتاريخ   67
 مصدر   10/2021/ 29ة حياة كر�ة نرش يف كواليس لقاء وزيرة الهجرة مع شباب ملتقى الخ� بالكويت لدعم مبادر   68
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�� تنفيذ املبادرة    ضمن مساهمة الغرف التجار�ة االجتما��،    بروتوكول �عاون مع بنك ناصر •

 ). 69( .الرئاسية «حياة كر�مة»، بجميع ا�حافظات

دعم مؤسسة ه��ميس للتنمية االجتماعية بتوف�� املوارد املالية للمشروع واملساهمة �� البحوث  •

 ).70(  2022امليدانية، ملدة ستة أشهر تبدأ من إبر�ل وتنت�ي �� سبتم�� 

 قروض ومنح ودعم خار��:  -4

 ) 71تحاد األورو�ي والو�الة الفر�سية للتنمية، لدعم مشروعات مبادرة حياة كر�مة. (التعاون ب�ن اال •

 ).72يدعم مبادرة حياة كر�مة. (  (UNSDCF)برنامج األمم املتحدة للتعاون اإلنمائي املستدام •

الطبية  افل  القو �شمل  املبادرة   �� الص��  ا�جمعة  املكون  يوم  والس�ان،  ال�حة  وزارة  أعلنت  حيث   :7 

 )،  73( .قوافل طبية ضمن املبادرة، للكشف والعالج مجانًا �� عدد من التخصصات الطبية 3، إطالق 2022كتو�رأ

،خالل حملة ترو�جية مماثلة  2007واملعروف �حيا أن القوافل الطبية مشروع قديم بدأ �� جميع ا�حافظات عام  

و�انت لھ مخصصات مالية �خمة، ولكن  ا�جدوى ال�حية  ملا يحدث اآلن وذلك �عد االنتخابات الرئاسية قبلها،  

لم تكن تتناسب بصورة عامة مع حجم اإلنفاق، وتمت إعادة تقييم لل��نامج �� عهد الرئيس مر�ىى رحمھ هللا، حيث  

؛ قرر د. مصطفى حامد وز�ر ال�حة �� ح�ومة الدكتور هشام قنديل  نقل ا�خصصات  2012أغسطس    6و�تار�خ  

ن القوافل الطبية مل��انية أقسام االستقبال والطوارئ باملستشفيات لتحس�ن خدمة املواطن�ن بصورة  املالية �جزء م

 ).74عاجلة، مع ترك �عض القوافل �� املناطق ال�ي �عا�ي من نقص ا�خدمة ال�حية. (

 

 مصدر  2022/ 1/ 5بروتوكول تعاون ب� ب� بنك نارص ومبادرة حياة كر�ة بتاريخ   69
  مصدر  4/4/2022ه�مس للتنمية االجت�عية توقع بروتوكول تعاون لدعم حياة كر�ة   70
    2022مايو 10) أموال الغداالتحاد األوروىب يدعم حياة كر�ة (  71
 مصدر   2022/ 11/3تعاون ب� برنامج األمم املتحدة اإل�ايئ وحياة كر�ة    72
   مصدر  2022أكتوبر  7قوافل ضمن مبادرة حياة كر�ة نرش يف  3تخصصا.. «الصحة» تطلق  11يف   73
  2012أغسطس  6)نرش يف الوطن وزير الصحة يقرر نقل مخصصات القوافل الطبية مليزانية أقسام الطوارئ واالستقبال، (  74
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 المبادرة الرئاسية للعناية بصحة األم والجنين: 

 ل �ل م��ا داللة خاصة:ونتناول تلك املبادرة من خالل ثالثة محاور تحم

 �شر موقع يونيسيف/ مصر؛حيث    ا�حالة ال�حية لألم والطفل �انت تبشر با�خ�� قبل بدء املبادرة:  •

الـ   خالل  مصر  "�جلت  "التحدي":  عنوان  تحت  التا��  �حة   ٢٥التقر�ر   �� مهمة  إنجازات  األخ��ة  سنة 

حالة وفاة    27إ��    108ا�خامسة من  األطفال ومعدالت وفيا��م، فقد انخفضت وفيات األطفال دون سن  

، كما �ان هناك تحسنا م�حوظا �� مجال رعاية ا�حمل  2014وح�ى    1988ل�ل ألف طفل خالل الف��ة من  

% م��ن رعاية 83% من األمهات لفحوصات الرعاية الطبية أثناء حملهن، وتلقت  90�� مصر؛ حيث خضعت  

)، وذلك �� إشارة إ�� العديد 75فرق طبية مدر�ة" (  % من الوالدات ع�� يد92وجرت    .منتظمة خالل ا�حمل

السيدات   الطفولة  تطعيمات  و�رامج  والطفل،  األم  برنامج �حة  مثل  اليونيسيف  تبن��ا  ال�ي  ال��امج  من 

بالر�ف  القابالت  وتدر�ب  والطفولة،  األمومة  رعاية  بمراكز  الطبيعية  الوالدة  دار  و�رنامج  ا�حوامل، 

 ال��امج الداعمة. وا�حضر، وغ��ها من 

، للكشف املبكر عن األمراض  2020�� شهر مارس    املبادرة الرئاسية للعناية ب�حة األم وا�جن�نبدأت   •

املنقولة من األم ل�جن�ن، وخفض وفيات األمهات، ومتا�عة حالة األم واملولود، واكتشاف عوامل ا�خطورة،  

مليون سيدة   1.2الل ف��ة النفاس، وتم فحص  واتخاذ اإلجراءات املناسبة، و�ضافة املغذيات الدقيقة خ

عام   مبادرة  76(  2021ح�ى  فعاليات  خالل  من  النشاط  وتم  البنك   100).  بقرض  واملمولة  �حة  مليون 

 الدو��.

، وم��ا  2022امل�ح الص�� لألسرة املصر�ة    وردت مؤشرات �ارثية �� تقر�ر ا�جهاز املركزي لإلحصاء حول  •

 )؛77ع�� سبيل املثال :(

 

 ) موقع اليونيسيفالصحة يف مرص (  75
 مصدر   2022أبريل   21مبادرات رئاسية لتعزيز النظام الصحي، تعرف عليها يف   76
 رابط   2022أغسطس 30املسح الصحي لألرسة املرصية (الجهاز املركزي لإلحصاء) بتاريخ   77
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مع   2014بصفة عامة ع�� مستوى �ل األقاليم مقارنة مع م�ح    اع �سبة الوالدات القيصر�ة ارتف -1

%) 52%) مقابل (72ارتفاعها با�حضر بصفة خاصة، فقد زاد معدل الوالدات القيصر�ة ليصل إ�� (

 ،2014من إجما�� الوالدات �� م�ح ص�� عام 

 

  14، مقابل  2021ل�ل ألف مولود عام    18��  ليصل إ  ارتفاع �� معدل وفيات األطفال حدي�ي الوالدة -2

 .2014�� األلف فقط 

 

و�قراءة تحليلية ملا ورد �� تقر�ر ا�جهاز املركزي لإلحصاء؛ يت�ح وجود تدهور وا�ح �� خدمات الرعاية ال�حية  

ع ، ظهرت �� ارتفا2014مقارنة �عام    2021للسيدة ا�حامل وللطفل حديث الوالدة، �� مؤشرات إحصائيات عام  
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�سبة الوالدات القيصر�ة لتصبح مصر �� املرتبة األو�� عامليا، وارتفاع �� معدل وفيات حدي�ي الوالدة وذلك ع��  

 . 2018الرغم من تطبيق املبادرة الرئاسية حول �حة األم وا�جن�ن بداية من عام 

 مبادرة الكشف المبكر عن األنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس االبتدائية: 

وز  ملبادرة  أعلنت  تنفيذًا  «إنھ  والتعليم  ال��بية  ألمراض   100ارة  الشامل  القومي  امل�ح  عمل  سيتم  �حة،  مليون 

، أعلنت 2022أبر�ل    11)، و��  78، (2020ف��اير    10األنيميا والتقزم والسمنة لتالميذ املرحلة االبتدائية، اعتبارا من  

مليون طالب مس��دف   15�جمهور�ة، من ب�ن  مليون طالب بمختلف مدارس ا12ال�حة عن فحص حوا��    وزارة

 ). 79فحصهم �� املرحلة االبتدائية، (

تتضمن إجراء امل�ح الط�ي للطالب وقياس الوزن، والطول، و�سبة الهيموجلو��ن بالدم، للكشف   خدمات املبادرة

 ة التعليم. عن أمراض سوء التغذية، ووضع اآلليات الالزمة لتحس�ن �حة الطالب، وذلك بالتنسيق مع وزار 

؛ كشف الدكتور طارق شو�� وز�ر التعليم (السابق)، أن  2021أغسطس    3  بتار�خ  النتائج واملؤشرات ال�حية:

