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 مقدمة : 

اطار استراتيجية   فييعد هذا التقرير هو التقرير الثانى الذى تصدره مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق االنسان 
قامت  التي واإلنجازاتهو التقرير الذى يبرز الجهود ، و " ،  2030" رؤية مصر  لمستدامة وا ملةلشاللتنمية ا الدولة 

المتعلق بالتنمية  األولملتقى الحوار للتنمية وحقوق االنسان تقريرها  أصدرت، وقد مجال الصحة  فيبها الدولة 
 " مصر فيان نساال ظومة حقوق ية على منالشاملة والمستدامة حول " أثر التغيرات المناخ

الدولة  أعلنتها التياالهداف بيما يتعلق وف1 2014" من دستور مصر  18مع المادة "  تماشيا  الصحة و  قطاعوفى 
اطار من العدالة ،  فيحة كافة المواطنين من االهتمام بصطاع الصحة ق في  2030رؤية مصر اطار  في

ية وبنية تحتية ووعى عام والوعى والتحفيز ات اجتماع حددن من ممواطنيصحة ال فيتؤثر  التيواالهتمام باالسباب 
االعتبار جودة  فيبنمط الحياة الصحي ، وما الى ذلك من تحقيق الصحة الشاملة لكافة المواطنين مع االخذ 

ن دريوغير القاتوفير كافة الخدمات الصحية والوقائية لجميع المواطنين القادرين المقدمة ، وكذلك االهتمام بالخدمات 
 افة موارد القطاعات بما يضمن الشفافية والمسائلة وتحسين ك

بيق الفعلى والتجريبى لقانون قطاع الصحة حيث انه بدء فيه التط فيالتحديات  والذى كان عام  2019 عام  ففي
اس نين على ر ضعت الدولة المصرية صحة المواطبورسعيد  ، فقد و  التامين الصحي الشامل والذى بدء من محافظة

مليون صحة للقضاء على  100حملة مثل ، حيث انه تم اطالق العديد من المبادرات ، تهتم بها  التي األولويات
فيروس سي ، ودعم صحة المراة والكشف المبكر عن السمنة والتقزم لتالميذ المدارس بالمرحلة االبتدائية ، وعالج 

تعنى بالكشف عن  التينور حياة وهى مثل مبادرة  رى أخبادرات حديثى الوالدة واستمرار م اللألطفف السمع ضع
ضعف البصر والعمل على حلها ، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم االنتظار بالمستشفيات ، ومنظومة  أسباب

جراحية بالمحافظة بمستشفيات عملية  13512اجراء تم  والتيبدات بمحافظة بورسعيد  التيالتامين الصحى الشامل 
مل تلك المبادرة على حماية غير القادرين من مخاطر المرض من ، وتعل بمحافظة بورسعيد شامال مين الصحىالتا

 ية . مال أعباءتوفير رعاية صحية دون تحمل 

 
فل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتك"  )  18مادة "  - 1

 3ة ال تقل عن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للصح.ها وانتشارها الجغرافى العادلالعمل على رفع كفاءتودعمها و التى تقدم خدماتها للشعب
 تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل .العالمية% من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدالت 

  .م المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدالت دخولهموينظم القانون إسها األمراض، 

ة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع األطباء وهيئات التمريض عن تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حاالت الطوارئ أو الخطر على الحيايجرم االمتناع 
الدولة مشاركة صحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع خضع جميع المنشآت الت .الصحى والعاملين فى القطاع

 ( .القطاعين الخاص واألهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون
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وذلك لتطبيق مليارات جنيها   8وذلك بتكلفة  2019مستشفى عام ومركزى خالل عام  131كما تم افتتاح عدد 
 قبل بمحافظة بورسعيد .  ذيبداية كما ذكرنا من ال تمت والتيمل منظومة التامين الصحى الشا

مستشفى جامعى ، وانه قد تم انشاء  105ارتفع فيه عدد المستشفيات الجامعية الى تقريبا  2019يذكر ان عام كما 
 مستشفى عاما  376

 مجال الصحة .  في اإلنجازاتوفيما يلى نوضح ابرز 

 والمبادرات الحمالت أوال : 

 : مليون جنيها  200 بتكلفةعلى فيروس سي ضاء ة للقصحن ويمل 100ة حمل .1

% من  50، يعنى اكثر من مليون مواطن  60حوالى  على الطبيتوقيع الكشف من  تم االنتهاء 2019خالل عام 
الف  900صرف عالج فيروس سي ل ، كما تم  بالمجان مليون مواطن  2.1 ، وتم عالج عدد تعداد السكان . 

