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هتمت مجعية التنمية الصحية والبيئية منذ نشأا مبناقشة القضايا الصحية العامة ا
. ا يتعلق بالنظم الصحية واستراتيجيات وسياسات الرعاية الصحيةموالنوعية خاصة في

منها على و، واعتمدت اجلمعية يف ذلك على عدد من األدوات كان من أمهها عقد املؤمترات والندوات
االستخدام "ومؤمتر ، ١٩٩١عام " السياسات واالستراتيجيات الصحية يف مصر"بيل املثال مؤمتر س

وكان من . ٢٠٠٣عام " باجتاه التأمني الصحي االجتماعي الشامل"ومؤمتر ، ١٩٩٣عام " الرشيد للدواء
 قناة واليت استخدمت يف نشر املقاالت وفتح" منرب الصحية والبيئة"هذه األدوات نشرة اجلمعية 

الرعاية الصحية األساسية يف مصر : وكان من أهم هذه القضايا، للحوار حول القضايا الصحية
كما أصدرت .  اخل.. جودة الرعاية الصحية– قضايا صحة املرأة – التأمني الصحي يف مصر –

 – أثر اتفاقية اجلات على الصناعة الدوائية يف مصر: اجلمعية عدداً من الدراسات واألحباث منها
كما عقدت العديد من الندوات حول .  اخل..الوضع الراهن للحالة الصحية للمرأة يف مصر

  .حمددات الصحة يف مصر وأيضاً تأثر صحة املواطنني يف مصر باملتغريات االقتصادية العاملية

نشأت فكرة إصدار ونشر تقرير دوري عن احلالة الصحية واخلدمات ، وامتداداً هلذه الألنشطة
ومل يكن اهلدف من التقرير تكرار اجلهود العديدة اليت تبذهلا جهات متعددة .  يف مصرالصحية

وإمنا كان اهلدف هو رصد وحتليل الواقع املصري الصحي من وجهة نظر ، باصدار تقارير صحية
  .اتمع املدين الذي تنتمي إليه مجعية التنمية الصحية والبيئية

برنامج السياسات والنظم :  ممثلة يف برناجمها–ة حرصت اجلمعي، ومنذ نشأة هذه الفكرة
كما حرصت على متثيل ،  ممكن من ذوي الرأي واخلربة يف الصحةعدد على استدعاء أكرب –الصحية 

 للمشاركة يف اإلعداد – وإن كان متثيالً غري رمسي –أكرب عدد من اجلهات املعنية بالصحة يف مصر 
فبدأ املشروع بعقد عدد كبري من . عين اإلصدار األول منهون، والتخطيط إلصدار مثل هذا التقرير

الندوات املصغرة دعي إليها عدد من اخلرباء يف جمال الرعاية الصحية ميثلون قطاعات خمتلفة 
واالتفاق ، وختصصات خمتلفة للمسامهة مع اجلمعية يف وضع اإلطار الفكري واملنهجي للتقرير

  .إضافة إىل املسامهة يف حتديد حمرري الفصول املختلفة، )أبوابه وفصوله(على حمتويات التقرير 

ير وطريقة تقسيم روقد تلى ذلك خطوات عديدة متثلت يف االتفاق النهائي على حمتويات التق
ين من قطاعات ر العشرة حمرهمني وفاق عددي االتفاق مع عدد من احملرين األساسمث، فصوله

األوىل ملراجعتها وفقاً ، تاليةتابة ثالث مسودات مين كتوطلب من أغلب احملرر. صصات خمتلفةوخت
مث الثانية للعرض على عدد أوسع من اخلرباء يف إطار مائدة حوار ، للبنود املتفق عليها سلفاً

جتة عن النقاش ر اإلمكان املقترحات والتوصيات الناللوصول للمسودة النهائية اليت تراعي قد
طوات املطولة هادفاً إىل إشراك أكرب عدد من املتخصصني وكان احلرص على هذه اخل. مبائدة احلوار
  . اإلمكانرراء املختلفة قدضايا الصحة يف مصر وفتح الباب لآلواملهتمني بق

والذي بني أيديكم "  يف مصرواخلدمات الصحية تقرير احلالة الصحية"ول من وقد اعتمد اإلصدار األ
لكننا مل نلجأ إلنتاج ، مع حماوالت جادة لتدقيقهان على البيانات واملعلومات املتاحة بالفعل اآل

  .بيانات جديدة من خالل أحباث خاصة بالتقرير



وقد روعي يف اإلصدار األول من التقرير أن يغطي أكرب قدر من قضايا الرعاية الصحية العامة 
فاً يف منهج قد جيد القارئ اختال.  اإلمكانر وأن يأيت حتليلياً قد-دومنا تفاصيل كثرية  -والنوعية 
 األمر - باختالف احملررين واختالف القضايا -استنتاج الرؤى املستقبلية بني فصل وآخر والتحليل 

