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البرنامج التدريبي: مهارات كتابة

 وإعداد أوراق السياسات

نامج: 1Sوصف ال

يعمــل املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات – نــواة علــى دعــم الباحثيــن/ات فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم إلنتــاج 

بحــوث ذات قيمــة معرفيــة ومرتبطــة بالقضايــا الراهنــة للمجتمعــات العربيــة، وفــي هــذا اإلطــار جــرى تطويــر برنامــج 

تدريبــي متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن املدربيــن/ات والخبــراء 

من مختلف الدول العربية، ويتضمن جلسات تدريب وإشراف يتمخض عنها أوراق سياسات في قضايا مختلفة.

البرنامج التدريبي يســعى إلى دعم كتابة أوراق السياســات باالســتعانة بدليل إعداد أوراق السياســات، وكذلك 

باســتخدام عمليــة مراجعــة األقــران. وتخــدم أوراق السياســات املســاهمة فــي تنظيــم حمــالت مناصــرة مــن خــالل 

أنشــطة التعــاون والكتابــة واملراجعــة.

: 0 <U هداف الرئيسية للتدريبYZوتتمثل ا

فــي املعهــد العربــي للبحــوث   1. تعزيــز مهــارات الكتابــة فــي مجــال السياســات العامــة بيــن املنظمــات األعضــاء 

نــواة.  – والسياســات 

2. مواصلة تطوير مجلس مراجعة األقران الخاص بمعهد نواة.

 3. االستفادة من وبناء قدرات مؤسسات البحث والتفكير املحلية من خالل التدريب والدعم املبني على 

االحتياجات.

4. خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة مراجعة اYZقران:

1-  د. بالل عوض سالمة – فلسطين-

2- د. رياض بشير –تونس- 

3-  د. وفاء نعيم -مصر-
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تســعى ورقــة السياســات هــذه إلــى نقــد مقتــرح وزارة الصحــة والســكان 

ملستشــفيات التكامــل الصحــي، وبحــث ســبل إعــادة تأهيــل وتشــغيل تلــك 

وتقليــل  املستشــفيات لتخفيــف الضغــط عــن املستشــفيات العامــة، 

األعبــاء علــى املواطنيــن وتقديــم خدمــة جيــدة للمر�ضــى غيــر القادريــن، 

خاصــة أن أغلبهــا تقــع فــى أماكــن ريفيــة بهــا كثافــة ســكانية مهمــة معظمهــا 

مــن ذوي الدخــل املحــدود.

تعتمــد هــذه الدراســة علــى نمــوذج النظــم الــذي يفتـــــرض أن تتـــــم عمليـــــة 

علـــــى معالجــة مســـــائل أو ضغوطـــــات معينــة،  وضـــــع السياســـــات بنــاء 

اســتعراض  علــى  ينبنــي  الــذي  الشــامل  العقالنــي  للنمــوذج  إضافــة 

مجموعـــة كاملـــة من الخيـــارات والتفضيالت التى يمكن تقـــديمها لصناع 

القــرار مــن خــالل ورقــة السياســـــات، وتعزيزهــا باألدلــة والبراهيــن إلقنــاع 

املســاهمين )نــواب األمــة( فــي وضــع السياســـــات، لتبنيهــا وإلبــراز دورهــا فــي 

ارتفاع منسوب الثقة بينهم وبين ناخبيهـــم من املواطنين ساكني املناطق 

املعنيــة. 

تتطرق ورقة السياسات هذه إلى تناول نظرة عامة حول قطاع الصحة 

فى الدستور املصري، ورؤية 2030 للتنمية املستدامة وتوضيح أهميته 

املتزايــدة ممــا يتطلــب ســد الفجــوة بيــن رســم السياســات واملمارســات، 

وتحديد املشكالت التى تواجهها مستشفيات التكامل الصحي وتداعيات 

قــرارات غلقهــا، مــن خــالل توصيــف وتحديــد املشــكلة، وإبــراز التوجهــات 

التى تنطلق منها ورقة السياســات، وبعدها تحديد الخيارات والبدائل، 

ثــم تقييمهــا، وتفضيــل البديــل الــذي تتبنــاه هــذه الورقــة. 

ملخص تنفيذي:
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تناولت هذه الورقة أربعة محاور رئيسية ويتعلق اYZمر بــ:

  kم <U طر المنظمة لصنع سياسات قطاع الصحةYZا :Zًأو

ثانيًا: وصف مشكلة مستشفيات التكامل الصحي

ثالثا: اZتجاهات النظرية الحاكمة لتوجهات ورقة السياسات 

رابعًا: خيارات ورقة السياسات 

خاتمة وتوصيات

فــى الدســتور  قطــاع الصحــة  مشــكل مستشــفيات التكامــل الصحــي، 

املســتدامة.   التنميــة  املصــري، 
الكلمات المفاتيح:
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مقدمة

ــان، حيـــث  ــاء املجتمـــع وهـــي حـــق أصيـــل مـــن حقـــوق اإلنسـ ــية فــي بنـ ــان مـــن املقومـــات األساسـ تعـــد صحـــة اإلنسـ

يمتلـك الفـرد ذو الصحـة الجيـدة القـدرة عــى العمـل واإلنتـاج، األمـر الـذي يعـود بالنفـع عـلى املجتمـع وعلـى اقتصـاد 

 مـا يحظـى ملـف الصحـة بأهميـة قصوى لـدى صانعـي القـرار في أي دولـة وذلـك ملـا يمثلـه مـن 
ً
. ودائمـا

ً
الدولـة أيضا

أهميـــة لـــدى املواطنـــين ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن آثـــار هامــة عـــلى التنميـــة املســتدامة، وعنـــد صياغـــة سياســات قطــاع 

الصحـــة الرتباطــه بمختلــف قطاعــات املجتمــع وباملواطنيــن. 

 
ً
لقـــد أكـــد دســـتور 2014 م علـــى الحـــق في الصحـــة وأسند مســـئوليته األولى على ـــوزارة الصحـة-والســـكان اعتبارا

 عــن أدوار شــركاء التنميــة واملشــاركة املجتمعيــة فــى القطــاع الصحــي.
ً
لدورهـــا التنظيمـــي والرقـــابي، فضــال

فــي عــام 1997 قامــت وزارة الصحــة والســكان املصريــة بالبــدء بإنشــاء 522 مستشــفى تكامــل صحــي، وذلــك فــي 

عهد الدكتور إسماعيل سالم وزير الصحة آنذاك، وتم االنتهاء منها وتشغيلها في عهد الدكتور محمد عوض تاج 

الديــن وزيــر الصحــة األســبق1، وتقــع معظمهــا فــى محافظــات تتميــز بالكثافــة الســكانية الكبيــرة أو املتوســطة، مثــل: 

محافظــات الدقهليــة والغربيــة والبحيــرة والشــرقية واملنوفيــة وكفــر الشــيخ، وكذلــك فــى أســيوط وســوهاج واملنيــا 

وقنا من محافظات الوجه القبلى، وكلها محافظات تتميز بالكثافة السكانية الكبيرة. يحيل مسمى »مستشفيات 

التكامــل«، إلــى أنهــا أنشــئت لتحقيــق التكامــل بيــن الرعايــة األساســية والقطــاع العالجــي، عبــر تقديــم خدمــات طبيــة 

بســيطة للمر�ضــى، لتخفيــف االزدحــام عــن املستشــفيات العامــة واملركزيــة فــى املحافظــات واملــدن2.