 .مواطن 

اطار مبادرة الرئيس وعالج غير المصريين  فيوافد  67.6وزارة الصحة عن االنتهاء من فحص عدد  نتأعلكما 
 مليون صحة  100ضمن مبادرة 

 .“رمبادرة صحة المرأة “الست المصرية هي صحة مص .2

 المبادرة. رأة منذ انطالق ممليون  3رة تم فحص خالل تلك المباد

 . طالب المدارسة لسمنلتقزم والمبادرة الكشف عن األنيميا وا .3

، كما  والسمنة والتقزم  مليون تلميذ منذ اطالق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن االنيميا 9.8تم فحص عدد 
رئيس الجمهورية لالكتشاف المبكر وعالج ضعف  آالف طفل حديثى الوالدة ضمن مبادرة  110فحص تم 
 دان السمعوفق

 .  يينملة لجميع المصر شا اية. مظلة رعمنظومة التأمين الصحي الجديد. .4

صحى الشامل الجديد وذلك بمحافظات بمنظومة التامين المليون مواطن  1.4المبادرة تم ضم  منذ بدء تلك
رسعيد تحديدا فان ، اسوان . وفى محافظة بو  األقصر، السويس ، جنوب سيناء ،  اإلسماعيليةبورسعيد ، 

 الف مواطن التابعين للوحدات الصحية  103باجمالى أسرة  86المستفيدين بتلك المنظومة 
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 .  رجة والعاجلةمبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الح .5

 وفى عملية يومي ا  1000متوسط إجراء العمليات ألكثر من  ووصل 2018تم اطالق تلك المبادرة خالل شهر يوليو 
 ة الرئيس لقوائم االنتظار ادر مب راحية ضمنالف عملية ج 323زارة الصحة انه تم عمل قالت و  2019ديسمبر 

 . مبادرة حياة كريمة .6

مليار جنيه لمبادرة ‘حياة كريمة’ لغير القادرين  103 قامت الحكومة المصرية بتخصيص 2019في يناير 
ية قر  277وقد بدأت المبادرة باختيار  وذلك عن طريق القوافل الطبية ،  إحتياجا   لتطوير القرى األكثر  

 .%.70ها في فقرلز نسبة اتتجاو 

 . مبادرة نور حياة .7

لها مبلغ مليار جنيه في  وخصص إلبصار تهدف المبادرة إلى المكافحة والعالج المبكر ألمراض ضعف وفقدان ا
 .أعوام لتنفيذ المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية 3خالل 

مليونى  إلى مهورية، باإلضافةالجوى ة على مستحلة االبتدائيماليين طالب بالمر  5المبادرة إلى الكشف على دف وته
ألف عملية جراحية فى العيون، وكذلك  250بية وإجراء مواطن من الحاالت األولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة ط

 . ألف تدخل جراحى مع العالج والمتابعة 200د على تقديم الخدمات البصرية لنحو مليونى مواطن وإجراء ما يزي

 تم انشاؤها او تطويرها .  التيات المستشفي ثانيا: ابرز

 محافظة القاهرة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
 طوير ت مايو .  15تشفى مس 1

 سرير داخلى  200تحتوى على 

 .مليون جنيه 600

كرسي للعالج  35 على  يحتوي  مستشفى اورام مدينة نصر .  2
 سرةأ 6اخلي وسرير د 26الكيماوي و

غرف  2غرفة افاقة و 2اية مركزة و رع
 عمليات

 جنيها مليون  10

 -----غرفة  1400يحتوى على طوير ، تالمجمع الطبي للقوات المسلحة  3
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سريرا للرعاية المركزة  217للمرضى ،  دى .لمعابا
، كما شمل غرفة عمليات  30، 