 ):80نتائج عمليات امل�ح أسفرت عن النتائج التالية (

 %).25مليون طالب بالسمنة، (بنسبة  3إصابة  •

 %)67مليون طالبا باألنيميا، (بنسبة  8إصابة  •

 %)  8إصابة مليون طالبا بالتقزم، (بنسبة  •

 

    9/2/2019يف   مصدرمليون صحة للكشف عن األنيميا والتقزم والسمنة ب� طلبة املدارس،  100بدء حملة   78
  مصدر  2022مليون طالب باملدارس االبتدائية، نرش بتاريخ مايو  11.2الصحة فحص   79
   مصدر  3/8/2021أرسار ملف التغذية، وأرقام صادمة عن األنيميا والتقزم، نرش بتاريخ   80
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 املبادرة ترتبط ارتباطا وثيقا بدراسة أهمية التغذية املدرسية، وتطورا��ا: 

منة والتقزم من أهم مشا�ل سوء التغذية �� السن املدر�ىي، وهذا يؤكد ع�� أهمية التغذية املدرسية  األنيميا والّسِ

، و��دف إ�� تقديم وجبة غذائية تمثل �سبة ال تقل عن  1942لسنة    25وال�ي بدأت  �� مصر بصدور القانون رقم  

% من االحتياجات اليومية للطالب و�نسب متوازنة،، و�عليم اآلداب والسلوكيات ال�حية وا�جتمعية السليمة، 20

االنتظام التغذية املدرسية أحد أهم م�ونات ا�حماية االجتماعية، وأحد األدوات ال�ي ��جع الطالب ع�� ا�حضور و 

�� املدرسة وأحد األدوات ال�ي تخفف العبء عن األسرة وتحسن �حة األوالد وقدر��م ع�� االستيعاب وال��ك��،  

و�عتمد مصر ع�� املنح ا�خارجية لتوف�� واستمرت التغذية املدرسية موجودة، مع ف��ات انقطاع تطول وتقصر،  

، لهذا 2016�� د�سم��  ،  مليون يورو  120�ن بقيمة  التغذية لطالب املدارس، فيما حصلت القاهرة ع�� منحت

 )81( .الغرض 

 وأخ��ا حدثت �عض التطورات �� السنوات القليلة املاضية: 

 

 مصدر  7201مارس  15وجبات تحيا مرص تسمم التالميذ والجيش يتجاهل   81
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صدر قرار رئا�ىي بت�ليف جهاز ا�خدمة الوطنية بالقوات املس�حة بتور�د وجبات التغذية   2016أكتو�ر    3��   •

 ).82املدرسية. (

ال2017مارس   • التسمم  حوادث  انتشرت  اال��امات ؛  و�انت  محافظات  عدة   �� املدارس  طلبة  ب�ن  غذائي 

) امللف،  وغلق  التكتم  تم  ولكن  الوطنية،  ا�خدمة  جهاز  حول  التعليم 83تنصب  وز�ر  قرار  فورا  وصدر   ،(

 )،  84بوقف التغذية املدرسية (

يش، ع��  شركة «سايلو فودز» اململوكة ل�ج ، أصدر السي�ىي قراره باألمر املباشر بت�ليف  2021أغسطس   •

 ). و�دأ التور�د �عدها �شهر�ن مباشرة.85مليار جنيھ. ( 8حق تور�د الوجبات املدرسية؛ ومنحها 

د�سم��   • النيابة 2021و��  و�اشرت  قنا،  بمحافظة  املدارس  طلبة  ب�ن  غذائي  �سمم  حاالت  حدثت   ،

 .86التحقيق

و�الرغم من أهمية نتائج مبادرة الكشف عن األنيميا والسمنة والتقزم، وصرف العالج الدوائي لبعض ا�حاالت، إال  

 أن التغذية املدرسية السليمة واآلمنة تظل �� األساس �� الوقاية من جميع مشا�ل سوء التغذية ب�ن طلبة املدارس.  

 االعتالل الكلوي: لمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ا 

املبادرة • سبتم��    انطلقت  شهر  (ارتفاع 2021��  مزمنة  أمراض  من  �عانون  الذين  املواطن�ن  و�س��دف   ،

ضغط الدم، والسكرى) بضرورة ز�ارة الوحدات ال�حية لالستفادة من خدما��ا واالطمئنان ع�� حاال��م 

زمن، يتم إحالتھ إ�� املستشفيات لتلقي  ال�حية، �� حالة التأكد من إصابة املر�ض باالعتالل ال�لوي امل

استخدام  ع��  ال�حية  بالوحدات  الطبية  الفرق  تدر�ب  يتم  حيث  املبادرة،  ضمن  با�جان  الالزم  العالج 

 ).87( .««جهاز الكشف املبكر عن االعتالل ال�لوي 

 

 مصدر  2016/ 3/10جهاز الخدمة الوطنية بالقوات املسلحة يقوم بتقديم الوجبات املدرسية، نرش يف   82
 مصدر 3/2017/ 15تسمم طالب سوهاج، رشكة مملوكة للجيش وردت التغذية   83
   3/2017/  22يف  مصدروقف التغذية املدرسية، والتحقيق يف أسباب التسمم باملدارس    84
 3/8/2021) يف موقع رئاسة الجمهوريةالسييس يفتتح مصانع سايلو فودز (  85
   12/2021/ 15تحديث  مصدرالنيابة تحقق يف تسمم تالميذ مدارس بسبب الوجبات املدرسية   86
 2/2022/ 22) نرش بتاريخ الهيئة العامة لالستعالماتاملبادرة الرئاسية للكشف املبكر عن االعتالل الكلوي (  87
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https://www.presidency.eg/ar/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%B2-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-3-8-2021/
https://sputnikarabic.ae/20211123/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1052647655.html
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ون �سمة، و��  حالة ل�ل ملي  650الغسيل ال�لوي  تبلغ �سبة االحتياج إ��  منتشر �� مصر، و   الفشل ال�لوي  •

 أك�� من ضعف النسبة العاملية، وفقا ل�جمعية املصر�ة ألمراض وزراعة الك��، 

  10باملئة من املصاب�ن �� مصر مقارنة بالنسبة العاملية وال�ي تبلغ نحو    25وتصل �سبة الوفاة ألك�� من   •

 )،  89ك�� انتشارا �� مصر، (). و�حتل مرض الفشل ال�لوي املركز السا�ع �� قائمة األمراض األ88باملئة فقط (

ألف مر�ض يحصلون    26ألف مر�ض، م��م قرابة    64و�بلغ عدد مر�ىى الغسيل ال�لوي امل�جل�ن �� مصر   •

ا�خدمة  ع��  يحصلون  والبا��  ا�ح�ومية،  والنوعية  واملركز�ة  العامة  باملستشفيات  جلسا��م  ع�� 

 املراكز ا�خاصة،باملستشفيات ا�جامعية ومستشفيات الشرطة والقوات املس�حة و 

من   • ال�لوي  الغسيل  جلسة  سعر  ز�ادة  والس�ان،  ال�حة  وز�ر  إ��    325قرر  ل�جلسة   500جن��ًا  جنيھ 

يوم   اعتبارًا من  (2022أكتو�ر    5الواحدة،  وا�حاليل،  املستلزمات  أسعار  ارتفاع  إ��  السبب  وأرجع   ،90 .(

ب فئات الشعب، وتوجد فئات أخرى وانتشرت تصر�حات رسمية حول تحمل الدولة ت�اليف العالج ألغل

 ع�� نفق��م ا�خاصة. 

 مبادرة «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان اإلبصار: 

وملدة ثالث سنوات، و�س��دف الت�خيص والعالج املبكر ملسببات ضعف وفقدان اإلبصار،   2019بدأت �� يناير  

 االت األو�� بالرعاية. مالي�ن طالب، باإلضافة إ�� مليو�ي مواطن من ا�ح  5بالكشف ع�� 

 جمعيات خ��ية ك��ى. 4الت��عات ع�� صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع  مصادر التمو�ل:

 

 مصدر  2022يناير 10الفشل الكلوي يف العامل العريب معاناة ال تنتهى، نرش بتاريخ   88
 مصدر 11/2019/ 12رص، نرش بتاريخ أعىل نسبة وفيات يف العامل، من ينقذ مرىض الفشل الكلوي يف م  89
   مصدر  2022/  10/  16قرار بزيادة أسعار جاسات الغسيل الكلوى نرش بتاريخ   90
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، �شرت الهيئة العامة لالستعالمات أن عدد املستفيدين من املبادرة 2022مارس    14بتار�خ اإلثن�ن،  نتائج املبادرة:  

 .)91محافظات ( 10�عدى منذ إطالقها املليون وذلك �� 

من تقر�ر اإلنجازات يت�ح انتشار املبادرة �� عشر محافظات فقط، وهذا �ع�ى قصور شديد ��   املردود الص��:

 تقديم ا�خدمة ال�حية �جميع املواطن�ن وغياب العدالة واملساواة. 

 مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع عند حديثي الوالدة:

لنت وزارة ال�حة والس�ان، انطالق مبادرة اكتشاف وعالج ضعف وفقدان مليون �حة”، أع  100امتدادًا ملبادرة “

يوم   الوالدة،  حدي�ي  األطفال  عند  محافظات 2019سبتم��    1السمع  بجميع  ا�جدد،  املواليد  �ل  و�س��دف   ،

وحدة   1300ا�جمهور�ة كمرحلة واحدة، من خالل عمل فحص سم�� لألطفال بالوحدات ال�حية البالغ عددها  

يتم التعامل مع الطفل   أيام،  7إ��    3جميع محافظات ا�جمهور�ة، والفحص �س��دف األطفال من عمر  منتشرة ب

مليون   2.8)، وتم فحص  92(  .وفقًا �حالتھ ال�حية، سواء بتوف�� عالج دوائي أو تركيب سماعة األذن أو زراعة قوقعة

 نب مشا�ل التخاطب.، وأهمية املبادرة هو �سهيل فرص العالج، وتج2022أبر�ل  12طفل ح�ى 

 المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن األمراض الوراثية لحديثي الوالدة: 

)،  93، و��دف إ�� الكشف املبكر عن األمراض الوراثية لألطفال حدي�ي الوالدة (2021يوليو    13انطلقت املبادرة ��  

لوزارة ال�حة والس�ان، أن املبادرة ، حيث أعلن املتحدث الرس�ي  2022مايو    6آالف طفل ح�ى يوم    107وتم فحص  

مرضًا وراثيًا لدى األطفال املبتسر�ن بحضانات مستشفيات وزارة ال�حة   19�� مرحل��ا األو�� تقوم بالكشف عن  

والس�ان، ومن املقرر أن �شمل املرحلة الثانية من املبادرة إجراء امل�ح الط�ي �جميع األطفال حدي�ي الوالدة ب�افة 

 ). 94( .ة ع�� مستوى ا�جمهور�ة الوحدات ال�حي

 

 )  الهيئة العامة لالستعالماتمبادرة نور حياة (  91
   1/9/2019) نرش بتاريخ مصدرف املبكر عن ضعف السمع ب� حديثى الوالدة،(اطالق مبادر الكش   92
 24/2/2022)  نرش بتاريخ الهيئة العامة لالستعالماتاملبادرة الرئاسية للكشف املبكر عن األمراض الوراثية لحديثى الوالدة (  93
 مصدر    6/5/2022ألف طفل حديث الوالدة منذ انطالق املبادرة وحتى  107الصحة فحص   94

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.sis.gov.eg/Story/232125/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9?lang=ar
https://www.cairo24.com/347876
https://sis.gov.eg/Story/229482/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9?lang=ar
https://www.nile.eg/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d8%ad%d8%b5-107-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84


Page 33 of 51 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 11, 2022      

 المبادرة الرئاسية لعالج مرضى الضمور العضلي الشوكي في األطفال: 

مستشفى معهد ناصر تم حقن أول حالة ملر�ىى ، و��  2021أعلنت وزارة ال�حة  عن اطالق املبادرة �� شهر يوليو  

، وقد أو�حت الدكتورة ناجية فه�ى املشرفة ع�� الفر�ق الط�ي بمستشفى 2021أغسطس    3يوم    ضمور العضالت

بأن   التخص�ىي  شمس  وفرت  ع�ن  قد  املنتجة  عقار   100الشركة  من  با�جان  الدواء   ع��  ل�حصول  فرصة 

الختيار األطفال �� الدول ال�ي لم يتم ��جيل العقار ��ا مثل مصر، وتضع الشركة شروطا    ،  zolgensmaزو�جن��ما  

املر�ىى، م��ا أال يز�د عمر الطفل عن عام�ن، وأن ت�ون الطفرة �� ا�ج�ن األول، ويعد العقار هو األع�� �� السعر 

و�س�� الوحدة ألن ي�ون بمصر مركزا  لألبحاث والتجارب اإل�لينيكية والسر�ر�ة "  عامليا، وأضافت د. ناجية فه�ى  :  

ة، وهو ما سيوفر العالج �� مصر �سعر مقبول خاصة مع توجھ شر�ات األدو�ة وم��ا ع�� األمراض ا�جينية والوراثي

"، �� ح�ن أو�ح الدكتور محمود املتي�ي رئيس جامعة ع�ن شمس أن هذا الدواء هو  املصر�ة لألبحاث �� هذا ا�جال

الور�دي ومل للمر�ض عن طر�ق ا�حقن  ُ�عطى  الذي  العالم   �� ا�جي�ي األول من نوعھ  رة واحدة فقط، وهو  العالج 

 ).95(.2019معتمد من إدارة الغذاء والدواء األمر�كية �� مايو 

حقن  ينتظرون  الذين  األها��  فو��  العالم،   �� حقنة  بأغ��  عام�ن  من  األقل  األطفال  لعالج  مبادرة  إطالق  و�عد 

ال��وتو�ول العال�� لي�ون لألطفال أقل من عمر   م�ن دون سبب وا�ح  شهور فقط وليس لعا  ٦أطفالهم بتغي�� 

)، وهذا التغي�� �� عمر الطفل املس��دف بالعالج، أظهر حالة من االستياء ا�جتم��، و�عدها وانتفض الشعب 96(

مليون جنيھ لشراء حقنة لعالج طفلة مصابة بالضمور   40حملة ت��عات من أجل تجميع أك�� من  املصري �لھ ��  

 ).97ملبادرة ومدى مصداقي��ا. (العض�� الشو�ي مما أثار الش�وك حول جدوى ا

 

    12/7/2021  مصدرحقن ثا� طفل مرصي مصاب بضمور العضالت نرش بتاريخ    95
   2022/ 6/ 1 مصدراملريض آخر من يعلم، تغي� بروتوكول عالج مرض الضمور العضيل يف األطفال     96
  رابط  2022يونيو  24مليون جنيه إلنقاذ الطفلة رقية نرش يف   40ن الجزيرة مرص: تجميع أكرث م  97
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ت��عا من شركة "نوفار�س" لعدد   يصل ملصر با�جانالعالج هو األغ�� �� الت�لفة عامليا، ولكنھ    مصدر التمو�ل:

الطبية   100 واإلجراءات  اإلقامة  وأجور  الطبية  التحاليل  ع��  باإلنفاق  مصر  تحيا  صندوق  و�قوم  عالج،  فرصة 

 باملستشفيات. 

  املردود ومدى جدوى هذا العالج ا�جي�ي: 

النواب رئيس بال�لية امللكية ا�جمعية املصر�ة لأل  ترى الدكتورة عبلة األلفي، عضو �جنة ال�حة بمجلس  عضاء 

لطب األطفال، أن هناك نوع�ن من العالج ا�جي�ي ا�خاص بمر�ىى ضمور العضالت، أحدهما يؤخذ عن طر�ق الفم 

و�كرر باستمرار واآلخر حقنة تؤخذ مرة واحدة �� العمر، لكن األبحاث العلمية لم تثبت فاعلية هذه ا�حقنة باهظة 

من شروطها أن تؤخذ قبل عمر عام�ن، وأو�حت أن ا�حقنة عالج   الثمن �� تحقيق �سب شفاء تامة خاصة أن

جي�ي �غ�� تركيبة ا�ج�ن ا�حامل للمرض ويغ�� األحماض األمينية و�وقف التدهور، لكن ا�خاليا العصبية والعضالت 
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صابة أشهر من اإل   6ال�ي أصيبت بالضمور ال �ستطيع عالجها، لذا يجب تناول هذه ا�حقنة �� وقت مبكر وقبل مرور  

 ).98( .باملرض

 المبادرة الرئاسية: متابعة حاالت العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا:

؛ ��دف متا�عة ا�حالة ال�حية وتقديم ا�خدمة الطبية للمصاب�ن بمنازلهم، من  2021يناير    6انطلقت املبادرة ��  

ن مصر �عد أول دولة �� العالم ستطبق )، وأكدت وز�رة ال�حة أ99( خالل إجراء ز�ارة دور�ة للمر�ىى بالعزل املن��� 

مبادرة رعاية ملصا�ي �ورونا «العزل املن���» بالعالم، وذلك ملتا�عة ا�حاالت البسيطة إ�لينيكيًا ملر�ىى ف��وس �ورونا 