رغــم وجــود هــذه البنيــات الصحيــة، يعانــي املواطنيــن مــن هــدر حقوقهــم الصحيــة ومــن تزايــد مشــاكلهم، ومــن 

حرمــان عــدد كبيــر مــن املواطنيــن باملناطــق الريفيــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة مــن أبســط حقوقهــم فــي تلقــي 

الرعايــة الطبيــة والصحيــة الالزمــة واآلمنــة، ومــن عــدم إســتغالل هــذه املبانــي بشــكل ناجــع، يســاهم فــي تحقيــق 

الهــدف األسا�ضــي مــن إنشــائها وكــذا اإلســتفادة مــن االســتثمارات املهمــة التــي وظفــت لتحســين املســتوى الصحــي فــي 

البــالد.

1  - إبراهيم الخطيب، وزير الصحة األسبق عن بيغ مستشفيات التكامل: »ضربة للمواطن البسيط«، جريدة المصرى اليوم، 23/12/2016، في الرابط التالى: 

www.almasryalyoum.com 
http://www.youm7.com.3208503 :2  - حسين عثمان، تطور مفهوم مستشفيات التكامل، جريدة اليوم السابع، 28/4/2017، فى الرابط التالى
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أواًل: األطر المنظمة لصنع سياسات

  قطاع الصحة فى مصر  

يتناول هذا الجزء من الدراسة تحديد األطر املنظمة لرسم سياسات الصحة فى مصر، والتى تعد أطر حاكمة 

 وتتمثل فى اإلطار الدستوري، واستراتيجية التنمية املستدامة.
ً
 ومؤسسيا

ً
تشريعيا

قطاع الصحة U> الدستور المkي:  ·

صار لقطاع الصحة استحقاقات دستورية بمخصصات مالية ال تقل عن نسب محددة، وذلك فى املادة )18( 

 
ً
مــن الدســتور، وتنـــص هــذه املـــادة علـــى أنــه »لـــكل مواطـــن الحـــق فــي الصحـــة وفــي الرعايـــة الصحيـــة املتكاملــة وفقـــا

 بتخصيـــص نســـبة مـــن اإلنفـــاق الحكومـــي عـــلى الصحـــة ال 
ً
 للدســـتور أيضـــا

ً
ملعاييـــر الجـــودة. مع التزام الدولـــة وفقـــا

تقـــل عـــن %3 مـــن الناتـــج القومـــي«، األمـــر الــــذي يعكـــس بالفعـــل إدراك املجتمـــع وصانعـــي السياســـات مـــدى أهميـــة 

هـــذا امللـــف في املرحلـــتين الراهنة والقادمـــة. 

إال أن املشــكلة ليســت في وجهات نظر تتحفظ على هذا التخصيص النســبي، وإنما كذلك أن اســتيفاء الحقوق 

الدســتورية أو التحقيــق الفعــال لالســتحاقاقات الدســتورية التــى تتعلــق بزيــادة اإلنفــاق، ممــا يتطلــب تعديــل فــى 

منظومــة إدارة وتوزيــع اإلنفــاق العــام، وهــو مــا ال يمكــن تحققــه إال بوجــود منظومــة جديــدة إلعــداد ومتابعــة تنفيــذ 

املســألة مــع فــرض الرقابــة علــى املوازنــة العامــة للدولــة.

 فــى مشــروع قانــون املوازنــة العامــة للدولــة للعــام املالــى 
ً
لقــد مثلــت هــذه املخصصــات املاليــة الدســتورية مأزقــا

2017/ 2018، فى ظل اســتمرار عجز املوازنة فى ظل األوضاع االقتصادية وتحرير ســعر الصرف وتضاعف ســعر 

الــدوالر مــن جانــب، وزيــادة النســب املخصصــة لقطــاع الصحــة باملوازنــة العامــة للدولــة3.

 واضحــة وصريحــة تتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة 
ً
يتضــح ممــا ســبق أن الدســتور املصــري قــد تضمــن نصوصــا

واالجتماعيــة والثقافيــة، والحقيقــة عنــد النظــر للواقــع، يمكــن القــول بأنــه هنــاك فجــوة بيــن التشــريع واملمارســة، 

 علــى عــدم إمــكان قيــام نــص دســتوري بضمــان اســتيفاء الحقــوق 
ً
 واضحــا

ً
حيــث أن الحالــة املصريــة نموذجــا

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛ فعلــى الرغــم مــن النصــوص الدســتورية التــى تحــدد مجموعــة هــذه الحقــوق 

3 - سمر سالمة، مخصصات قطاعى »الصحة والتعليم« يشكالن مأزقًا للحكومة فى الموازنة.. وزير المالية يؤكد استيفاء النسب الدستورية.. رئيس لجنة »الخطة«: »األرقام هى اللى 
هتأكد«.. وياسر عمر: لم ولن نقبل بموازنة غير دستورية، جريدة اليوم السابع، 10/ 5/ 2017، فى الرابط التالى:
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 عــن الواقــع 
ً
بــل واإلنفــاق علــى بعضهــا كنســبة مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي، فــال يــزال االســتيفاء الكامــل لهــا غائبــا

املصــري، ألســباب ال تتعلــق فقــط بإتاحــة الحــق بــل بــأدوات النفــاذ الكامــل لــه.

اتيجية مk للتنمية المستدامة «رؤية 2030»: uSاس <U قطاع الصحة  ·

يشــير مفهــوم التنميــة املســتدامة إلــى أن احتياجــات الحاضــر واالرتقــاء بالرفاهيــة االجتماعيــة ال يمكــن أن يكــون 

علــى حســاب قــدرة األجيــال القادمــة فــي تلبيــة متطلباتهــا مــن التنميــة، مــع ضــرورة دمــج البعــد البيئــي فــي السياســات 

التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة4. 

وهــي بذلــك عمليــة يتمثــل هدفهــا فــى تحســين نوعيــة الحيــاة للمواطنيــن والحــد مــن الفقــر والتهميــش االقتصــادي 

واالجتماعــي والثقافــي فــى إطــار رؤيــة إلعمــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بمعناهــا الدســتوري 

والتنموي، مع مراعاة جوهر االستدامة الذي يتمثل فى التوجه نحو املستقبل املحافظة على البيئة وأخذ مصير 

األجيــال املقبلــة فــى االعتبــار فــى أى خطــط برامــج أو مشــروعات للتنميــة، أى بــدون إضــرار بالبيئــة وإهمــال ملتطلبــات 

األجيــال القادمــة5.  

وتعــرف التنميــة املســتدامة فــى مســتوياتها املحليــة بأنهــا تلــك العمليــة التــى يتمكــن مــن خاللهــا املجتمــع املحلــي مــن 

 ألولوياتــه، مــع العمــل علــى تحقيقهــا، بمــا يســتجيب لحاجــات األجيــال الحاليــة، 
ً
تحديــد حاجاتــه وأهدافــه، وفقــا

تســتند إلــى املــوارد الذاتيــة  بأنهــا اســتراتيجية لتنميــة املجتمــع،   
ً
وتعــرف أيضــا دون اإلضــرار باألجيــال القادمــة. 

واإلبداعيــة واملبــادرات الفرديــة واملجتمعيــة، مــع مراعــاة العدالــة والتطــور واالســتمرارية واالســتدامة والحفــاظ 

علــى حــق األجيــال القادمــة. تشــترك التعريفــات الســابقة فــى أن جوهــر التنميــة املســتدامة يتمثــل فــى التوجــه نحــو 

املستقبل واألخذ فى االعتبار مصير األجيال املقبلة فى أي خطط أو برامج أو مشروعات للتنمية6. أما أبعاد التنمية 

املســتدامة فتتمثــل فــي األبعــاد االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والبيئيــة. 