، انشاء التطوير المعامل الرئيسية 
  النووي وحدة الحامض 

 القومي لتدريب األطباء هدمعلا 4
 اسية لعببا

 

محطة تشريحية  12، يضم تطوير 
للتدريب على جراحات المناظير 

واالنف واالذن والعظام والنساء والوالدة 
 ، 

معمل المهارات 
 راحية والتشريح تمالج

 6بمبلغ  إنشاؤه 
 ماليين جنيها 

مستشفيات جامعة القاهرة " القصر  5
شفيات ستم  ،نساوى " العينى الفر 

 قصر العينى الجامعية 

لزيادة الطاقة  تطوير وتجديد
 %  30االستيعابية 

 130مليارات و  5
 مليون جنيها   

غسيل كلوى ،  أجهزة 7تطوير :  مستشفى مصر للطيران  6
وانشاء طابقين فوق مبنى العالج 

 سريرا   46الطبيعي بطاقة 

 مليون جنيها   39

" قسم البريمو وتجهيز وير طت  ى برمسيس المستشفى القبط 7
 سريرا   22، "الداخلى

  ماليين جنيها   4

برة المعادى ، تطوير مستشفى م 8
 خمس غرف عمليات 

 ماليين جنيها   5 تطوير ورفع كفاءة غرف العمليات 

  ---- سريرا   94دور شمل  2تطوير عدد  بوليس بمستشفى هليو  9
انشاء مبنى العيادات  :ر تطوي  يمةتشفى مبرة مصر القدمس   10

غرف عمليات  4جية وتطوير الخار 
سريرا   23بالمستشفى وتزويدها ب 

  جديدا  بالعناية المركزة 

 مليون جنيها   47

: تم تطوير وتدعيم اقسام  تطوير بشبرا  اإلسالمي اإلصالح مستشفى  11
 الطوارئ واالستقبال 

 مليون جنيها   15

عة  ملجابع " التا شامستشفى الدمرد 12
 عين شمس 

تطوير وتجديد جناح العمليات المجمعة 
، واستحداث جناح العمليات بنظام 

 غرفة عمليات  11الكبسولة المتضمن 

 مليون جنيها   100

 نيها . ماليين ج 8تطوير : تم افتتاح قسم الغسيل الكلوى   بالعباسية المستشفى االيطالى 13
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الى  6، زيادة العيادات الخارجية من 
 ة متخصصة عياد 91

 964مليارات و  5  اجمالى  13
 مليون جنيها  

  الجيزة محافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
 من  29عدد  انشاء وتطوير  رمد مستشفى ال 1

 10انشاء ، العيادات الخارجية 
 غرف عمليات 

 مليون جنيها   60

الجديد معهد القلب  2
 بابة طار امة منطقبم

 18 وتشمل العيادات الخارجية
 39ضم الدور الثاني عيادة ، ي

 سرير داخلي  39سرير رعاية ، 

 865ألف و 327ومليون  57
 . جنيه 

انشاء مبنى استقبال الطوارئ  مستشفى الحوامدية بالجيزة . 3
  المبانيالجديد وتطوير بعض 

----- 

 865و الف  327 مليون و 117  االجمالى  3
 جنيها 

   المنوفية محافظة 

 التكلفة  شاء تطوير / ان،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
مستشفى العسكري  1

 " شبين الكوم " بالمنوفية 
سرير ، مبنى  200تضم انشاء 

، قسم كامل للعيادات الخارجية 
 وغرف عمليات  واألطفالللقلب 

--- 

 

    مرسى مطروح محافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  تم عمله  ام  مستشفىال اسم  م
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 طبية ، وأجهزة انشاء   مستشفى النجيلة  1
سرير إقامة داخلى  24 وتضم 