) املن���،  للعزل  يخضعون  الذين  ضوابط 100املستجد  حول  معت��ا  �حيا  تخوفا  هناك  فقد  أخرى  ناحية  )،ومن 

خالل تلك ز�ارات الفرق الطبية للمر�ىى �ورونا �� العزل املن���، خاصة وأن نقابة األطباء قبلها التحكم �� العدوى  

�خصا ما ب�ن طبيب    13�انت قد طالبت بتوف�� مز�د من مستلزمات الوقاية لألطقم الطبية ال�ي تو�� من بي��ا نحو  

وعدم بدء تقديم ا�خدمة ال�حية إال باتخاذ  وممرض، كما طالبت األطقم الطبية �عدم االس��انة بإجراءات الوقاية  

 ).101االحتياطات الالزمة( 

 المجموعة الثانية: المبادرات الرئاسية لدعم الفريق الطبي والجودة:  

، وسبق دراسة تلك املبادرات بالتفصيل 2019و�شمل مبادرة تدر�ب األطباء با�خارج، ومبادرة عام الفر�ق الط�ي  

 )،102ة �� مصر: مبادرات �� غياب االس��اتيجيات"(تحت عنوان " السياسات ال�حي

 

   2022/ 20/7  مصدرالت  شكة إبرة لعالج ضمور العض  98
  مصدر  2022يونيو  19مبادرة الزيارات املنزلية ملصايب كورونا بالعزل املنزيل (هيئة االستعالمات) منشور   99

   مصدر   2021يناير  6 كورونا منشور  اليوم: إطالق مبادرة الرئيس ملتابعة العزل املنزيل ملرىض 100
 مصدر   2020/ 16/5ف�وس كورونا: الفرق الطبية تشكو اه�ل مشكالتها، نرش بتاريخ   101
 2022/ 10/ 6“ مصدرالسياسات الصحية يف مرص: مبادرات يف غياب االسرتاتيجيات "   102
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اقع الص��: تقر�ر للقوى العاملة �� بر�طانيا   ، حيث كشفانتشرت ظاهرة �جرة األطباء ل�خارج  املردود ع�� الو

بر�طانيا  إ��  املهاجر�ن  املصر��ن  األطباء  �سبة  ارتفاع  املتحدة»  اململكة   �� الطبية  واملمارسة  التعليم  «حالة  حول 

 )،104، (2022)، وتم �شر التقر�ر بداية شهر أكتو�ر 103، (2021ح�ى  2017%، وذلك منذ عام 202

 

 المجموعة الثالثة: المبادرات الرئاسية لتطوير البنية التحتية:  

 املبادرة الرئاسية التصنيع واالكتفاء الذا�ي من مشتقات بالزما الدم:-1

يوم   ال�حة  وزارة  فرق    2021أغسطس    19أعلنت  وانطالق  الدم،  ببالزما  للت��ع  الرئاسية  املبادرة  انطالق 

التواصل ا�جتم�� لت�جيع وتوعية املواطن�ن بأهمية الت��ع بالبالزما، تحت شعار "العالج جواك"، حيث يتم 

حتياطات ال�حية، و�تم �حب كمية إجراء الفحوصات الالزمة للمت��ع، ثم يجلس ع�� ا�جهاز، مع اتخاذ اال 

الدم ا�حددة منھ، وفصل البالزما آليا، ثم إعادة الكرات ا�حمراء مرة أخرى إ�� ا�جسم مرة أخرى، مع توعيتھ  

 

 مصدر   2021% عام  202اجرين من مرص اىل بريطانيا بنسبة تقرير رسمي: زيادة األطباء امله  103
104  The workforce report UK ( 2022) أكتوبر مصدر . 
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) بك��ة  �عدها  والسوائل  املاء  رقم  105�شرب  القانون  و�ان  وتجميع  2021لسنة    8).  الدم  عمليات  بتنظيم   ،

، ويشمل �ل عمليات الدم، 2021أبر�ل    19ها، قد تم التصديق عليھ بتار�خ  البالزما لتصنيع مشتقا��ا وتصدير 

صورة    �� إعاد��ا  ثم  ا�خارج،   �� مشتقا��ا  تصنيع  بقصد  و�سف��ها  مشتقا��ا،  وتصنيع  البالزما،  وتجميع 

) حيو�ة،  و��  106مستحضرات  الوزراء  صدر    2021أكتو�ر    6)،  مجلس  رئيس  بالالئحة   2021لسنة    2603قرار 

 ).107با�جر�دة الرسمية. (  يذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البالزما، و�شرالتنف

األزهر لفتوى  با�خالفة  البالزما  بيع  ع��  ينص  املادة    :القانون  فنصت  ال�ارثية،  املواد  عددا من  القانون  شمل 

ا�حادية عشر من الفصل ا�خامس ع�� أن يل��م مركز تجميع بالزما الدم بمنح املت��ع ِعوضًا يتناسب مع نفقات 

قواعد   التنفيذية  الالئحة  وتحدد  ت��عھ.  سبيل   �� املت��ع  يتحملها  أخرى  نفقات  وأي  التغذية،  ومقابل  االنتقال 

ب "الِعوض"، وتلك الصيغة امل��مة جاء تفس��ها وا�حا ومحددا وصر�حا ع�� لسان وز�رة ال�حة، وال�ي احتسا

أعلنت عن إعداد بطاقة للمت��ع يتم ��ا صرف مستحقاتھ بصورة مجمعة �ل ف��ة، بما يؤكد ع�� أ��ا عملية شراء 

صط�ح "املت��ع املنتظم"؛ وهو �ل متطوع  وتم استخدام م.سلعة من بائع يأخذ ِعوضا عن سلعتھ ال�ي �عرضها للبيع

للت��ع بالبالزما �ش�ل منتظم طبقًا للقواعد الطبیة، �ع�ي بوضوح أنھ "بائع للبالزما براتب منتظم"، وهذا يخالف 

  2020�عقيب �جنة الفتوى باألزهر الشر�ف ع�� مسألة بيع البالزما، حيث سبق وأن أصدرت �� شهر يونيو عام  

الزما الدم للمتعاف�ن من ف��وس �ورونا"، باعتبار أن البالزما من األ��جة و�نطبق عل��ا ما ينطبق فتوى "تحر�م بيع ب

ع�� األعضاء ال�ي يجّرم بيعها وفقا لنص القانون، لقولھ �عا�� �� إطار حرمة الدم املسفوح ح�ى من مأ�ول ال�حم: 

ُم". ودم ابن آدم   جزء منھ فهو تا�ع ألصلھ، كما نصت ع�� ذلك السنة القاضية بحرمة  "ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْملَْيَتُة َواْلدَّ

الدماء واألموال واألعراض، والناهية عن "ثمن الدم، وع�� ذلك فإنھ يحرم بيع الدم مطلقا؛ وحيث أن البالزما جزء 

� ذلك الشأن وجاء القانون املصري موافقا للشريعة اإلسالمية �  .من أجزاء الدم، فيحرم بيعھ كما يحرم بيع الدم

 

 2021/ 14/7) بتاريخ موقع وزارة الصحةانطالق املبادرة الرئاسية للتربع ببالزما الدم (  105
  مصدر   2021/ 19/4السييس يصدر قانون بالزما الدم.. بتاريخ   106
   10/2021/ 6) نرش بتاريخ رابط قرار رئيس مجلس الوزراء بالالئحة التنفيذية لقانون بالزما الدم (  107
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، �شأن تنظيم زرع 2010) لسنة  5، بتعديل �عض أح�ام القانون رقم (2017لسنة    124حيث نص القانون رقم  

 ).108( .األعضاء البشر�ة، ع�� تجر�م االتجار باألعضاء البشر�ة وغلظ من العقو�ة 

سبتم��   شهر  و��  "ف2022وأخ��ا،  �شاط  إضافة  ع��  املصري،  الوزراء  مجلس  وافق  فقد  وتنقي��ا  ،  البالزما  صل 

،  2022لسنة    56وتجميعها وتصنيع مشتقا��ا وتطو�رها" إ�� ا�جاالت الواردة �� املادة الثانية من قرار ا�جلس رقم  

من قانون   20وا�خاصة بتحديد شروط اعتبار املشروع االستثماري اس��اتيجيًا أو قوميًا �� مجال تطبيق حكم املادة  

رقم   البالزما" 2017لسنة    72االستثمار  ملشتقات  إيجيبت  "غر�فولز  شركة  مشروع  اعتبار  ع��  ا�جلس  ووافق   .