تمثـل اسـتراتيجية التنميـة املسـتدامة »رؤية 2030« إعادة النظر فى الرؤيـة التنمويـة للدولة ملواكبـة التطـورات 

 ،2063 وأجنــدة أفريقيــا   )2030  –  2015( العامليــة وتتوافــق مــع أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة 

وتراعـــي االستـــراتيجية مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص وســـد الفجـــوات التنمويـــة واالســـتخدام األمثـــل للمـــوارد ودعـــم عدالـــة 

h t t p : / / w w w . y o u m 7 . c o m / s t o r y / 2 0 1 7 / 5 / 1 0 / % D 9 % 8 5 % D 8 % A E % D 8 % B 5 % D 8 % B 5 % D 8 % A 7 % D 8 % A A -
% D 9 % 8 2 % D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 8 % B 9 % D 9 % 8 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 5 % D 8 % A D % D 8 % A 9 -
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7
%D9%86-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8
%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8
%B1/3226136 

4  - يونس قرواط، أهمية نظام اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى: اإلدارة المحلية في الجزائر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة الحكمة للدراسات 
https://search.mandumah.com/Record/769696:اإلقتصادية، العدد 8، )الجزائر، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، ديسمبر 2016(، ص 73. فى الرابط التالى

5 -  عال الخواجة، الحوكمة من منظور اقتصادى، برنامج التنٌمية االقتصادية لألجيٌال القادمة فى مصر والعالم العربى، الجامعة األمريكية بالقاهرة، كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، 
برامج تدريب القيادات العليا، فى الفترة من 9 إلى 13 أكتبوبر 2016.

6-  يونس قرواط، مرجع سابق، ص 74.
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 شـــاملة لكافـــة مرتكـــزات وقطاعـــات الدولـــة 
ً
اســـتخدامها، ممــا جعــل الرؤيــة االســتراتيجية هــذه تتضمـــن أهدافـــا

املصريـــة7.

وتنقسم استراتيجية مصر 2030، إلى ثالث أبعـاد رئيسـية تشـمل البعـد االقتصـادي والبعـد االجتماعـي والبعـد 

البيئي، وتتضمن اثني عشر محوًرا رئيسًيا، تشمل محور التعليم، واالبتكار واملعرفة والبحث العلمي، والصحة، 

والعدالــة االجتماعيــة، والشــفافية وكفــاءة املؤسســات الحكوميــة، والتنميــة االقتصاديــة، والتنميــة العمرانيــة، 

والطاقــة، والثقافــة، والبيئــة، والسياســة الداخليــة، واألمــن القومــي والسياســة الخارجيــة8. 

ويمكن إيضاح األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية فى رؤية )2030( فى الجدول التالي9:

جدول (1): التنمية المستدامة U> مk: اYZبعاد والمحاور

 بالصحـــة الجّيـــدة والوفـــاة )الهـــدف رقـــم 3( 
ً
 خاصـــا

ً
هذا وقد تضمنـــت أهـــداف التنميـــة املســـتدامة األمميـــة هدفـــا

باإلضافـــة إلــى )الهـــدف رقـــم 6( الخـــاص بالحيـــاة النظيفـــة والنظافـــة الصحيـــة وغيرهـــا مـــن األهـــداف التـــي ترتبـــط 

بالصحـــة، والتـــي تؤثـــر فيهـــا وتتأثـــر بهـــا بشـــكل غيـــر مبـــاشر.

فى ضوء ذلك ومن منظور تنموي ووفق اقتصاديات الصحة يعتبر الحق في الصحة أحد الحقوق االجتماعية، 

فاملواطنين في أي بلد لهـم الحق في تلبية احتياجاتهـم الصحية. وقد مر مفهوم الحق في الصحة بمراحل من التبلور 

والتشكل ظهرت فيما صاغته املواثيق الدولية املتعاقبة من تعريف للحق في الصحة، من رؤية اقتصادية للحق 

إلى رؤية تنموية، ثم ظهر جدال فيما إذا كان الحق في الصحة سوف يخضع ملعايير وطنية أم معايير عاملية باعتبار 

    http://www.sdsegypt2030.com/ sds2030_summary_arabic.pdf   :7-  مصر 2030، ص 2، فى الرابط اآلتى
8-  سمبحة عبد الحليم، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر2030، ملفات مصرية، أخبار مصر، 6/ 3/ 2016، فى الرابط اآلتى:

https://www.egynews.net/category/%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b
5%d8%b1%d9%8a%d8%a9 /

9-  مصر 2030، مرجع سابق.

املحاورالبعد

البيئة

التنمية العمرانية

العدالة االجتماعية

الصحة

التعليم والتدريب

الثقافة

التنمية االقتصادية

الطاقة

املعرفة واالبتكار والبحث العلمي

الشفافية وكفاءة املؤسسات الحكومية

البيئي

االجتماعي

االقتصادي
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أن هنــاك فــوارق مــا بيــن الــدول املتقدمــة والــدول الناميــة، ووجــود اختالفــات فــي األوضــاع الصحيــة للمجموعــات 

السكانية املختلفة بتلك الدول )األغنياء والفقراء، سكان املدن أو الحضر وسكان األرياف(.

وهكــذا تطــورت النظــرة مــن وصــف الصحــة بأنهــا عامــل إنتــاج أي أن الحالــة الصحيــة للفــرد يجــب أن تكــون 

أحســن ألنهــا تساهـــم فــي إحــداث التنميــة، فصــار هنــاك ارتبــاط وثيــق مــا بيــن الصحــة العامــة والتنميــة املســتدامة. 

وهكــذا فــإن مفهــوم الحــق فــي الصحــة عبــر مراحلــه املختلفــة هــو:

· الحق في البقاء على قيد الحياة دون التعرض ملعاناة يمكن تالفيها أو تجنبها.

·  الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والعناية الطبية.

·   الحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة.

·  الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.

:k0 م <U الوضع الراهن لمنشآت الخدمات الصحية الحكومية

يتضمــن هــذا الجــزء عــرض الوضــع الراهــن للمنشــآت الصحيــة بمختلــف أنواعهــا والتــي مــا زالــت قائمــة وتقــدم 

خدمة صحية للمواطنين، وتقسيم وتصنيف املنشآت الصحية التي ال تشتمل على أسرة والتي تنقسم إلى ثالثة 

أقســام رئيســية، وهــي: وحــدات تقديــم خدمــات الرعايــة األساســية والوقائيــة والصحــة العامــة، ووحــدات الرعايــة 

العالجيــة، ووحــدات أخــرى، وهــذا مــا يبينــه الجــدول التالــي10:

10- دليل المعدالت والمعايير التخطيطية للخدمات بجمهورية مصر العربية: الخدمات الصحية )المجلد الثانى(، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية، 2014، ص 19.