أسرة عناية مركزة  9 و
وحدات غسيل كلوى  5 و
وقسم  عيادات خارجية 8 و

أشعة متكامل ومعمل متكامل، 
سرير إقامة  68 باإلضافة إلى

 .للعاملين بالمستشفى

 ا جنيهليون م 200

 مليون جنيها   200  االجمالى  1

  األقصرمحافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
  مليون جنيه 350 طبية  وأجهزة تطوير    العام  األقصرمستشفى  1
مليون جنيه  450 تطوير ومعدات  مستشفى ارمنت الجديدة  2

 انشاءات ومعدات 
 يها  جن يون مل 800   االجمالى 2

  القليوبية محافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
 مليون  35 طوير ت    الجامعى مستشفى بنها  1
ا  تكلفة ون جنيهملي 100 طوير ت  مستشفى أبو المنجاة بشبرا الخيمة 2

  الطبية والمبانى األجهزة 
 مليونا   135  مالى االج 2

 يف سو ى نبمحافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  له ما تم عم اسم المستشفى  م
 مليون جنيها  400 تطوير      بنى سويف العام مستشفى  1
 مليون جنيها 400  االجمالى  1
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 سوهاج محافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
  ----- شاءنا      مستشفى الشهيد الخيري  1
 -------  االجمالى  1

  الشرقية محافظة 

 التكلفة  ء تطوير / انشا،  ما تم عمله  ستشفى اسم الم م
مستشفى  1

       طوارئ بلبيس 
تضم اقساما لالستقبال ، قسم داخلى طوابق  4انشاء ، 

أسرة  8سريرا ، غرفتين للعناية المركزة بسعة  28بسعة 
 لالشعة  تين للعمليات وغرفوغرف

 مليون  30

مستشفى  2
 طوارئ فاقوس 

سرير عناية مركزة ،  16سرير ،  45طوابق ،  5انشاء : 
 مجهزة غرف عمليات  4

مليون  50
 جنيها 

مستشفى العاشر  3
من رمضان 

 ،الجامعى 

 5سرير تتكون من دور ارضى و  200تستوعب 
 –لطبية من "غسيل كلوى ويضم كافة األقسام اطوابق 
مناظير  – عالج طبيعى –ية ارجعيادات خ –معامل 

الوالدة  –المناظير الجراحية  –الجهاز الهضمى 
الرعاية المركزة لألطفال"، باإلضافة إلى  –الطبيعية 

طباء والتمريض، كما قسم إقامة للمرضى وسكن لأل
يضم المستشفى مبنى تعليمى يتكون من مدرج يستوعب 

ل دراسى غرفة فص 2لبا، وقاعة مؤتمرات وطا 150
 لمسجد،ف اخالب

 

500 
مليون 
 جنيها  

مستشفى العزازي  4
للصحة النفسية 

 بالشرقية

،  لإلدارة ، مبنى بنى للعيادات الخارجية تتكون من م
، مسجد ، مالعب  3عنبر للرجال والسيدات ،  2

   األطباء، مبنى لسكن كافتيريا ، حضانة 

نشاءات ا
ت بمبلغ وتجهيزا

 مليون جنيها   45

 مليونا   625  جمالى الا 4
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   البحيرة محافظة 

 فة التكل تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  فى اسم المستش م
أسرة  5عيادات تخصصية ،  9     بالبحيرة    مستشفى الكبد  1

مناظير عناية مركزة وجناح 
 وغرفة افاقة ، عيادات خارجية 

مليون للمرحلة  300
 الثانية 

ة حلون للمر ملي 300  االجمالى  1
 نيةلثاا

    كفر الشيخ محافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
مستشفى سيدى غازى  1

 بكفر الشيخ 
 مليون جنيها  89  تطوير

مستشفى برج البرلس بكفر  2
 الشيخ 

 مليون جنيها  150 تطوير 

المستشفى الجامعى بكفر  3
 الشيخ 

 جنيها مليون  450 تطوير 

 مليون جنيها   337  2م  4200انشاء على مساحة  فى بيال المركزي، تشمس 4
 مليار جنيها   1.026  اجمالى  4

 

     أسوان محافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  المستشفى اسم  م
مستشفى  1

