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 الھيئة العامة للتأمين الصحى بين القرن العشرين و القرن الحادى و العشرين

ادة تبنت الھيئة  بمؤسساتھا المختلفة ، مھمة توفير الخدمات الصحية وتطويرھا وتحديثھا ، لتصل بتلك الخدمات إلى المستوى الذي يواكب الزي

شھده الدولة ، وما استتبعه ذلك من ضغط متواصل على أجھزة الخدمات العامة تالسكانية  و التطور ا8قتصادي وا8جتماعي المتسارع الذي 

  .. بوجه خاص وخدمات التامين الصحى  خدمات الصحية ككلوال

  يةالتأمينشرائح جديدة للمنظومة  %ضافةتشريعات  وإنجازات 

ت عدد من تقدم الھيئة خدماتھا لكافة شرائح المجتمع، وتتنوع حزم الخدمات المقدمة والقوانين  حسب ما تتطلبه الرعاية الصحية لكل شريحة حيث صدر

: ة للعمل من أھمھا القوانين المنظم  

 نظام التأمين ضد المرضليطبق Kول مرة  صدر  والذى 1964لسنة  63قانون التأمينات اHجتماعية رقم  .1

 فى شأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة واHداره المحلية 64رقم لسنة 75  التأمينات اHجتماعية قانون .2

تلتزم الھيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين المھنة و إصابات العمل لشان التامين ضد أمراض في  1975لسنة  9قانون رقم  .3

تخطر وزارة القوى  أنوعلى الھيئة , عن كل مؤمن عليه يتحمل به صاحب العمل  رمزى لTصابة بأحد اKمراض المھنية وذلك مقابل تحصيلھا رسم

 لوفاة الناتجة عنھااKمراض المھنية وحا8ت ااHصابات والعاملة بحا8ت 

ووحدات اHداره المحلية والھيئات و المؤسسات العامة   العاملين بالقطاع الحكومي ليفسر ويحدد رسوم ويقنن كيفية رعاية 75لسنة   32قانون رقم  .4

 تحت مظلة التأمينوا ندرجيل

يل الثغرات وإضافة مزايا وتسھيXت وتعدلعمل بقانون واحد ل 75،  63 رقميوالذي من شأنه دمج قانوني التأمينات اHجتماعية   75لسنة  79قانون  .5

عالجة العاملين بالقطاع الخاص بعد إلزام أصحاب العمل مكما أجاز مثل أصحاب المعاشات ،  وإضافة منتفعين لم يكن التأمين الصحي يشملھم من قبل

 برعايتھم طبيا 

لتلحق بركب  1981 لسنة 1الرعاية الطبية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  العXج و ــة لTنتفاع بحــق]رمللأتيحت الفرصة Kول مرة  .6

  التأمين الصحي  المنتفعين بخدمات

سر العاملين باHسكندرية لخدمة أحيث تمت التجربة على  1981لسنة  K10ول مره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم نتفاع اKسر إتم تطبيق نظام  .7

 بيوتھمأطفال المنتفعين وربات 

 2000لسنة  86وبصدور قانون قبيل اHحالة إلى المعاش بفترة ثXثة أشھر  تقدملل  30/6/1982في 8صحاب المعاشات اHنتفاع طلب تم  فتح باب  .8

 أصبح التطبيق شامX على أصحاب المعاشات دون الحاجة الى تقديم طلب انتفاع إ8 في حالة عدم الرغبة 

طXب الى   والعXجية والتأھيلية واHجتماعيةة الوقائيلتقدم خدماتھا  92لسنة  99آلت عيادات الصحة المدرسية بالكامل للھيئة بموجب قانون  .9

والعاملين  بكافة محافظات الجمھورية بالكامل باHضافة الى خدمة اKطباءالمدارس في مراحل التعليم ما قبل الجامعي سواء كان تعليما عاما أو خاصا 

 بالصحة المدرسية لتحدث طفرة بالعيادات والمراكز التابعة للھيئة

وحتى قبل السن المدرسي  1997لسنه  380والسكان  رقم    الصحةوزير   على المواليد الجدد بقرار بدا تطبيق نظام الرعاية الصحية التأمينية .10

ولى  الھيئة العامة  للتأمين  الصحى  تقديم  الخدمات  الوقائية  والعXجية بإمكانياتھا بجميع  محافظات الجمھورية ، وتت 1997اعتبارا من أول اكتوبر

ة الوقائية الذاتية  أو بالتعاقد مع  جھات العXج العامة  و الخاصة  كما تتولى وزارة الصحة والسكان مسئوليه توفير وتمويل كافه مستلزمات الخدم

 ل]طفال

أصبحت العديد من الوحدات الريفية تتبع التأمين الصحى لتخدم شرائح عريضة من المنتفعين  2000ليد ومنذ عام مع بداية خدمات الطلبة والموا .11

 ولتمتد مظلة التأمين الى كافة أنحاء الجمھورية 

  :مثل شملت القوانين والقرارات مجموعة أخرى من اKنظمة لضم اكبر عدد من الشرائح السكانية  لمظلة التأمين .12

  80لسنة 20و الذي عدل بالقرار رقم  67لسنة  244بقرار رئيس مجلس إدارة الھيئة رقم  ج الشاملنظام العX  -  أ
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بتفويض مديري فروع الھيئة بالتعاقد مع جھات اKعمال لعXج  79لسنة  131بالحالة بقرار رئيس مجلس إدارة الھيئة رقم  النظام العXجي الخاص   -  ب

  .العاملين لديھا بوحدات الھيئة 

  ن الصحى ا+جتماعي ميأالت

جودة يمكن ذو ،   استدامتهضد المرض وإصابات العمل تتحمل الدولة أعباءه بالكامل عن غير القادرين بما يضمن  اجتماعي صحيتأمين ھو 

يقوم على كما قابل للتطبيق ومواكبة المتغيرات المستقبلية  تشريعييغطى كافة المواطنين من خXل إطار و علمييدار بأسلوب  ا8عتماد عليه

  .نظام لمراقبة جودة الخدمات المقدمةمع مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة 

وضع نموذج يحتذي به لمستقبل نظام التأمين الصحي و ذلك لتشجيع المواطنين مع سيؤمن على كافة المواطنين بتطبيق ھذا القانون أنه  حيث

 :عن طريق  على ا8شتراك

خدمات  ضافةمع  إ تقديم رعاية متكاملة العناصر مناسبة لتوقعات المرضى عالية للمواطنين من خXل توفير خدمة صحية ذات جودة  •

  عليھاتحسين وسائل الحصول  مع  جديدة

    رفع مستوى الخدمة Hرضاء المرضى معتحقيق أھداف الجودة بطريقة حيادية يتم تقييمھا من خXل جھات اعتماد   •
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  أعداد الفروعتطور 

 1970عام   أفرع ثXثةتXھا  طويلةعداد إبعد فترة  1964عام  اHسكندرية ھيكانت بداية تطبيق نظام التامين الصحى بمحافظة واحدة  •

  وسط الدلتاووفرع شرق ، فرع شمال غرب الدلتا  و، فرع القاھرة والوجه القبلي  : لتصبح 

وقسمت الفروع الى محافظات ليصبح ھناك فرع القاھرة ويشمل  أفرعافتتاح فروع جديدة ليصبح العدد ستة تم   1980 في بداية عام •

محافظة القاھرة وفرع شمال غرب الدلتا ويشمل اHسكندرية و البحيرة ومرسى مطروح و فرع وسط الدلتا ويشمل محافظات الغربية و 

شمل محافظات القليوبية والشرقية والدقھلية ودمياط  وبورسعيد و اHسماعيلية و المنوفية و كفر الشيخ وفرع القنال وشرق الدلتا وي

السويس وسيناء الشمالية و سيناء الجنوبية وفرع شمال الصعيد ويشمل محافظات الجيزة و بني سويف و المنيا و فرع أسيوط وجنوب 

Kأسوان وحمر الصعيد ويشمل محافظات أسيوط و سوھاج والوادي الجديد وقنا و البحر ا 

ت محافظة فصلأضافت الھيئة إلى الفروع عدة محافظات وھي محافظة الفيوم لفرع شمال الصعيد و 1990:  1985في الفترة من  •

  . فروع ومنطقة  6وتحولت الى منطقة فقط وأصبحت الھيئة تضم أسوان 

ھيكلة الفروع وإعادة تقسيمھا وإضافة محافظات جديدة لھذه الفروع حيث تم تقسيم فرع القنال  إعادةتم  1995:  1990في الفترة من  •

وشرق الدلتا إلى فرعين منفصلين ليصبح فرع القنال بمحافظات دمياط وبورسعيد واHسماعيلية و السويس وسيناء الشمالية و سيناء 

رقية و الدقھلية كما تم تقسيم فرع أسيوط وجنوب الصعيد إلى فرعين فرع الجنوبية وفرع شرق الدلتا ويشمل محافظات القليوبية والش

 وسط الصعيد ويشمل محافظات أسيوط و سوھاج والوادي الجديد وفرع جنوب الصعيد ويشمل محافظات قنا و البحر اKحمر و أسوان 

وھى فرع المنوفية انفصل عن  مستقلةفروع بعض المحافظات عن الفروع التابعة لھا ولتصبح  إنفصلت 2000 الى 1995في الفترة من  •

 وسط الدلتا وفرع السويس انفصل عن فرع القنال و فرع المنيا انفصل عن فرع شمال  الصعيد

 دمجت مع فرع المنيا ومحافظة بني سويف ،  ثم ضمت دمياط والدقھلية   تيمحافظإنشاء فرع شمال شرق الدلتا ليضم  تم  1998عام  ••••

 . 2001عام 

عن  2009ثم إنفصلت فيما بعد عام سويف عن فرع المنيا وضمھا لفرع شمال الصعيد  بنيتم فصل محافظة   2002 /2001 عام  ••••

 Xمن المنيا و بنى سويف فرعا مستق Xالفرع ليصبح ك  

وأصبحت  الشرقية والقليوبية عن فرع شرق الدلتا محافظتي إنفصلتتم فصل محافظة البحيرة عن فرع شمال غرب كما  2006في عام  ••••

 عن فرع القنال وسيناء التي انفصلت  محافظة اHسماعيلية كX منھما فرعا مستقX وكذلك 

محافظة الفيوم عن فرع  إنفصلتكما أكتوبر إلى فرع شمال الصعيد  6حلوان الى فرع القاھرة ومحافظة  أضيفت محافظة  2009عام  ••••

    فرعا مستقX منھم كل حلدلتا وأصباشمال الصعيد ومحافظة كفر الشيخ عن فرع وسط 
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 المؤمن عليھم  والتغطية التأمينية

دليل على فعالية البرامج المطبقة  ، ھو التغير اHيجابي الذي طرأ على جميع المؤشرات الصsحية ، فھsي  دلsيX   إن أوضح

ھامssا لتطssور العمssل فssي ھssذا القطssاع الھssام ،  كمssا أنھssا تشssكل عنصssرا حيويssا للوقssوف علssى واقssع الصssحة  فssي المجتمssع ، 

إلsى ، حيsث وصsل عsدد المنتفعsين الخطط والسياسات الصsحية وتطورھا ومستجداتھا ، فضX  عن أھميتھا في دعم و رسم 

منتفsع  ، و بنسsبة زيsادة  ) 1809446(مليsون  1.8حsوالي  زيsادة عدديsة قsدرھابمنتفsع  ) 46813758( مليون  47حوالى 

قsد ارتفsع خXsل ھsذه الفتsرة   التغطيsة التأمينيsة معsدلھنا نXحظ أن ، و 2009/2010عى عن  جملة منتف%  4مئوية قدرھا  

%  57.9إلsى   1995عsام %  36بين الماضية خXل السنـوات من جملة السكان ، حيث تراوح ھذا المعدل %   58.8 إلى

حجم زيادة التغطية التأمينية في المحافظsات حيsث بلغsت اكبsر  الخدمات الصحية تأمين يوضح  اتساع مظلة و،  2010عام 

واقsل نسsبة تغطيsة بمحافظsة %  80.8والبحsر اKحمsر %  84.5ثsم جنsوب سsيناء %  87.9 جيsزة النسبة تغطية بمحافظsة 

لفئssة %  6.4، كمssا أن اكبssر نسssبة زيssادة لمنتفعssى قssانون عXجssي ھssي  %  41.3والسssادس مssن أكتssوبر %  25.2حلssوان 

   % . 0.7الطXب  وقبل السن المدرسي واقلھا بين المواليد 

نXحsظ تسsاويھما تقريبsا فsى فئsات )  الھsرم السsكانى ( كما انه بمقارنة الھرم التوزيع العمرى بكsل مsن السsكان و المنتفعsين 

السن المنخفضة لتشمل فئتى المواليد والطXب وتنخفض الsى ادنsى مسsتوياتھا فsى فئsات السsن المرتفعsة والتsى تشsمل فئsات 

  اصحاب المعاشات و ا8رامل

 
فى اعداد المؤمن عليھم وفقا لقوانين الع-ج نسبة الزيادة   

)ا�عداد با�لف(    

نسبة التغير السنوية  2010/6 2011/6 رقم القانون او القرار الوزارى الفئة
% 

 2.0 4385689 4474400 1975لسنة  32قانون  العاملين بالقطاع الحكومى 

العاملون بالقطاع الحكومى والقطاعى   
 5.4 4795284 5053887 )تامين صحى ( 1975لسنة  79قانون  العام والخاص 

 6.2 2290594 2432127 )تامين اجتماعى ( 1975لسنة  79قانون  اصحاب المعاشات 

 4.7 564165 590929 1981لسنه 1قراررئيس الوزارء رقم  ا�رامــــــــــل 

 6.4 18474022 19664706 1992لسنة  99قانون   ط-ب المدارس 

 0.7 14487931 14591027 1997لسنة  380قرار وزارى *المواليد قبل السن المدرسى  

 0.8 6627 6682 قوانين تامينية اخرى ع-ج ا+سر و الع-ج الشامل

 4.0 45004312 46813758 ا+جمالى
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 نسبة التغطية التأمينية

  الجدول التالى يوضح تطور اعداد المنتفعين بالنسبه لعدد السكان

20112010 2005 2000 1995 

7960265077775247 70748000 63860000 57642000 

4681375845004312 36 660 258 26 834 307 20 670 754 

4.022.8 36.6 29.8 374.2 

59%58% 52% 42% 36% 

  

 

  

2010200520001995
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الجدول التالى يوضح تطور اعداد المنتفعين بالنسبه لعدد السكان
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 تطوير وسائل التفاعل مع المنتفعين :

 أو� : مراكز خدمة العم�ء

من منطلق أن الھيئة تخدم )  خدمة لعميل( وتأتى أھمية تغيير المفھوم الى  ) خدمة لمنتفع( تامين على تقديم للاعتمد المفھوم القديم  •
من سكان الجمھورية ، وتسعى الدولة جاھدة من خXل البرنامج ا8نتخابي لرئيس الجمھورية الى مد مظلة التأمين الصحى % 54

  .من تعداد السكان% 100لتغطى 

بالھيئة والوضع المقترح ومن ثم  بدراسة شاملة عن الوضع الحالي لخدمات المواطنين 2008بدأ إنشاء إدارة خدمة العمXء مع بداية عام  ••••
، وبعد نجاح التجربة تم إنشاء مركزين آخرين لخدمة  2008- 11-15تم إنشاء وتشغيل أول مركز لخدمة العمXء بمدينة نصر يوم 

اعيلية اHسم –العمXء فى كل من محافظتي الدقھلية واHسكندرية ، وجارى إنشاء مراكز خدمة عمXء فى ثXثة محافظات ھي بورسعيد 
 . وفقا للخطة المحددة 2012القليوبية وسوف يتم استكمال بقية المراكز على مستوى محافظات الجمھورية مع انتھاء عام  –

 

وزارة الدولة  نظمتھاالتي  مراكز خدمة عم�ء الھيئة بالقاھرة وا2سكندرية على المركز ا,ول في مسابقة المنفذ المتميز حصلت ••••
  .والقيادات السياسية بالدولة بحضور رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء،  مستوى الجمھوريةعلى  ، للتنمية اHدارية 

 

:ا�نجازات  

استعادة ثقة العميل مرة أخرى فى خدمات التامين الصحى و كسب عمXء  •
  جدد 

  . خلق جيل من العاملين القادرين على ا8بتكار واHبداع فى تقديم الخدمة  •
طيع أن تتواصل تإجراءات الخدمة من خXل مجموعة عمل مدربة تستبسيط  •

مع العمXء فى إطار من الشفافية والنزاھة بما يسھم فى تقديم العديد من 
 الحلول لكافة العمXء 

  .توفير الوقت والجھد والمال لكل من المواطن والموظف والھيئة  •
لمشاكل والحلول لبناء قاعدة بيانات ا CRMا8عتماد على تقنيات الــ  •

Xھا ئالمناظرة لھا ، والخدمات التي تقدمھا الھيئة لعم.  
لربط كافة الجھات داخل المؤسسة لتداول  CITا8عتماد على تقنيات الـ  •

 .المشكلة وتقديم الحل للعميل 
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 ثانيا : وحدة قياس الرأى العام 

عن أعلي مستوي من رضا العمXء  بالھيئة و تحقيق بالقدرة التنافسية لوحدات تقديم الخدمة ا8رتقاءتحقيق ل نشأت وحدة بحوث الرأي العام
 :طريق استطXع آراء العمXء بكافة وحدات الھيئة العامة للتأمين الصحى بمختلف فئاتھم عن طريق 