وحدات رعاية أساسية 
ووقائية وصحة عامة

وحدات أخرىوحدات رعاية عالجية

وحدات رعاية أساسية تتضمن 
وحدات صحة ريفية -مراكز 

صحية حرضية -وحدات 
ومراكز صحة أرسة -مراكز 

رعاية األمومة والطفولة -مراكز 
صحة املرأة

عيادات حي -عيادات شاملة -وحدة أو
مستوصف صدر -وحدة فحص جموعي

ثابتة -عيادات تخصصية: نفسية -جلدية-كلب-جذام-
مستشفيات التكامل

وحدات أسنان -مراكز عالج طبيعي

وحدات تأمني صحي -وحدات للقوي العاملة – 
وحدات داخل/خارج املدارس

وحدات األمراض املتوطنة 
ومنها البلهارسيا -املالريا 

-الحمى الصفراء

لجان قومسيون – وحدات 
صيدالنية عامة – وحدات 

معملية مركزية -معاهد
ومدارس فنية صحية

وحدات ثقافة صحية – مكاتب 
صحة – وحدات فحص متداويل 

األغذية -وحدات صحة بيئية
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يتبيــن مــن تقســيم املنشــآت الصحيــة املذكــورة بالجــدول الســابق تمثــل املنشــات الحاليــة التــي تقــدم خدمــات 

للمواطنين سواء أكانت وقائية أو عالجية وال يوجد بها قسم داخلي )آسرة، إقامة مر�ضى(، ويمكن دمج بعض هذه 

املنشــآت أو االســتغناء عنهــا فــي التخطيــط املســتقبلي مثــل مستشــفيات التكامــل التــي يتــم تحويلهــا إلــى مستشــفيات 

مركزيــة أو مراكــز طــب أســرة.

جدول (2): بيان تقسيم المنشآت الصحية بدون َأ}ة

مكاتب فحص الراغبني يف 
الزواج-أقسام حجر صحي 

وتكون باملدن التي بها 
مطارات ومواين -مراكز تطعيم 

املسافرين

مراكز نقل دم إقليمية -رئيسية -فرعية
ويوجد عىل األقل مركز رئييس بكل محافظة واملراكز الفرعية 

موزعة باملحافظات
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ثانيًا: وصف مشكلة مستشفيات التكامل الصحي

وصف مشكلة مستشفيات التكامل الصحي

يعنــى مســمى »مستشــفيات التكامــل الصحــي«، أنهــا أنشــئت لتحقيــق التكامــل بيــن الرعايــة األساســية والقطــاع 

العالجــي، عبــر تقديــم خدمــات طبيــة بســيطة للمر�ضــى، لتخفيــف الزحــام عــن املستشــفيات العامــة واملركزيــة فــى 

املحافظــات واملــدن. وتتــوزع فــى املحافظــات املصريــة علــى النحــو التالــي11:

جدول (3): عدد مستشفيات التكامل U> المحافظات المkية

عدد المستشفیاتالمحافظةم
ال توجدالقاھرة1
1اإلسكندریة2
ال توجدبورسعید3
2السویس4
3اإلسماعیلیة5
13دمیاط6
72الدقھلیة7
35الشرقیة8
28كفر الشیخ9
59الغربیة10
21القلیوبیة11
4المنوفیة12
38البحیرة13
23الجیزة14
11الفیوم15
14بنى سویف16
21المنیا17
31أسیوط18
35سوھاج19
21قنا20

11- المصدر: مستشفيات التكامل الصحى: وزارة الصحة والسكان،  مديريات الشئون الصحية، سبتمبر 2012.

المحافظة

التوجدالقاھرة

التوجد

1

2
3

13

72

35

28
59

21
4

38

23

11
14

21
31

35

21

اإلسكندرية

بورسعيد

السويس

اإلسماعيلية

دمياط

الدهقلية

الشرقية

كفر الشيخ

الغربية

القليوبية

املنوفية

البحيرة

الجيزة

الفيوم

بني يوسف

املنيا

أسيوط

سوهاج
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522اإلجمالى

املصدر: تم إعداد الجدول بمعرفة الباحث فى ضوء دليل مستشفیات التكامل الصحي: وزارة الصحة 

والسكان، مدیریات الشئون الصحیة، سبتمبر 2012.

تتمثل النتائج التي يمكن التنبؤ بها إذا لم يتم حل مشكل مستشفيات التكامل الصحي وتشغيلها بكامل طاقتها 

إلــى ارتفــاع األعبــاء علــى املواطنيــن وتحميــل موازنــة الدولــة نفقــات متزايــدة. أمــا العوامــل األساســية التــي ســببت 

املشكلة فتتمثل فى كون أن وزارة الصحة والسكان تسعى إلى تطوير مستشفيات التكامل املنتشرة فى محافظات 

مصــر املختلفــة، بمــا يضمــن تقديمهــا لخدمــات طبيــة متميــزة فــى مجــال األمومــة والطفولــة والنســاء والتوليــد. لكــن 

مستشفيات التكامل الصحي تعاني من صعوبات عديدة فى التشغيل، أهمها عدم توافر القوى البشرية واألجهزة 

واملستلزمات الطبية، وبعد عام 2006 تّمت إعادة تأهيلها كمستشفيات مركزية بطاقات سريرية تتراوح بين 25 

و50 ســريًرا، وباقى هذه املستشــفيات تم البدء فى تشــغيلها كمراكز طب أســرة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية 

األولية، إضافة إلى الخدمات العالجية البسيطة فى تخصصات الجراحة العامة والتوليد والباطنة العامة، كما 

تم تحويل بعضها ملستشــفيات لألمراض الجلدية والنفســية ومدارس للتمريض باملحافظات12.

إن معظم مستشفيات التكامل الصحي معطلة حالًيا، وبعضها تقدم خدمات طب األسرة للمر�ضى فى األرياف، 

 منها غير فعال باملرة، ألنه يقع بالقرب 
ً
وتعتبر نواة حقيقة لتطبيق التأمين الصحي االجتماعي الشامل، ولكن قليال

من مستشفيات عامة ومركزية.

هكذا عالجت السياسة الحالية هذه املشكلة على النحو التالي13:

 بتحويل تلك املستشفيات إلى مراكز ووحدات • 
ً
فى عهد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، أصدر قرارا

طــب األســرة، ممــا يعنــي ذلــك بــأن مبانــي تلــك املستشــفيات التــي كلفــت الدولــة مالييــن الجنيهــات، ســيتم 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1061890 :12-  أنظر الرابط التالى
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1061889 :13-  أنظر الرابط التالى
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تشــغيل عيــادة أو إثنيــن بهــا، علــى أن يتــم اختــزال وتــرك باقــي املبانــي التــي يصــل ســعتها إلــى مــا يقــرب مــن 40 

غرفــة أو أكثــر.

يســتفاد مــن ذلــك أن الحلــول والبدائــل التــي جربــت ســابقا لحــل املشــكلة كانــت تــدور حــول صــدور قــرارات إزالــة 

لعــدد 9 مستشــفيات تكامــل بمحافظــات: »الفيــوم، الجيــزة، كفــر الشــيخ، أســيوط، الغربيــة، األقصــر واملنوفيــة«، 

موضًحا أن ما تبقى من مستشــفيات التكامل 493، فيما تم تشــغيل 95 مستشــفى منهم تشــغيل كامل كوحدات 

لطــب األســرة ووحــدات للغســيل الكلــوي ومراكــز تخصصيــة لألطفــال ومراكــز لألمــراض املتوطنــة واملالريا وعيادات 

للتأميــن الصحــي بمحافظــات: »بنــي ســويف، قنــا، القليوبيــة، أســوان، كفــر الشــيخ، املنيــا، أســيوط، البحيــرة، 

دميــاط، الغربيــة، الشــرقية، ســوهاج، املنوفيــة”.

بينمــا نفــذت حلــول بديلــة وتــم تجريبهــا مــن حيــث تجهيــز وتشــغيل املستشــفى بشــكل نموذجــي مــن خــالل تقييــم 

الوضــع الحالــى للمستشــفيات.