نه قد يتم االتفاق على توحيد مناهج التحليل يف أعلى ، الذي وجدناه مفيدأ ومثرياً لفتح احلوار
  .اإلصدارات التالية

كامالً بعض الشيء ميكن البناء عليه وميكن تطويره  قد قدمناً تقريراً متنونتمىن يف النهاية أن نكو
  .يف اإلصدارات التالية
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 ١ مقدمة

 ٢ عالمات أساسية يف تطور الرعاية الصحية من العصور القدمية للعصور احلديثة

  ٤ للرعاية الصحية" احلديث"مصر والنموذج الغريب 
 ٦ )١٩٢٥(تأسيس اجلامعة املصرية وإنشاء كلية الطب 

 ٨ صحية والتعليم الطيب يف احلقبة الناصريةتطورات الرعاية ال

  ٨ املراجع
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 ١١ مقدمة

 ١٦ حتليل املوقف احلايل

 ٢١ اإلصالح الصحي

 ٢٦ ات وزارة الصحة والسكاناالجتاهات اجلديدة واألنشطة املستحدثة يف استراتيجي

 ٣٧ النظام الصحي واالستراتيجيات الصحية وحتديات املستقبل
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 ٤٧ مقدمة

 ٤٩ النظام الصحي يف مصر

 ٦٥ مراجع الفصلني األول والثاين

 ٦٩ مالحق الفصلني األول والثاين
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 التوزيع – التخصصات – الفئات املختلفة -وصف القوى العاملة حالياً من حيث األعداد 
 ٧٥ اجلغرايف
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 ٨٧ اإلنفاق االجتماعي على اخلدمات الصحية: أوالً

 ١٠٠ تقييم اخلدمات الصحية العامة يف مصر: ثانياً

 ١١٧ امللحق اإلحصائي

 ١٢٦ املراجع
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 ١٢٧ مصادر املعلومات للقطاع الصحي

 ١٢٩  الدورة املعلوماتية

 ١٣٠ تطور نظام املعلومات الصحي يف مصر

 ١٣٢ يل للمركز القومي ملعلومات الصحة والسكانالوضع احلا

 ١٣٤ Health Information Systemالنظام القومي للمعلومات الصحية 
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 ١٣٤ تاريخ إعداد الكوادر البشرية للعمل يف جمال التسجيل واإلحصاء الطيب

 ١٣٧ املسوح امليدانية كمصادر للمعلومات

 ١٣٩ نظرة مستقبلية
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 ١٤١ مقدمة

 ١٤١ تعريف اجلودة

 ١٤٢ )Customers of Health Care(من هم العمالء يف اخلدمة الصحية 

 ١٤٢ أبعاد اجلودة

 ١٤٣ تطور مفهوم اجلودة

 ١٤٥ )TQM(إدارة اجلودة الكلية 

 ١٤٦ قياس اجلودة يف اخلدمات الصحية

 ١٤٧ وصف وتقومي الوضع احلايل يف مصر

 ١٥٥ لفجوات ومقترحات للتطويرا

بعض املؤشرات من واقع مشروعات حتسني اجلودة بوحدات الرعاية الصحية ): ١(ملحق 
 ١٥٧ األساسية
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 ١٦١ بالسياسة الصحية مؤشرات متعلقة. ١

 ١٦٧ واقتصادية مؤشرات اجتماعية. ٢

 ١٧٠ األولية مؤشرات تغطية الصحة . ٣

 ١٧٣  الصحية األساسية مؤشرات احلالة . ٤
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 ١٨١  اخلصوصيات واألبعاد–الدواء : أوالً

 ١٨٣ مة الدوائية يف مصراملنظو: ثانياً

 ١٨٦ حال السياسة الدوائية املصرية: ثالثاً
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 ١٩٤ انعكاسات االتفاقية الدولية على األوضاع الدوائية يف مصر: خامساً

 ١٩٧ ونظرة مستقبلية.. وقفة وطنية: سادساً

 ٢٠٢ مراجع للمزيد من التفاصيل
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 ٢٠٣  مقدمة

 ٢٠٥ تقييم احلالة الصحية لألطفال يف مصر

 ٢١٢ اإلعاقة

 ٢١٨ عمالة األطفال

 ٢٣٦ رؤية مستقبلية
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 ٢٤١ اخلالصة

 ٢٤٢ املراجع

   

	Q�7�� )
*��  :O\	J� �( 247 

 ٢٤٧ مقدمة

 ٢٥١ وفيات اإلناث
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 ٢٦٢ املراهقةالفتيات يف مرحلة النضوج و