  . المؤثرة علي الخدمة ) الوصفية ( تحديد و قياس كل العناصر غير الكمية  •

  .تطXع رأي عمXئنا المباشرين و غير المباشرين وإعادة صياغة العXقة بين الھيئة وعمXئھاالقدرة علي اس •
   .الھيئـــة  أھدافتوجيه الرأي العام بشكل ايجابي لخدمة  إعادةالقدرة علي  •

 . ا8ستمرار في إعادة التقييم  و التطوير الذاتي Kداء الوحدة لمواكبة التغيرات العلمية و ا8جتماعية •

  نجازاتا%

لقياس مدى ا5لتزام بتطبيق معايير الجودة  ، معايير مكافحة العدوى ، ى أالقيام بمجموعة من البحوث 5ستط4ع الر •
 .معايير حقوق و أمن و س4مة المريض 

   ية بالقاھرة الكبرىجمن المنتفعين بالعيادات الخار لعينةتقييم الخدمات المقدمة  •
   تقييم الخدمة المقدمة لعينة من منتفعي عيادة المبرة الشاملة •

   )أطفال مصر( ش ـــتقييم رأي المنتفعين حول تطبيق خدمة الحجز المسبق بعيادة أبو الري •
  مقترحات خاصة بتجديد استمارة استطXع رأي المواطنين عن خدمات التأمين الصحي لمركز معلومات   مجلس الوزراء •

  حول رضاء العمXء عن الخدمة المقدمة من اللجنة الطبية العامة بحلوان  استبيان •
  استبيان الرضاء الوظيفي باللجنة الطبية العامة بحلوان حول نظام العمل داخل منظومة التأمين الصحي •

  استطXع الرأي حول خدمة الخط الساخن لحجز ا8ستشاري •
  الحكومي التأمين الصحي استطXع رأي المواطنين حول خدمات •
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اشر من رمضان  وھھيا 

 
 

  )العيادات ( انجازات الھيئة لتطوير وإنشاء منافذ الرعاية ا,ولية 

 بفرع شمال الصعيد لمركز كلى البطران الجديد

 الذھب بالجيزةيادة جزيرة 
 .سويف  ببنيتطوير كX من عيادة اھناسيا وسمسطا والفشن والواسطى 

 بدمياط اKملعيادة التكرار وتوسيع عيادة 
 لعيادة مغاغة بالمنيا

 افتتاح عيادة الفردوس بفرع شمال غرب الدلتا
 .بفرع شمال غرب الدلتا اHسكندريةوعيادة 

 .تحويل عيادة الظاھر الى مراكز تخصصية بفرع شمال غرب الدلتا
 .افتتاح مركز للدرن بعيادة محمد فريد لمرضى الدرن بفرع شمال غرب الدلتا 

 .بفرع شمال غرب الدلتا
 .بفرع شمال غرب الدلتا لXشعة بعيادة النصر

 .تشغيل مركز الكبد بعيادة النصر الشاملة بفرع شمال غرب الدلتا

  .بفرع شمال غرب الدلتا اسكندرية و مطروح
 عيادة ابن سينا بالمحلة الكبرى

اشر من رمضان  وھھيا الغزل و ابو كبير و فاقوس و الع: تطوير وتحديث عيادات بفرع الشرقية

  إنشاء مركز الكبد بعيادة المجمع الطبي الشاملة بفرع الفيوم

 .إنشاء عيادة خاصة للمسنين بعيادة كيمان فارس وعيادة الفيوم الشاملة بالفيوم

  النموذجية بطنطاافتتاح وتشغيل عيادة على ابن أبى طالب 
  افتتاح وتشغيل وحدة عXج العيون بالليزر بعيادة على ابن أبى طالب بطنطا 

 .الغسيل الكلوي بعيادة سمنود الشاملة 

  سيدي عبد الرحيم بقناتشغيل مركز عXج أورام كيماوي بعيادة 

 .طما بسوھاج عيادة تطوير المركز الطبى و عيادة الشفاء و 

  افتتاح العيادة المركزية النموذجية بأسيوط 
 تجديد عيادة منوف الشاملة بالمنوفية 
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انجازات الھيئة لتطوير وإنشاء منافذ الرعاية ا,ولية 

 العيادة الشاملة باوسيم •
 العيادة الشاملة باطفيح •
لمركز كلى البطران الجديد التجريبيالتشغيل  •

يادة جزيرة عو عرابيتطوير عيادة احمد  •

تطوير كX من عيادة اھناسيا وسمسطا والفشن والواسطى  •

عيادة التكرار وتوسيع عيادة  إنشاء •

لعيادة مغاغة بالمنيا تجريبيتشغيل  •

 افتتاح عيادة الرحمانية بالبحيرة •

افتتاح عيادة الفردوس بفرع شمال غرب الدلتا •

وعيادة  الطبيسموحة مجمع  تطوير •

تحويل عيادة الظاھر الى مراكز تخصصية بفرع شمال غرب الدلتا •

افتتاح مركز للدرن بعيادة محمد فريد لمرضى الدرن بفرع شمال غرب الدلتا  •

بفرع شمال غرب الدلتا منشأافتتاح مركز للكبد بعيادة  •

لXشعة بعيادة النصرانشاء مركز اصابات وقسم  •

تشغيل مركز الكبد بعيادة النصر الشاملة بفرع شمال غرب الدلتا •

اسكندرية و مطروح تىتطوير عياد •

عيادة ابن سينا بالمحلة الكبرىافتتاح  •

تطوير وتحديث عيادات بفرع الشرقية •
 .الشاملة 

إنشاء مركز الكبد بعيادة المجمع الطبي الشاملة بفرع الفيوم •

إنشاء عيادة خاصة للمسنين بعيادة كيمان فارس وعيادة الفيوم الشاملة بالفيوم •

  بدمياط توسيع عيادة اKمل •

  تطوير عيادة بورسعيد النموذجية •
افتتاح وتشغيل عيادة على ابن أبى طالب  •

افتتاح وتشغيل وحدة عXج العيون بالليزر بعيادة على ابن أبى طالب بطنطا  •

الغسيل الكلوي بعيادة سمنود الشاملة  ةتطوير وحد •

 تطوير عيادة المبرة بالشرقية •

 افتتاح عيادة الغردقة الجديدة •
  انشاء المجمع الطبى بالغردقة •
تشغيل مركز عXج أورام كيماوي بعيادة  •

  .الطبي بقنا  عتطوير المجم •
تطوير المركز الطبى و عيادة الشفاء و  •

افتتاح العيادة المركزية النموذجية بأسيوط  •

تجديد عيادة منوف الشاملة بالمنوفية  •
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 )المستشفيات  و المراكز المتخصصة ( انجازات الھيئة لتطوير وإنشاء منافذ المستوى الثاني والثالث التخصصي 

  

 قسم الغسيل الكلوى بمستشفى صيدناوى واستXم نظام ا8نذار  •
مبنى القلب بمستشفى اطفال مصر و الدور ا8ول بمبنى العيادة و قسمى المغسلة و التعقيم  •

 با8ضافة الى دور المخازن بالسطح
 مبنى الخدمات الطبية و المغسلة : تطوير مستشفى كرموز  •
العمليات والمعمل و قسم ا8مراض : المرحلة ا8ولى من تطوير مستشفى جمال عبد الناصر  •

 العصبية
 تطوير وتحديث مستشفى المبرة بالزقازيق ـ شرقية •
 اكتوبر واستXم الدور الخامس للعمليات  6تطوير وتحديث مستشفى  •

 خل المحافظة خدمة طبية متميزة دا Hيجادببنى سويف  التخصصيمركز الھXل  إنشاء •
  مركز الكلى بمستشفى بنى سويف والعمليات والمبتسرين  أقسام تطوير  •

  الھXل بسوھاج  ىتطوير مستشف •
 افتتاح مستشفى المنصورة  •
  تطوير قسم الطوارئ وا8ستقبال بمستشفى المبرة ببورسعيد •

 تشغيل وحدة اKشعة المقطعية بمستشفى المجمع الطبي الجديد بطنطا •
 وحدة الغسيل الكلوي بالمجمع الطبي الجديد بطنطاوتشغيل وحدة الفيروسات الكبدية  •

 .الطبي الجديد بطنطا تطوير مستشفى المجمع  •
 .تطوير قسم الطوارئ بمستشفى مبرة المحلة  •
 .تطوير قسم العمليات وا8ستقبال بمستشفى مبرة طنطا  •

 .تطوير معمل الھستولوجى بمستشفى مبرة طنطا  •
 م اHبتدائى لمستشفى قنا الجديد التسلي •

 تطوير مستشفى أسوان وقسم الحوادث و ا8ستقبال  •
 انشاء مركز خدمة العمXء وقاعة التدريب با8سماعيلية •
 با8سماعيليةواللجنة الطبية  جراحات اليوم الواحدوتطوير مستشفى الطلبة  •
 تطوير مستشفى المبرة بأسيوط •

   تجديد قسم الطوارئ وا8ستقبال بمستشفى الھXل بشبين الكوم •
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  وحدات الھيئة

 الجدول التالى يوضح تطور اعداد وحدات الھيئة ونسب التغير فيھا     
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 تطور أعداد ا�سرة المتاحة
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 تطور أعداد عيادات الممارس وا+خصائى

 عيادة الممارس عيادات ا5خصائى الشاملة 

 1981 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 البيان

 المستشفيات
 23   25   26   27   37   41   37   38   العدد
 0.0 8.7 4.0 3.8 37.0 10.8 9.8- 2.7 ة الزيادة نسب

 ا5سرة المتاحة 
 153 3  562 3  997 3  829 4  786 6  118 8  202 7  919 6  العدد

 !DIV/0# 13.0 12.2 20.8 40.5 19.6 11.3- 3.9- يادة نسبة الز

 46   66   69   129   202   308   354   354   العدد الشاملة  عيادات ال
 !DIV/0# 43.5 4.5 87.0 56.6 52.5 14.9 0.0 يادة نسبة الز

عيادة الممارس داخل 
 المنشأة 

 غير متوفر غير متوفر 565   565   746   808   819   829   العدد

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 0.0 32.0 8.3 1.4 1.2 نسبة الزيادة 
عيادات الصحة 

 المدرسية
 263   141 7  807 7  072 8  014 8  العدد

 خدمة ليست متوفرة
0 

 0.0 100.0 2615.2 9.3 3.4 0.7- نسبة الزيادة 

 ية وحدات ريف
 899 2  437 3  501 3  525 3  العدد

 لم يكن ھناك تعاقد على الخدمة
0 

 0.0 100.0 18.6 1.9 0.7 نسبة الزيادة 

 ماكينات الغسيل الكلوى  
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 103   029 1  561 4  485 6  6699 العدد

 غير متوفر غير متوفر متوفرغير  غير متوفر 899.0 343.2 42.2 3.3 نسبة الزيادة 

 مراكز اصابات العمل 
 30   32   36   48   59   61   72   73   العدد

 !DIV/0# 6.7 12.5 33.3 22.9 3.4 18.0 1.4 يادة نسبة الز
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رعايه 
 مبتسريين

و+دة 
 استقبال حضانات طبيعيه

 وحوادث

51 259 343 

  

92, رعايه مركزة جراحه

56, رعايه مبتسريين  

51, و+دة طبيعيه  

259, حضانات

  اعداد ا+سرة المتميزه بالمستشفيات

  

 أسرة تقديم خدمات متميزة بالمستشفى

 راحةج
اليوم 
 الواحد

غسيل 
 كلوى

رعايه 
مركزة 
 باطنى 

رعايه 
مركزة 
 جراحه

رعايه 
مبتسريين

139338 244 92 56 
  

  

  

  

272, عمليات  

177, افاقة  

139, ج اليوم الواحد

338, غسيل كلوى  

244, رعايه مركزة باطنى   

 رعايه مركزة جراحه

 حضانات

343, استقبال وحوادث  

 أسره متميزة بالمستشفيات
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اعداد ا+سرة المتميزه بالمستشفيات    

 افاقة عمليات
ج

الواحد

272 177 139 

  

  

  

  

  

  

 ج اليوم الواحد
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  :ا�عداد با�لف  –الجدول التالى يوضح المعتمد من الخطة ا�ستثمارية والمنصرف منھا وكذلك نسبة ا�نجاز بھا 

  

2005

2005 2000 

145000000

غير 
 متوفر

116376481

غير 
 متوفر

80.3% 

غير 
 متوفر

الجدول التالى يوضح المعتمد من الخطة ا�ستثمارية والمنصرف منھا وكذلك نسبة ا�نجاز بھا 

  

  :والرسم البيانى التالى يوضح تطور الخطط ا+ستثمارية 

  

  

  

20112010

   2011ـ  2005الخطط ا+ستثمارية 

الخطة ا5ستثمارية المعتمدة المنصرف 

  الخطة ا�ستثمارية
 

2011 2010  

 145000000 250000000 140000000 الخطة ا8ستثمارية المعتمدة

139399714 248235000 116376481 

99.6% 99.3%  
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الجدول التالى يوضح المعتمد من الخطة ا�ستثمارية والمنصرف منھا وكذلك نسبة ا�نجاز بھا 

  

  

  

  

  

والرسم البيانى التالى يوضح تطور الخطط ا+ستثمارية         
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 والفعليون حسب المجموعة الوظيفية

 الفعلى

 15 865

26617

 3 498

 9 669

 1 326

 6 627

63602

  

 خدمات معاونة وظائف حرفية

1 198

8 000

1 326

6 627

 العاملون بالھيئة فعليون ومسجلون حسب المجموعة الوظيفية

 : 

 

والفعليون حسب المجموعة الوظيفيةالعاملون بالھيئة المسجلون 

الفعلى المسجل المجموعة الوظيفية

 865 15 19652  اطباء و صيادلة وادارة عليا

 26617 255 36  وظائف فنية طبية

 498 3 456 2  وظائف تخصصية غير طبية

 669 9 452 10  وظائف مكتبية

 326 1 198 1  وظائف حرفية

 627 6 000 8  خدمات معاونة

 63602 78013 ا�جمالى

 

 

وظائف تخصصية  وظائف فنية طبية
 غير طبية

وظائف حرفية وظائف مكتبية

36 255

2 456

10 452

1 198

26617

3 498

9 669

1 326

العاملون بالھيئة فعليون ومسجلون حسب المجموعة الوظيفية

 الفعلى المسجل
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:  القوى العاملهثالثا ـ  

  

 

  

  

  

اطباء و صيادلة 
 وادارة عليا

19 652

15 865
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  الجدول التالى يوضح تطور اعداد القوى المسجله بالھيئة حسب نوع الوظيفة 

 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 البيان

 22   19   31   33   77   108   200   العدد ادارة وادارة عليا

 21.4- 13.6- 63.2 6.5 133.3 40.3 85.2 نسبة الزيادة 

 502 2  062 4  679 7  911 11  825 13  410 14  452 19  العدد ا5طباء والصيادلة

 87.6 62.4 89.0 55.1 16.1 4.2 35.0 نسبة الزيادة 

 2327 4007 13657 30032 33996 37023 255 36  العدد وظائف فنية طبية
 33.7 72.2 240.8 119.9 13.2 8.9 2.1- نسبة الزيادة 

وظائف تخصصية 
 غير طبية

 482 748 874 2186 2212 2254 495 1  العدد

 27.9 55.2 16.8 150.1 1.2 1.9 33.7- نسبة الزيادة 

الوظائف الفنية الغير 
 طبية

 144   201   361   136 1  112 1  014 1  961   العدد

 9.9 39.6 79.6 214.7 2.1- 8.8- 5.2- نسبة الزيادة 

 المكتبية الوظائف
 440 3  847 3  755 4  442 10  550 9  614 10  452 10  العدد

 79.2 11.8 23.6 119.6 8.5- 11.1 1.5- نسبة الزيادة 

 الوظائف الحرفية
 828   812   779 1  832 2  333 2  188 1  198 1  العدد

 3.6 1.9- 119.1 59.2 17.6- 49.1- 0.8 نسبة الزيادة 

 383 2  621 1  437 2  290 7  455 7  252 7  000 8  العدد الوظائف المعاونة 

 83.7 32.0- 50.3 199.1 2.3 2.7- 10.3 نسبة الزيادة 

 610 2  796 3  0 0 0 0 0 العدد غير مبين

 !DIV/0# 45.4 100.0- 0.0 0.0 0.0 0.0 نسبة الزيادة 

 ا5جمالى 
 738 14  113 19  573 31  862 65  560 70  863 73  013 78  العدد

 93.2 29.7 65.2 108.6 7.1 4.7 5.6 نسبة الزيادة 

 

  الشكل البيانى يوضح تطور القوى العامله 
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  ة حسب التخصص والفرع ظائف الطبيه بالھيئالو

 طباء العاملون بالفروع حسب  التخصص  والمسمى الوظيفى والفرعا+

 التخصص

 التخصص 

% 

جھاز  كبد سكر قلب صدرية باطنة
 ھضمى

غدد 
 صماء

نفسية 
 وعصبية

جلدية 
جراحة  اطفال وتناسلية

 عامة
جراحة 

 صدر
جراحة 

 قلب
اوعية 
 دموية

مخ 
جراحة  مسالك واعصاب

حروق  عظام اطفال
 وتجميل

الع-ج 
انف  عيون الطبيعى

واذن 
نسا 
 اورام وو+دة

عناية 
مركزة 
 باطنة

عناية 
مركزة 
 جراحة

 عناية
مركزة 
 مبتسرين

 معملاشعة  تخدير

اسنان 
وجراحة 

وجه 
 وفكين

اخرى 
وغير 
 مبين

 الجملة

 استشارى

 1759 328 31 40 29 24 3 2 3 62 53 74 70 10 24 100 14 68 67 33 9 19 109 55 34 63 13 23 52 11122 47 167 جملة ا+ستشارى

