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  في جمهورية مصر العربيةورقة بيضاء: رسم مالمح السياسة الصحية 

  الملخص التنفيذي
  مقدمة

مع  وشاملةإىل مشاورات متواصلة يستند ، العربية مصر مجهورية يفللقطاع الصحي  طرح حتليلىهي هذه الورقة البيضاء تعترب 
إعداد السياسات الرامية إىل لمناقشات وضع إطار لدف إىل ، و القائمني على النظام الصحي من خمتلف القطاعات واجلهات

ا أن تكون  ذه الورقة، وال يُقصد املواطننياليت ترتكز على  الوطنيةالصحية واالسرتاتيجيات واخلطط  مسّودة للسياسات يف حد ذا
  و فقرات منها.أ ،للنظام الصحي واالسرتاتيجيات واخلطط الوطنية

دف الورقة إىل  عداد السياسية الصحية الوطنية عن طريق الرتكيز على املبادئ واألهداف والتوجهات إلعملية رسم مالمح و
  يف جمال الصحة.  املساواةعدم االسرتاتيجية من أجل حتسني صحة السكان وتقليل أوجه 

الصحي للبناء على ما ُأحِرز من  اعالقطصالح إلشامل برنامج تنفيذ وقد شرعت مصر، منذ أواخر التسعينيات يف القرن املاضي، يف 
ا النظام الصحي ع هذا الربنامج يف ضوء نقاط القوة وضِ قد و تقدم كبري يف السنوات السابقة على إطالق هذا الربنامج.  اليت يتمتع 

صر يف ذلك الوقت. ، فضًال عن احلقائق االجتماعية واالقتصادية واملؤسسية والسياسية اليت تواجه ماليت يعاين منهاومكامن الضعف 
إحداث إصالح جوهري يف القطاع الصحي على الرامية إىل التدخالت حول ن الربنامج إطار عمل اسرتاتيجي وسياسة ُمفصَّلة وتضمَّ 
  السنوات اخلمس عشرة أو العشرين املقبلة.ار مد

ذات يف التعاطي مع مع بعضها البعض متسقة غري أكثر مبادرات ومساعي اإلصالح  كانتمنذ ذلك احلني،  أنه و مما يؤسف له 
على  مستمر التزامذلك مل يؤدي إىل إلصالح، لكن ل ةسياسي رادةإ وبالرغم من وجودلإلصالح، وذات املبادئ واالسرتاتيجيات رؤية ال

مل يكن العمل كما   للقطاع الصحيهات الالزمة لتحقيق التطوير املنشود يالنحو الكايف، ومل تتوافر له املوارد الكافية أو القرارات أو التوج
القطاعات يف هذه التنسيق والتكامل بني  حتقيق منهذا العمل يقتضيه  ماقق مبا حيُ كافياً من أجل الصحة   املختلفة يف ما بني القطاعات

ا  اياتناول قض    خارج القطاع الصحي.   من اليت ترتبط يف أغلبها بأطراف فاعلةاالجتماعية و الصحة وحمددا

يف جبالء الصحة يف مصر، إذ يضع هذا الدستور  2014منذ د مِ الذي اعتُ اجلديد و  ها ومعانيها من الدستورحستمد هذه الورقة رو تو 
هي إحدى احلقوق األساسية للناس وأن للجميع الصحة أن من الدستور على  18تؤكِّد املادة  ة، حيثالوطني األولوياتموضع رفيع من 

من الناتج احمللي لصحة ل احلكومية، وتنص صراحة على زيادة املخصصات ات الصحية العالية اجلودةاحلق يف احلصول على اخلدم
  .ضعف اإلنفاق الصحي احلكومي على الصحة يف الوقت الراهنما يقارب أي  ؛األقلعلى  %3إىل اإلمجايل 

يف  األساسيةحجر الزاوية يف بناء األمة، والقاعدة  اباعتبارههذه الورقة البيضاء إىل إعداد السياسة الصحية الوطنية يف املستقبل  تتطلع
ز هذه الورقة على أمهية ركِّ . ومن هذا املنطلق، تُ املساواة تبىن على العدالة و اجلهود املبذولة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية يف مصر
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السياسات هذه  مردودلشاملة الوطنية، فضًال عن اتساق السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط الصحية الوطنية مع خطط التنمية ا
  خطط التنمية الشاملة.و واسرتاتيجيات على سياسات واالسرتاتيجيات واخلطط الصحية 