املشروعات االس��اتيجية والقومية، ومنحها من دون غ��ها املوافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" ع�� مشروع  من 

  20م��ا، و��شاء و�شغيل    إقامة و�شغيل مصنع لفصل البالزما وتنقي��ا لتصنيع املنتجات الدوائية ال��ائية املشتقة

غر�فولز إيجيبت ملشتقات البالزما" �� مركزًا لتجميع البالزما (املادة ا�خام للمصنع) �� مختلف أنحاء ا�جمهور�ة،  

بالتعاون مع    شركة مساهمة تا�عة لـ"جهاز مشروعات ا�خدمة الوطنية" اململوك لوزارة الدفاع املصر�ة (ا�جيش)،

). و�رأس مجلس إدار��ا اللواء طبيب مجدي أم�ن مبارك، الذي �ان �شغل 109(   سبانيةشركة "غر�فولز إس إيھ" اإل 

 منصب مدير إدارة ا�خدمات الطبية بالقوات املس�حة. 

�� املردود من املبادرة:   القانون رقم    يتخلص  ، من خالل فرض  2021لسنة    8أن إطالق املبادرة بدأ �عد أن مهد 

ع�� �ل من يدير مركزًا لتجميع بالزما الدم، أو مصنعًا لتصنيع مشتقا��ا، من    غرامة مالية تصل إ�� مليو�ي جنيھ

دون ترخيص، أو شرع �� تصدير أو است��اد بالزما الدم با�خالفة ألح�ام القانون، أو حصل ع�� دم أو بالزما من  

ال مجلس  أصدر  و�عدها  ا�خالفة،  تكرار  حال   �� الغرامة  ومضاعفة  طبيًا،  الئق  غ��  باستحواذ  مت��ع  قراره  وزراء 

 شركة ا�جيش ع�� الرخصة الوحيدة ملشروع إقامة و�شغيل مصنع فصل البالزما وتنقي��ا.

 

 . 9/3/2021) نرش بتاريخ مصدر يف مرص: بيع بالزما الدم باملخالفة لفتوى األزهر (  108
 . 14/9/2022) بتاريخ مصدرصل عىل رخصة ذهبية لتصنيع بالزما الدم (الجيش املرصى يح   109
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 مبادرة المشروع القومي للمستشفيات النموذجية:

)،  110مليار جنيھ، (  6.1مستشفى ح�ومي با�حافظات،    29مستشفى جام��، و  19مستشفى م��ا    48ويشمل تطو�ر  

مع منظومة التأم�ن الص�� ا�جديد، ومثال ذلك إعالن وزارة ال�حة عن ان��اء تطو�ر مستشفى   لت�ون نواة التعاقد

 ).111الزهور النموذ�� ببورسعيد، (

صورة مستشفى الزهور النموذ�� ببورسعيد، واملنشورة ع�� موقع رئاسة ا�جمهور�ة، جاءت تحمل   مصادر التمو�ل:

ع� يدل  وهذا  الفؤاد،  دار  مجموعة  باسم  تمو�ل  الفتة  مصادر  أهم  من  �عت��  ا�خاص  القطاع  مع  الشراكة  أن   �

 املبادرة. 

 

حيث أعلن املتحدث الرس�ي باسم وزارة ال�حة والس�ان �� بيان رس�ي   عسكرة إدارة املستشفيات النموذجية:

لھ خلفية2018د�سم��    22يوم   ي�ون  النموذجية  للمستشفيات  إداري  باختيار مدير  “إن وز�رة ال�حة وجهت   : 

 

   17/7/2018) نرش بتاريخ مصدراملستشفيات النموذجية أكرب تجمع صحى يف مرص، (  110
   2009) أغسطس موقع رئاسة الجمهوريةتطوير مستشفى الزهور النموذجي ببورسعيد (  111
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عسكر�ة، ع�� أن ي�ون هناك إعالن بذلك �� ال�حف من أجل شفافية االختيار"، وتمت دراسة وعرض تداعيات 

 ).112القرار بالتفصيل تحت عنوان " مصر: الرعاية ال�حية والهيمنة العسكر�ة " (

 :  جيبتو فارما" المبادرة الرئاسية بإنشاء مدينة الدواء المصرية “

ع�� املوقع الرس�ي " رئاسة ا�جمهور�ة " بأنھ  أحد أهم املشروعات القومية ال�ي سعت   ورد  أوال : عرض املبادرة : 

للمواطن�ن   يتيح  مما  ا�حيوي  ا�جال  هذا   �� ا�حديثة  والصناعية  التكنولوجية  القدرة  المتالك  لتنفيذها  الدولة 

أس احت�ار�ة و�ضبط  أية ممارسات  و�منع  وآمن،  ا�جودة  عا��  دوائي  الدواء، وذلك دعمًا ا�حصول ع�� عالج  عار 

كما �عد مدينة   ل�جهود ال�ي تقوم ��ا الدولة �� مجال املبادرات وا�خدمات الطبية وال�حية املتنوعة للمواطن�ن،

الدواء من أك�� املدن من نوعها ع�� مستوى الشرق األوسط، ومزودة بأحدث التقنيات والنظم العاملية �� إنتاج 

�� مجال الصناعات الدوائية واللقاحات،   العاملية  وأنھ الدواء لتصبح بمثابة مركز إقلي�ي يجذب ك��ى الشر�ات 

 ).113( عة الدواء��دف إ�� تنفيذ توجھ الدولة نحو توط�ن صنا

ا�خميس   يوم  االفتتاح  الدواء  2021أبر�ل    1تم  مدينة  مشروع  عن  ��جيليا  فيلما  عرض  تم  حيث   ،GYPTO 

PHARMA    مدينة ا�خانكة بمحافظة القليو�ية، من إنتاج إدارة الشئون املعنو�ة بالقوات املس�حة، وذلك لضمان ��

بالشكر ألسرة  السي�ىي  العاملية، و�� ختام �لمتھ، توجھ  للمواصفات  إخراج منتجات دوائية عالية ا�جودة طبقا 

إ�شا  �� دراسات  الشاذ��"، نظرًا �جهوده  "لواء دكتور صالح  (الراحل  ثمان سنوات  املدينة منذ  )، وتلك 114ء هذه 

إحدى  باعتبارها  الدواء  مدينة  ع��  والهيمنة  الت�و�ن  طبيعة  بجالء  تثيبت  والعسكر�ة  الرئاسية،  الفعاليات 

 مشروعات القوات املس�حة �� مجال الدواء.

 

 

 2022/ 1/10)  مصدرمرص: الرعاية الصحية والهيمنة العسكرية (  112
 )موقع رئاسة الجمهوريةمرشوع مدينة الدواء مبنطقة الخانكة " جيبتوفارما " (  113
 2/4/2021) نرش يف الهيئة العامة لالستعالماتالسييس يفتتح مدينة الدواء مبنطقة الخانكة (  114
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وفي�ي خرشوف بز�ارة شركة قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الس  1964�� مايو    ثانيا: نظرة تار�خية:

و�ان الهدف هو   1960وقد �شأت الشركة عام    نواة ملدينة الدواء املصر�ة،النصر للكيماو�ات الدوائية باعتبارها  

سد احتياجات البالد من الكيماو�ات الدوائية واملضادات ا�حيو�ة. و�عت�� �� الشركة الوحيدة �� مصر والشرق 

ا�خ  تنتج  ال�ي  وأفر�قيا  البيطر�ة األوسط  األدو�ة  خامات  و�نتاج  العضو�ة  وغ��  العضو�ة  الدوائية  امات 

صناعة   �� التار�خية  الشر�ات  ومن  العام،  األعمال  قطاع  وزارة  شر�ات  إحدى  و�عت��  الصيدلية،  ومستحضرا��ا 

ا�خسائر ا�خامات الدوائية �� مصر، و�عرضت الشركة ملشكالت تتعلق �عدم التحديث والتطو�ر، مما أدى إ�� تراكم  

 ).115واملديونيات عل��ا مما وضعها ب�ن أوائل الشر�ات ال�ي سيتم هي�ل��ا (

يوم   و��  للكيماو�ات 2022أكتو�ر    18وأخ��ا  النصر  شركة  ��اية  إعالن  قرب  إ��  �ش��  وقائع  ال�حف  �شرت   ،

الشرك  تحقق  حيث  امل��انية  ملناقشة  العادية  غ��  العمومية  جمعي��ا  عقد  يتم  حيث  سنو�ة الدوائية،  خسائر  ة 

 ).116و�عا�ي حاليا من نقص �عض املواد الطبية ا�خام، ما �عيق عمل املصا�ع التا�عة للشركة ( .متتالية

املبادرة الرئاسية ا�جديدة بإ�شاء مدينة عاملية للدواء بمصر فكرة هامة   ثالثا: املردود ع�� الصناعات الدوائية: 

وطنية تا�عة لقطاع األعمال با�ح�ومة، و �انت قائمة بالفعل  ومطلو�ة، ولك��ا جاءت ع�� حساب تصفية شركة  