يستخلص مما سبق ضرورة اإلستفادة من التجارب السابقة من حيث:

. تحويل 24 مستشفى من مستشفيات التكامل إلى هيئة التأمين الصحي؛ لالستفادة منها كعيادات خاصة 

بالتأميــن الصحــي؛ لتقليــل كثافــة املر�ضــى علــى العيــادات ذات الكثافــة التردديــة العاليــة بمحافظــات: البحيــرة، 

الغربية، الدقهلية، الفيوم، شــمال ســيناء، أســوان ودمياط.

يذكــر أن الســياق التاريخــي السيا�ضــي واالجتماعــي واالقتصــادي للمشــكلة ينطلــق ممــا أثــاره مقتــرح مشــاركة وزارة 

عرف بـ »مستشفيات 
ُ
الصحة، مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة اإلستثمار، إلدارة ُمستشفيات تابعة للدولة ت

التكامل«، حفيظة نقابة األطباء، ودفعها إلصدار بيان رسمي يؤكد أن ذلك سيؤدي لخصخصتها14.

تتمثــل التشــريعات الحاليــة التــي تحكــم املجــال الــذي تســتهدفه السياســة فــي مقتــرح تنفيــذ خطــة الدولــة عــن 

 للقانون 67 لعام 2010 الذي اعتمده الرئيس األسبق حسني مبارك 
ً
الخصخصة فى كافة قطاعات الدولة طبقا

وأصــدر رئيــس وزرائــه أحمــد نظيــف الالئحــة التنفيذيــة لــه قبــل انــدالع ثــورة ينايــر بيوميــن فقــط، واملعــروف بقانــون 

مشــاركة القطــاع الخــاص فــى تقديــم الخدمــات. هكــذا القضيــة موضــع الدراســة محــددة بلوائــح وقــرارات وزاريــة15.

14-  أنظر الرابط التالى: 

https://madamasr.com/ar/2016/12/25/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B
4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%84%D-
8%AE%D8%B5-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%B5/

15- نادية مبروك، خصصة التأمين الصحي فى مصر: سياسة بدأها مبارك ويكملها السيسى، إضاءات، 13/ 2/ 2017، فى الرابط التالى:
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وهنــاك اقتراحــات لتحســين وتعديــل بعــض القوانيــن، حيــث يوجــد هنــاك ثالثــة بدائــل تتمثــل فــى تولــي وزارة 

الصحــة والســكان مســئولية تشــغيلها أو الطــرح علــى القطــاع الخــاص الســتغاللها مــع وضــع الضوابــط الخاصــة 

ملراعــاة املواطنيــن، أو إنشــاء شــركة متخصصــة إلدارتهــا وتشــغيلها16.

كمــا أن هنــاك مجموعــة مــن القيــود املرتبطــة بامليزانيــة والتحديــات ممــا يؤثــر علــى السياســة الجديــدة وكونهــا 

ســتظل ضمن اإلمكانيات وامليزانيات الجديدة أم إذا كان هناك اتفاق إلنفاق املزيد أم البحث عن طرق جديدة 

لتعزيز امليزانية، عليه أن طرح مستشفيات التكامل للقطاع الخاص مقترح من عدة بدائل تجرى دراستها بسبب 

العجــز فــى املــوارد البشــرية ونقــص التمويــل الــالزم لتجهيزهــا، واملقترحــات خاصــة باملستشــفيات املغلقــة فقــط17.

يتضــح أن هنــاك إملــام مــن املواطنيــن الذيــن تمســهم املشــكلة بــأن هنالــك مشــاكل معينــة تمنــع مــن تحقيــق 

األهداف، حيث أن هناك علم من املواطنين في القرى التى بها مستشفيات مغلقة وهناك مؤشرات لذلك تتمثل 

 بالسياســات العامــة. هكــذا 
ً
، ويعــزى املواطنيــن املشــاكل غالبــا

ً
فــي الشــكاوى واملطالبــات والحمــالت الشــعبية أحيانــا

توجد مصالح واحتياجات ملحة للمواطنين في حاجة لحل املشكلة وإحداث التغيير عبر إعادة تأهيلها وتشغيلها 

بكامــل طاقتهــا.

https://www.ida2at.com/privatization-of-health-insurance-a-trip-initiated-by-mubarak-and-complemented-by-sisi/
16 -اقتصاديات الصحة فى مصر فى مرحلة االنتقال: هيكل خدمات الرعاية الصحية الحالى، النقابة العامة ألطباء مصر، 2013، ص ص 11 – 12.  

17 -تقرير مرحلى حول التغطية الصحية الشاملة وإعداد حزمة من السياسات الصحية األساسية، منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمى لشرق المتوسط، 2016، ص 6.



15

ثالثا: االتجاهات النظرية الحاكمة 

لتوجهات ورقة السياسات 

نظرية التغي0S ال=u نتبناها:

إنطالقــا مــن مســمى »مستشــفيات التكامــل الصحــي« ومــا يعنيــه؛ أنهــا أنشــئت لتحقيــق التكامــل بيــن الرعايــة 

األساســية والقطــاع العالجــي، عبــر تقديــم خدمــات طبيــة بســيطة للمر�ضــى فــي القــرى واألريــاف، لتخفيــف االزدحــام 

علــى املستشــفيات العامــة واملركزيــة فــى املحافظــات واملــدن كثيفــة الســكان، يمكــن القــول أن التوجــه إلحــداث 

التغييــر يقــوم علــى اإلســتغالل األمثــل ملبانــي مستشــفيات التكامــل، ممــا يعــود بالنفــع علــى املواطنيــن وتخفيــف 

معاناتهم مع توفير خدمة طبية أولية عاجلة من ناحية، ومن ناحية أخرى تقليل االزدحام واإلقبال الكثيف على 

املستشــفيات واملراكــز الطبيــة التابعــة لــوزارة الصحــة.

القيم والمبادئ العليا:

تتمثــل القيــم الحاكمــة فــي توجهنــا هــذا مــن منطلــق الحــق فــي الصحــة والرعايــة الطبيــة املناســبة وتحقيق العدالة 

الجغرافية.
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رابعًا: خيارات ورقة السياسات 

نريد أن نصل في الخيارات إلى:

� تطوير مرافق مستشفيات التكامل الصحي وتوفير خدمات طبية الئقة لسكان األرياف.

الخيارات المطروحة:

تتعدد الخيارات املطروحة في سبيل الوصول إلى الغرض الرئي�ضي، وذلك على النحو التالي:

الخياراYZول:

تشــغيل املستشــفيات فــي املناطــق الريفيــة النائيــة أو البعيــدة عــن املــدن كمستشــفيات عامــة وتوفيــر الخدمــات 

 عــن العمليــات الجراحيــة البســيطة كالجــروح )مستشــفيات اليــوم الواحــد( بهــدف رفــع 
ً
الطبيــة األساســية، فضــال

كفــاءة املستشــفيات، مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن تطويــر املــورد البشــري مــن خــالل توفيــر األطبــاء واســثتمار الزيــادة فــي 

عدد كليات الطب وانتشارها في مختلف املحافظات الستيفاء الغرض، إضافة إلى توفير الفريق املعاون وضمان 

اســتمرارية التدريــب والتعليــم لكافــة األطــر. وكــذا توفيــر املســتلزمات واملعــدات الطبيــة وإنشــاء حجــرات للفريــق 

الطبــى املقيــم بهــا.