 همن موادكثري اليف تناول ي، بل نطاق القطاع الصحي مبفردهيتناول الصحة مبنظور شامل و ال ينحصر علي الدستور اجلديد إن      
 مبنهجيةيوضح ضرورة تناول القضايا الصحية يف تعزيز صحة السكان. كما  من خارج القطاع الصحيالقطاعات خمتلف أدوار األخرى 

  .يف مصراحملرِّك الرئيسي يف عملية إعداد السياسة الصحية  اتعدد القطاعات باعتباره

  

  لمحة عن الوضع الراهن

 بذلكد قصَ هذه التحديات؛ ويُ  ىأحدوتعد املساواة القطاع الصحي يف مصر معروفة.  يواجهاالتحديات الرئيسية اليت  معظمإن 
. ةالصح اإلنفاق علىاملساواة يف حتمل عبء أيضا احلصول على اخلدمات الصحية، و  إمكانية ، واملساواة يفالصحي الناتجاملساواة يف 

األسباب اجلذرية للظلم  فإنه يستهدف أحداملرض، ومن مث تج عن الفقر الناحلقة  تكسرأن ميكنها  القطاع الصحي،  إن املساواه يف 
اإلنفاق احلكومي وقد أدى اخنفاض االستثمار يف الصحة هو استثمار يف املستقبل االجتماعي واالقتصادي لألمة.  كون االجتماعي

م 72إىل تكبُّد املواطنني حوايل عديدة  على الصحة على مدار سنوات ظهر  حيث ،اخلاصة% من إمجايل اإلنفاق الصحي من جيو
السوق  اتإخفاقمبا حيمل ذلك من التعرض إىل خماطر ذلك جليًا يف زيادة االعتماد على القطاع اخلاص يف تقدمي اخلدمات الصحية، 

 كانو   . الصحية على املساواة يف احلصول على اخلدمات ، كما أثريةئالوقاات اخلدماجلودة والسالمة و جتاهل أثرت تأثرياً بالغاً على واليت 
عوامل إخفاق القطاع من أهم  تقدمي اخلدمات، والتمويل، واملوارد البشرية، واملعلومات والتكنولوجيا الصحية، واحلوكمة اإلدارة يف ضعف
  .الصحي

 ما مل يتم التعامل مع وإذا ؛الشحيحة الوطنية ناجعة لالستفادة من املواردهو أحد الوسائل الأن االستثمار يف الصحة ومن املعروف 
فعلى سبيل  على اجملتمع واالقتصاد.أكثر من ذي قبل بعبء متزايد  يلقِ ، تزداد سوًء غداً، وهو ما يُ اليوم، فسوف املشكالت الصحية

ومشكالت الصحة النفسية سوف الرئيسية األمراض غري السارية  املثال، تشري عمليات احملاكاة يف جمال االقتصاد الكلي العاملي إىل أن
نصيب مصر من هذه اخلسارة  ، يقدرتريليون دوالر على مدار السنوات العشرين القادمة 47ُحتِدث خسارة اقتصادية تراكمية تصل إىل 

  .1عشرات املاليني من الدوالراتب

 جماالت النظام الصحي وعلى كافة مستوياته كافةيف  الكائن ، يرتبط أكثرها بالتفتت العديد من التحديات يعاين القطاع الصحي منو 
املوارد املالية والبشرية وكفاءة استخدام القصور يف ختصيص و االزدواجية، إىل الرئيسية يف اإلدارة، و  املشكالتإىل يؤدي والذي 

  .يةاالستثمار و 

. جلميع املواطنني لعرض والطلب، بتغطية صحية عادلة وفعالةمسارات االنظام احلايل للتمويل الصحي، مبا يتفرع إليه من ال يسمح و 
حتويل املوارد بطريقة تتيح  جلمعمىت كانت هناك اسرتاتيجية واضحة واقعة سوف تصبح التغطية الصحية الشاملة حقيقة على ذلك، فو 