اك�� من   عدة مصنع    60منذ  و�شمل  ع�� مساحة �خمة  وأ��ا  خاصة  أولو�ة،  لھ  وتحدي��ا  تطو�رها  و�ان  سنة، 

إ�� أن شركة  متنوعة اإلنتاج، وتقع �� نفس النطاق ا�جغرا�� للمدينة الدوائية ا�جديدة التا�عة ل�جيش، إضافة 

وهو األمر   ،�عميق صناعة الدواءر لصناعة الكيماو�ات الدوائية �انت ��دف تصنيع  ا�خامات الدوائية، بمع�ى  النص 

� ا�خارج   من  واملاكينات  ا�خام  املواد  جلب  عكس  ع��  أهمية  الدواءاألك��  توط�ن  املبادرة   جرد  إليھ  ��دف  الذى 

نتج غذاءنا،  ن مد مر�ىى رحمھ هللا ح�ن أعلن خطة " الزم  الرئاسية ا�جديدة.  وهذا هو الهدف الذي أعلنھ الرئيس مح

 

 2020/ 27/7) بتاريخ مصدرمعلومات عن رشكة النرص للكي�ويات الدوائية ( 7  115
   2022/ 10/ 18) بتاريخ مصدر  ي�ويات الدوائية (مليون جنيه، عقد جمعية عمومية لرشكة النرص للك 160خسائر تتجاوز   116
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)،  117بحفل عيد العمال �� مجمع ا�حديد والصلب بحلوان (  2013أبر�ل عام    30ودواءنا، وسالحنا “، وذلك �� يوم  

 . .)118و�� نفس ا�خطة ال�ي أعل��ا الرئيس عبد الناصر �� بداية الستينيات من القرن املا�ىي. (

 مركز إقليمي لزراعة األعضاء بمصر والشرق األوسط   مبادرة إنشاء أكبر 

ضمن م�ونات املدينة الطبية ا�جديدة بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وصرح وز�ر ال�حة بأن املشروع �شمل  

غرفة عمليات ع�� أع�� مستوى عا�� ل�جودة، وأمر اإلسناد املباشر للهيئة الهندسية   45سر�ر رعاية مركزة، و  1200

باعتمادات مالية  للقوات امل ببدء اإل�شاء،  (  8س�حة  �� 119مليار جنيھ.  املبادرة من جوان��ا ا�ختلفة  تناول  )، وتم 

 ).120الدراسة �عنوان "السياسات ال�حية �� مصر: مبادرات �� غياب االس��اتيجيات "(

مبادرة طرح مستشفيات مصرية لالستثمار أمام القطاع الخاص (حق االنتفاع واإلدارة  
 وير):  والتط

وتوسيع مشاركة   "وثيقة ملكية الدولة "أن ا�ح�ومة ��دف إ�� تنفيذ    2022يوليو     30�شر موقع الشروق بتار�خ  

) ا�ح�ومية   املستشفيات  إدارة   �� ا�خاص  والتنمية 121القطاع  التخطيط  وز�رة  السعيد،  هالة  د.  وقالت   ،(

بثالث   الوثيقة  إصدار  ع��  �عمل  ا�ح�ومة  أن  ست�ون االقتصادية  الوثيقة  إن  وقالت  ذكرتھ،  ما  بحسب  ألوان 

القطاعات  هذه   �� الدولة  من  �امل  تخارج  األخضر  اللون  وسيع�ي  للقطاعات،  محددة  وألوان  وا�حة  بإشارات 

واأل�شطة، ويع�ي اللون األصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة �� هذه األ�شطة االقتصادية، أما اللون األحمر  

دة الدولة الستثمارا��ا �� هذه القطاعات نظرًا ملا تتسم بھ هذه القطاعات من أ�عاد اس��اتيجية �ع�ي استمرار أو ز�ا

 ). 122أو اجتماعية، بحسب ا�خطة ا�ح�ومية، و�عت�� ال�حة والتعليم ضمن قطاعات  اللون األحمر.(

 

   30/4/2013) فيديوالرئيس مرىس للع�ل: الزم ننتج غذاءنا وسالحنا ودواءنا (   117
   رابط     2017/ 21/1ملاذا تطورت الهند يف صناعة الدواء وفشلت مرص   118
 مصدر  2022سبتمرب  26السييس يوجه بإنشاء أكرب مركز إقليمي لزراعة األعضاء مبرص والرشق األوسط، نرش يف   119
 . 10/2022/ 6) نرش بتاريخ مصدرالسياسات الصحية يف مرص : مبادرات يف غياب االسرتاتيجيات (  120
  مصدر    2022يوليو  30مباحثات حول مشاركة القطاع الخاص يف إدارة املستشفيات الحكومية، وثيقة ملكية الدولة، تحديث   121
 مصدر  2022يونيو  22كل ما تريد معرفته عن وثيقة ملكية الدولة، نرش بتاريخ   122
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التا�عة لوزارة ال�حة   لالستثمار أمام القطاع و�ناء عليھ فقد طرحت ا�ح�ومة املصر�ة، عددًا من املستشفيات 

ا�خاص، بما يتضمن حق االنتفاع، أو اإلدارة، أو التطو�ر، بحسب تصر�حات املتحدث الرس�ي باسم وزارة ال�حة 

) حيث قال: “�س��دف مصر �سريع وت��ة النمو بز�ادة مشاركة القطاع ا�خاص �� القطاعات االقتصادية ع��  123(

 حوافز الضر�بية وا�جمركية �جذب االستثمارات األجنبية.تخارج الدولة من �عض األ�شطة، وتقدم ا�

أيام املؤتمر االقتصادي مصر2022أكتو�ر    24و�� يوم االثن�ن   (ثا�ي  )، أعلن رئيس الوزراء رسميا طرح 2022  -، 

" قال:  حيث  الر�حية،  ��دف  ا�خاص  القطاع  أمام  لالستثمار  ا�ح�ومية  نموذج   املستشفيات  ع��  نتوافق  دعونا 

ه املستشفيات و�سليمها للقطاع ا�خاص إلدار��ا، واالستفادة من القدرات الهائلة للقطاع �� هذا الشأن، لبعض هذ

�عض  طارحا  دور�ة،  بصفة  صيان��ا  مع  بنا��ا،  مستوى  بنفس  ال�حية  الكيانات  هذه  استدامة  ع��  للمحافظة 

 )،  124ملستشفيات وتحقيق ر�ح"(األف�ار للمناقشة لتحقيق عوائد مالية للقطاع ا�خاص �غطي نفقات �شغيل ا

القطاع  ع��  ا�ح�ومية  املستشفيات  جميع  عرض  عن  السي�ىي  أعلن  االقتصادي،  املؤتمر  أيام  ثالث   �� وأخ��ا؛ 

)، وهذا �ع�ى نقل 125ا�خاص �� خطوة غ�� مسبوقة نحو ا�خ�خصة ال�املة لقطاع الرعاية ال�حية ا�ح�ومية، (

 اللون األخضر، مما �ع�ى احتمالية بيع األصول. قطاع ال�حة من اللون األحمر إ�� قطاعات

ومصط�ح " وثيقة ملكية الدولة " قد �ع�ى ضمنيا بيع األصول وليس مجرد التخارج أو اإلدارة كما أعلنت ا�ح�ومة، 

الهدف    �� أصبحت  وال�ي  الر�حية،  فكرة  ترسيخ  �ع�ى  ا�خاص  القطاع  مع  الشراكة  دائرة  توسيع  أن  إ��  إضافة 

 ن �� خدمات الرعاية ال�حية، وهذا يؤدى إ�� إضافة املز�د من األعباء املالية ع�� املواطن املصري.األسا�ىي املعل 

 

 

 مصدر    2022سبتمرب  15مرص : طرح مستشفيات حكومية لالستث�ر أمام القطاع الخاص نرش يف   123
    2022/ 24/10) نرش بتاريخ  مصدراع الخاص يف رشاكة مع الدولة مبجال إدارة املستشفيات (مدبويل يطرح إمكانية دخول القط  124
 ) فيديو ( 10/2022/ 26السييس يعلن طرح جميع مستشفيات الحكومية عىل القطاع الخاص بتاريخ   125
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املحور الثالث: الوضـع الصـحي يف مصـر بعد تنفیذ املبادرات الصـحیة من خالل: 
 الرؤیة العاملیة ورفع الواقع محلیا: 

أكد السي�ىي أن اإلجراءات ال�ي اتخذ��ا الدولة  ، وأمام ا�جلسة الرئيسية ملنتدى شباب العالم،2022�� شهر يناير  

ن رؤ�ة ا�خر�طة ال�حية للمصر��ن �ش�ل قوي، والتخلص جعلت مصر قادرة ع�� أ  -كمبادرات رئاسية �حية    -