21 

 100.0 18.6 1.8 2.3 1.6 1.4 0.2 0.1 0.2 3.5 3.0 4.2 4.0 0.6 1.4 5.7 0.8 3.9 3.8 1.9 0.5 1.1 6.2 3.1 1.9 3.6 0.7 1.3 3.0 1.3 6.3 2.7 9.5 التوزيع النسبى

 اخصائى

 6489 573 164192347 138 18 32 79 103 358447 302 161 38 404 36 346 91 31 34 10 623 385 234 139 8 19 22 13440 195 786 جملة ا+خصائى

79 

 100.0 8.8 5.3 3.0 2.5 2.1 0.3 0.5 1.2 1.6 6.9 5.5 4.7 2.5 0.6 6.2 0.6 5.3 1.4 0.5 0.5 0.2 9.6 5.9 3.6 2.1 0.1 0.3 0.3 0.6 2.1 3.0 12.1 التوزيع النسبى

 جملة

 8248 901 193232378 162 21 34 82 165 432500 372 171 62 504 50 414 158 64 43 29 732 440 268 202 21 42 74 24562 242 953 جملة ا+طباء المتخصصين

100 

 100.0 10.9 4.6 2.8 2.3 2.0 0.3 0.4 1.0 2.0 6.1 5.2 4.5 2.1 0.8 6.1 0.6 5.0 1.9 0.8 0.5 0.4 8.9 5.3 3.2 2.4 0.3 0.5 0.9 0.8 3.0 2.9 11.6 التوزيع النسبى
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  وسائل تنمية القوى البشرية 

وبالتالي صالح المنتفع المقدمة   الخدمة بما لھا من مردود واضح فى تطوير قصوى لبرامج التدريب والتعليم المستمر أھميةتولى الھيئة 
بتخصصاتھم المختلفة ، باHضافة  لعاملين بالھيئةامن فئات  فئة واHدارية لكل الفنيةونسانية اHسلوكية و النواحي الكثير من اليشمل التدريب و

لوصول إلى وذلك ل انجح  الوسائل لتحقيق أعلى  مستوى من الخدمة بأقل تكلفة دراسةلالصحي  التأمينباقتصاديات  المتعلقةنواحي الى ال
  :ا8تى بإتباع المقدمة أعلى مستوى من الكفاية اHنتاجية و الرعاية الطبية 

 تأھيل وتوجيه العاملين الجدد .1
 التخصصات  كافةا8رتقاء بمستوى كفاءة العاملين في مختلف الدرجات وفي  .2
 للقيام بمسئوليات وظائف أعلى إعداد العاملين .3
 إعداد وتأھيل القادة في مختلف المستويات  .4
  مع احدث أساليب ونظم العمل يتماشى تطوير أساليب العمل بما .5

 : وذلك عن طريق 

 توفير المكتبات التي تضم المراجع والكتب والمجXت العلمية .1
 دريبيةا8شتراك في المؤتمرات والدورات وتبادل الخبرات والزيارات الت .2
 البعثات الدراسية في المعاھد والجامعات .3
 ا8شتراك في البرامج التي تنظمھا أجھزة التدريب المركزية .4
 الدورات التدريبية إلي تجري بالمراكز التدريبية بالھيئة وفروعھا .5
  لتخريج الدفعات الXزمة  ضإنشاء مدارس متخصصة في مجال التمري .6

دورة   123ولتنمية الكوادر البشرية العاملة  فالھيئة مازالت تتبنى سياسة التعليم المستمر سواء بالتدريب في كافة المجا8ت حيث أقيمت 

فني كذلك  57دورات للفنيين حضرھا  3ممرض و 7867دورة للتمريض حضرھا  279طبيب باHضافة إلى   2829لXطباء حضرھا 

 49بعثة دراسية أتمھا  291فى تدريبات لمھارات متنوعة باHضافة إلى  2638دورة حضرھا  85قد أقيمت  بالنسبة للفئات اKخرى ف

معاھد صحية تابعة للھيئة   10والباقي مازال في مرحلة ا8ستكمال  با8ضافة الى العديد من المؤتمرات وورش العمل كذلك فانه يوجد 

ممرض لينقلوا منھا  الى الصف الرابع مباشرة قبل التخرج كتأھيل  2707رس بھا مدرسة تمريض يد 29ممرض وفني و  593يدرس بھا 

  .بالمعاھد الصحية

 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 البيان

� البعثات: او

عدد 
 المبعوثين

291 242 666 293 341 719 466 

 التدريب: ثانيا

عدد 
 المتدربين

13391 21896 11820 18102 4041 775 561 

 المؤتمرات و المنح و الندوات:ثالثا

عدد 
 الحضور

1752 1752 1064 2814 1698 337 452 

 مدارس التمريض: رابعا

عدد 
 المدارس

29 29 26 23 20 14 5 

عدد 
 الخريجات

* * 589 719 615 218 121 

 معاھد التمريض: خامسا

 0 0 0 1 6 6 6 عدد المعاھد

عدد 
 الخريجات

268 268 83 12 0 0 0 
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201120102005200019951990
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 انجازات ا%دارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار 

القرار ھي ا%دارة المعنية بوضع البرامج و النظم المعلوماتية ال-زمة لNرتقاء بأداء الھيئة على  ا%دارة المركزية للمعلومات و دعم إتخاذ
:جميـع ا�صعـدة تحقيقا لPھداف التالية  

 الخدمات الطبية و أداء الھيئة عل جميع المستويات اCدارية تطـوير -1
 التعامل مع الجھات الخارجية المتعاملة مع الھيئة تيسـير -2
 الخدمة لمنتفعي التأمين الصحي بسھولة و يسـر إتاحـة -3
 إتخاذ القرار لدعـمو إعداد الدراسات اCحصائية  التوثيـق -4

إطار و تنفيذا لھذه اHھداف حققت اCدارة المركزية لنظم المعلومات و دعم إتخاذ القرار من خ4ل إداراتھا العامة العديد من اCنجازات في 
: يصھا نظير كل إدارة عامة فيما يليخطتھا اCستراتيجية يمكن تلخ  

 أو+ إنجازات ا%دارة العامة للتطبيقات 

و متابعة تشغيل جميع تطبيقات نظم المعلومات على مستوى الھيئة من  ا%دارة العامة للتطبيقات ھي ا�دارة المنوط بھا تنفيذ و تفعيل
إدارات مركزية و فروع و عيادات و مستشفيات و تطوير ھذه التطبيقات و المشاركة في إبتكار أخرى تحقيقا �ھداف ا%دارة المركزية 

  :للمعلومات و دعم إتخاذ القرار و يمكن إجمال أھم ا%نجازات فيما يلي

 دارات ا%ستحقاقاتميكنة إ -1
وجميع وحدات فرع القليوبية  - وجميع وحدات فرع شمال غرب  –التطبيق يعمل و معتمد عليه برئاسة الھيئة و بجميع وحدات فرع القاھرة 

.بورسعيد –الدقھلية  -فروع اسيوط و جنوب الصعيد -  
ائة إستخدامه بKضافة إلى التطوير المستمر و إضافة أي تعدي4ت يتم و تقوم اCدارة العامة للتطبيقات بالصيانة المستمرة للتطبيق و مراقبة كف

.طلبھا إستجابة لتعدي4ت اللوائح و القواعد المنظمة  
 

 ميكنة إدارات شئون العاملين  -2
 المنصورة وجنوب الصعيد -التطبيق يعمل و معتمد عليه برئاسة الھيئة وبفرع القاھرة والقليوبية و شمال غرب 

  و تقوم اCدارة العامة للتطبيقات بالصيانة المستمرة للتطبيق و مراقبة كفائة إستخدامه بKضافة إلى تقديم الدعم الفني للمستخدمين
و جاري اLن  مركزيا على مستوى الھيئة كنظام من نظم ا5نترنتو تطوير التطبيق حتى يعمل  تحديثو قد تم وضع دراسة تحليلية كاملة ل

 2012لتطوير بالجھود الذاتية و بأيدي العاملين باCدارة و المنتظر اCنتھاء منه في مارس تنفيذ ھذا ا
  

 ميكنة صيدليات الھيئة -3
 فرع الجيزة –بورسعيد  - شمال غرب و القليوبية  -التطبيق يعمل بجميع صيدليات فرع القاھرة 

  .و تقوم اCدارة العامة للتطبيقات بالصيانة المستمرة للتطبيق و مراقبة كفائة إستخدامه بKضافة إلى تقديم الدعم الفني للمستخدمين
 مركزيا كنظام من نظم ا5نترنت و يعمل حاليا بعيادة الحرية بفرع شمال غربتم تنفيذ تطبيق جديد لمراقبة الدواء يعمل 

 "عيادة 22"ھاء تكامله مع تطبيق العيادات و تفعيله علي مستوى العيادات بمشروع و يتم تطويره حاليا Cن
   

 إنشاء قاعدة بيانات لمنتفعى الھيئة وربط المنتفعين على العيادات -4
 .ليعمل مركزيا كنظام من نظم ا5نترنتتم وضع دراسة تحليلية كاملة لتطوير إدارة قاعدة بيانات منتفعي الھيئة 

المرحلة اHولى و تخص ميكنة إستخراج بطاقات التأمين الصحي Hصحاب المعاشات و اHرامل مركزيا من خ4ل شبكة  تم اCنتھاء من
 2012اCنترنت و النظام يعمل تجريبيا في بعض أفرع الھيئة بنجاح إستعدادا لتعميمه على مستوى الھيئة في يناير 

ار بطاقات التأمين الصحي لطلبة المدارس مركزيا من خ4ل شبكة اCنترنت و المنتظر تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية و تخص ميكنة إصد
 2012اCنتھاء منه في مايو 
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 إنشاء قاعدة بيانات لمقدمى الخدمة -5

بإضافة معلومات تفيد مقدم  و جاري تطويرة جميع فروع الھيئة وتقوم ا5دارة بتقديم الدعم الفنى للمستخدميين على مستوىالتطبيق يعمل 
تقييمھا و الخدمة و إشتراطات قبوله و أسعار تقديم الخدمة بالھيئة و تطوير إدارة العقود المبرمة بين الھيئة و مقدم الخدمة لتسھيل متابعتھا و 

  . تقييم أداء مقدم الخدمة المتعاقدة معه على أن يكون التطبيق مركزيا يعمل من خ4ل شبكة اCنترنت

 شاء سجل طبى لمرضى ا+نترفيرونان -6
ى التطبيق يعمل فى جميع لجان ا5نترفيرون على مستوى الھيئة مركزيا من خ4ل شبكة اCنترنت وتقوم ا5دارة المركزية  بتقديم الدعم الفن

  المستمر للمستخدميين و متابعة التشغيل و إستخراج التقارير و البيانات اCحصائية
  

 مراكز خدمة العم-ء ميكنة اعمال -7
  التطبيق يعمل بجميع مراكز خدمة العم4ء وتقوم ا5دارة بتقديم الدعم الفنى للمستخدميين و متابعة التشغيل

  
 ميكنة أعمال العيادات و إنشاء ملف طبي لكل منتفع مركزيا -8

  الھيئةبعيادة  22سى وجارى نشره فى العبا - الفردوس  –النيل  –سموحه  –شربين  –شبرا  -الجمھوريه  –يعمل فى عيادات الھرم 
  

 ميكنة إدارة المستشفيات -9
  مستشفى اطفال مصر و تقوم اCدارة المركزية بمتابعة التشغيل و تقديم الدعم الفني للمستخدمين-التطبيق يعمل بمستشفى السويس

  
 إنشاء سجل طبى لمرضى لجان القلب - 10

الشرقية وتقوم اCدارة المركزية  –بنھا  –كفر الشيخ  -ا لمنوفية –النصر  –لدقى ا –مدينة نصر  -النيل  –التطبيق يعمل بلجان صيدناوى 
  و جاري تطويره ليشمل جميع اللجان الطبية و ربطه بتطبيق مقدمي الخدمة بمتابعة التشغيل و تقديم الدعم الفني للمستخدمين

  
 ميكنة إدارات الشئون القانونيه - 11

المنصورة و تقوم اCدارة المركزية بمتابعة التشغيل و تقديم الدعم الفني –القليوبية -شمال غرب - اھرةالتطبيق يعمل برئاسة الھيئة وبفرع الق
  للمستخدمين

  
 ميكنة أعمال المعامل - 12

 - 5زھرا –التوفيق -باب الشعريه  -شبرد  –الف مسكن  -ناصر  –القبة  –مستشفى مدينه نصر  - نشرة فى عيادة مدينه نصر تمالتطبيق 
  2012و جاري العمل به تجربيا إستعدادا لتفعيله علي مستوى فرع القاھرة في يناير  شبرا

  
 تطبيق الطوارئ  - 13

  أقسام الطوارئ بجميع مستشفيات الھيئة بعضھا البعض مركزيا من خ4ل شبكة اCنترنت التطبيق يربط
 بأي خبرات خارجية التطبيق تم تنفيذة بالموارد البشرية بKدارة المركزية دون اCستعانة

   2012جميع مستشفيات الھيئة في فبراير بللتطبيق و جاري متابعته و تقديم الدعم الفني إستعدادا لتفعيله  البدء في التشغيل التجريبي تم
  

  ) ERP(إدارة موارد الھيئـة تطبيق  - 14
عمل دراسة كاملة لتنفيذ تطبيق إدارة موارد الھيئة كمرحلة أولى على مستوى فرع القاھرة من عيادات و مستشفيات و مناطق وصو5 إلى  تم

  .اCدارة المالية بالفرع و من ثم اCدارة المركزية للشئون المالية
   2012ي التشغيل التجريبي في مايو التطبيق في مرحلة التجھيز و التدريب اHولي للمستخدمين و المنتظر البدء ف
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  إنجازات ا%دارة العامة للشئون الفنية  ثانيا

ھيئة و ا%دارة العامة للشئون الفنية ھي ا�دارة المنوط بھا إدارة جميع  التجھيزات الفنية ال-زمة لتشغيل التطبيقات العاملة على مستوى ال  
الھيئة بما فيھا من أجھزة كمبيوتر و أجھزة ا%تصا+ت المختلفه با%ضافة إلى تقديم توفير جميع وسائل ا%تصال و التواصل على مستوى 

  :الدعم الفني لجميع المستخدمين على مستوى  من إدارات مركزية و فروع و عيادات و مستشفيات و يمكن إجمال أھم ا%نجازات فيما يلي

 وتركيب و تشغيل أجھزة الحاسب اLلي و ملحقاتھا بأنواعھا بمواقع الھيئة و متابعة مستويات و كفاءة التشغيل إست4م -1
 تجھيز الخوادم بالتطبيقات المختلفة بالمركز الرئيسي و اHفرع و متابعة تشغيلھا و التأكد من كفاءة اHداء -2
 بنسخھا على الوسائط المختلفة ) شھريا –أسبوعيا  –يوميا (لرئيسي تأمين البيانات المحملة على اHجھزة الرئيسية بالمركز ا -3
 700أكثر من (إدارة و تشغيل منظومة البريد اCليكتروني للھيئة و التي أصبحت تغطي جميع الفروع و اCدارات على مستوى الھيئة   -4

اCستمرار في التعاقد مع أي جھة خارجية لتقديم ألف جنية كان يمكن صرفھم في حال  100مما وفر ما يقرب من ) حساب بريد إليكتروني
 خدمة البريد اCليكتروني

Cدارة المركزية للمعلومات بد5 من اCستضافة الخارجية توفيرا اتنفيذ إستضافة بوابة الھيئة العامة للتأمين الصحي و الخوادم العامله عليھا ب -5
 للنفقات 

شات المركبة بجميع وحدات الھيئة المختلفة و متابعة تشغيلھا و كفاءة أداؤھا باCضافة إدارة جميع تجھيزات اCتصا5ت من راوتر و سويت -6
 إلى البنية التحتية لشبكة اCتصا5ت و المعلومات في ھذه المواقع

باCضافة إلى خطوط )  MPLSخط  89(متابعة تشغيل جميع خطوط اCتصا5ت و المعلومات على مستوى الھيئة و مواقعھا المختلفة  -7
 الربط الخاصة بالخوادم المحملة بالتطبيقات المختلفة و مراقبة مستويات التشغيل و كفاءة اHداء

مما أفاد في توفير الكثير من الوقت و الجھد  على مستوى الھيئة و مواقعھا المختلفة Video Conferenceإدارة و متابعة تشغيل منظومة  -8
 و مصاريف اCنتقال و بد5ت السفر

مما أفاد في  )تليفون 540(على مستوى الھيئة و مواقعھا المختلفة  IP Phoneبعة تشغيل منظومة اCتصال بإستخدام أجھزة إدارة و متا -9
 توفير الكثير من النفقات في حال إستخدام شبكة التليفون المعتادة في تنفيذ اCتصا5ت المختلفة

رات و المراس4ت الخاصة بمكتب السيد الدكتور رئيس الھيئة و العمل على وضع دراسة متكاملة لعمل مشروع Hرشفة و متابعة كافة القرا  - 10
 تنفيذ المشروع بالتعاون مع السادة وزارة اCتصا5ت