  التغطية حالياً.من ال تشمله إىل الصحية نطاق التغطية من جمال آلخر، وتوسيع  التمويل
                                                            

1 Bloom, D.E., et al. (2011). The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases. Geneva: World Economic 
Forum  
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  االسترشاديةلمبادئ ا

يف هذا من اهتمام بالصحة. ويتعني  اجلديد مع ما ورد يف الدستورتتسق  ات فاعلةللدفع بسياس مواتيااملشهد املصري احلايل  يعد
يف كفاءة  معاجلة أوجه القصور احلاليةيشتمل على الصحيلقطاع لإصالح مع إجراء تزامن زيادة االستثمارات يف الصحة تأن اإلطار 

  .املنفقة مقابل األموال املردودات الصحية املرجوةوضمان أن حتقق هذه االستثمارات  ،استخدام املوارد املتاحة

معاجلة هذه أن ، فإن الكثري من التحديات اليت يواجهها القطاع الصحي يف مصر يرتبط بعضها ببعض، و مما سبقيتضح وكما 
املبادئ تنتهج من الضروري أن  فإنه. وعليه، ملواجهة تلك التحديات أو السديدة املثلىيقة طر ليست بال يتلو اآلخر  ةالتحديات الواحد

جًا مشوليًا يتناول  تضع اإلطار العام للسياسات واالسرتاتيجيات الصحية والتوجهات االسرتاتيجية اليتاالسرتشادية  لقضايا كافة ا، 
  .متزامنة ومرتابطة ومتكاملةبطريقة اسرتاتيجيا و والتحديات 

حيث ذا النهج. االلتزام  الصحية واالسرتاتيجيات لسياساتللمضي قدما يف وضع اكما ينبغي أن تعكس اإلجراءات العملية 
القطاع الصحي. ويتعني كذلك أن يستهدف احلوار حول  احلكومي بل وخارجخارج القطاع لتمتد إىل توسيع دائرة احلوار  يستلزم ذلك

تغيري السلوك يف أوساط شركاء التنمية، مبا ُيشجِّعهم على التنسيق بني أنشطتهم ومواءمتها مع بعضها العمل على تعزيز الصحية السياسة 
  البعض.

  

  تحقيق نتائج صحية أفضل وعادلة .1

السكان  صحة ويتمثل اهلدف اجلامع للسياسة الصحية الوطنية يف حتسنيالصحة حق أصيل من حقوق اإلنسان لكل املصريني. إن 
السبيل إىل دعم احلد من وطأة الفقر، وحتقيق التنمية كذلك إنه  بل يف حد ذاته،  اأساسي اهدفليس فقط ؛ إذ أن حتسني الصحة 

  االجتماعية واالقتصادية يف مصر.

  

 ة األساسية للجميع، مع توفير الحماية من المخاطر الماليةحماية الصحة وتعزيزها، وضمان إتاحة الخدمات الصحي .2
 (التغطية الصحية الشاملة) الناتجة عن االنفاق على الصحة

أال يكابد ضمن يأن و ، املواطنني الالزمة جلميع ذات اجلودةإتاحة اخلدمات الصحية  ،2030حبلول أن حيقق النظام الصحي  
أن تضمن توافر خدمات الرعاية يف مصر ما ينفقونه على الصحة. وجيب على السياسة الصحية املصريون ضائقة مالية بسبب 

ا، حىت ال تكون العوائق املالية (مثل أتعاب  ، أو أسعار األدوية فوق طاقة األفراد)، أو العقبات األطباءالصحية اجليدة واالرتقاء جبود
املرتبطة بنوع اجلنس، أو العقبات واحلواجز املعلوماتية، و (مثل احلواجز اجلغرافية، زمة حائًال أمام احلصول على اخلدمات الالغري املالية 

صريون حىت ال يهوي امل ،أي نوع آخر من أنواع التمييز أو الوصم). كما ينبغي يف الوقت ذاته وضع آليات احلماية من املخاطر املالية
   نظري حصوهلم على اخلدمات الصحية. من جراء اإلنفاقالفقر الضيق املايل أو يف 
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 تعزيز دور الحكومة في تقديم خدمات الصحة العامة .3