من أمراض �انت موجودة �� مصر، و�ان سينتج ع��ا تأث�� سل�ي أثناء التصدي ل�جائحة، وتا�ع إن الدولة خرجت 

من امل�ح واملبادرات ال�حية؛ بقدرة �حية ال بأس ��ا، ما ساعد الدولة ع�� مواجهة   2019و  2018خالل عامي  

 )؛ 126نا. (جائحة �ورو 

وهذه التصر�حات ال�ي أطلقها السي��ي جاءت ع�� النقيض من ا�حالة ال�حية املصر�ة قبل وأثناء كورونا  

 و�شمل: حسب املؤشرات العاملية، والتقار�ر امليدانية املصر�ة،

 . 2021& 2019�علن تراجع ترتيب مصر عر�يا وعامليا ب�ن عامي ): GHSمؤشر أمن ال�حة العاملي ( -1

 .2019دولة عامليا �� مؤشر "إند�غو و�لنس" للرفاه لعام  20ضمن أسوأ مصر  -2

 . 2021تقر�ر مؤسسة �ول��ز إن��ناشيونال يكشف تراجع حالة الرعاية ال�حية املصر�ة لعام  -3

 2020تقر�ر مركز بص��ة عن عدد إصابات �ورونا �� مصر �عرض عشرة أضعاف بيانات ال�حة خالل عام   -4

 بوزارة ال�حة تتناقض مع تقار�ر جهاز اإلحصاء وال �عكس الواقع املصري. إحصائيات وفيات �ورونا -5

 

   مصدر   2022يناير  10السييس: املبادرات الرئاسية الصحية ساهمت يف تقليص أعداد اإلصابات والوفيات بكورونا نرش بتاريخ   126
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 :  2021&  2019يعلن ترتيب مصر عربيا وعالميا عامي ): GHSمؤشر أمن الصحة العالمي ( -1

العاملي ال�حة  أمن  مؤشر  �شمل  (GHS INDEX) يقيم  الذي  األو�ئة   195،  منع  ع��  قدر��ا  العالم  حول  دولة 

بال�امل ع�� البيانات ال�ي توفرها البلدان املذ�ورة من تلقاء نفسھ   GHS ويعتمد ترتيب مؤشر  .�اوالتخفيف من حد�

 ).127أو البيانات املتوفرة ع��ا لدى املنظمة دولية (

؛ أن الواليات املتحدة �� أك�� دول العالم ال�ي تبذل 2020يناير    29كشفت نتائج تقر�ر دو�� �شر ��    :2019عام  

وجاءت مصر ��  حة انتشار األو�ئة ذات الطا�ع العاملي، فيما احتلت السعودية قائمة الدول العر�ية  جهودا �� م�اف

 ،    عامليا 87واحتلت مرتبة رقم ، املرتبة التاسعة عر�يا

 ).128.(بمع�ى أ��ا تصمد أمام �ورونا ،عر�يا  12و ، عامليا  153تراجعت مصر إ�� املرتبة : 2021عام 

 

 

 مصدر  2020يناير 29القدرة عىل مواجهة انتشار األمراض: تعرف عىل ترتيب الدول العربية، نرش يف    127
 2022نرش عام   )موقع( GHS  2021مؤرش األمن الصحي العاملي   128
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 : 2019دولة عالميا في مؤشر "إنديغو ويلنس" للرفاه لعام  20مصر ضمن أسوأ  -2

لعام   ا�جديد  العاملي  التصنيف  يحظى   2019وحدد  ال  دول  مقابل   �� بال�حة  رعاياها  يتمتع  ال�ي  الدول  أفضل 

 -الذي جمع البيانات ا�خاصة ��ذا التصنيف-مواطنوها برعاية �حية جيدة. ويعت�� مؤشر "إند�غو و�لنس" للرفاه  

�غطي  واح إذ  شموال،  املؤشرات  أك��  من  العالم.    191دا  حول  الــ دولة  املرتبة  مصر  الدول   18واحتلت  ب�ن  من 

ع��    قلة اإلنفاق ا�ح�ومي. وعزا املؤشر احتالل مصر لهذا املركز املتأخر إ��  األسوأ أداء �� مجال ال�حة  العشر�ن 

البدانة. واعتمد املؤشر ترتيبا تنازليا �� تصنيفھ،   الرعاية ال�حية وارتفاع خطر اإلصابة بداء السكري، ومعدالت

حيث احتلت املركز األول الدولة األسوأ أداء ع�� اإلطالق ح�ى الوصول إ�� الدولة األقوى أداء �� العالم، وال�ي ُمنحت 

 ).129. (191املركز رقم 

 )130يكشف الحالة الصحية المصرية: (  2021تقرير مؤسسة كوليرز إنترناشيونال لعام  -3

  1000سر�ر فقط متاح    1.3أو�ح التقر�ر أن “قطاع الرعاية ال�حية �� مصر يتخلف عن نظرائھ �� املنطقة إذ أن  

 .سر�ر ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا 1.9مقارنة بـ  2019مليون �� عام  100من الس�ان البالغ �عدادهم 

 

 

 مصدر   1920مارس 21نرش يف  2019دولة األسوأ يف الصحة عام   20مرص والعراق ضمن قامئة   129
 2021سبتمرب  16) نرش بتاريخ البورصة تعزيز الرشاكة مع القطاع الخاص لسد فجوة الطلب يف الرعاية الصحية (  130
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% من  17معدالت انتشار األمراض املزمنة �� العالم مع ما يقرب من  وكشف التقر�ر، أن مصر لد��ا واحدة من أع��  

 .% �عانون من ارتفاع ضغط الدم25% لد��م سمنة وأك�� من  32عاما مصاب�ن بمرض السكري، و  20الس�ان فوق  

واملع�ي بإصالح نظام الرعاية ال�حية   2018الص�� الشامل الذي تم إطالقھ �� عام   التأم�ن وأضاف بأن مخطط

خدمات وأظهر أنھ من ب�ن املتطلبات الرئيسية لتوف��  ،  2032املفتتة �� مصر سيغطي جميع ا�حافظات بحلول عام  

، وقال إنھ من أجل  الرعاية ال�حية ا�جيدة، وال�ي يتم تجاهلها �� كث�� من األحيان، �� توفر رأس املال البشري 

الذ�اء  تكنولوجيا طبية جديدة، مثل  اعتماد  إ��  البلد  �� مصر، يحتاج  الرعاية ال�حية  تقديم خدمات  تحس�ن 

ية، و�سلسل ا�جينوم، والدورات التدر�بية القص��ة لتعز�ز االصطنا��، وتحليل البيانات، والعلوم الطبية الرو�وت

الوظائف  ع��  ا�حصول  من  لتمكي��م  املساعدين  ال�حي�ن  واملهني�ن  امل�جل�ن،  واملمرض�ن  األطباء  مهارات 

 املتخصصة، وستتطلب جميعها مرافق إضافية"... 

وانتشار األمراض املزمنة، بالرغم من  ،  2021وهذا التقر�ر يؤكد ع�� ضعف البنية التحتية للرعاية ال�حية عام  

و�ف��ض تحسن الوضع مع تطبيق التأم�ن الص�� الشامل �� موعده، وهذا مما سبق جميع تلك املبادرات الرئاسية،  

التأكيد �� تلك الدراسة ع�� صعو�ة تنفيذ ا�جدول الزم�ى حسب القانون، نظرا ملرور خمس سنوات ومازال املشروع 

األ  �� مرحلتھ  العدد  متع��ا  ناحية  البشرى من  املال  �� رأس  التشغيلية  الفجوة  إ��  و��، واألمر ا�خط�� هو اإلشارة 

 والكفاءة. 