 أسوان العام 
ى ال باإلضافة أدوار 6انشاء ، وهى 

 175ل  ، تتسعضى البدروم والدور االر 
عيادة  15وتضم المستشفى سرير ، 

خارجية وصيدلية وقسم لالستقبال 
والطوارئ، وقسم للعمليات وقسم للغسيل 

  مليون جنيها  140
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وقسم للمعامل،  ماكينات، 10الكلوي به 
لنساء والتوليد، وقسم للعناية المركزة وقسم ل

سرير ا، وقسم لآلشعة وآخر لألسنان  24به 
، نورامابا ين لألسنان وجهاز أشعةووحدت

سم للمناظير، وآخر للعالج الطبيعي، قو 
 8للمبتسرين و 7وقسم للحضانات به 

 .لحديثي الوالدة 
 مليون جنيها   259.5 نشاءا  مستشفى ادفو العام  2
  مليونا   399.5  االجمالى  2

  األحمرمحافظة البحر 

  التكلفة انشاء  /تطوير ،  ما تم عمله  فى اسم المستش م
مستشفى شالتين بالبحر  1

  األحمر
 30وتتكون من طابقين، بسعة انشاء ، 

سرير ا،  18سرير ا، القسم الداخلي يحتوي 
وصيدلية وقسم  عيادات خارجية 10و

 2أسرة فرز و 5لالستقبال والطوارئ به 
أسرة مالحظة وسرير  4أسرة إنعاش، و

 2قسم للعمليات به عمليات للطوارئ، و 
أسرة إفاقة  5برى، والكلعمليات غرفة ل

ماكينات، وقسم  3وقسم للغسيل الكلوي به 
للمعامل، وقسم للنساء والتوليد، وقسم 

قسم لألشعة، أسرة، و  5للعناية المركزة به 
 . لحديثى الوالدة  7وقسم للحضانات به 

 والتجهيزات كلفة االنشاءاتت
 مليون جنيها  300 الطبية 

 شفى القصيرمست 2
  األحمربالبحر 

أسرة رعاية  10وى المستشفى على تحت
 64تنفس صناعي و  أجهزة  3مركزة ، و 

و  لألطفالحضانات  10سريرا  داخليا و 
غرف  3 ماكينة غسيل كلوى ، 11

 9عمليات ، قسم لالشعة والسونار ، 
، معمل  تخصصات مختلفة فيعيادات 

 بواقع  65، مليون جنيها   86
نيها  للمبانى واالنشاءات ن جمليو 
مليون جنيها للتجهيزات  21و 

 الطبية 
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 تحاليل طبية ، وحدة للمناظير 

مستشفى راس  3
 غارب بالبحر 

 مليون جنيها   215 تطوير

 مليون جنيها   601  ى االجمال 3

 

 بورسعيد محافظة 

 التكلفة  انشاء تطوير / ،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
ى المصح مستشف 1

 ببورسعيد  البحري 
طوابق ، تحتوى  3تتكون من ،  تطوير

أسرة رعاية مركزة ،  8حضانة ،  15على 
سريرا  داخليا  36أسرة رعاية متوسطة ،  6

ة غسيل كلوى ماكين 2، وحدة أشعة ، 
 للطوارئ  لألطفال

 مليون جنيها  65

ى بحر البقر مستشف 2
 ، بمحافظة  ى المركز 

ة ، عيادات خارجي األولالدور تطوير : 
سرير اعاشة ، الدور  63 الدور الثانى

 الثالث للعمليات والغسيل الكلوى 

مليون جنيها للتطوير  383
 والثانية  األولىبالمرحلة 

 يونا  مل 448  االجمالى  2
 

 

 الفيوم محافظة 

 التكلفة  شاء تطوير / ان،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
تامين مستشفى ال 1

 فيوم الصحي بال
 200ستيعابية من اال ، زيادة القدرة ر تطوي

 12، شمل التطوير سريرا   366سرير الى 
 13للرعاية ،  15سريرا  باالستقبال و 

،  للغسيل الكلوى  40،  لألطفالحضانة 
 سريرا للعمليات  15

 مليون جنيها   38.5



 

 

 الق اهرة.  ،  ٢٤ة  شق  الدور الثانى،  المعادى    داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