يف تقدمي  الدولةتعزيز دور لذا فمن الضروري ان يتم جيب أن يكون دور الدولة أساسي وحموري يف بلوغ األهداف الصحية. 
هذه اخلدمات  سالمةمن أجل حتسني  –يف السوق ويف زيادة االستثمارات لتصويب حاالت اإلخفاق  ،اخلدمات الصحية العامة

ا وصحة مع الرتكيز على األولويات الصحية الرئيسية مثل: االلتهاب الكبدي (سي)، واألمراض غري السارية،  ،واالرتقاء جبود
كاٍف إلجراء حبوث عالية  حكومي ضمان توافر متويل يستلزم ذلك . كماوغريها ، والتغذية،الوبائية األمهات واألطفال، واالنفلونزا

  أهداف الصحة العامة. حتقيق اجلودة تدعم 

  

 ، ولمعالجة التفتت في القطاع الصحيللصحة المتعددةالقطاعات  ليشملللحوكمة  وطني فعال إطارضمان وجود  .4

تتوافر له  للحوكمة عام املختلفة للصحة يف إطار القطاعاتدمج إىل تعزيز السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط الصحية الوطنية حتتاج 
يتناول الدستور اجلديد الكثري من القضايا ذات الصلة بالصحة، واليت ،  القانونية والتنظيمية واملؤسسية املناسبةواألطر املقومات 

إطار يؤكد على ضرورة تناول احملددات االجتماعية للصحة يف  مما والقطاع الصحي ككل ، بلتتجاوز نطاق وزارة الصحة والسكان
  القطاعات. متكامل يشمل خمتلف عمل

  

 (الكفاءة) ما يتم إنفاقهتخصيص المزيد من األموال للصحة (الدستور الجديد)، وتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل  .5

والذي أدى اخنفاض املستوى احلايل لالستثمار العام على الصحة إىل ارتفاع مستويات اإلنفاق الشخصي من اجليب على الصحة، 
تعزيز اهليمنة على قوى السوق عرب زيادة مشاركة القطاع اخلاص، وإضفاء طابع جتاري عام على اخلدمات الصحية.  دى بدوره إىلأ

ارتفاع معدل انتشار مثل ( والسالمةبوضوح يف مشكالت اجلودة ظهر إىل تفاقم حاالت إخفاق السوق اليت تذلك أدى وقد 
على إىل االعتماد األسواق متيل يف إتاحة اخلدمات الصحية (إذ  املساواةعدم من خالل أوجه  ،اإلصابة بااللتهاب الكبدي "سي")

على الرعاية  القطاع اخلاصركِّز ي(إذ الغالب أن  الصحة الوقاية وتعزيزبالكايف  االهتمام، ومن خالل عدم إيالء القدرة على السداد)
اإلنفاق العام على الصحة، املنصوص عليه يف الدستور، أمرًا بالغ  زيادةبيكون إدراك اهلدف اخلاص عليه، فسوف و  العالجية).

  طويلة من قلة االستثمار يف جمال الصحة.اليت خلَّفتها أعوام ثار اآلاألمهية ملواجهة 

ملة شاذ تدابري تخَ ما مل تُ  ،األهداف املرجوةومع ذلك، فإن االقتصار على ضخ مزيد من األموال يف النظام الصحي لن حيقق 
. وينطوي ذلك على االستغالل األمثل للموارد البشرية واملالية كفاءة استخدام هذه األمواللتحسني  الصحي إلصالح القطاع 

، فضًال عن إعطاء األولوية للتدخالت واألدلة سياسات واسرتاتيجيات ُحترِّكها الكفاءة وتستند إىل املعلومات من خاللوالتكنولوجية، 
  .الفعالةاإلدارة لرتكيز على نظم واالعالية املردود 
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 المساءلة والشفافية .6

 النتائج. وهو ما يتطلبنشر يتعلق بصنع القرار، واستغالل املوارد، و  فيماهناك حاجة إىل التأكيد على املساءلة عرب حتسني الشفافية 
الفرصة للمجتمع  تتاح كما يقتضي أن  حتسني مجع البيانات وحتليلها ونشرها.من خالل من أجل رصد التقدم إرساء عمليات شفافة 