وضع دراسة طموحة لKرتقاء و تطوير مركز المعلومات Cستيعاب إستضافة جميع التطبيقات العاملة بالھيئة مركزيا و إتاحته للمستخدمين   - 11
 .من خ4ل خطوط الربط و شبكة اCنترنت على مستوى الھيئة

  

  إنجازات ا%دارة العامة لمراقبة العمليات وا%تصال ا%لكترونى: ثالثا 

بمستوى العاملين بالھيئة  ا%دارة العامة لمراقبة العمليات و ا%تصال ا%ليكتروني ھي ا%دارة المنوط بھا إعداد البرامج التدريبية و ا%رتقاء
و ا%دارة أيضا معنية بإدارة المواقع ا%ليكترونية للھيئة و يمكن إجمال . من خ-ل الدورات التدريبية المختلفة على جميع التطبيقات العاملة

  :أھم ا%نجازات فيما يلي

 اLلى بالھيئة ووحداتھا بالكوادر الفنية الجديدةدارات نظم المعلومات والتوثيق والحاسب توظيف واعداد الكوادر الفنية Cمداد إ -1
 المطورة و المستحدثةبرامج اللتفعيل  من خ4ل التدريب الداخلىكفاءة وتأھيل بعض الكوادر الفنية رفع  -2
 30ن أسابيع مجانا مما وفر ما 5 يقل ع 3لمدة  Oracle Javaمبرمجين على لغة من التدريبية خارجية لعدد  اتدورعدة اCتفاق على  -3

 ألف جنيه
ألف جنيه  35أيام عمل في دبي مجانا مما وفر ما يزيد عن  4من العاملين على أحدث سبل تأمين البيانات و الخوادم لمدة  2تدريب عدد  -4

 على الھيئة
 Cدارة مجانااأيام عمل ب 4لتدريب العاملين على أحدث سبل البرمجة لمدة  نييخارج ينتوفير مدرب -5
 أيام مجانا 4لتدريب العاملين على تشغيل منظومة البريد اCليكتروني على خوادم الھيئة بKدارة لمدة  ييخارجي ينتوفير مدرب -6
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 رابعا : انجازات إدارة المعلومات وا+حصاء 

   1 ) إسم المشروع : مجموعة التقارير ا+حصائية  الدورية

 2010 سبتمبر –يو ليو سنوي  ربعالتقرير ا5حصائى ال - 

 2010ديسمبر  –يو ليو ا5حصائى النصف سنوي التقرير  - 

 2011 يونيو – 2010 يو ليو سنوي الالتقرير ا5حصائى  - 

 2011 يونيو – 2010 يو ليوللھيئة   سنوي الالتقرير  - 

 وصف المشروع :- 

بالجھات بالجھات المملوكة ـ الخدمات المتقدمة متقدمة الخدمات المستشفيات ـ العيادات ـ ال( تقرير مفصل عن نشاط  -
حسب المحافظة وذلك ) ـ الخدمات المساعدةالمنتفعين  ـا5مكانيات التى تقدمھا الھيئة ـ ) التشغيل لدى الغير  (المتعاقدة 

 .والفرع مع تحليل احصائى للبيانات ومقارنة بالسنوات السابقة 

    
 أھداف المشروع

  .عرض لنشاط الھيئة كام4ً مجدول ومدعوم بالرسوم البيانية لتوضيح التطور  - 
 المردود من المشروع

 ..استخراج جميع البيانات التى تحتاجھا ا5دارات المختلفة بالھيئة والتى تساعدھا فى اداء اعمالھا  - 

 .الخ ... ....مساعدة متخذى القرار فى عدالة توزيع موارد الھيئة او معرفة اوجه القصور  - 

ارسال نسخة من ھذة التقارير الى الجھات المعنية من خارج الھيئة مثل وزارة الصحة والجھاز المركزى  - 
 الخ ... للمحاسبات والجھاز المركزى للتعبئة وا5حصاء 

 توثيق لبيانات الھيئة واستخدامھا حين الحاجة اليھا فى المستقبل - 

 

  2011/2010التقرير السنوي للدراسة ا+كتوارية    إسم المشروع)  2 
 وصف المشروع :- 

حسب الفئة ) عيادات ، مستشفيات ، منتفعين ( تقرير مفصل عن نشاط الھيئة  -
  .العمرية والنوع والوحدة والمحافظة 

 أھداف المشروع:-

 .اعداد البيانات المطلوبه 5جراء الدراسات ا5كتوارية الخاصة بالھيئة  - 

 ) او أنثى ذكر ( حسب الفئات العمرية والنوع احصائى 5نشطة المنتفعين بالھيئة تحليل  - 

 مقارنة الھرم السكانى لسكان الجمھورية بالھرم السكانى لمنتفعى الھيئة ومعرفة اكثر الفئات العمرية استخداما للخدمات  - 

  التاكد من دقة البيانات بمقارنتھا بنفس البيانات بتوزيعات اخرى - 
 المردود من المشروع:-

 .اعداد الدراسة ا5كتوارية الخاصة بالھيئة العامة للتأمين الصحى من خ4ل وزارة المالية - 

توفير بيانات دقيقة ومفصلة عن منتفعى الھيئة وتعام4تھم المختلفة فى كافة وحدات الھيئة على اخت4ف  - 
 .انواعھا واماكنھا
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 3 ) إسم المشروع مجموعة التقارير السنوية ا+حصائية التخصصية مع العروض التقديمية الخاصة بھا .

 

     

 

 

 

 

 

 وصف المشروع :- 

بيانات احصائية عن كل خدمة بعينھا تقدمھا الھيئة بكل تقرير حسب نوع الخدمة  ، اكثر تفصي4 من البيانات الموجودة  - 
 .بالتقرير ا5حصائى السنوى عن نفس الخدمة 

تقـرير المنتفعينـــ تقريرالمستشفيات ـــ تقــرير ا5مكانيات المقدمــــة من الھيئة ويشمـــل القوى : المنتھى منھا ل4ن  - 
  .العاملة و المنشات وا5سرة و طاقة المستشفيات و الموارد المالية ـــ تقرير الخدمات المتقدمة فى الجھات المتعاقدة 

 أھداف المشروع:-

وا5دارات المختلفة كل فى مجاله داخل الھيئة بالبيانات ا5حصائية مفصله حسب كافة التقسيمات الممكنه  امداد الجھات  - 
 .و المطلوبه التى تساعد فى التخطيط و استكمال عمل ھذه ا5دارات و الجھات  

 المردود من المشروع:-

تكلفة الخدمة على مستوى الوحدة والفرع   امداد ادارة التكاليف برئاسة الھيئة بالبيانات التى تحتاجھا فى اعداد - 
 .ونوع الخدمة خ4ل العام المالى 

امداد ادارة ا5يرادات بالبيانات التى تساعدھا فى تحصيل ا5شتركات من الجھات مثل طلبة المدارس والمواليد  - 
 الخ... 

 امداد وحدة قياس الراى العام للمساعدة فى اختيار عينات البحوث و ا5ستط4عات - 

تنسيق المشترك بين ادارات اخرى مثل ادارة التموين الطبى وشئون العاملين واللجان الطبية لتوحيد وتكامل ال - 
 .البيانات بين ا5دارات وعرض ما يقدم من نشاط 
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  4 )إسم المشروع

)ديسمبر  –أغسطس  –مارس (  عقار الريفيرون ب بروتوكول الع-جتحليل ومتابعة     

 وصف المشروع :- 

البيانات احصائيا مع عرض تقديمي لمخرجات تطبيق الع4ج بعقار  اعداد -
 .الريفيرون 

 أھداف المشروع:-

 .تحليل احصائى لصرف العقار بالھيئة ونسب الشفاء منه واHعراض الجانبية   - 

 بالھيئة المساعدة فى ايجاد تحليل احصائى لمخرجات تطبيق العقار بما يفيد التقييم الشامل لبروتوكول الع4ج المتبع - 

 المردود من المشروع:-

 .الخروج بنتائج افادت فى تخفيض اسعار العقار المستخدم  - 

الخروج بنتائج افادت باستمرار الع4ج من خ4ل البروتوكول الطبى الموضوع بالھيئة وتحقيق نفس نتائج  - 
 استخدام العقار المستورد 

  
  

   5 )إسم المشروع

   ا+فرادبحث احقية ا+نتفاع للجھات و  - 
 وصف المشروع :- 

اعداد قرارات ا5نتفاع للجھات المختلفة و ا5فراد بكافة الفئات مع حل ما يقابلھم  -
 من مشك4ت

عمل دليل يحوى القوانين والقرارات المنظمه 5نضمام الجھات المختلفة ل4ستفادة  -
ا5نتفاع سواء  بخدمات التأمين الصحى وكذلك ردود لكافة ا5جابات على احقية

  .ل4فراد او الجھات
 أھداف المشروع:-

  .تنظيم استخراج القـــرارات التى تعرض لرئيس الھيئة 5نضمام الجھات المختلفة لمظله التأمين   - 
 المردود من المشروع:-

 .تسھيل استخراج ھذه القرارات  - 

 .المستقبل  توفير دليل للعاملين ووثيقة عمل تساعد وتسھل استخراج ھذة القرارات فى - 
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   6 )إسم المشروع

  تنمية الكوادر البشرية - 
 وصف المشروع :- 

خطة لتدريب العاملين فى مجال ا5حصاء  -
  .بالھيئة كل فى مجاله 

 أھداف المشروع:-

 زيادة الوعى ا5حصائى لدى العاملين وتطوير مھاراتھم الفنية وتعريفھم بأھم المصطلحات والتعريفات ا5حصائية  - 
 .وتوحيد المفاھيم للخروج ببيان  اكثر دقه 

 التدريب على كيفية ا5ستفادة من البيانات واستخراج المؤشرات - 

  
 المردود من المشروع:-

توفير ميزانية تدريب ا5حصائيين خارج الھيئة وذلك بقيام العاملين با5دارة بتدريب ا5حصائيين فى  - 
 اع تكلفة التدريب  و تزايد اعداد العاملين با5حصاء الفروع بد5 من التدريب الخارجى نظرا 5رتف

 توفير نسخة من المحاضرات المعروضة بورش العمل كمرجع دائم للمتدربين - 

 

   7 ) إسم المشروع

   إستراتيجية وخطة تطوير إدارة ا%حصاء والمعلومات - 
 وصف المشروع :- 

تقديمى تحديث إستراتيجية وخطه ادارة اCحصاء بالھيئة  مدعومة بعرض  -
  .لسھولة التوضيح و ايصال المعلومة 

 أھداف المشروع:-

وضع استراتيجية طويلة ا5جل مقسمه لخطط زمنية قصيرة ا5جل لتطوير   - 
العمل با5دارة وميكنة نشاطھا من خ4ل قاعدة بيانات موحدة ونماذج 5دخال 

  .تالبيانات يتم استخدامھا من خ4ل الفروع مركزيا عن طريق شبكة ا5نترن
 المردود من المشروع:-

نمذجة الجداول المستخدمة مع توحيد التعريفات والمفاھيم و اسلوب جمع البيان والتعامل معه يدويا بالتوازى  - 
 مع ا5ستعداد لميكنه العمل

وضع تصور واضح ودراسة متكاملة لما يجب القيام به لتطوير العمل با5دارة وميكنة المدخ4ت ا5حصائية  - 
 .مركزيا 

 الوصول الى بيانات دقيقة بما يكفى ل4ستعانه بھا فى رسم صوره عن انشطة الھيئة  - 

 .التخطيط و دعم القرار الوصول الى بيانات دقيقة بما يكفى ل4ستعانه بھا فى عمليات - 
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 الخدمات الع�جية  : 

 أو� ـ الخدمات الع�جية ا,ولية : 
 

  موزعة بين الريف و الحضر لتصل الرعاية الصحية إلى جميع المناطق بالدولة الوفرت  الھيئة العديد من المراكز الطبية .  1

متردد مليوني بمتوسط شھري  بلغ )  متردد 23432148 (مليون متردد  23.4بلغ عدد المترددين للعXج بالعيادات حوالي . 2

 .ص من كل اثنين من المنتفعين فرد من المنتفعين بالھيئة او زيارة لشخ 1000زيارة لكل  501بمعدل  )  1952679(

  ): العيادات العامة ( خدمات الممارس العام  •
 

من جملة المترددين على % 35.6بنسبة  ) 8349499( متردد  مليون 8 أكثر منوصلت جملة المعالجين بعيادات الممارس  .1

كما  بلغت نسبة المحولين للعXج بالمراكز التخصصية ذات المستوى الثاني  متردد ، 695792بمتوسط شھري العيادات 

بدون % 69) عيادات الممارس ( لتصل نسبة المعالجين داخل العيادات العامة %  12.1و التحويXت اKخرى  %  19.2

 .مساعدات من المستوى الثاني 

حالة عرض لكل ممارس  1352  بمعدل%  12.9دات الممارس بعيا) عدد المنتفعين / عدد المرضى ( نسبة التبليغ المرضي   .2

 زيارة لكل مريض 1.4خXل العام و بمعدل 

  منتفع 1000/ زيارة  178) تردد ( منتفع بمعدل استخدام  10468بلغ متوسط المنتفعين المقيدين لكل ممارس .  .3

 

 خدمات العيادات التخصصية  •

 

ات ا8ستشاريين و اKخصائيين في جميع فروع الطب  المختلفة ، فقد قامت  قدمت الھيئة  خدمات متخصصة من خXل عياد.  1

 متردد 1256887، بمتوسط شھــري )  15082649(متردد  مليون 15بعXج حوالي 

 من جملة  المترددين علي العيادات ككل  %  64.4وصلت جملة المعالجين بالعيادات التخصصية  .  2

من جملة مترددى العيادات %  14.7و لTستشارى %  85.3بلغ معدل استخدام العيادات التخصصية ل]خصائي .   3

  .التخصصية

  منتفع  1000زيارة لكل  322معدل استخدام العيادات التخصصية  .   4

  منتفع  5676)  استشاري أو اخصائى ( متوسط المنتفعين المقيدين لكل طبيب متخصص .   5

زيارة لكل  1.5حالة لكل متخصص وبمتوسط  1216لكل ألف منتفع بمعدل  214نسبة التبليغ المرضى ل]طباء المتخصصين .  6

  مريض
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  العيادات على المترددون

  الجدول التالى يوضح تطور اجمالى المترددون على العيادات

 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 البيان

870 845 5 987 459 7169 687 24 082 847 45423 495 18 235 196 9 499 349 8 مترددو الممارس

 مترددو ا8خصائى

15 082 649 14 669 61617 783 00916 480 27913 449 8725 787 569 2 806 834

 مترددو  ا8ستشارى

اجمالى 
مترددي  
 العيادات

704 652 5568 247 58815 137 38 361 327 46340 278 85136 865 23 148 432 23 العدد

 16.0 76.2 150.1 5.7 10.0- 34.2- 1.8- نسبة الزيادة

  

  الشكل البيانى التالى يوضح تطور اجمالى المترددون على العيادات 

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

2011201020052000199519901985

 تطور اعداد المترددين على العيادات

 ) 1.1.3( شكل 

  مترددو العيادات التخصصية   مترددو الممارس
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ھو ووقائية ، ال أوع�جية الالمرشد والموجه للمنتفع فيما يتعلق بشئونه الصحية 

لذلك وضعت الھيئة حد ادني للمستوى المھني الواجب توافره 

التأكد من شخصية المنتفع وفحص حالته وتشخيصھا ووصف الع�ج ال�زم وقيده بتذكرة الع�ج والبطاقة الصحية مع 

منح ا,جازات المرضية ال�زمة فى حدود السلطات المخولة له 

  إذا رأى الحالة تستدعى ذلك أو تحويله للمستشفى فى الحا�ت الطارئة 

شراف على الشامل والتحصين ضد ا,مراض وفقا للبرنامج المقرر من وزارة الصحة وا2

19901985

1995 1990 1985 

0 0 0 

11 555 9580 0 

4 416 8413 091 387 1 492 630 

8 714 9176 368 600 4 353 240 

8 714 9176 368 600 4 353 240 

   
24 687 7169 459 987 5 845 870 

161.0 61.8 5.2 

الھيئة العامة للتأمين الصحي

المرشد والموجه للمنتفع فيما يتعلق بشئونه الصحية  هأن الذي بني عليه التأمين الصحي إذ

لذلك وضعت الھيئة حد ادني للمستوى المھني الواجب توافره ، و حلقة ا�تصال بين المريض ومراحل الع�ج المختلفة 

  :ء سوا واجبات ومسئولياتما عليه من  ت

التأكد من شخصية المنتفع وفحص حالته وتشخيصھا ووصف الع�ج ال�زم وقيده بتذكرة الع�ج والبطاقة الصحية مع 

منح ا,جازات المرضية ال�زمة فى حدود السلطات المخولة له  وا�لتزام بقائمة الدواء المعتمدة من الھيئة والقيام بالزيارات المنزلية 

إذا رأى الحالة تستدعى ذلك أو تحويله للمستشفى فى الحا�ت الطارئة  

الشامل والتحصين ضد ا,مراض وفقا للبرنامج المقرر من وزارة الصحة وا2 الدوري الطبي

   ي يوضح أعداد المترددين على عيادات الممارس حسب القانون الع-جي

2010200520001995

 ) ا+عداد با+لف (  المترددون على الممارس

 79قانون   32قانون  طلبة المدارس المواليد

2011 2010 2005 2000 

380 328574 424 011 1 978 127 1 669 107 

2410285 2 828 715 7 473 578 11 458 231 11 555 958 

1100498 1 269 727 2 278 789 3 352 482 4 416 841 

1729369 2 017 758 3 401 553 4 810 459 

8 714 917 2138008 2 224 851 
3 363 407 2 556 803 

509972 358 559 

4 377 349 4 601 168 6 764 960 7 367 262 8 714 917 

132 793 72 614   
8 349 499 9 196 235 18 495 454 23 847 082 24 687 716 

-9.2 -50.3 -22.4 -3.4 
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  :  عيادات الممارس