 مليون جنيها   38.5  االجمالى  1

  دمياط محافظة 

 كلفة الت اء تطوير / انش،  ه ما تم عمل لمستشفى اسم ا م
مستشفى طوارئ كفر  1

 سعد 
 إقامةسرير  38تجهيزات طبية ، تطوير 

سرير عناية مركزة ،  11بالقسم الداخلى ، 
غرفة عمليات  2ال ، عدد أسرة استقب 10

غرفة عمليات كبرى ، أقسام  2طوارئ ، 
 لالشعة والمعامل 

 وأجهزة جنيها  تطوير  مليون  51
 طبية 

 نيها  ج ن مليو  51  جمالى اال 1

    اإلسكندريةمحافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  المستشفى اسم  م
مستشفى العجمى  1

  باإلسكندريةالمركزية 
 ن جنيها  مليو  260 م  8500انشاء على مسطح 

 مليون جنيه  750 انشاء وتجهيز  مستشفى العجمى العام  2
مستشفى القبطى ال 3

  إلسكندريةبا
وير وحدة الكلى ، تطوير تط:  تطوير

الطوارئ واالستقبال والوحدات الخارجية 
 بالمستشفى 

----  

مستشفى احمد ماهر  4
  باإلسكندرية

سرير  2: تزويد المستشفى بعدد تطوير 
 مركزة  رعاية

 مليون جنيها   1

دار الوالدة مستشفى  5
   باإلسكندرية

 

 مليون جنيها   1.5 أسرة  4ة بسعة تطوير : انشاء رعاية مركز 

 مليار  1012.5  االجمالى  5
 

     اإلسماعيليةمحافظة 
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 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  مستشفى الاسم  م
خليفة  أبومستشفى  1

 ة باالسماعيلي
  مليون جنيها   273 سرير  111 سعة  انشاء ،

 اإلسماعيليةمستشفى  2
 العام 

 ن جنيه .ليو م 316 للمستشفى  ءةتطوير ورفع كفا

 
مستشفى القصاصين  3

 المركزى باالسماعيلية 
  ---- تطوير 

ل مستشفى حميات الت 4
 الكبير 

أمراض : تحويلها الى مركز لعالج تطوير 
 الجهاز الهضمى والكبد 

 مليون جنيه 529بتكلفة 

 مليون جنيها   118مليار و  1  االجمالى  4
 

     شمال سيناء محافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  فى اسم المستش م
مستشفى نخل شمال  1

 ء سينا
 مليون جنيها   129 تطوير 

 مليون جنيها   131 تطوير  مستشفى بئر العبد  2
 مليون  260  االجمالى  2

 

      المنيا محافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
نشاء ضمن المشروع القومى للمستشفيات ا  مستشفى سمالوط 1

بان م 5، يشمل المشروع انشاء النموذجية 
 تبة مكفصول ،  6، مدرسة تمريض تضم 

 مليون جنيها   247

 مليون جنيها   53 ر انشاء وتطوي مستشفى دنشال  2
 مليون جنيها  237 تطوير مستشفى ملوى العام  3
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 بالمنيا 
  يهامليون جن 537  ى االجمال 3

       الغربية محافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
 مليون جنيها   115 انشاء  مستشفى سمنود الجديدة  1
 مليون  115  االجمالى  1

        ة ليالدقهمحافظة 

 التكلفة  تطوير / انشاء ،  ما تم عمله  اسم المستشفى  م
ستشفى الباطنة م 1

صى " جامعة تخصال
 المنصورة " 

تستوعب  التية المركزة العناي تطوير وتجديد
سرير ، وحدة لقسطرة القلب ، ووحدة  21

 للمناظير 

------------- 

 -------------  االجمالى  1

 

   بكل محافظة  2019أو انشاءها عام  تم تطويرها التيمستشفيات عدد الجدول يوضح ا وفيما يلى 