ج تدرجيي يف تنفيذ يتعني كما . واملتابعة للحصول على املعلومات، وأن يشارك اجملتمع املدين مشاركة فاعلة يف عملية الرصد اعتماد 
يف ووضع نظام لرصد أداء القطاع الصحي  ملا يرجى حتقيقه وضوح الرؤيةضرورة ، مع خطوة خبطوة اخلطط االسرتاتيجية وامليدانية

يف االسرتاتيجيات وتصحيح املسار إعادة التفكري مبا ميكن من  مؤشرات وأهداف قابلة للقياسوذلك من خالل اخلطط هذه تنفيذ 
  واإلجراءات وتنقيحها حسب ما يلزم لضمان إحراز تقدم شامل لبلوغ األهداف املوضوعة.

  

 بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاصإشراك جميع األطراف المعنية  .7

إذا اشرتك يف إعدادها  ،، ويزيد احتمال تنفيذها بكفاءةتكون السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط الصحية الوطنية أكثر قوة ورصانة
إشراك ولذلك، فإنه من الضروري أن يتم مجيع األطراف املعنية داخل القطاع الصحي وخارجه، بل وداخل احلكومة وخارجها. 

ونظرا وكذلك يف رصد وضمان املساءلة االجتماعية.  ،ووضع االسرتاتيجيات ،نع السياساتاجملتمع املدين كطرف أساسي يف صُ 
أن لذا فمن الضروري من مكونات القطاع الصحي،  ارئيسي االقطاع اخلاص (ما يهدف منه إىل الربح وما ال يهدف) مكونلكون 

             يكون طرفاً يف وضع السياسات وعملية التخطيط.  
 

  

  االستراتيجية التوجهات

 
  الشاملة الصحية التغطية نحوالفّعال  للتحرك رؤية حول توافق بناء .1

 هذااألهداف اليت يرغب ما ستكون عليه هيئة القطاع الصحي و  حولواضحة  تكوين رؤيةالبد من الصحي،  تنمية القطاعو من أجل 
 التغطيةإن . األخرىواهليئات  الوزاراتأيضا و  واخلاص العام القطاعنيكل من  دور توضيح يشمل مبا ،2030 عام يف حتقيقها يف القطاع
 لكافة تغطية حتقيق إىل املطاف اية يف دف األجل طويلة مستمرة عمليةهي  وإمنا هدفًا قصري األجل، ليست الشاملة الصحية
ا عالية اجلودة الصحية دماتاخلميع جب السكان سداد تكلفة  من جراء مالية ةمعانايف  الوقوع  ملخاطرهم ، ومن دون تعرضاليت حيتاجو
حدود وزارة مبا يتجاوز  اتاإلصالحإجراء  جتاه وضع السياسات و املستوى رفيع سياسياً  التزاماً  ، وهو األمر الذي يتطلبالصحية الرعاية
 يف األجل طويلة من مستوى قيادي أعلى، تصحبه استثمارات أو احلكومة رئيس من سياسي توافر دعموالسكان، فضًال عن  الصحة
   اجلديد للبالد.  الصحة، وذلك مبا يتماشى مع الدستور قطاع
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 ومؤشرات قابلة للقياسمحدد تطبيق خطة وفق إطار زمني  .2

اهليئة اليت ينبغي أن يصبح  حتدد األجل طويلة اسرتاتيجية وخطة واضحة برؤية تسرتشد إىل أن الوطنية السياسات وضع عملية حتتاج
ا القطاعان األدوار ذلك يف عاماً، مبا 15خالل  الصحي عليها القطاع  حتتاج وسوف. واخلاص احلكومي اليت من املقرر أن يضطلع 

 وعبء السكانية التغريات مثل الكلية، االجتاهات اخلاصة ببعض بالتوقعات الصحي القطاع تطورات لربط طويلة األجل أيضاً  اخلطة هذه
لتنفيذ الرؤية واخلطط االسرتاتيجية الكربى  مناسباً  زمنياً  أفقاً  فإن التخطيط لفرتة مخس سنوات (اخلطط اخلمسية) ميثل، وعمليا. هضااملر 