الذي بني عليه التأمين الصحي إذ ھي ا,ساس

و حلقة ا�تصال بين المريض ومراحل الع�ج المختلفة  الرئيسيالعصب 

توحددفي الطبيب الممارس العام 

التأكد من شخصية المنتفع وفحص حالته وتشخيصھا ووصف الع�ج ال�زم وقيده بتذكرة الع�ج والبطاقة الصحية مع : ع�جية مثل 

ا�لتزام بقائمة الدواء المعتمدة من الھيئة والقيام بالزيارات المنزلية 

 ا,خصائيريض إلى وتحويل الم

الطبيالفحص : مثلخدمات وقائية  وا

   .خدمات صحة البيئة 

ي يوضح أعداد المترددين على عيادات الممارس حسب القانون الع-جيلجدول التالوا 
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 القانون

380المواليد وتحت السن المدرسي  قرار 

 طلبة المدارس

 العاملين بالحكومة 32قانون 

ون
نــ

قا
 

7
9

 

 قوة عمل

 معاشات

 ارامل

 79إجمالي قانون 

 اخرى

 ا+جمالى

 النقص/ نسبة الزيادة  
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 العيادات التخصصية 

  خارج المستشفياتخدمة ا,خصائي 

وتعدي�ته وتكون  1982لسنة  280الطبيب ا,خصائي ھو الطبيب الذي تم تحديد مستواه الفني وفقا لقرار رئيس مجلس ا2دارة رقم 

عيادات شاملة تقام وسط التجمعات التأمينية وتخدم العيادة الشاملة حيث يقوم ا,خصائي بتقديم خدمات  خدمة ا,طباء ا,خصائيين فى

  :الرعاية الطبية لعدد من المؤمن عليھم وفقا للمعد�ت المعمول بھا وعليه واجبات ومسئوليات مثل 

لمعتمدة وفقا للنظم التي تتبعھا الھيئة وطلب إجراء فحص المريض وتشخيص حالته وتقديم الع�ج ال�زم له مع ا�لتزام با,دوية ا

البحوث الطبية والمعملية ال�زمة وإجراء العمليات الجراحية البسيطة بالعيادات الشاملة والتحويل المستشفى للحالة التي تستدعى ذلك 

ج المنتفعين وتلبية ا�ستدعاء لحا�ت والتوصية با,جازات المرضية وا�شتراك فى اللجان الطبية والفنية وتقديم التقارير عن ع�

  الطوارئ

:الجدول التالي يوضح تطور نشاط ا�خصائي وا%ستشارى حسب القانون الع-جي   

 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 البيان

 0 0 0 102 2 425 920 622 685 915 597 مواليد

 0 0 502 587 2 061 711 3 156 346 3 167 022 2 824 979 1 طلبة

 017 801 757 954 1 978 858 3 389 874 3 388 438 3 596 828 2 818 490 2 32ق 

 79ق 

 597 343 3 146 387 3 قوة عمل

 385 695 4 221 237 5 معاشات 817 005 2 812 832 3 392 003 7 727 892 8 040 078 10

 440 028 1 266 262 1 ارامل

 817 005 2 812 832 3 392 003 7 727 892 8 040 078 10 422 067 9 633 886 9 79جملة ق 

 0 0 0 0 0 809 65 459 127 اخرى

 834 806 2 569 787 5 872 449 13 279 480 16 009 783 17 616 669 14 649 082 15 اجمالى

 47.8 106.2 132.4 22.5 7.9 17.5- 2.8 نسبة الزيادة
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معاشات
7%  

 التوزيع النسبى للمترددين على عيادات ا+ستشارى حسب قانون الع-ج 

معاشات
9%  

 التوزيع النسبى للمترددين على عيادات ا+خصائى حسب قانون الع-ج

19901985

الھيئة العامة للتأمين الصحي

المواليد 
طلبة   5%

11%  

  32قانون  

24%  

79قانون 

23%  

أرامل
30%  

التوزيع النسبى للمترددين على عيادات ا+ستشارى حسب قانون الع-ج 
 ) 3- 1- 3(  شكل 

المواليد 
4%  

طلبة 
13%  

  32قانون 

15%  

79قانون 

23%  

أرامل
36%  

التوزيع النسبى للمترددين على عيادات ا+خصائى حسب قانون الع-ج
 ) 4-1-3( شكل 

2010200520001995

 المترددون على ا+خصائى وا+ستشارى  

 ) 5.1.3( شكل 
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التوزيع النسبى للمترددين على عيادات ا+ستشارى حسب قانون الع-ج 
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%  20.8  متردد ، بين حشو  91035

زيارة  لكل  23.3من عمليات وعXج عصب وبمعدل استخدام  

 زيارة للمريض 

1995 1990 1985 1981 

0 0 0 0 

2 207 0080 0 0 

905 342680 465411 266348 631

    
3 112 350680 465411 266348 631 

357.465.5 18.0 -117.6 

حشو
21% 

لثة
41% 

اخرى
3% 

التوزيع النسبى للمترددين على عيادات ا+سنان  
  حسب نوع الحاله

الھيئة العامة للتأمين الصحي

91035حالة ، بمتوسط شھري   )1092420( مليون متردد  1.1

من عمليات وعXج عصب وبمعدل استخدام  % 3.2باHضافة إلى  % 40.9و عXجات لثة 

 من المنتفعين  بالھيئة 

 منتفع  1000لكل    17.4وصلت نسبة التبليغ المرضي بعيادات اKسنان إلى 

زيارة للمريض  1.3مريض لكل طبيب وبمعدل  795سجل متوسط العرض على طبيب اKسنان 

%168.4النسبة المئوية لحا8ت الخلع إلى الحشو 

2011 2010 2005 2000  

 0 0 360 20 257 18 380المدرسي  قرار 

380 687 374 192 1 023 341 1 160 7342 207 008

 503 89 006 110 العاملين بالحكومة

838 802 883 477 905 342 

252 907 371 601 

259 360 218 130 

60 109 43 748 

572 376 633 479 

11 094 11 034   
1 092 4201 128 5681 862 143 2 044 2113 112 350

-3.2 -39.4 -8.9 -34.3 357.4 

 

 

خلع
35% 

حشو
21

التوزيع النسبى للمترددين على عيادات ا+سنان   
حسب نوع الحاله

2000199519901985

0000

1161

2207

00

883905

680

411

 )ا+عداد با+لف ( التردد على عيادات ا+سنان 

 ومعاشات وارامل 32ق طلبة  المواليد
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 عيادات ا�سنان

1.1استقبلت عيادات اKسنان    .1

و عXجات لثة  %35.1وخلع 

من المنتفعين  بالھيئة   1000

وصلت نسبة التبليغ المرضي بعيادات اKسنان إلى  .2

سجل متوسط العرض على طبيب اKسنان  .3

 النسبة المئوية لحا8ت الخلع إلى الحشو 

 القانون

المدرسي  قرار  المواليد وتحت السن

 طلبة المدارس

العاملين بالحكومة 32قانون 

ن 
ـو

نــ
قا

7
9

 

 قوة عمل

 معاشات

 ارامل

 79إجمالي قانون 

 اخرى

 ا+جمالى

 نسبة الزيادة

 

 

201120102005

18200

381374

1023

11090

839

572633

التردد على عيادات ا+سنان 

ومعاشات وارامل79قوى عاملة 
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يشترط فى طبيب إصابات العمل أن يكون من ذوى الخبرة فى ع�ج ا2صابات والحوادث وممن زاولوا المھنة لمدة � تقل عن 

بحا�ت  وإخطار الجھات المعنية العاملين المعرضين لoصابة بأحد ا,مراض المھنية
2شراف على الجنة با2ضافة الى تحويل الحا�ت الى 

1990 1985 1981 

  36   32   30 

 92 954  95 123  100 333 

 232 080  186 648  215 845 

 325 034  281 771  316 178 

 37 452  38 487  32 250 

 4 872  3 006  2 637 

 93 363  90 689  96 845 

1 976 447 1 663 153 1 714 272 

1981

281 771

316 178

الھيئة العامة للتأمين الصحي

  وأمراض المھنة خدمة طبيب مراكز إصابات العمل

يشترط فى طبيب إصابات العمل أن يكون من ذوى الخبرة فى ع�ج ا2صابات والحوادث وممن زاولوا المھنة لمدة � تقل عن 
 : ث�ث سنوات حيث  يقوم با�تي 

العاملين المعرضين لoصابة بأحد ا,مراض المھنيةفحص و  المصاب ورعايته طبيا 
با2ضافة الى تحويل الحا�ت الى  ا,مراض المھنية التي تظھر بين العاملين وحا�ت الوفاة الناتجة عنھا

  .الفروع للتنفيذباللجان الفرعية 

20112010 2005 2000 1995 

  73  72   61   62   48 

 37 341 34 324  42 672  67 615  106 129 

 115 247 114 093  113 351  177 691  296 145 

 152 588 148 417  156 023  245 306  402 274 

 20 877 22 804  25 060  34 950  48 954 

 4 586 4 234  4 086  4 970  5 817 

 31 404 51 770  38 179  63 472  99 859 

1 050 579 987 082 1 112 524 1 452 740 2 400 002 

 

 

 

 

20052000199519901985

148 417156 023

245 306

402 274

325 034

281 771

  تطور اعداد المترددين على مراكز اصابات العمل
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 مراكز اصابات العمل

خدمة طبيب مراكز إصابات العمل

  
يشترط فى طبيب إصابات العمل أن يكون من ذوى الخبرة فى ع�ج ا2صابات والحوادث وممن زاولوا المھنة لمدة � تقل عن 

ث�ث سنوات حيث  يقوم با�تي 
المصاب ورعايته طبيا  ع�ج

ا,مراض المھنية التي تظھر بين العاملين وحا�ت الوفاة الناتجة عنھا
اللجان الفرعية  أوأعمال الفحص الدوري 

 2011 نالبيـــــــا

 73 عدد المراكز

 عدد الحا�ت

 341 37 جديد

 247 115 متردد

 588 152 اجمالى

 877 20 التحويل ل�خصائى

 586 4 التحويل للمستشفى

 404 31 التى تم شفائھاالحا�ت 

 579 050 1 عدد ايام ا�نقطاع

 
20112010

152 588148 417
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مستوى الثاني من الخدمات الع-جيةال  
 

 : ثانيا ـ الخدمات الصحية ذات المستوى الثاني التخصصي 

تواصل الھيئة جھودھا في تطوير المستشفيات وتحديث تجھيزاتھا وإنشاء مستشفيات جديدة من خXل الخطة ا8ستثمارية 

  :ة حيث المقررة التي تھدف إلى دعم قدرات القطاع الصحي خاصة في اKقاليم التي يوجد بھا قصور في الطاقة السريري

توجد بكل مستشفى وحدة لضمان الجودة لتنفيذ برنامج ضمان الجودة والتنسيق بين كافة أنشطته باKقسام والتعرف  .1

  على المشاكل الخاصة بضمان الجودة و اتخاذ كافة اHجراءات الXزمة لحل المشاكل بواسطة البرامج المناسب

ي وا8ستشاري المعالج بالعيادات الشاملة فيما عدا الحا8ت يتم تحويل الحا8ت لدخول المستشفى عن طريق اKخصائ .2

الطارئة والعاجلة الني يمكن أن تتقدم مباشرة إلى قسم ا8ستقبال بالمستشفى بموجب بطاقة التأمين الصحي أو بموجب تحويل 

  الممارس العام المختص

خXل  أطباء وفنيين وھيئة تمريض و  ساعة يوميا وتوفر خدماتھا من24تعمل أقسام ا8ستقبال بالمستشفيات لمدة  .3

معاوني خدمة للعمل بما تحوى من تجھيزات ومستلزمات طبية وعXجية لتقديم اHسعافات اKولية لجميع الحا8ت الطارئة 

  لغيرھم والعاجلة سواء للمنتفعين أو

تزود بصيدلية لصرف  توفر المستشفى الفحوص المعملية واHشعاعية الXزمة لخدمة مرضى اKقسام الداخلية كما .4

  اKدوية وأدوية الطوارئ 

  و الحا8ت الحرجة  تتوفر للمستشفى عربة Hسعاف المرضى .5

تحول حا8ت مثل التدرن الرئوي والجذام  ةبمقتضى اتفاقيات خاصة بين الھيئة وبعض المستشفيات المتخصص .6

  واKمراض المعدية واKمراض العقلية لمستشفيات متخصصة 

 توفير العXج بمستشفيات خارج الجمھورية للحا8ت القابلة للشفاء التي 8 يتوافر عXجھا داخل مصر  يتم .7

وحدة : انتشرت المراكز التخصصية في اغلب مستشفيات الھيئة جنبا إلى جنب مع الوحدات التشخيصية الع4جية  مثل كما 

زراعة اHعضاء المختلفة ، ووحدات فحص القلب والشرايين  جراحات القلب المفتوح لWطفال و البالغين ، ووحدات جراحات

بالقسطرة ، ومراكز الع4ج المتكامل لWورام  جراحياً ودوائياً و وحدات جراحة المناظير و الجراحات الميكروسكوبية ، 

الجراحية وأقسام  أقسام العناية المركزة  وغرف العمليات:  باCضافة إلى اHقسام التخصصية اHخرى عالية المستوى مثل

الطوارئ والحوادث  و أقسام جراحة المخ واHعصاب وجراحات الصدر والشرايين  ومراكز غسيل الكلى  ومناظير الجھاز 

  .الھضمي  وعمليات المسالك البولية بالمناظـير وأشعة الليزر وجراحات اHطفال والعيون وغيرھا 
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 المستشفيات
  نشاط المستشفيات  ىاجمال

  لتالي يوضح اجمالى تطور خدمات المستشفياتالجدول ا

 

 أھم معد+ت نشاط المستشفيات
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 تطور معد+ت اشغال ا+سرة ودوران السرير

 دوران السرير معدل ا5شغال

 1981 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 البيان

 153 3  562 3  997 3  829 4  786 6  118 8  202 7  919 6  اعــداد ا+سرة المتاحة

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 372 930  972 123 1 حا+ت ا+ستقبال 

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 804 672  104 577  حا+ت الدخول 

 657 76  682 98  717 139  133 260  738 476  164 649  784 661  231 562  حا+ت الخروج 

 113 680  852 754  205 944  448 234 1 900 798 1 886 998 1 830 783 1 781 673 1 ايام ا+قامــة

 465 1  867 1  610 2  739 3  350 6  559 9  020 11  284 12  عـــدد الوفيات

 577 48  571 58  030 163  059 171  443 292  215 400  421 340  320 361  عـــدد العمليات

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 البيان

 64.7 70.0 72.6 67.5 67.9 66.3 معدل ا+شغال

 6.8 4.7 3.8 3.1 2.7 3.0 متوسط ايام ا+قامة

 35 54 70 80 92 83 دوران السرير

 1.9 1.4 1.3 1.5 1.7 2.2 معدل الوفيات العام
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يزداد  العام مريض في المتوسط خXل  83السـرير الواحد في مستشفيات الھيئة  شاغليوصل عــدد : دوران السرير  .1

 37وفى البعوث  20بمستشفى المنصورة ، وينخفض ليصل إلى  125، ميت غمر مريض  بمستشفى  233ليصل إلى 

 بفوه  

كما ھو الحــال %  96وصل في بعض المستشفيات إلى   % 66.3بكافة المستشفيات التابعة للھيئة    معدل إشغال ا,سرة .2

إ8 أن معد8ت اHشغال المنخفضة  في مستشفيات مثل بمدينة نصر ،  % 93اكتوبر و  95.26بمستشفى ميت غمر و 

أدى إلى انخفاض المعدل العام وذلك رغم ارتفاعه الكبير %  13.9والبعوث   % 12 و اHسماعيلية  % 10.9فاقوس 

  .عن اKعوام السابقة

 

 يوضح الشكل البيانى التالى تطور ايام ا+قامة وحا+ت الخروج 
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الع-جى القانون حسب بالمستشفيات والدخول ا+ستقبال حا+ت  

عام الفروع
ى 

اجمال
 

 القانون الع-جى
 البيان

 % حا+ت الدخول % حا+ت ا+ستقبال

 11.7 67361 8.9 100152   مواليد 
 19.4 111912 12.8 144169   طلبه

 15.2 87924 11.8 132919   32ق

ق
79 

 19.8 114039 23.1 259135 79قوة عمل 
 25.8 149056 25.5 287002 معاشات 

 4.5 26163 5.8 65269 ارامل
 50.1 289258 54.4 611406 79اجمالى ق

 0.6 3680 1.1 11832 اصابات عمل
 0.3 2014 0.0 105 طب اسرة

 0.7 3980 0.2 2505 ع4ج شامل
 1.9 10975 10.8 120884 اخرى

 100 577104 100 1123972 المجموع

 

حالة  93664حالة طوارئ بمتوسط شھري  ) 1123972( مليون   1.1استقبلت مستشفيات الھيئة : ا�ستقبال و الطوارئ  .1

بمعنى حوالى  % 194.8منتفع حيث بلغت  نسبــة حا8ت ا8ستقبال إلى حا8ت الدخول  1000حاله لكل  24وبمعدل 