: 0 الخيارالثا2>

 عــن املستشــفيات العامــة إلــى 
ً
تحويــل املستشــفيات فــي القــرى الواقعــة بالقــرب مــن املــدن والتــي ال تبعــد كثيــرا

عيــادات خارجيــة ضمــن مشــروع التأميــن الصحــي االجتماعــى الشــامل، وجعــل األخــرى مستشــفيات تخصصيــة مــع 

، واعتمادها ضمن الئحة قانون التأمين الصحي الشامل، 
ً
توفير أقسام مجهزة للعالج بأجر وللعالج املجانى أيضا

وتوفيــر الفريــق الطبــى املتخصــص ثــم تهيئــة املبانــي واملرافــق الصحيــة للمستشــفى التخص�ضــي وتطويرهــا.

من خالل ما سبق، يتضح لنا أن الخيار األول األكثر مالءمة لحل هذه اإلشكالية، حيث أن تطوير مستشفيات 

التكامــل بالقــرى املصريــة مــن شــأنه أن يوفــر خدمــات طبيــة عادلــة للمواطنييــن الريفييــن، وهنــاك عالقــة طرديــة 

عكسية بين تشغيل مستشفيات التكامل وتخفيف األعباء والحفاظ على مرافق املستشفيات العامة والجامعية 

فــى املــدن، حيــث أن إقبــال الســكان الريفييــن علــى الحصــول علــى الخدمــة الطبيــة العالجيــة األوليــة فــى مستشــفيات 

تقــع بالقــرب مــن ســكنهم مــن شــأنه تخفيــف األعبــاء علــى املستشــفيات التــى توفــر الخدمــات العالجيــة املتقدمــة 
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لحاالت مرضية أخرى. بينما املخاطر فيمكن مواجهتها أو التقليل من تأثيرها؛ أما بالنسبة لبلوغ القبول السيا�ضي، 

فيتطلــب األمــر تتبــع طــرق وأســاليب إقناعيــة كاللقــاءات والحمــالت الترويجيــة، أمــا فيمــا يخــص مســألة التباطــؤ فــى 

تشــغيل تلــك املستشــفيات بكامــل طاقتهــا وســعتها الطبيــة، فيســتوجب االعتمــاد علــى دراســة املخصصــات املاليــة 

الدســتورية ملوازنــة قطــاع الصحــة والبحــث عــن جلــب تمويــالت اعتمــادا علــى الجهــود الذاتيــة أو املنــح الخارجيــة.
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يســتخلص مــن ورقــة السياســات الحاليــة أن مستشــفيات التكامــل 

الصحــي قــد أنشــئت لتحقيــق التكامــل بيــن الرعايــة األساســية والقطــاع 

العالجي، عبر تقديم خدمات طبية بسيطة للمر�ضى، لتخفيف الزحام 

عن املستشفيات العامة واملركزية فى املحافظات واملدن. حيث في عام 

1997 قامــت وزارة الصحــة والســكان بالبــدء فــي إنشــاء 522 مستشــفى 

تكامل صحي، وتم االنتهاء منها وتشــغيلها، وتقع معظمها فى محافظات 

تتميز بالكثافة السكانية الكبيرة واملناطق الريفية، إال أنها قد توقفت، 

وتتمثــل مشــكلة الدراســة فيمــا يتعلــق بعــدم تشــغيل مستشــفيات 

التكامل الصحي، وانعكاس ذلك على إهدار حقوق املواطنين الصحية 

وتحملهــم مــا ال يطيقونــه، وحرمــان عــدد كبيــر مــن املواطنيــن باملناطــق 

الريفيــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة مــن أحــد أوجــه حقوقهــم فــي 

تلقــي الرعايــة الطبيــة والصحيــة الالزمــة، بصــورة عاجلــة فــى ظل عدالة 

جغرافيــة، باإلضافــة إلــى اإلهــدار املســتمر للمــال العــام بعــدم إســتغالل 

مبانــي هــذه املستشــفيات اإلســتغالل األمثــل والــذي أنشــئت مــن أجلــه.

وقــد اســتهدفت ورقــة السياســات الحاليــة مواجهــة ونقــد مقتــرح وزارة 

الصحــة والســكان، بحيــث يكــون الهــدف مــن إعــادة تأهيــل وتشــغيل 

عــن  الضغــط  تخفيــف  فــي  يتمثــل  الصحــي  التكامــل  مستشــفيات 

املستشــفيات العامــة، وتقليــل األعبــاء علــى املواطنيــن وتقديــم خدمــة 

جيــدة للمر�ضــى غيــر القادريــن، خاصــة أن الفئــات املســتهدفة غالبيتهــم 

باألســاس مواطنيــن وأســر ريفيــة.

عليه، فى ظل ما تمثله مستشفيات التكامل الصحى في مستويات 

مؤسسات تقديم الخدمات الصحية العامة، تو�ضى الدراسة بما 

يلي:

ّ الفعــال نحــو التغطيــة الصحيــة  1. بنــاء توافــق حــول رؤيــة للتحــرك 

وإعــداد  ودعمهــا عــن طريــق ســن التشــريعات الضروريــة،  الشــاملة، 

خاتمة وتوصيات:
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االستراتيجيات الصحية الالزمة وتفعيل اإلجراءات واآلليات الواجبة، 

على أن تضحى هي األولوية في السياسات الصحية العامة لتعزيز النظم 

ملبــادئ العدالــة الجغرافيــة،   
ً
الصحيــة فــي املحافظــات املصريــة وفقــا

علــى نحــو مــا تؤكــده العديــد مــن االلتزامــات علــى الصعيديــن اإلقليمــي 

والعالمــي، ومــن أجــل تنميــة القطــاع الصحــي.

مــن  إطــار  فــي  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  مــن  املحليــات  تمكيــن   .2

الالمركزيــة، ويعـــد هـــذا البرنامـــج ضمـــن البرامـــج عاليـــة التكلفـــة، حيــث 

يجب تحديـــد خريطـــة الخدمـــات التـــي تتـــوى تقدمهـــا املســـتويات املحليـــة 

الوظيفــي  التنظيمــي والوصــف  الهيــكل  ومراجعــة وتطويــر  املختلفـــة، 

للمديريــات واإلدارات الصحيــة بمــا يتناســب مــع أدوارهــا الجديــدة، 

ووســـائل  املعلومـــات  وإدارة  والتجهيـــزات  األساســـية  البنيـــة  وتطويـــر 

االتصـــاالت للمديريـــات واإلدارات الصحيـــة لتمكينهـــا مـــن القيـــام بالـــدور 

املنوطـــة بـــه.