 امليدانية بأهداف طاخلط تسرتشد هذهينبغي أن كما  ،الضرورة حسب وإدخال التعديالتإعادة التفكري مبا ميكن من تدرجيي،  بشكل
  للقياس. وقابلة واضحة وخمرجات

مطور  نظام على معتمدا من خالل مؤشرات حمددة لقياس األداءوالتقييم  للمتابعةلنظام قوي  مؤسسية قاعدة لبناء اجةاحلتظهر هنا و 
 لعملية املستمر والتحسني للتعلم، مستمرة افرص يتيح أيضاً  فعالاملصمم على حنو  والتقييم املتابعة نظام كما أن. الصحية لمعلوماتل

أن ينبغي كما املساءلة.الشفافية و  لتحقيق أساسية كما أنه أداة احلاجة، حسب املناسب الوقت يف تصحيحية تدابري واختاذ التخطيط،
يكل وطين واضح    .  .الصحي نظامتغلب على ظاهرة التفتت السائدة داخل الال حىت ميكن من للحوكمةيُربط 

 

في القطاع الفاعلة  الجهاتالتفتت وتعدد و  والتخطيط الحوكمةإحياء دور المجلس األعلى للصحة للتعامل مع  .3
 الصحي

هيكله مراجعة إلحياء دوره و  اجمللسحيتاج و  .والسكان وزير الصحةحاليا يرأسه و  ،رئاسيمبوجب قرار للصحة احلايل  األعلى جمللسئ اأنش
وغريه  الصحي القطاع بنيالشامل  التنسيقو  سياسة الصحية الوطنيةال الذي سوف تسلكه جتاهاال ديدحتدوره يف ب يضطلعكي  التنظيمي

 يلقطاع الصحعلى ا الرتابط والتكاملإضفاء على  والعمل داخل القطاع الصحي وخارجه،من  املعنيةاألخرى من القطاعات واألطراف 
  .القطاعات ملختلف التدخالت والربامج توجيه وتنسيق ام يفاهل هدور إىل جانب  ،الذي يعاين التفتت

ذا الدور، فإنه من الضروري  فاعلية حىت يتسىن له  أعلى)مستوى قيادي أو ( رئيس الوزراءإيل تنتقل تبعية اجمللس أن وللتمكن من قيامه 
الصحة  وزارةأن تكون جيب و هذا، . ذات الصلة احلكوميةغري اجلهات احلكومية و سائر الوزارات و  من استيعاب مجيع األطراف املعنية

ودوائر صنع القرارات السياسية  الوزاراتعلى  جيايباإل قادرة على التأثريي قطاع الصحاليف  الرئيسية األخرى واجلهات الفاعلة والسكان
ا حتسني اخلطوات أجل اختاذمن  الصحي القطاعخارج من األخرى  ت احملدداتناول مبا يف ذلك  ،املصريني صحة اليت من شأ

سالمة ، وتعزيز التدخني ومكافحة ،السالمة على الطرق حتسني، وتدابري اآلمنةياه امل التعليم واحلصول على مثل االجتماعية للصحة
  سكان.احلالة الصحية لل تؤثر على األخرى اليتالتدخالت التدابري و  من بنيوذلك ، األغذية
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   الخاص القطاعبما يشمل تنظيم  ةتنظيمي اتمؤسسو  أطر تفعيلإنشاء و  .4
 يالصح القطاعيف البشرية  لمواردل نظمةامل اللوائحالقوانني و  ، ويشمل ذلكةالتنظيميشامل لألطر  وحتديثإىل مراجعة هناك حاجة ماسة 

، وإدارة الصحية اخلدماتوتقدمي  ،التمويل الصحيو واإلدارة)، والتدريب ، والتوزيعواألجور ، مؤهالت العملو خيص، االرت منح (
بشكل الصحي بأكمله  القطاعأن تغطي اللوائح جيب كما  .الصحيةوالتقنيات واألدوية  املعلومات وتداول تدفق مبا يف ذلك ،املعلومات