 د لعدا المحافظة  م
 13 القاهرة  1
 5  اإلسكندرية 2
 4 الشرقية  3
 4 كفر الشيخ  4
 4  اإلسماعيلية 5
 3 الجيزة  6
 3 المنيا  7
 2 بورسعيد  8
 2  األقصر 9
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 2 القليوبية  10
 2 اسوان  11
 2 شمال سيناء  12
 1 المنوفية  13
 1 مرسى مطروح  14
 1 سوهاج  15
 1 بحيرة ال 16
 1  يوم الف 17
 1 دمياط  18
 1 الغربية  19
 1 الدقهلية  20
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 :  بقطاع الصحة واألزماتثالثًا : المشكالت 

االرتقاء بصحة  األساسيكان هدفها  والتياطالق العديد من المبادرات الهامة  2019شهد قطاع الصحة خالل عام مقدمة : 
تهدف الى  والتي، عديدة محاور  فيير القطاع الصحى تتمثل قامت بوضع خطة لتطو  الدولة رغم من ان، وبالالمواطنين 

المناطق النائية ، زيادة  فيالعالجية المستفيدين من خدمات المستشفيات تنفيذ نظام صحى شامل للمواطنين ، وزيادة نسبة 
 في  وإقرارهاناقشتها قام مجلس النواب بم وقد وزيادة عدد هيئة التمريض  األطباءالمستشفيات وزيادة عدد  فيعدد األسرة 

 . منتظر من تلك المبادرات قلة المتوقع او ال وبالتاليالتنفيذ من قبل وزارة الصحة  فينجد المشكلة الكبرى دورته ، إال اننا 

 . مليون نسمة 100ذى يزيد عن ناك نقص شديد بعدد المستشفيات الحكومية مقارنة بعدد السكان اله .1
بسبب تدنى اجورهم  الى الخارج وذلك نتيجة هجرة اعداد كبيرة  باألطباءجز شديد الحكومية تعانى من عالمستشفيات  .2

ا حتى عام  250الطبيب عند التعيين في القطاع الحكومي كان حيث أن راتب  ،المادية  ، ويبلغ حالي ا 2013جنيه 
ألف طبيب، وفي  70لسعودية وحدها نحو عدد األطباء المصريين العاملين في افنجد مثال  ان  .جنيه 1800نحو 

، وفي %33مصر تعاني من نقص في األطباء بنسبة ف،  ألف طبيب 25واستراليا يوجد قرابة  المتحدةالواليات 
سكان يبلغ طبيبا  واحدا  لكل المتوسط العالمي لعدد األطباء بالنسبة لعدد ال ونالحظ أن، ، %43التمريض بنسبة 

  مواطنا ، 1330إلى طبيب واحد لكل  مصر ينخفض بشكل كبيرمواطنا ، بينما فى  350
ال لذلك لما حدث خالل نضرب مث، و العتداء او من جراء اصابتهم بعدوى لهم من ا لألطباء حماية قانونية ال توجد  .3

اال تلفيات باالجهزة حيث انهم اعتقدوا ان اهم فيبمعهد القلب وتسببت  األطباءالعام من اعتداء اسرة متوفى على 
لوفاة حيث وصل المريض الى المستشفى بجلطة كبيرة بالمخ وكانت حالته متاخرة وقد توفى طبيا وراء سبب ا

 8شخص باقتحام المعهد وتكسير غرفة القسطرة والتى يصل تكلفتها إلى  100مريض حوالى فقام أهالى الالمريض 
. ، وعلى ذلك يتطلب لتلفياتواحداث ا األطباءلى نى جاء متأخرا بعد االعتداء عكما ان التدخل االم ماليين جنيه.
واطقم التمريض اثناء الخدمة ، مع وضع تامين  واألطباءحقيقة وواقعية لتامين المستشفيات  إجراءاتاالمر اتخاذ 

 من االعتداء عليهم .  لألطباء
من  األطباءق مع نقابة وقد تم اتخاذه دون تنسي األطباءتعديل نظام تكليف  2019وزارة الصحة خالل عام  أعلنت .4

ال يتضمن تدريب  انه فيتتمثل هناك اثار سلبية للنظام  فان األطباءه وفق تأكيدات فان أخرى ومن ناحية  ناحية ،
، كما أن السماح بتسجيل كافة األطباء في الزمالة للحصول فعلي لألطباء ولكنها فقط منح شهادات من الوزارة، 