تقرير مركز بصيرة عن عدد إصابات كورونا في مصر عشرة أضعاف بيانات الصحة خالل  -4
 2020عام 

اإلصابة بف��وس �ورونا ب�ن    أجرى املركز املصري لبحوث الرأي العام بص��ة م�ح بالتليفون للتعرف ع�� معدالت

سنة فأك��، والفحوصات ال�ي أجراها املصابون للت�خيص واألعراض ال�ي   18املصر��ن الذين يبلغون من العمر  

ظهرت عل��م، و�الحظ أن هذه التقديرات �عتمد ع�� إدالء املستجيب�ن بإجابا��م، أي أ��ا ��خيص ذا�ي لإلصابة  

% من مصا�ي �ورونا �جأوا للقطاع ا�خاص 76� الت�خيص اإل�ليني�ي، وتب�ن أن  باملرض وال �عتمد �ل ا�حاالت ع�
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يناير   11). �� ح�ن ورد �� بيان وزارة ال�حة الرس�ي أن إجما�� املصاب�ن منذ بدء الو�اء وح�ى  131لت�خيص املرض. (

 ).132ألف مصاب فقط ( 150قد بلغ حوا��  2021

لمصرية تتناقض مع تقارير جهاز اإلحصاء وال  إحصائيات وفيات كورونا بوزارة الصحة ا  -5
 تعكس الواقع:  

، أو�ح فيھ أنھ يوجد نحو 2020د�سم��  26عر�ي) تقر�را ��   BBC Newsبناء ع�� تقار�ر رسمية، �شر موقع ( أوال:

ألف حالة وفاة إضافية �جلها معدل الوفيات العامة �� مصر أثناء ذروة انتشار ف��وس �ورونا خالل أشهر   60

، وهو معدل يتجاوز بكث�� متوسط الوفيات �� نفس األشهر، خالل 2020مايو/أيار، و�ونيو/حز�ران، و�وليو /تموز 

 نوات ا�خمس املاضية، وذلك فق إحصاءات رسمية أعل��ا ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. الس

 

حالة، �عتقد البعض أن    7300و�ينما تظهر إحصاءات وزارة ال�حة أن عدد الوفيات املؤكدة بالف��وس بلغ نحو  

يھ ا�ح�ومة بأن الوفيات امل�جلة تقتصر  األرقام ا�حقيقية ر�ما ت�ون أك�� بكث�� من تلك املعلنة، وهو ما ردت عل

 �� معامل ومستشفيات ح�ومية فقط. PCRع�� من تأكدت إصابتھ قبل وفاتھ ع�� فحص 

 

 مصدر  2020 مرص خالل عام مليون مصاب كورونا يف 2.5مركز بص�ة يعلن وجود   131
 مصدر  2021يناير  11الصحة تعلن اصابت كورونا بتاريخ   132
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�� تصر�ح �حفي،   ال�جنة ا�ح�ومية مل�افحة �ورونا  النادي، عضو  إن األعداد ا�حقيقية  و�قول الدكتور محمد 

، الذي يح�ىي فقط من يتوجهون للعالج الرس�ي املعلن لإلصابات ب�ورونا �� مصر قد ت�ون عشرة أضعاف الرقم  

 �� العالج  وتتلقى  التحاليل  تجري  ال�ي  ا�حاالت  ُ��جل  ال  فيما  ا�ح�ومية،  الطبية  املنظومة  داخل  الفحص  أو 

ا�ح�ومية  للمنظومة  مواز�ة  خاصة  طبية  منظومة  وجود  �سبب  ذلك  أن  النادي  و�ضيف  ا�خاصة.  املستشفيات 

). و�رفض الدكتور محمد النادي الزعم بأن �سب الوفيات مرتفعة، 133تشفيات وعيادات. (للتداوي من معامل ومس

باملئة. و�قول النادي إن مقارنة    2.5%، بينما املعدل العاملي لنسب الوفاة يبلغ نحو  5.6باعتبار أ��ا تبلغ �� مصر نحو  

ة أقل كث��ا من حيث أعداد الوفيات. الوفيات باألعداد ا�حقيقية وليس باألعداد الرسمية لإلصابات سينتج �سب

ب�ن خمسة وعشرة   بما  يقدر  الف��وس  أن عدد مصا�ي  املا�ىي  يوليو/تموز   �� أعلن  العا�� قد  التعليم  وز�ر  و�ان 

 أضعاف الرقم املعلن ع�� أحسن تقدير. 

 

 

 مصدر    2020ديسمرب  26نرش يف ف�وس كورونا: هل تعكس وفيات كورونا يف مرص الواقع؟؟   133
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اعت��ه ا�جهاز املركزي  ، أثار ارتفاع �سبة الوفيات بمصر، خالل النصف األول من العام، والذي  2021و�� عام    ثانيا :

" واإلحصاء  املعدلللتعبئة   �� كب��ة  املستجد ز�ادة  �ورونا  و�اء  وعالقة  الز�ادة،  تلك  أسباب  حول  �ساؤالت   ،"

، فإن مصر 2021مايو   5وحسب بيان ل�جهاز املركزي لإلحصاء (وهو ا�جهة الرسمية �� مصر)، �شره يوم االثن�ن  .��ا

،  2020، مقارنة مع الف��ة ذا��ا من عام  2021% خالل النصف األول من  14.9قد �جلت ز�ادة �� الوفيات بنسبة  

، وتحليل هذه األرقام �حيا وديموغرافيا �ش�� 2019% مقارنة مع الف��ة ذا��ا من  31.3�� ح�ن بلغت �سبة الز�ادة  

 ).134بصورة عامة ( إ�� وجود عالقة منطقية بي��ا و��ن انتشار و�اء �ورونا حيث أنھ �ان املتغ�� الوحيد ا�جديد

 الخاتمة: 

اقع وا�خيال:   املردود العام للمبادرات الرئاسية ع�� ال�حة ب�ن الو

يظل اإلنفاق ا�حكومي ع�� ال�حة هو املعيار األسا��ي لضمان العدالة والكفاءة والكفاية واالستمرار�ة كما 

 إلنتاجية.  صرح بذلك قيادات منظمة ال�حة العاملية، وأنھ �عت�� استثمارا لز�ادة ا

حيث أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم غي���سوس، املدير العام ملنظمة ال�حة العاملية، "إن ز�ادة اإلنفاق ا�ح�� 

أمر ضروري لتحقيق التغطية ال�حية الشاملة و�لوغ أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بال�حة. لكن اإلنفاق 

هو استثمار �� سبيل ا�حد من الفقر، و�يجاد الوظائف، وز�ادة  ع�� قطاع ال�حة ليس من قبيل الت�اليف، و�نما  

واإلنصاف واألمان  ال�حة  من  أك��  بقدر  تنعم  مجتمعات  و�قامة  شامل،  اقتصادي  نمو  وتحقيق   ،اإلنتاجية، 

واإلنفاق ا�ح�ومي وسيلة ل�حّد من أوجھ اإلجحاف �� اإلتاحة عند التخطيط �عناية العتماد مخصصات تضمن  

 .ل الس�ان بأكملهم ع�� الرعاية ال�حية األولية"إم�انية حصو 

سو�ا، أغنيھ  الدكتورة  صّرحت  الدول   وكما  "جميع  فإن  وتمو�لها،  ال�حية  النظم  شؤون  تصر�ف  دائرة  مديرة 

دولة أدركت أهمية الرعاية ال�حية األولية باعتمادها "إعالن    194األعضاء �� منظمة ال�حة العاملية البالغ عددها  

. و�� بحاجة اآلن إ�� تفعيل ذلك اإلعالن، و�يالء األولو�ة لإلنفاق ع�� رعاية 2018�شر�ن األول/أكتو�ر  أستانا" �� 

 

 مصدر   2021يوليو  8زيادة أعداد الوفيات يف مرص وتساؤالت هامة حول األسباب؟ نرش بتاريخ   134
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�� ا�جتمع الدكتورة سو�ا بقولها: "إن ال�حة حق من حقوق اإل�سان، وع��  ".�حية ذات جودة عالية  وتختتم 

بالك  تتسم  أولية  لتوف�� رعاية �حية  األولو�ة  تو��  أن  البلدان  الت�لفة، فهذا هو جميع  والفعالية من حيث  فاءة 

 ) 135( ".السبيل إ�� تحقيق التغطية ال�حية الشاملة و�لوغ أهداف التنمية املستدامة

وفكرة املبادرات الرئاسية  �� مصر ترتكز ع�� أساس تحقيق حالة إنجاز سريعة �� مجال مع�ن، ولكن اإلش�الية 

أ��ا تتم داخل   جزر منعزلة و�� غياب اس��اتيجيات �حية مت�املة، ومن جانب آخر تكمن �� عدة جوانب، و�� 

وا�ح،  غياب   �� ا�جتمعية  واملساهمات  والت��عات  ا�خارجية  واملنح  القروض  خالل  من  مؤقت  بتمو�ل  تتم  فإ��ا 

الديمومة  غياب  �ع�ى  وهذا  العاملية،   ال�حة  توصيات منظمة  خالف  ع��  ا�ح�ومي  التمو�ل   �� وقصور م�حوظ 

وسالمة واالس �حة  ع��  ال��ك��  قوامها  ال�ي  املستدامة  التنمية  لتحقيق  ال�حية  الرعاية  جناحا  وهما  تمرار�ة؛ 

وكفاءة ال��وة البشر�ة، والدليل ع�� ذلك هو التقار�ر الدولية، وال�ي �عكس بوضوح حقيقة واقع �عيشھ املواطن  

آمن ومتوفر وسهل ��ا وعن دواء  لھ �حتھ   املصري بحثا عن رعاية �حية يحلم  ا�حصول عليھ بطر�قة تحفظ 

 وتضمن لھ سالمتھ.
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