وضع  من ، بدءاً املاليةخاصة اإلدارة العامة اإلدارة  آليات وعملياتكما جيب تقوية . واخلاصة احلكوميةيئات اهل مبا يف ذلك ،فعال
  .لرقابة الداخليةوأدوات ااملالية األموال وانتهاًء بإعداد التقارير احملاسبية و تدفق مروراً بات امليزاني

  

   امةلصحة العلالرئيسية  برامجال على التركيز .5

 وعالج كافحةمو  ،السارية الوقاية من األمراض مثل األولويات الوطنيةالوطنية طط اخلالسياسات واالسرتاتيجيات و  تتناولأن جيب  
 اليت تستهدف التدخالتسائر إىل جانب  ،املخدراتتعاطي ، و جنابيةاإل، والصحة (البدانة وسوء التغذية) ، والتغذيةاألمراض غري السارية

 حنو تأمني السياسة الصحية الوطنيةتوجيه عملية إعداد ينبغي لذلك . األكثر تعرضا والفئات الشباب وخاصة ية،السكانمجيع الفئات 
يف استخدام تلك االستثمارات  األولوياتإعطاء ينبغي  كما .ذات األولوية الوطنية العامة الصحية لربامج كافيةالستثمارات اال
 للوقايةخطة العمل " ومنها لصحة العامةيف جمال االرئيسية  للمشاكلالتصدي استخدام املوارد مبا حيقق يف  اليت حتقق الكفاءة لتدخالتل

 يف مصرالوترية لتحقيق صحة األطفال واألمهات  تسريعخطة و "" 2018- 2014 يف مصر التهاب الكبد الفريوسيورعاية ومعاجلة 
)2013 -15"(.  

  
    الطرفيتحسين جودة الخدمات الصحية وتقوية الموارد البشرية في مجال الصحة خاصة على المستوى  .6

اخلدمات الصحية اختاذ جمموعة من التدابري، تتمثل يف حتسني جودة أداء املوظفني ومدى مالءمتهم لطبيعة  وسالمةيتطلب حتسني جودة 
مع االحتياجات  اإلكلينيكيةالعمل، وخاصة على مستوى الرعاية الصحية األولية، مع الرتكيز على مواءمة املهارات والكفاءات والتجارب 

بعض القضايا األساسية مثل التوزيع اجلغرايف،  عديدة لتناولاختاذ إجراءات ذلك يستلزم و الصحية، ومع السياق الذي يعملون فيه. 
 .   وغريها والتوظيف، والتعليم والتدريب، (جودة اإلنتاج وحجمه)، واألجور واحلوافز املالية، فضالً عن تطور املسار املهين واإلشراف

 مستويات الرعاية كافةيف املرافق الصحية على   العالجيةربوتوكوالت الايري و يجب تطبيق الدالئل اإلرشادية واملعفوإضافة إىل ذلك، 
خرى لضمان اجلودة، مع العمل على حتسني نظم اإلبالغ األجراءات اإل، فضًال عن ضرورة تطبيق االعتماد اإلجباري من بني الصحية

كمدخل أساسي للنظام  ة األسرة وتقوية نظام اإلحالةتعزيز منوذج صح وأيضا العمل على ،ونشر التقارير حول جودة الرعاية الصحية
  اخلدمات الصحية.  وكفاءة مة يف جمال حتسني جودة ااهلتدابري ال وهي منالصحي، 

   

 الصحية لكل المصريين  التأمينيةتغطية ال  في قطاع الصحة: العدالةزيادة  .7

وأن يعتمد  ؛ةً تدرجييخبطوات جيب أن يصبح توسيع نطاق تغطية مجيع السكان خبدمات التأمني الصحي هدفًا طويل األجل، وأن يُطبق 
األكثر تعرضًا للمخاطر. وأحد األمثلة العملية على احملرومة و القطاع غري الرمسي، وعلى الفئات تغطية على االسرتاتيجيات اليت تركز على 
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دمات صحة التغطية الشاملة خب، مثل خدمات صحية لل حمدودة اتالتدرجيي يتمثل البدء بالتغطية الصحية الشاملة حبزمهذا األسلوب 
  األمهات واألطفال، باعتبارها أحد التدخالت ذات أولوية يف جمال الصحة العامة.    