 .المستشفى  ينتھي عXجھا في أقسام ا8ستقبال  نصف الحا8ت التى تصل الى

الة دخــول ح  48092مريض داخلي ، بمتوسط  577104بلغ إجمالي المعالجين داخل المستشفيات  :   حا�ت الدخول .2

 .منتفع  1000/ حاله دخول  12شھريا ، وبمعدل 
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ع4ج طب اسرة
شامل

اخرى

التوزيع النسبى لحا+ت ا+ستقبال و الدخول حسب القانون الع-جى

 التوزيع النسبى لحا+ت ا+ستقبال حسب القانون الع-جى 

16.9

27.4

7.1

2.8 2.9 1

الھيئة العامة للتأمين الصحي

قوة عمل 32قطلبه
79

اصابات اراملمعاشات 
عمل

طب اسرة

التوزيع النسبى لحا+ت ا+ستقبال و الدخول حسب القانون الع-جى

حا5ت ا5ستقبال حا5ت الدخول

32قانون 

13% 

قوة عمل
26% 

معاشات 
29% 

ارامل
7% 

ط-ب
15% 

مواليد
10% 

التوزيع النسبى لحا+ت ا+ستقبال حسب القانون الع-جى 

1.9

10.9

5.5
4.4

0.0

3.7
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1.3 1.0
2
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37.6

85.8

28.3

12.2
19.8

11.0

منتفع حسب الفرع

الھيئة العامة للتأمين الصحي

0

46.8

19.3 16.4

0.0

50.3

2.5

61.7

1.7

44.5

10.3 4.4

 منتفع 1000/ حا+ت ا+ستقبال حسب الفر ع 

منتفع حسب الفرع 1000/ حا+ت الدخول 
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 36يوم شھريا ، وبمعدل حوالي   139482

 .لكل حالة دخول 

1995 1990 1985 

0 0 0 

 203 012 0 0 

1 332 4051 031 436  944 205  754 852 

0 0 0 

0 0 0 

1 798 9001 234 448  944 205  754 852 

30.7 25.1 11.0 

19901985

00 00

944 205

754 852

 المواليد  

الھيئة العامة للتأمين الصحي

الع-جي القانون حسب ا%قامة مدد تطور  

139482يوم بمتوسط   1673781وصل عدد أيام اHقامة بالمستشفيات 

لكل حالة دخول يوم   2.9وبمتوسط  مدة إقامة منتفع خXل العام ، 

  :الجدول التالى يوضح تطور ايام ا�قامة بالمستشفيات 

2011 2010 2005 2000 

380   196 245  204 346  103 714 0 

 248 349  280 509  392 973  466 495 

 250 925  263 097  346 434 

1 332 405 

 322 333  425 604  555 979 

 503 946  496 887 
 533 085 

 98 634  61 619 

 924 913  984 110 1 089 064 

 8 705  13 850  19 359 0 

 44 644  37 918  47 342 0 

1 673 781 1 783 830 1 998 886 1 798 900 

-6.2 -10.8 11.1 45.7 

 

 

 

 

2010200520001995

204 346
103 714

00

280 509392 973
466 495

203 012

1 298 975

1 502 199

1 332 405

1 031 436

 مدد ا+قامة

 

المواليد    قوى عاملة ومعاشات وارامل طلبة المدارس  
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وصل عدد أيام اHقامة بالمستشفيات :   ا2قامةمدة  .1

منتفع خXل العام ،  1000يوم إقامة لكل 

الجدول التالى يوضح تطور ايام ا�قامة بالمستشفيات 

 البيـــــــان

380المواليد وتحت السن المدرسي  قرار 

 طلبة المدارس  

 العاملين بالحكومة 32قانون   

ن 
ـو

ـــ
ـــ

ـــ
نــ

قا
7
9

 

 قوة عمل

 معاشات

 ارامل

  79إجمالي قانون 

 اصابة عمل

 اخري 

 إجمالي مدد ا+قامة

 نسبة الزيادة 

 

20112010

196 245204 346

248 349280 509

1 229 187
1 298 975
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معاشات
30%

التوزيع النسبى +يام ا+قامة حسب القانون الع-جى

الھيئة العامة للتأمين الصحي

 

 

 

 

 

منتفع حسب الفرع 1000/ ايام ا+قامة 

مواليد 
12%
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15%

32ق
15%

79عاملين 
19%
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 عملية شھريا داخل مستشفيات الھيئة ، منھا

عمليات متوسطة %  36.5بين عمليات متقدمة وذات طبيعة خاصة وعمليات كبرى وعمليات ذات مھارة ، و

منتفع خXل العام كذلك  1000لكل  7.7

للمستفيد

1995 1990 1985 

0 0 0 

 46 371 0 0 

 124 688  81 515  58 571 

0 0 0 

0 0 0 

 171 059  81 515  58 571 

109.8 39.2 20.6 

19901985

00 00

163 030

58 571

الھيئة العامة للتأمين الصحي

عملية شھريا داخل مستشفيات الھيئة ، منھا 30110عملية جراحية ، بمتوسط  361320تم إجراء 

بين عمليات متقدمة وذات طبيعة خاصة وعمليات كبرى وعمليات ذات مھارة ، و

7.7معدل إجراء العمليات بين عمليات صغرى وبسيطة حيث بلغ 

 . % 62.6عمليات لحا8ت الدخول 

للمستفيد الع-جى القانون حسب العمليات اعداد تطور  

2011 2010 2005 2000 

 0 540 38  026 40  961 41 المواليد وتحت السن المدرسي  قرار 

 104 327  87 101  144 935  109 966  

 46 687  45 964 

 216 740  182 477  

 85 011  98 034 

 61 326  58 170 

 9 352  4 231 

 155 689  160 435 

 1 980  1 174 0 0 

 10 676  5 721 0 0 

 361 320  340 421  400 215  292 443  

6.1 -14.9 36.9 71.0  

 

 

2010200520001995

40 02638 540

00

87 101

144 935

109 966

46 371

167 330

216 740

182 477

124 688

 عدد العمليات

 ) 12.2.3( شكل 

 قوى عاملة ومعاشات وارامل طلبة المدارس   المواليد  
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:العمليات   

تم إجراء : العمليات الجراحية .1

بين عمليات متقدمة وذات طبيعة خاصة وعمليات كبرى وعمليات ذات مھارة ، و % 36.6

بين عمليات صغرى وبسيطة حيث بلغ  %  26.8باHضافة إلى 

عمليات لحا8ت الدخول فان  نسبة ال

 

 البيـــــــان
المواليد وتحت السن المدرسي  قرار 

380   

 طلبة المدارس  

 العاملين بالحكومة 32قانون   

ن 
ـو

ـــ
انـ

ق
7

9
 

 قوة عمل

 معاشات

 ارامل

  79إجمالي قانون 

 اصابة عمل

 اخري 

 إجمالي العمليات

 نسبة الزيادة 

 

20112010

41 96140 026

104 327
87 101

168 345
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صغرى
15%

اخرىاصابات عمل

التوزيع النسبى للعمليات حسب القانون الع-جى 

الھيئة العامة للتأمين الصحي
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19%

متوسطة
36%

بسيطة
12%
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الع-جى

حالة خروج شھريا 46853

1995 1990 1985 

0 0 0 

 58 312 0 0 

 201 821  139 717  98 682 

0 0 0 

0 0 0 

 260 133  139 717  98 682 

86.2 41.6 28.7 
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التوزيع النسبى لحا+ت الخروج حسب الفرع

الھيئة العامة للتأمين الصحي

الع-جى القانون حسب الخروج حا+ت اعداد تطور  

46853حالة ، بمتوسط  562231وصل إجمالي حا8ت الخروج إلى 

:الجدول التالى يوضح اعداد حا8ت الخروج بالمستشفيات 

2011 2010 2005 2000 

 0 027 31  308 61  66933المواليد وتحت السن المدرسي  قرار 

108098  104 975  178 548  160 009  

85955  73 017  112 280 

 316 729  

111411  125 606  158 690 

145877  112 716 
 146 107 

25169  24 718 

282457  263 040  304 797 

 3 361  2 242  5 273 0 

 15 427     17 239 0 

 562 231  504 582  649 164  476 738  

11.4 -22.3 36.2 83.3 
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 تطوراعداد حا+ت الخروج حسب القانون الع-جى 
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وصل إجمالي حا8ت الخروج إلى   : حا�ت الخروج   

 الجدول التالى يوضح اعداد حا8ت الخروج بالمستشفيات 

 البيـــــــان
المواليد وتحت السن المدرسي  قرار 
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 طلبة المدارس  
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 المستوى الثالث من الخدمات الع-جية
تقدم الھيئة خدمات ع-جية متقدمة للمؤمن عليھم سواء من خ-ل منشاتھا الصحية أو من خ-ل التعاقد مع الجھات 

 المختلفة طبقا لقائمة ا�سعار التي تحددھا التأمين الصحى

الموضوعي لمقدمي الخدمة من خارج الھيئة ثم يتم اختيار جھات تقديم الخدمة التي كما تحدد معايير جودة ا�داء للتقييم 

استوفت الشروط من مستشفيات وزارة الصحة ، القوات المسلحة ، المستشفيات الجامعية ، المعاھد المتخصصة ، 

  .مستشفيات القطاع الخاص وذلك بعد تقييمھا بواسطة لجنة تقييم متخصصة 

اختبار ا�داء وتأكيد الجودة بالنسبة للمراكز المختلفة ومراجعتھا سنويا لبحث تمديد التعاقد وذلك بواسطة  يتم متابعة معايير

كيان متخصص ومستقل تكونه الھيئة أو وزارة الصحة من ذوى الخبرة فى مجال الرعاية الصحية والتأمينية لكي يؤدى 

  .أمين الصحى لتغطى جميع أفراد المجتمع التشغيل دوراً كبيراً فى ا%ص-ح الصحى ومد منظومة الت

ومن أھم  الخدمات الع-جية التي تقدم من خ-ل المستشفيات والمراكز المتعاقدة زراعة ا�عضاء كزرع النخاع ، زرع الكلى 

ر للعديد ، زرع القوقعة ، ترقيع القرنية ،  زرع الكبد و المفاصل  بجانب عمليات القلب المفتوح و ع-جات ا�ورام  و عقاقي

من ا�مراض كا�نترفيرون و ا�نسولين و ھرمون النمو با%ضافة إلى مراكز غسيل الكلى المتعاقدة ومراكز الفحوص 

  .المعملية وا%شعاعية والحضانات ومراكز الع-ج الطبيعي وجھات صرف ا�جھزة التعويضية 

جھات ذات الع�قة في محاولة لتحقيق التكامل في الخدمات الصحية المتوفرة تقوم الھيئة بالتنسيق في جميع برامجھا مع العديد من ال         

الخدمات الطبية ،  المعاھد التعليمية، المستشفيات الجامعية والمؤسسة الع�جية مستشفيات  وذلك بالتعاقد مع جھات حكومية أخرى مثل 

الجھات المتميزة  بالقطاع  الخاص وذلك فيما يخص خدمات  بالقوات المسلحة والشرطة والعديد من المراكز المتخصصة با2ضافة إلى

 ):كع�جات ا,ورام وع�جات القلب ( زراعة ا,عضاء وغيرھا من الخدمات ذات الطابع الخاص 

  حالة  844جملة حا8ت الزرع المسجلة بالمراكز المتعاقدة خXل العام  .1

 :ھذه الحا8ت بين  تتوزع) جنية  39027456( مليون 39جملة تكلفة حا8ت الزرع  .2

من %  39كان نصيب الطلبة  جنيه للحالة 75000جنيه حيث تتحمل الھيئة  19570000حالة زرع نخاع   262 •

  375اجمالى تردد حا8ت زرع النخاع  كما بلغ % . 42والمواليد %  19جملة حا+ت الحا+ت  والقوى العاملة 

 زيارة لكل حالة  1.4حالة بمتوسط 
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كان نصيب  جنية للحالة للحالة 45000جنية حيث تتحمل الھيئة  10755000حالة زرع  قوقعة بتكلفة   239  •

 % .  90والمواليد %  2من جملة حا+ت الحا+ت  والقوى العاملة %  8الطلبة 

من %  2.2كان نصيب الطلبة  التكلفة  للحالة  1/3تتحمل الھيئة جنية  6214956حالة زرع كبد بتكلفة  90  •

 % .  3.3والمواليد %  94.4جملة حا+ت الحا+ت  والقوى العاملة 

 جنية للحالة 10000جنية حيث تتحمل الھيئة  2440000حالة زرع قرنية  بتكلفة  244  •

 . للشخص جنية  5278 جنية بمتوسط 47500بتكلفة كلفة  %)100(  للطلبة فقطحا8ت زراعة كلى  9 •

) حا8ت  9( حالة زرع كلى باHضافة إلى حا8ت الجھات المتعاقدة  37مستشفيات المملوكة للھيئة بإجراء القامت  .3

حالة متابعة  6298حالة بالمراكز المملوكة والمتعاقدة باHضافة إلى  46ليصل جملة حا8ت زراعة الكلى إلى 

 )  12278197( مليون جنيه  12.3زيارة لكل حالة  و بتكلفة إجمالية حوالي  138بمتوسط عدد زيارات 

 جنية للمفصل 3539جنيه وبمتوسط تكلفة )  3372601( مليون  3.4مفصل صناعي بتكلفة إجمالية  953تركيب  .4

مريض وعدد ھذه  9495مركز تم فيھا عمل جلسات للغسيل لعدد  478بلغت جملة المراكز المتعاقدة لغسيل الكلى  .5

 16230جنية ، بمتوسط تكلفة )  154100064(  مليون154.1ة قدرھا جلسة بتكلفة اجمالي 1233036الجلسات 

) جلسة  385266(  الف  385لكل جلسه  با8ضافة الى عدد جلسات الغسيل جنيه  124جنية  لكل مريض و  

جنية  لكل مريض و   13785جنية ، بمتوسط تكلفة )  43450846( مليون  43.5بالجھات المملوكة بتكلفة إجمالية 

 1618302( جلسة   مليون 1.6 كل جلسه  ، لتصل جملة حا8ت الغسيل بالمراكز المملوكة و المتعاقدة الى  ل 112

 جنيه للمريض 15620بمتوسط  )  197550909(  مليون 198حالة بتكلفة اجمالية    12647لعدد )  جلسه

مراكز التابعة لھا  ، حيث بلغت عدد الحا8ت المحولة  مركز لعXج ا8ورام با8ضافة الى ال 41تعاقدت الھيئة مع  .6

)  49687562(جنيــه  مليــون 49.7حالــة بتكلفة إجمالية قدرھا  23084لعXجات اKورام خارج وحدات الھيئــة 

كما تردد على زيارة لكل مريض خارج الوحدات  2.1للحالة  بين عXج و متابعة و بمعدل   2152بمتوسط تكلفة 

متردد بين حا8ت جديدة و متابعة لھا با8ضافة الى متابعة الحا8ت التى تعالج خارج  143496الھيئة  وحدات

 133.6حالــة بتكلفة إجمالية قدرھا  42829جملة عXجات اKورام داخل وخارج وحدات الھيئــة  الوحدات لتصل

 زيارة لكل مريض 4.5دل للحالة و بمع  جنيه 3120بمتوسط تكلفة ) 133625608(جنيــه  مليــون

حالة بھذه المراكز  13692مركز خارجى لعXج امراض القلب وكان اجمالى عXجات القلب  19تعاقدت الھيئة مع  .7

عXج جراحي بين جراحات قلب مفتوح ل]طفال  3453جنيه و بمتوسط ، منھا  مليون 46)  45964283( بتكلفة 

و بمتوسط تكلفة  ) 25671601( جنية مليون  25.7و البالغين و تغيير صمامات و شرايين بتكلفة عامه حوالي 

إجراء تشخيصي بين قسطرة تشخيصية ودراسة كھر وفسيولوجية وموجات صوتية  7153جنيه للحالة و 7435

جنية  471بمتوسط تكلفة  ) 3367200( جنيه  مليون 3.4لية قدرھا حوالي ورسم قلب ومسح ذرى بتكلفة إجما

بين توسيع شرايين وصمامات وسد ثقوب وتركيب دعامة و إجراء بالقسطرة  إجراء عXجي 3086للحالة و

 جنية 5485بمتوسط تكلفة  ) 16925482 (جنية  مليون  16.9كھروفسيولوجى وتركيب منظمات ،  بتكلفة إجمالية 
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 :موزعة كا8تى )  80756453( مليون جنيه  80.8حالة  بتكلفة اجمالية  78123اجمالى عXجات القلب   .8

بين جراحات قلب مفتوح ل]طفال و البالغين و تغيير صمامات و  4836بلغت جملة حا8ت العXج الجراحي  •

%  28.6جنيه ،    7600و بمتوسط تكلفة  ) 36755748( جنية مليون  36.8شرايين بتكلفة عامه حوالي 

 .من ھذه العXجات الجراحية تمت داخل مستشفيات الھيئة 

إجراءات  تشخيصيه بين  قسطرة تشخيصية ودراسة كھر وفسيولوجية وموجات صوتية ورسم قلب ومسح    •

جنية  193.5بمتوسط تكلفة  )12966787( جنيه  مليون 13بتكلفة إجمالية قدرھا حوالي   67051ذرى 