ة ليتم تدريب األطباء فيها للحصول على التخصص ن المستشفيات المتاحقعي، خاصة وأعلى التخصص، غير وا
آالف طبيب سنوي ا للتدريب على الزمالة، فإن أقصى عدد  8عددها محدود ومعروف، وال يمكن أن تستوعب نحو 

 .طبيب في العام الواحد فقط 2000كانت تستوعبه الزمالة لتدريب األطباء نحو 
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فترة عالجهم من المستلزمات الطبية اثناء  أيشراء ف المرضى او ذويهم برار وزارة الصحة بحظر تكليق .5
سبب معرفة الوزارة بنقص وعدم بموقف حرج مما يواجهونه من مشكالت  في األطباءبالمستشفيات الحكومية وضع 

 . توافر المستلزمات والعالج
، الحوائط صحيال، الصرف األبنيةث " من حيخلية للمستشفيات الحكومية متدنية للغاية البنية التحتية والدا .6

، كما تواجه المستشفيات مشكلة نقص االدوية غير ادمية وال تصلح لالستخدام "دورات المياه  والدهانات،
 الطبية .  واألجهزةوالمستلزمات 

مصر انخفض بنسبة  فيذكر ان عدد الوحدات الصحية  لإلحصاء المركزي تقارير رسمية صادرة عن الجهاز  في .7
 فيبمواعيد الحضور واالنصراف واالهتمام بعياداتهم الخارجية  األطباءالتزام كما اننا نجد عدم . %  20

 . ال ترقى الى المستوى المطلوب األطباءالمستشفيات بالمحافظات ، كما ان استراحات 
 واحد . % خالل عام  29انخفض بنسبة ان عدد مستشفيات القطاع الخاص  لإلحصاء المركزي كذلك ذكر الجهاز  .8
المستشفيات قد انخفضت بنسبة  فيان عدد االسرة  ايضا   لإلحصاء المركزي الصادرة عن الجهاز  تقاريركما ذكرت ال .9

5  . % 
عن الموازنة سبعة مليارات جنيها   بحوالي 2019/  2018 الماليموازنة الصحة المقررة للعام بالرغم من زيادة  .10

 . بنتيجة ذلكالسابقة فان المواطن لم يشعر 
مصر  فيسرير ، بينما نجد  2.7 هيهذا الشأن  في أجريت التيلكل الف نسمة حسب الدراسات  العالميالمتوسط  .11

 سرير لكل الف نسمة .  1.5ان هناك 
 المرضى المحيطين بها . د االسرة بكل مستشفى مقارنة  بعدد قلة عدتردى الخدمات بالمستشفيات الحكومية من  .12
 اطنين . ة الخاصة بخدمة المو انخفاض عدد الوحدات الصحي .13
 صين بالقياس لتعداد السكان . المتخص األطباءعدد  فينقص هناك  .14
 واألطباء ذو الخبرة العالية  األطباءبسبب هجرة  لألطباءعاونة يض والفرق المتهيئة التمر  فيكما ان هناك نقص   .15

 .  معظم التخصصات فيفاء االك
نها ازمة الوزارة مع الصيادلة ببورسعيد ، وذلك ، نذكر م األخرى عات تفاقم المشكالت بين وزارة الصحة والقطا  .16

بمناسبة التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحي ظة بورسعيد بسبب ما ادلت به وزيرة الصحة خالل زيارتها لمحاف
 . وان غياب ممرضة اكثر تاثيرا من غياب مائة صيدلى  بأزمةمن القول بان غياب الصيدلى ال يشعرها 

مجلس النواب او لجنة الصحة او الرد على اى  أعضاءتواجه وزارة الصحة عدم الرد على  لتيال من بين المشاكو    .17
 بات . استجوا

كما ان هناك مشكالت مع قطاع التمريض بسبب تصريحات الوزارة الخاصة بالوزن الزائد للممرضات وعدم ارتداء  .18
ذلك يعد من قبيل قضايا الحريات الشخصية حية ان المنظومة الص أصحابالحجاب الطويل او النقاب مما يعتبره 

 . لمواطنين الخاصة با