 غري القادرين عفاءإلفعالة وضع سياسات مع  جتماعي،تشمل هذه االسرتاتيجيات التوسع يف التغطية اإلجبارية بالتأمني الصحي االكما 
، وتوعية اخلدمات الصحية اتحزميعد إنشاء و/أو توحيد و  ، فضًال عن توفري شبكات أمان للفقراء والفئات األكثر تعرضًا للمخاطر.

ا، من املكونات األساسية يف تلك االسرتا األساس يف توجيه  هي العدالةكون ت جيات. واإلضافة إىل ذلك، ينبغي أنتياألفراد بشأ
(مبا فيها الضرائب املباشرة وغري املباشرة، واشرتاكات  املشاركات، حيث جيب أن تتالءم تكاليف الرعاية الصحية اسرتاتيجيات حتصيل

م على السداد. و التأمني الصحي االجتماعي...اخل) مع مستوى دخ   ل املشرتكني وقدر

 مجع موارد بدمج آليات ، وذلكمن جمال آلخر حتويل التمويلالتحويلي والذي يتيح تقوية الدعم وتأتى هذه اإلجراءات مصحوبة ب
ن هم أيسر املقدمة ممشرتاكات االتغطية غري القادرين على سداد االشرتاكات من متكن من  أكرب حجماً تأمينية وقنوات التمويل يف أوعية 

  والدعم التنقلي من اخلطوات املهمة لضمان استدامة نظام التمويل الصحي.مجع املوارد  حاًال. هذا، ويعترب رفع مستوى

 

 وضع وتنفيذ إجراءات تحسين الكفاءة وتطبيق أدوات الحتواء التكلفة .8

، وهو ما يرتبط بالكفاءة يف املتاحة ، حتديات كربى يف ضمان االستخدام الكفؤ للمواردمجيعهامعظم دول العامل، إن مل تكن يواجه 
القصور يف اجملاالت املختلفة  إىلاملؤدية  الرتكيز على مناقشة األسباب الرئيسية يتم. ولذلك جيب أن الفنيةاملسائل يف ملوارد و ختصيص ا

، أو اختيار اخلدمات املقدمة واملشمولة بالتغطية. كما اإلقامة باملستشفيات زمن  شراء األدوية ووصفها، أوآليات للنظم الصحية، مثل 
إدخال تقييم التكنولوجيا  التفتت، ذلك باإلضافة إىلللحد من االزدواجية  ية وذلكاملوارد البشرية واالستثمار وتوزيع توجيه جيب أن يعاد 

  .ذات الكفاءة والفاعليةالتدخالت الصحية بطريقة منهجية لتوجيه قطاع الصحة إىل 

البد من وضع  وأيضا املوازنة على أساس عدد اَألِسرةوضع جيب اختاذ اإلجراءات لتغيري احلوافز اليت تضر بالكفاءة بوجه عام، مثل كما 
حافزًا لالستخدام األفضل للموارد،  يقدمقدمي خدمات الرعاية الصحية مما نظم الدفع ملوالتعاقد، وإصالح االسرتاتيجي آليات للشراء 
إعادة أن تراعي عملية الشراء االسرتاتيجي مدى احلاجة إىل كما أنه من الضروري ئج املرجوة يف جمال تقدمي اخلدمات.  مع حتقيق النتا

بني  كمدخل أساسي للربطتوجيه االهتمام والتمويل من املعاجلة إىل الوقاية أو تعزيز الصحة. كما يلزم تعزيز نظام فعال لإلحالة  
 .علىاألتويات سواملمستويات الرعاية األولية 

وإدارة سلسلة  املالية،والسيما إدارة امليزانية واإلدارة  املاليةو ، عرب النظام بأسره. ويشمل ذلك الوظائف اإلدارية الفعالة وجيب تعزيز اإلدارة
 البشرية والتكنولوجيا الصحية.املعلومات، باإلضافة إىل إدارة املوارد  نظموالتقييم،  املتابعةالتوريد، وإدارة األصول، واإلشراف الفعال، 