 من اجمالى ھذه الخدمة % 89.3للحالة شاركت الھيئة فى تقديم 

بين توسيع شرايين وصمامات وسد ثقوب وتركيب دعامة و إجراء  بالقسطرة  إجراء عXجي   •

بمتوسط تكلفة  ) 31033918(جنية  مليون 31حالة بتكلفة إجمالية   6236 كھروفسيولوجى وتركيب منظمات

 من ھذه الحا8ت%   50.5الھيئة  جنية للحالة انجزت 4977

 

قامت الھيئة بالتعاقد لتوفير خدمات في مجال الكشوف التشخيصية المختلفة والغير متوفرة بالھيئة وذلك 8ستكمال  .9

 236178منظومة الرعاية المتكاملة ذات المستوى العالي من الجودة بكافة الخدمات العXجية والتشخيصية  مثل 

، يساعدھا في  عXج طبيعي 31032 حالة حضانة و 10681فحص معملي و   158182حالة أشعة تشخيصية و 

ذلك عدد من القوانين  والتشريعات وما إلى ذلك من موضوعات تسھم في تحديد أنواع المنشات لضمان وصول  

8تتوافر داخل خدمة صحية  أكثر جودة  للمرضى المترددين على ھذا القطاع  والمحتاجين لخدمات متميزة ربما 

وحدات  الھيئة بسبب عوامل اقتصادية  عديدة حيث تضع الشروط المطلوبة للمنشاة و العاملين بھا و التجھيزات 

المطلوب توفيرھا ووسائل اHشراف بھدف التأكد من سXمة و دقة  تنفيذ القوانين المنظمة و ا8ستعانة بھم كجزء 

 .ة اKداء و ايجابية النتائج  مكمل لخدمات الھيئة و بالتالي تحقيق كفاء
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 الخدمات المتقدمه بالجھات المملوكه :

:الجدول التالى يوضح عدد الحا+ت وتكلفتھا بالنسبه للخدمات الع-جية المتقدمة بالجھات المملوكه   
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 الخدمات المتقدمة بالوحدات المملوكةمرضى تطور اعداد 

  

  جملة ع-جات  حا+ت القلب  جملة ع-جات حا+ت ا+ورام  عدد جلسات الغسيل الكلوى 

 البيان
2011 2010 2005 2000 1995 

 تكلفة عدد تكلفة عدد تكلفة عدد تكلفة عدد تكلفة عدد

حا+ت زرع المفاصلعدد   953 3 372 601 1004 3 638 463 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 1001743 48 839510 37 عدد حا+ت  زرع الكلى

 828 861 6 752 61 746 610 14 570 140 961 708 29 573 294 015 098 38 703 346 223 960 42 266 385 عدد جلسات الغسيل الكلوى

ا+ورامجملة ع-جات حا+ت   143 496 83 938 047 148 805 70 443 456 19 438 55 124 714 0 0 0 0 

 0 0 0 0 690 092 16 825 19 851 028 30 354 71 170 792 34 431 64 جملة ع-جات  حا+ت القلب
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التوزيع النسبى لجلسات غسيل الكلى حسب القانون الع-جى
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 التوزيع النسبى لتكلفة ع-جات القلب حسب نوع ا+جراء
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معاشات
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التوزيع النسبى لع-جات ا+ورام حسب القانون الع-جى 
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المتعاقدة بالجھات المتقدمة الع-جية الخدمات  

 البيان

2011 2010 2005 2000 1995 

 تكلفة عدد تكلفة عدد تكلفة عدد تكلفة عدد تكلفة عدد

 0 0 936 056 2 30   000 990 4 68   000 675 15 209   000 570 19 262   عدد حا+ت زرع النخاع

 0 0 0 0 000 220  4   000 590 4 102   000 755 10 239   عدد حا+ت زرع القوقعة

 0 0 0 0 0 0 668 124 5 73   956 214 6 90   عدد حا+ت زرع الكبد

 0 0 0 0 0 0 000 340 2 234   000 440 2 244   عدد حا+ت زرع القرنية 

 304 236  26   524 281  37   766 763  75   407 99  16   500 47  9   عدد حا+ت  زرع الكلى    

672 298 22 365 201 723 137 54 401 453 901 237 20092 793  173 383 758142 161 4261 979 036152 233 1 د جلسات الغسيل الكلوى عد

 0 4650 045 20 727 12 046 427 28 942 14  271 723 48 889 47  562 687 49 268 49 حا+ت ا+ورام ع-جالزيارات لجملة 

 0 0 515 589 5 516 1 070 977 34 240 16  142 248 43 144 13  283 964 45 692 13  جملة ع-جات  حا+ت القلب
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  خدمة التموين الطبي والصيدليات

 المناقصات و الممارسات  -1

  لتوريد كافة ا,دوية التي تستعمل داخل وحدات الھيئة تم طرح العديد من المناقصات والممارسات العامة والمحدودة 

  التجھيزات   -2

تجھيز أقسام العناية المركزة والعمليات والطوارئ بمستشفى السويس العام وتجھيز مجمع طنطا الطبي وعيادة ابن  •
  سينا النموذجية  و مجمع قنا الطبي 

تجھيز قسم ا,نف وا,ذن وحجرة الطوارئ بمستشفى الھ�ل بفرع المنوفية واستكملت التجھيزات الطبية لمستشفى  •
  صيدناوي ومستشفى المقطم

 استكمال التجھيزات الطبية لمستشفى أطفال مصر وكذلك توفير ماكينات الغسيل الكلوي لفرع الفيوم  •
مدرسة بفرع شمال الصعيد وذلك ضمن  11 –فرع سوھاج مدرسة ب 33-مدارس بفرع شمال الصعيد  8تجھيز  •

 .سوزان مبارك / مشروع تطوير المدارس تحت رعاية السيدة 
 توفير أجھزة معامل لفرع القليوبية ، فرع كفر الشيخ ، جنوب الصعيد ، الشرقية  •
، دمياط ، الفيوم ،   بفرع الغربية ، شمال الصعيد ،  شمال غرب الدلتا  PCRتوفير جھاز لتحليل فيروسات الكبد  •

 . جنوب الصعيد ، القليوبية ، القنال وسيناء ، المنيا ، وسط الصعيد ، البحيرة  ، شمال شرق الدلتا

  التفتيش -3
حم�ت التفتيش الصيدلي على جميع فروع ووحدات الھيئة والتي كان من نتائجھا التزام ا,طباء والصيدلة بتعليمات  كثفت

  وبرتوكو�ت الھيئة في صرف ووصف ا,دوية والحد من المخالفات التي يتم تسجيلھا في ھذا الشأن

  :ا�تي قامت اللجنة العليا للدواء ب  أدلة عمل وبروتوكو�ت -4

  بع�ج مرض المياه الزرقاء إصدار الدليل الخاص •
الدارسات التي تم على أساسھا اعتماد البروتوكول الخاص بع�ج الحا�ت المتقدمة من مرض المت�زمة  ادأعد •

   الك�ئية

  ا,دوية -5 

ويمثل  الرعاية الصحيةن إ� انه يقترن بكافة مراحل يلمنتفعتتوفر لخدمة التضامن ا�جتماعي التي  بنوديمثل بندا واحدا من 
لذا فان ا�ھتمام بھذا العنصر وترشيده وإحكام الرقابة عليه ،  إجمالي تكلفة جميع مراحل الخدمة اكبر نسبة إنفاق منوحده 

  .كنهيؤدي إلى تحقيق أفضل مستوى للخدمة بأقل تكلفة مم

الدولة لبعض دعم  با2ضافة الىمن ارخص ا,سعار في العالم وكونھا  أسعار ا,دوية في مصرانخفاض وبالرغم من أن  
  كلفة صرف الدواء مازالت ھي ا,على بين كافة الخدمة  المقدمة تا�دويه إ� أن 

حيث تم إنشاء صيدليات  تحكم في إجمالي التكاليفي والذي بدوره مازال وتواصل الھيئة جھودھا في ترشيد استعمال الدواء  
دواء لاكر التأمين الصحي داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان بھدف ترشيد توفير التكلفة ا2جمالية للصرف تذ

   للھيئةالمنصرف خارج المستشفيات ، كما تم توسيع نطاق الصرف من الصيدليات المملوكة 
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بلغت تكلفة اKدوية المصروفة حسب المجموعة الدوائية من اHدارة المركزية للتموين الطبي و الصيدليات أكثر من 

وھذا البيان خاص بالجھات ) جنية لكل منتفع 

  : المملوكة للھيئة فقط كما تشير بذلك البيانات الواردة من الفروع باHضافة إلى قيمة المنصرف على أدوية أخرى مثل 

)  112029727(  مليون جنيه  112

 ) 7431172( مليون جنيه 

 ) 40656571( مليون جنيه 
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بلغت تكلفة اKدوية المصروفة حسب المجموعة الدوائية من اHدارة المركزية للتموين الطبي و الصيدليات أكثر من 

  جنيه  مليون 72جنيه ، بمتوسط شھري 

جنية لكل منتفع  18.4( منتفع  10جنيه لكل  184.4معدل تكلفة صرف الدواء 

المملوكة للھيئة فقط كما تشير بذلك البيانات الواردة من الفروع باHضافة إلى قيمة المنصرف على أدوية أخرى مثل 

112اكثر من بلغت تكلفة المنصرف من عقار الرايفيرون  : 

 .منصرف من بند التشغيل لدى الغير با8ضافة الى ال

مليون جنيه  7.4 بلغت تكلفة المنصرف من ھرمون النمو:  

مليون جنيه  40.7 بلغت تكلفة المنصرف من اKنسولين حوالي

 منتفع حسب الفرع  1000/معدل تكلفة ا+دوية 
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 : الخدمات المساعدة 

  

   :ا,دوية 
بلغت تكلفة اKدوية المصروفة حسب المجموعة الدوائية من اHدارة المركزية للتموين الطبي و الصيدليات أكثر من  .1

جنيه ، بمتوسط شھري   مليون 863

معدل تكلفة صرف الدواء  بلغ .2

المملوكة للھيئة فقط كما تشير بذلك البيانات الواردة من الفروع باHضافة إلى قيمة المنصرف على أدوية أخرى مثل 

: الرايفيرون  ••••

با8ضافة الى ال

:  ھرمون النمو  ••••

بلغت تكلفة المنصرف من اKنسولين حوالي: ا,نسولين  ••••
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حدة و الفرعتكلفة المنصرف من المجموعات الدوائية حسب المجموعة الدوائية والو

مستحضرات 
 العيون

مستحضرات 
 ا+نف وا+ذن

ادوية 
التقلصات 
ومطھرات 
الجھاز 
 البولى

مضادات 
 ا+ورام

ومثبطات 
المناعة 
ومكم-ت 

 غذائية

 الفيتامينات
مجموعات 
مختلفة 
 اخرى

 ا+جمالى

15.83.5 10.1 113.7 16.6 260.2 863.4 

1.80.4 1.2 13.2 1.9 30.1 100.0 

338.074.0 214.8 2428.9 355.3 5559.1 18443.1 

 

2007/2008 

5300000 

82005600 

7496797 

94802397 
 

2010/2011

40656571

112029727

7431172

الھيئة العامة للتأمين الصحي

تكلفة المنصرف من المجموعات الدوائية حسب المجموعة الدوائية والو

 بند المجموعة الدوائية

ادوية ع-ج 
ا+ضطرابات 
النفسية و 

 العقلية

ادويةالقلب و 
الدورة 

الدموية و 
الضغط  و 
مضادات 
التجلط و 
موقفات 
 النزيف

 ادوية السكر

ادوية 
امراض 
النسا و 
التوليد 
والجھاز 
 النخامى

ادوية 
امراض 

 الكبد

ادوية 
امراض 
الجھاز 
 الھضمى

ادوية 
الجھاز 
التنفسى 

ومضادات 
 الحساسية

ادوية 
 الجلدية

مستحضرات 
العيون

 فم حقن

28.782.5 59.8 18.4 7.6 102.1 17.2 19.5 9.6 15.8 

3.39.6 6.9 2.1 0.9 11.8 2.0 2.3 1.1 1.8 

613.61761.7 1277.4 393.9 161.7 2180.1 366.5 417.3 204.7 338.0 

 تطور المنصرف على بعض ا+دوية                                             

2010/20112009/2010 2008/2009 

4065657161739158 57368843 

112029727219145037 266000000 

74311727431172 6930088 

160117470288315367 330298931 

2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

61739158 57368843
5300000

112029727

219145037

266000000

82005600

7431172 7431172 6930088 7496797

تطور المنصرف +كثر ا+دوية استخداما

ا+نسولين ا+نترفيرون ھرمون النمو
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 تكلفة المنصرف من المجموعات الدوائية حسب المجموعة الدوائية والو

 البيان

مسكنات و 
خافضات 
 - الحرارة 

مضادات 
الروماتيزم 

مرخيات  -
 العض-ت

المضادات 
الحيوية و 
 الميكروبية

ادوية 
 الكلى

ادوية ع-ج 
ا+ضطرابات 
النفسية و 

العقلية

 28.7 40.9 32.1 25.1 التكلفة

 3.3 4.7 3.7 2.9 التوزيع النسبى

 1000/ المعدل 
 613.6 874.7 684.9 536.3 منتفع

                                             

 2010/2011 الدواء

 40656571 ا�نسولين

 112029727 ا�نترفيرون

 7431172 ھرمون النمو

 160117470 الجملة

 

7496797
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0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

 التوزيع النسبى لتكلفة ا+دوية حسب المجموعة الدوائية

التوزيع النسبى لتكلفة المنصرف من ا+نسولين حسب الفرع

لمنصرف من ھرمون النمو حسب الفرع

الھيئة العامة للتأمين الصحي

التوزيع النسبى لتكلفة ا+دوية حسب المجموعة الدوائية

التوزيع النسبى لتكلفة المنصرف من ا+نسولين حسب الفرع

لمنصرف من ھرمون النمو حسب الفرعلتوزيع النسبى لتكلفة اا
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تقوم الھيئة بصرف اKجھزة الصناعية التعويضية الXزمة للمنتفعين إذا قرر طبيب الھيئة أن من شأنھا معاونة المصاب على 

التعويضية مثل  اKجھزةالعديد من  وفر
العيون كالنظارات و العيون الصناعية و العدسات الXصقة و اKجھزة التعويضية ل]سنان و للجراحة والعظام وأجھزة 

وفيما يلى بيان  عدم تعارض  تركيب الجھاز مع تلك الحالة

 67جھاز بمعدل  170340لتركيب ) جنيه 

و  17.4و نظارات و اجھزة تعويضية للعيون بنسبة 

2005 

10174996 

6656660 

16831656 
 

 

 

ط-ب وتحت السن المدرسى
%

فئة ا+نتفاع

الھيئة العامة للتأمين الصحي

  وا�جھزة التعويضية

تقوم الھيئة بصرف اKجھزة الصناعية التعويضية الXزمة للمنتفعين إذا قرر طبيب الھيئة أن من شأنھا معاونة المصاب على 
  ه عمل آخر مناسب لحالته أو لقضاء حاجات 

وفرتوالتي بدورھا  تحددھا الھيئة التيتصرف اKجھزة التعويضية من جھات اHختصاص 
العيون كالنظارات و العيون الصناعية و العدسات الXصقة و اKجھزة التعويضية ل]سنان و للجراحة والعظام وأجھزة 

  و الشعر المستعار لTناث  الشلل ل]طراف السفلى و اKجھزة التعويضية ل]ذن

عدم تعارض  تركيب الجھاز مع تلك الحالةشرط ھزة بعد استقرار حالة المنتفع الصحية 
  .بالمنصرف على ا8جھزة التعويضية حسب فئة ا8نتفاع

جنيه  11395119( مليون جنيه  11.4التعويضية    ا8جھزة

و نظارات و اجھزة تعويضية للعيون بنسبة  2.2و كراسى متحركه بنسبة  3.2جنيه للجھاز بين اطراف صناعية بنسبة 

  الخ...  7.1و لXسنان بنسبة  51.8اجھزة تعويضية لXذن بنسبة  

  المصروفة التعويضية �جھزةا تكلفة تطور

2011 2010 

 9082898 4590584 قوى عاملة و معاشات و ارامل

 5239206 6804535 ط�ب وتحت السن المدرسى

11395119 14322104 

قوى عاملة و معاشات و 
ارامل

40%

ط-ب وتحت السن المدرسى
60%

فئة ا+نتفاعتكلفة المنصر ف على ا+جھزة التعويضية حسب 
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وا�جھزة التعويضية الخدمات التأھيلية

تقوم الھيئة بصرف اKجھزة الصناعية التعويضية الXزمة للمنتفعين إذا قرر طبيب الھيئة أن من شأنھا معاونة المصاب على 
 أيأو أداء  اKصليأداء عمله 

تصرف اKجھزة التعويضية من جھات اHختصاص 
العيون كالنظارات و العيون الصناعية و العدسات الXصقة و اKجھزة التعويضية ل]سنان و للجراحة والعظام وأجھزة  أجھزة

الشلل ل]طراف السفلى و اKجھزة التعويضية ل]ذن

ھزة بعد استقرار حالة المنتفع الصحية تقوم الھيئة بصرف اKج
بالمنصرف على ا8جھزة التعويضية حسب فئة ا8نتفاع

ا8جھزةالمنصرف من بلغت تكلفة 

جنيه للجھاز بين اطراف صناعية بنسبة 

اجھزة تعويضية لXذن بنسبة  

 البيان

قوى عاملة و معاشات و ارامل

ط�ب وتحت السن المدرسى

 الجملــــــــــــــــــــة
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14.3