3. ضرورة البدء في إعادة هيكلة منظومة مستشفيات التكامل الصحي، 

وبمــا يضمــن كفــاءة اســتخدام البنيــة التحتيــة القائمــة واملــوارد املتاحــة 

البشــرية واملاليــة، ومواجهــة تحــدي تخفيــف العــبء علــى املؤسســات 

أو املنشــآت الطبيــة املركزيــة، وتحقيــق تغطيــة لكافــة الســكان بجميــع 

الخدمات الصحية التي يحتاجونها، ومن دون تعرضهم ملخاطر الوقوع 

فــي معانــاة ماليــة مــن جــراء ســداد تكلفــة الرعايــة الصحيــة، وهــو األمــر 

 رفيــع املســتوى تجــاه وضــع السياســات 
ً
 سياســيا

ً
الــذي يتطلــب التزامــا

وإجراء اإلصالحات بما يتجاوز حدود وزارة الصحة والسكان، تصحبه 

وذلــك بمــا يتما�ضــى مــع  اســتثمارات طويلــة األجــل فــي قطــاع الصحــة، 

الدســتور.
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مالحق
جدول (1): الخطة التنفيذية لتطبيق الخيارات السياساتية

الهدف األول: رفع كفاءة املستشفيات

التدخل األول: توفير املستلزمات واملعدات الطبية

المدةجهة التنفيذاألنشطة
 الزمنية

تقدير الوضع الراهن ودراسة احتياجات 
مرافق مستشفيات التكامل

اإلسناد إلى هيئات طبية 
وهندسية حكومية ولجان 
أكاديمية من كليات الطب 

والهندسة

6 أشهر

6 أشهر

 12
شهر

اإلسناد لشركات 
وهيئات هندسية قومية 
متخصصة فى اإلنشاءات 

الطبية

وزارات الصحة، 
والتخطيط واملتابعة، 

واملالية

صيانة املرافق بسبب مرور فترة لعدم 
تشغيلها

إستكمال التجهيزات واملعدات الطبية

الهدف األول: رفع كفاءة املستشفيات

التدخل الثاني: إنشاء حجرات للفريق الطبي املقيم

المدة  الزمنيةجهة التنفيذاألنشطة

بناء وتشطيب مبنى 
ملحق)استراحة( لألطباء املقيمين 

خاصة أن هذه املستشفيات تقع في 
قرى ومناطق ريفية

اإلسناد لشركات 
وهيئات هندسيةقومية 
متخصصة في اإلنشاءات 

الطبية ضمن أعمال 
اإلنشاءات عاليه

ضمن مدة ال 12 
شهر السابقة

جدول (2):الخيار السياسا0u2 اYZول
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الهدف الثاني: تطوير املورد البشرى

التدخل األول: توفير األطباء وخاصة بعد الزيادة بأطراد في عدد كليات الطب 
وانتشارها في مختلف املحافظات

المدة  الزمنيةجهة التنفيذاألنشطة

حصر أعداد الخريجين من كليات 
الطب الحكومية والخاصة واألهلية 

ودرجاتهم العلمية

وزارة التعليم العالى 
ووزارة الصحة 
ونقابة األطباء

شهرين

3 شهور

شهر

وزارة الصحة وزارة 
التخطيط واملتابعة 
وزارة املالية وهيئة 
التنظيم واإلدارة 

ووزارة القوى العاملة 
ونقابة األطباء

وضع خطة توزيع القوى العاملة 
للكادر الطبى وفق االحتياجات

تخصيص وتكليف أطباء 
مستشفيات التكامل

وزارة الصحة

الهدف الثاني: تطوير املورد البشرى

التدخل الثاني: توفير الفريق املعاون

المدة  الزمنيةجهة التنفيذاألنشطة

تحديد االحتياجات وتوظيف 
األطباء الصيادليين

تحديد االحتياجات وتوظيف 
وإلحاق املعاونيين والفنيين 
من التمريض والعامالت 
)بنظام التوظيف، ونظام 

التدريب(

وزارة الصحة واملعاهد 
الفنية الصحية ومدارس 

التمريض

3 شهور

وزارة الصحة والقوى العاملةتوظيف املوظفين اإلداريين

التعاقد مع شركة أمن وشركة نظافة توفير عمال األمن والنظافة

وزارة الصحة ونقابة 
الصيادلة والقوى العاملة
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الهدف الثاني: تطوير املورد البشرى

التدخل الثالث: التدريب والتعليم املستمرين

المدة  الزمنيةجهة التنفيذاألنشطة

اتباع وتطبيق نظم الجودة الشاملة 
الطبية

عقد تدريبات طبية متخصصة لكل 
فريق/ مجموعة طبية

عقد تدريبات للفرق الفنية املعاونة 
وتطوير مهاراتهم

وزارة الصحة

3 شهور

على مدار 12 شهر

عقد تدريبات فى إدارة املنشأت 
الصحية وأساليب االتصال 

والتواصل الفعال والعمل تحت 
ضغط

املدة الزمنية اإلجمالية لكافة االنشطة: 4 سنوات

اضات والمخاطر للخيار اYZول uSفZ0 جدول اSجدول (3): تحض

املخاطر وكيف يتم مواجهتهااالفتراضات التي بناء عليها سيتم تنفيذ الخطة اعاله

إن تطويرمستشفيات التكامل بالقرى املصرية من 
شأنه أن يوفر خدمات طبية عادلة للمواطنيين 

الريفيين

هناك عالقة طردية سلبية بين تشغيل مستشفيات 
التكامل وتخفيف األعباء والحفاظ على مرافق 

املستشفيات العامة والجامعية فى املدن، حيث أن 
إقبال السكان الريفيين على الحصول على الخدمة 

الطبية العالجية األولية فى مستشفيات تقع 
بالقرب من سكنهم من شأنه تخفيف األعباء على 

املستشفيات التى توفر الخدمات العالجية املتقدمة 
لحاالت مرضية أخرى

التباطؤ فى تشغيل تلك 
املستشفيات بكامل طاقتها وسعتها 
الطبية مرة أخرى، وللتغلب على 
ذلك دراسة املخصصات املالية 
الدستورية ملوازنة قطاع الصحة 
والبحث عن جلب تمويل بالجهود 

الذاتية أو منح

درجة القبول السيا�ضى، ويمكن 
مواجهتها عن طريق أساليب إقناعية 

ولقاءات وحمالت ترويجية
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الهدف االول: الربط بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الهدف االول: التأمين الصحي

التدخل الثاني: توفير الفريق التابع أو العامل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

التدخل االول: اعتمادها ضمن الئحة قانون التأمين الصحي الشامل وتطوير العيادات

األنشطة

األنشطة

جهة التنفيذ

جهة التنفيذ

المدة  الزمنية

المدة  الزمنية

تحديد وحصر كمى وكيفى ملستشفيات 
التكامل الت تدخل ضمن منظمومة 

التأمين الصحي الشامل املزمع تعميمها 
بعد االنتهاء من املرحلة التجريبية

وزارة الصحة وهيئة 
التأمين الصحي ممثلين 

للحكومة والبرملان
3 أشهر

وزارة الصحة وهيئة 
التأمين الصحي وهيئة 
هندسية متخصصة فى 

االنشاءات الصحية

4 شهور
تجهيزات طبية الزمة لخدمات التأمين 

الصحي

حصر أعداد األطباء والصيادلة والفرق 
املعاونة من االحتياجات الطبية 

البشرية املطلوبة
شهروزارة الصحة

شهرين

وزارة الصحة وهيئة 
التأمين الصحي 

والقوى العاملة ووزارة 
التخطيط واملتابعة

التعاقد مع األطباء وتشغيل العاملين 
وفق النظام الجديد للتأمين الصحي

0 جدول (4): الخيار السياسا0u2 الثا2>
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المدة الزمنية اZجمالية لكافة اZنشطة: 22 شهر

األنشطة

األنشطة

جهة التنفيذ

جهة التنفيذ

المدة  الزمنية

المدة  الزمنية

الهدف الثاني: املستشفيات التخصصية

الهدف الثاني: تجهيزها كمستشفات تخصصية

التدخل االول: تهيئة املبانى واملرافق الصحية للمستشفى التخص�ضى

التدخل الثاني: توفير الفريق الطبى املتخصص

حصــر أعــداد األطبــاء والصيادلــة والفــرق 

املعاونــة مــن االحتياجــات الطبيــة البشــرية 

املطلوبــة

دراسة االحتياجات الطبية والخدمات العالجية 
التخصصيــة وتحديــد املستشــفيات التــى تدخــل 