22.8

13.4

7.8

0.0

التوزيع النسبى لتكلفة ا+جھزة التعويضية المصروفة حسب الفرع

اطراف
صناعي

وسفلىعليا

اجھزة
الشلل

اجھزة
ساندة
للعمود
الفقرى

أحذية
وفرشات

طبية

3.2
0.8 1.9 1.3

التوزيع النسبى لتكلفة ا+جھزة التعويضية المصروفة حسب الجھاز

الھيئة العامة للتأمين الصحي
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0.9

التوزيع النسبى لتكلفة ا+جھزة التعويضية المصروفة حسب الفرع

العكاكيز
والعصى

كراسي
متحركة

شرابات
البتر

وال-ستيك

جامعات
وموادللبول

براز

النظارات
بانواعھا

اجھزة
تعويضية
اخرى
للعيون

اجھزة
تعويضية

ل-ذن

0.8 2.2 1.0
3.5

13.7

3.7

51.8

التوزيع النسبى لتكلفة ا+جھزة التعويضية المصروفة حسب الجھاز
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4.5 4.0

6.2

2.6

0.0

اجھزة
تعويضية
ل-سنان

اجھزة
تكميلية
اخرى

مبينغير

7.1 8.9

0.2
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تقوم مختبرات الھيئة  بإجراء جميع أنواع الفحوص المختبرية ، كتحاليل أمراض الكبد الفيروسية ، وأمراض الكلى ، 

 فحص  1106533، و بمتوسط شھري  

 منھا  % 64داخل المستشفيات 

فحص لكل  36.3و ) فحص لكل حالة 

19951990 1985 

   0 0 

2 370 1820 0 

3 571 8311 995 517 1 201 375 

0   0 

0 0 0 

5 942 0131 995 517 1 201 375 

197.866.1 41.0 

19901985

0 00

1 995 517
1 201 375

الھيئة العامة للتأمين الصحي

تقوم مختبرات الھيئة  بإجراء جميع أنواع الفحوص المختبرية ، كتحاليل أمراض الكبد الفيروسية ، وأمراض الكلى ، 

  .وكيمياء الدم ، والھرمونات وغيرھا 

، و بمتوسط شھري  ) فحص مختبري   13278395( فحص   مليون 13.3

داخل المستشفيات و من جملة الفحوص %    36عيادات بأنواعھا بلغت نسبة   الفحوص  داخل ال

فحص لكل حالة  8.3( حالة دخول 100فحص لكل  830بلغ معدل الفحوص المعملية بالمستشفيات 

:الجدول التالى يوضح تطور اعداد تحاليل المعمل حسب القوانين الع4جية 

2011 2010 2005 2000 1995 

 590 569 796 126  183 099  112 211  

1 816 5772 228 529 2 610 367 2 686 115 2 370 182 

2 540 6442 406 283 

7 131 428 5 750 021 3 571 831 

3 360 2374 094 300 

3 651 9162 899 725 

1 066 4461 050 647 

8 078 5998 044 672 

 47 407 13 598 0 0  

 204 5992 188 348 0 0  

13 278 39515 677 556 9 924 894 8 548 347 5 942 013 

-15.358.0 16.1 43.9 197.8 

2005200019951990

183 099112 21100

2 610 3672 686 1152 370 182

12 652 901

7 131 428

5 750 021

3 571 831

 نشاط المعمل

 قوى عاملة ومعاشات وارامل طلبة المدارس   المواليد 
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 المعمل : 

تقوم مختبرات الھيئة  بإجراء جميع أنواع الفحوص المختبرية ، كتحاليل أمراض الكبد الفيروسية ، وأمراض الكلى ،  .1

وكيمياء الدم ، والھرمونات وغيرھا 

13.3حوالي قامت بإجراء  .2

بلغت نسبة   الفحوص  داخل ال .3

بلغ معدل الفحوص المعملية بالمستشفيات 

من متردي العيادات 100  

 الجدول التالى يوضح تطور اعداد تحاليل المعمل حسب القوانين الع4جية 

 البيـــــــان

 569 590 المواليد 

 577 816 1 طلبة المدارس  

 644 540 2 العاملين بالحكومة 32قانون   

ن 
ـو

ـــ
ـــ

ـــ
نــ

قا
7

9
 

 237 360 3 قوة عمل

 916 651 3 معاشات

 446 066 1 ارامل

 599 078 8  79إجمالي قانون 

 407 47 اصابة عمل

 599 204 غير مبين -اخري 

 395 278 13 جملة الفحوصات

 15.3 نسبة الزيادة 

 

 

20112010

590 569796 126

1 816 577
2 228 529

10 871 249

12 652 901
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 .يوجد العديد من  وحدات التشخيص  ا8شعاعى و أجھزة التشخيص باKشعة المقطعية  في مختلف المنشات

 فحص شھريا  115500، بمتوسط  )  

 . داخل المستشفيات 

لكل  فحص 2.9و) فحص لكل حالة 1.2

1995 1990 1985 

 0 0 0 

 212 741 118 010 0 0 

 552 299 574 700  402 834  330 292 

0 0 0 

0 0 0 

 767 228 692 710  402 834  330 292 

72.0 22.0 55.7 

19901985

00 00

402 834
330 292

الھيئة العامة للتأمين الصحي

يوجد العديد من  وحدات التشخيص  ا8شعاعى و أجھزة التشخيص باKشعة المقطعية  في مختلف المنشات

)  فحص أشعة  1386000(  مليون 1.4قامت أقسام ووحدات اKشعة  بإجراء 

داخل المستشفيات  %50.3من جملة الفحوص و % 49.7تم داخل العيادات بأنواعھا 

1.2( حالة دخول  100فحص لكل  120بلغ معدل فحوص اKشعة بالمستشفيات 

 متردد على العيادات

  تطور نشاط ا�شعة

2011 2010 2005 2000 

380   76 934  71 310  35 949  2 188 

 206 399  177 924  202 738 212 741 

 221 265  161 475 

 647 748 552 299 

 393 702  461 171 

 342 911  229 664 

 73 488  51 245 

 810 101  742 080 

 24 763  20 207   0 

 46 538  205 364   0 

1 386 000 1 378 360  886 435 767 228 

0.6 55.5 15.5 10.8 

 

2010200520001995

71 31035 9492 1880

177 924202 738212 741
118 010

1 129 126

647 748
552 299574 700

 نشاط ا+شعة

 قوى عاملة ومعاشات وارامل طلبة المدارس   المواليد 
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 ا+شعه :

يوجد العديد من  وحدات التشخيص  ا8شعاعى و أجھزة التشخيص باKشعة المقطعية  في مختلف المنشات .1

قامت أقسام ووحدات اKشعة  بإجراء   .2

تم داخل العيادات بأنواعھا  .3

بلغ معدل فحوص اKشعة بالمستشفيات   .4

متردد على العيادات100

 البيـــــــان

380المواليد وتحت السن المدرسي  قرار 

 طلبة المدارس  

 العاملين بالحكومة 32قانون   

ن 
ـو

ـــ
ـــ

ـــ
نــ

قا
7

9
 

 قوة عمل

 معاشات

 ارامل

  79إجمالي قانون 

 عمل اصابة

 غير مبين -اخري 

 جملة الفحوصات

 نسبة الزيادة 
 

 

20112010

76 93471 310

206 399

177 924

1 102 6671 129 126
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 النشاط الوقائي للھيئة العامة للتأمين الصحي في إطار الصحة العامة :

 

يعتبر النشاط الوقائي من أھم المجا+ت الطبية فھو مقياس حضارة ا�مة الذي يھدف إلى منع  أو تقليل حدوث ا�مراض أو 

  تقليل تكاليف نتائج ھذه ا%صابات و ا�مراض ا%صابات و بالتالي

  :حياته من خ-لويبدأ نشاط الھيئة الوقائي للمواطن طوال 

بإجراء الفحوص و التحاليل ال4زمة بمراكز خاصة لرعاية  : رعاية ا�م الحامل من ثبوت الحمل حتى الو+دة -1

 الحوامل حسب ما يتوفر بكل محافظة  باCضافة الى مراكز ل4كتشاف المبكر لWورام

 

بكافة العيادات الشاملة التابعة للھيئة ليتم الكشف الطبي عليھم  رعاية ا�طفال منذ الو+دة حتى السن المدرسي -2

والمراكز الصحية اHولية ووحدات الصحة الريفية وكذا مراكز اHمومة والطفولة و إعطاء التطعيم اHولية وتشمل 

الدرن و شلل اHطفال والث4ثي وا5لتھاب الكبدي فيروس ب  و الحصبة ، ك4 بنظام الجرعات وما يحدد لھا من 

 مواعيد 

 
بإجراء الكشف الدوري الشامل لWسنان والكشف اCكلينيكي  ط-ب المدارس حتى ما قبل التعليم الجامعيرعاية  -3

الخ ل4كتشاف المبكر لWمراض مع  إعطاء التطعيم وفقا للخطة المقررة وتشمل الحمى ... الدوري للوزن والطول

الخ ، وذلك ببداية العام الدراسي .. 4ثي الفيروسيوالث) التيتانوس –الدفتيريا (والثنائي ) السحائية(المخية الشوكية 

لتعطي المناعة من أي أمراض قد تظھر بين الطلبة خ4ل العام باCضافة الى الكشف الطبي ا5بتدائي والفحص 

الشامل عند الدخول للمدرسة سواء بالنسبة لمرحلة الحضانة أو السنة اHولى ا5بتدائية وتكثيف ا5ھتمام باCجراءات 

وقائية الصحية في مجال البيئة المدرسية والترصد 5كتشاف حا5ت اHمراض النفسية والعصبية وكذا اHمراض ال

الخلقية وعمل المسح الطبي الشامل للطلبة بمدارس ذوي ا5حتياجات الخاصة واCشراف على التغذية المدرسية من 

باCضافة الى برنامج الحمى الروماتيزمية خ4ل لجان تنسيق بين التأمين الصحي ووزارتي التعليم والصحة 

 .أو الع4ج الطبي) بنسلين طويل المفعول (ل4كتشاف المبكر للحا5ت المرضية وإعطاء الع4ج الوقائي 

 
بالكشف الطبي ا5بتدائي قبل دخول الخدمة ليتم تطبيق قواعد  رعاية القوى العاملة من دخول الخدمة حتى المعاش -4

ومعايير اللياقة الطبية وفقا للجداول المحددة للحالة الصحية المناسبة لكل طبيعة عمل بواسطة لجان طبية على 

 مستوى الفروع والمناطق عن طريق العديد من اCجراءات كالفحص الطبي الدوري و أطباء المنشأة وغيرھا

 
عمليات إص4ح العيوب الخلقية والفحوص الطبية لنشاط الغدة الدرقية ل4كتشاف المبكر لKعاقة :  ضافة الىبا% -5

  الفكرية وتوفير الحضانات لWطفال الذين يعانون من نقص النمو والنشاط الوقائي في مجال تحري الطفيليات
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 الجدول التالى يوضح نشاط الخدمات الوقائية بالھيئة

 ة الوقائيةبيان الخدم

2011 2010 2005 2000 1995 

المستھدف 
 بالخطة

ا�نجاز 
 الفعلى

نسبة 
 ا�نجاز

المستھدف 
 بالخطة

ا�نجاز 
 الفعلى

نسبة 
 ا�نجاز

المستھدف 
 بالخطة

ا�نجاز 
 الفعلى

نسبة 
 ا�نجاز

المستھدف 
 بالخطة

ا�نجاز 
 الفعلى

نسبة 
 ا�نجاز

المستھدف 
 بالخطة

ا�نجاز 
 الفعلى

نسبة 
 ا�نجاز

 الفحوصات

 97.0 3538900 3647807 98.9 4936743 4991116 97.6 5714322 5855170 91.7 3108395 3391041 84.1 3942342 4689958 الفحص الشامل

الفحص الطبى الشامل 
 ل�سنان

4031828 3176490 78.8 3737422 3218015 86.1 4511516 4322363 95.8 0 0 0.0 0 0 0.0 

 التطعيمات

 97.1 1701422 1751354 99.3 1739206 1751722 95.9 4612403 4808980 91.1 4231157 4643688 96.4 4927375 5111913 طعم ا�لتھاب السحائى

 93.8 2709293 2888120 98.7 3070785 3111414 99.1 3271636 3300346 92.7 2960732 3192567 96.5 3524712 3653397 الطعم الثنائى

 مكافحة البلھارسيا

 79.4 9090879 11445928 97.4 13948000 14324000 92.4 26624722 28820333 106.0 4243241 4002713 91.1 9185274 10085999 مكافحة البلھارسيا

 

 

 

60.0

65.0

70.0
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85.0

90.0
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100.0

105.0

110.0

2011 2010 2005

تطور نشاط الخدمات الوقائية

الفحص الشامل  الفحص الطبى الشامل ل4سنان  طعم ا5لتھاب السحائى

الطعم الثنائى   مكافحة البلھارسيا 
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  الطبية العامة نااللج

قطاع اللجان الطبية ، بقرار من رئيس  تشكل اللجان الطبية العامة ، بفروع الھيئة والمحافظات التابعة لھا بناء على اقتراح

كل لجنه من رئيس وسبع أعضاء على ا�قل ويقوم رئيس اللجنة الطبية العامة دوريا بتشكيل لجان  مجلس ا%دارة وتتكون

متخصصة من بين أعضاء اللجنة الطبية العامة كلجان العجز و لجان دخول الخدمة و لجان توصيف ا�عمال و لجان الكشف 

ستحقين فى المعاشات وطالبي المعاشات ا+ستثنائية و لجان منح ا�جازات المرضية واعتماد ا�جازات با�جر على الم

  الكامل ولجان الكشف على طالبي استبدال المعاش با%ضافة الى اللجان ا�خرى التي تتطلب حاجة العمل إنشائھا

  اللجنة الطبية الفرعية

 ل عيادة أو منطقة تابعة للفرع وتتكون من رئيس وعضوين على ا�قل تشكل بقرار من مدير الفرع المختص بك

   اختصاصات اللجان

  فيما يلي 1976لسنة  66وفقا لقرار السيد الدكتور رئيس الھيئة رقم  ا�ختصاصات تتلخص 

 منح ا,جازات المرضية عن بعض الحا�ت الخاصة -1

 تقرير حالة ا,مراض المزمنة التي يستحق عنھا المنتفع المريض أجازة مرضية باجر كامل  -2

 تقرير اللياقة الصحية للمنتفع ل�ستمرار في العمل ا,صلي من عدمه وتقرير العمل المناسب لحالته  -3

تقرير وحالة المرضية تقرير اللياقة الصحية للمنتفع للبقاء في الخدمة من عدمه وتحديد نوع العجز الناتج عن ال -4

 النسبة المئوية للعجز المستديم المتخلف من إصابات العمل 

 اعتماد مدة ع�ج  المنتفعين خارج الجمھورية واحتسابھا أجازة مرضية -5

 حا�ت الناتجة عن ا2رھاق أو ا2جھاد التحديد مدى ارتباط ا2صابة أو المرض بالعمل وتقرير  -6

إعفاء المرشحين من بعض والخدمة وفقا للمستويات المحددة  في ھذا الشأن  تقرير اللياقة الصحية للدخول في -7

 شروط التي � تتطلبھا مستويات الوظائف المرشحين لھا ال

 مد الخدمة بعد سن الستين ل تقرير اللياقة الصحية -8

 اللياقة الصحية 2عادة الدخول في الخدمةكشف  -9

 وتشمل الكشف على طلبة كلية الشرطة و جنود الدرجة ا,ولى والغفر بالمحافظات حا�ت الشرطة -10

 الكشف على أعضاء البعثات وا,جازات الدراسية الموفدين للخارج من المنتفعين بالتأمين ضد المرض  -11

 الكشف على ورثة أرباب المعاشات  -12
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20001995 1990 1985 

 324 591 422 921 339 255  291 456 

 299 986 180 269 77 994  104 862 

 88 957 60 805  29 641  31 481 

 12 444 8 276  8 966  13 538 

 138 078 84 923  13 788  12 156 

 77 931 68 356  34 992  40 673 

 100 000 1 090       

  20         

حا+ت عجز 
1%

تقارير
4%

انشطة اخرى
10%

كشف دخول شرطة

الھيئة العامة للتأمين الصحي

  نشاط اللجان حسب نوع النشاط

  

  

2011 2010 2005 2000 

 اللــــــــــــــــــجــــــــــان الطبـــــيـــــــــــة

 647 223  611 675 348 671 324 591 

 603 054  654 241 334 187 299 986 

 حا�ت عجز 

 957 88 510 30  727 17  664 17  79للتأمينات ا8جتماعية قانون 

 444 12 312 6  371 2  506 3  )108ق +  112

 66 006  72 262  196 723 138 078 

 169 544  145 293 68 179 77 931 

 لــــــــــــــــجــــــــــــان الشــــــــرطـــــــة

 40 343  36 695  130 000 100 000 

 لــــــــــــــــجــــــــــــان خـــــــــــاصـــــــة

 20 40  999 112  123 91  ھيئات

كشف قبل دخول الخدمة
40%

ا+جازات
37%

انشطة اخرى

كشف دخول شرطة
2% لجان خاصة

6%

نشاط اللجان حسب نوع النشاط 
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 البيان

 كشف قبل دخول الخدمة

 ا�جازات

للتأمينات ا8جتماعية قانون  الخاضعين 

112ق (الخاضعين لفئات اخرى 

 تقارير

 انشطة اخرى

 كشف دخول الخدمة

ھيئاتكشف بنوك و شركات و 
  

 

كشف قبل دخول الخدمة