ضمــن توفيــر هــذه الخدمــة العالجيــة
وزارة الصحة

وزارة الصحة وهيئة هندسية 
املنشــأت  فــى  متخصصــة 

لطبيــة ا

شهرين

6 شهور
لتوفيــر  املحــددة  املستشــفيات  منشــأت  تجهيــز 

املتخصصــة الخدمــات 

شهروزارة الصحة

3 شهور
والقــوى  الصحــة  وزارة 

التخطيــط  ووزارة  العاملــة 

بعــة ملتا وا

تشــغيل األطبــاء العامليــن وفــق احتاجــات 

املستشــفى التخص�ضــى
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جدول (6) تقييم الخيارات    

الخيار االول: 
تشغيل 

املستشفيات في 
املناطق الريفية 

النائية أو البعيدة 
عن املدن 

كمستشفيات 
عامة وتوافر 

الخدمات الطبية 
األساسية فضال 

عن العمليات 
الجراحية 
البسيطة 
كالجروح 

)مستشفيات 
اليوم الواحد( 

ضمن 
اهتمامات 
الفئات 

املستهدعة 
وهم 

املواطنين من 
سكان القرى 
الى يوجد بها 
مستشفيات 

التكامل

التكلفة 
االقتصادية: 

مع وجود 
املرافق 

والتجهيزات 
يصبح عبء 
تكلفتها أقل.
التكلفة 

االجتماعية: 
منخفضة 
بالنسبة 
ملواطنين 
وقد ئؤدى 
إلى خفض 

النفقات على 
األسر

يرتبط 
باستهداف 
وتحقيق 

االستفادة 
من 

املستشفيات 
وتوفير 

الخدمات 
الطبية 

البسيطة 
وتخفيف 

العبء على 
املستشفيات 

املركزية 

تستمر على املدى 
الطويل، ويضمن 
ذلك وجود خطة 

استراتيجية 
للسياسات 

الصحية يعتمد فى 
جانبه املؤس�ضى 

على وجود 
مستشفيات أولية 
فى املناطق الريفية، 
وما يعوقه الجدوى 

االقتصادية 
وجودة الخدمات 
الطبية وإقبال 

املواطنين، 
ومناسبة الكثافة 

السكانية  

للمواطنين 
تقبل للبديل 
هذا، وإن 

كان لجمهور 
املستهدف 
والطرف 
اآلخر من 
كوادر 

بشرية طبية 
ومعاونة 
يتطلب 

لؤائح ملزمة 
وحوافز 

لعمل بهذه 
املستشفيات

ال يوجد 
قبول 

سيا�ضى 
في الوقت 
الراهن 

حيث عبر 
عدة وزارء 
للصحة 

ظهر هناك 
اتجاهات 

بشأن 
مستشفيات 
التكامل ليس 
من بينها هذا 

الحل

الخيار
)البديل(

معيار الصلة 

Relevance
الكفاءة

Efficiency

الفاعلية

Effectiveness

االستمرارية

 Sustainability

القبول
 االجتماعي

Social
Acceptance 

القبول
 السياسي 
Political

 Acceptance 

0 اضات والمخاطر للخيار الثا2> uSفZ0 جدول اSجدول (5): تحض
املخاطر وكيف يتم مواجهتهااالفتراضات التي بناء عليها سيتم تنفيذ الخطة اعاله

منظومــة  ضمــن  املستشــفيات  تشــغيل  إن 

خدماتهــا  واتســاع  الشــامل  الصحــي  التأميــن 

سيضمن استفادة املزيد من املواطنين واألسر 

الطبيــة التأمينيــة  الخدمــات  مــن 

الصحــي  التأميــن  خدمــات  وتعقــد  تشــعب 

فــى مرافــق  إلــى تضمينهــا  الجديــد واالحتيــاج 

ومنشــأت طبيــة محــددة، وللتغلــب عليهــا جعل 

الخدمــة  لتقــى  كأماكــن  املستشــفيات  هــذه 

أمــا املســائل اإلداريــة فيتــم فصلهــا فــى مكاتــب 

محددة بمعنى الفصل بين الطبى واإلدارى فى 

منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل

عــدم القبــول االجتماعــى، بتطلــب ذلــك إقنــاع 

القــرى  وربــط  توفيــر  عــن  فضــال  املواطنيــن 

واملــدن بشــبكة طــرق آمنــة ومتطــورة

إن تشغيل مستشفيات التكامل كمستشفيات 

املرافــق  وزيــادة  تنــوع  إلــى  يــؤدى  تخصصيــة 

الطبيــة ممــا ينعكــس علــى انتشــار خريطــة طبيــة 

متنوعــة عبــر كافــة محافظــات مصــر
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الخيار الثاني: 
تحويل 

املستشفيات 
في القرى 
الواقعة 
بالقرب 
من مدن 

أى ال تبعد 
كثيرا عن 

مستشفيات 
عامة إلى 

توفير خدمات 
طبية ضمن 
العيادات 
الخارجية 

ضمن 
مشروع 
التأمين 
الصحى 

االجتماعى 
الشامل، 

وجعل األخرى 
مستشفيات 
تخصصية 
وتوفير فيها 

أقسام عالج 
بأجر وعالج 

مجاني 

إن هذا 
الخيار 
مركب 

ويتضمن 
مستوين 

لحل 
بحسب 
حالة كل 
مستشفى 
وأن كان 
هيكليا 
يناسب 

رؤية وزارة 
الصحة 
ولكن 

بالنسبة 
للجمهور 
املستهدف 

من 
املواطنين 
ال يلبى 
احتياج 

لهم بشكل 
كبير 

الكفاءة 
االقتصادية: 

تكلفة 
التجهيزات 

ورفع 
مستواها 
مرفقيا 
لتناسب 
التشغيل 
الجديد 

وأيضا تطلب 
لوائح وأنظمة 

التأمين 
الصحى 
الشامل 
أو اإلدارة 
الطبية 

التخصية 
كادر معين
الكفاءة 

االجتماعية: 
االنتقال لهذه 
املستشفيات 

ملواطنين 
من مناطق 

خارج النطاق 
الجغرافى 
املحدود 

باإلضافة إلى 
عدم تحسين 

الخدمات 
الطبية 
ملواطنين 

املحلين من 
سكان هذه 

القرى

يرتبط 
بالنتائج 

املستهدفة 
وفق 

السياسات 
الحكومية 

ورؤية تطوير 
الخدمات 

الطبية

إن استمرار 
هذا البديل 
وارد، فى ظل 

استمرار 
التوجه 
واملوقف 
الحاليين 

للتعامل مع 
مستشفيات 

التكامل، 
ويعوقه عدم 

الثبات فى 
السياسات 
الحكومية 
واحتمال 

تغيرها فضال 
عن التكلفة 
االقتصادية 

لتحويل 
املشتشفيات 
من تكاملية 

إلى تخصصية 
وتابعة لتأمين 

الصحى 
الشامل  

من ناحية 
املواطنين 
سواء من 

سكان القرى 
التى يوجد 
بها هذه 

املستشفيات 
أو من املناطق 
خارجها قد 
ال يتقبلوا 

هذا البديل، 
وبالنسبة 
للكوادر 
الطبية 

قد يواجه 
باعتراض 

يتوفر للبديل 
هذا ترحيب 

سيا�ضى 
نظرا ألنه 

يأتى فى إطار 
أطروحات 

وزراء الصحة 
املتعاقبين 
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