 ٢٦٩ املرحلة اإلجنابية

 ٢٨٥ املرأة يف مرحلة ما بعد انقطاع احليض
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 ٢٩٣ مقدمة

 ٣٠٣ وصف وتقييم احلالة الصحية للعاملني

 ٣٠٦ وصف وتقييم اخلدمات الصحية للعاملني
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 ٣٢٧ مقدمة

 ٣٢٨ أهداف الصحة النفسية اتمعية ومشكالا

 ٣٣٠ مفاهيم أساسية حلركة الصحة النفسية اتمعية

 ٣٣٤ املؤشرات املتاحة حلجم املشاكل النفسية

 ٣٣٧ صراخلدمات الطب نفسية املتاحة ىف م

 ٣٤١ رؤية مستقبلية
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ففي كل اتمعات ، يقاس قدم األنظمة الصحية بقدم اتمعات اليت نشأت ا هذه األنظمة

وقد عكست األفكار حول مسببات . نشأت أنظمة لرعاية املرضى والتعامل مع األمل والعلة
لثقافة السائدة يف جمتمع ما من ناحية باإلضافة إىل درجة تطور هذا  الصحة اواعتاللاألمراض 

 السلوك - بطرق متعددة -فقد عكست األنظمة الصحية ، ومن مث. اتمع من ناحية أخرى
 إال أن درجة التطور االجتماعي .والصحة، والوفاة، واملرض،  األملالسائد يف اتمعات جتاه

ع قد لعبت دوراً هاماً يف الطريقة اليت يعمل من خالهلا النظام واالقتصادي والعلمي يف أي جمتم
متغريات االجتماعية فقد كان لل، ويف ذات الوقت. توجه هذا النظاميف الصحي ذا اتمع وأيضاً 

وإمنا ، ليس فقط على حتديد كمية وجودة الرعاية الصحية املقدمة، ادية والسياسية أثراًواالقتص
  .ظام الصحي وخصائصهأيضاً على توجه الن

طب والنظم الصحية هي فلعل من أهم السمات احلاكمة يف تاريخ تطور مهنة ال، وبالنسبة ملصر
لرعاية الصحية واليت وجدت لة يسسؤاملنظمة األبني ؛  التام بني التاريخ واحلاضراالنفصال شبه

  .وبني النظام احلديث منذ مطلع القرن التاسع عشر، من عصور سحيقة

نشأ مبصر نظاماً ، و احلال يف العديد من الدول اليت شهدت مولد احلضارات القدميةفكما ه
ويف ذات الوقت فقد ظلت مصر لعصور . مؤسسياً للرعاية الصحية منذ عدة آالف من السنني

ومنذ القرن ، وبالرغم من ذلك. طويلة تلعب دوراً قيادياً يف تعليم والتدريب على الرعاية الصحية
تدهوراً  -غريها من مؤسسات مصر القدمية ك -شهدت املؤسسة الصحية ، امليالديالثالث عشر 

وشهد القرن . شديداً حىت أصبحت غري موجودة تقريباً مع بداية القرن التاسع عشر امليالدي
بصورة منعزلة ومنفصلة متاماً عن املوروث املؤسسية التاسع عشر تطوراً يف الرعاية الصحية 

  .ني ساد من وقتها وحىت اآل النموذج الغريب البيولوجي الطيب والذحيث مت تبين، القدمي

 - ومن خالل مراحل تطور متعددة -ومع اية القرن التاسع عشر امليالدي وبداية القرن العشرين 
بل أيضاً مبعزل عن ؛ ليس فقط مبعزل عن املوروث القدمي وخصائصه االجتماعية، منا هذا النموذج

 الصفوة اليت عاشت باملناطق - باألساس -فقد مثل هذا النموذج وخدم . يغالبية الشعب املصر
  .احلضرية خاصة يف الوجه البحري من مصر دومنا صعيد مصر
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بالتحوالت  بدورهاأثرت تراحل تطور متعددة واليت مبوبالرغم من عبور هذا النموذج يف مصر 
ط النشأة حاكمة لفعالية النظام فقد ظلت شرو، والسياسية االجتماعية واالقتصادية التارخيية

  .حتقيق احتياجامووقدرته على االرتباط بالناس 
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  من مصر القدمية إىل العصر العريب اإلسالمي
، ة يف مصر القدميةبالرغم من اكتشاف عدد كبري من املواد املتعلقة باألمراض والتدخالت الصحي

إال أن هناك قصوراً يف املعلومات اليت تعطي صورة واضحة ومتكاملة عن اهليكل البنيوي 
 أن  علىومع ذلك فقد أمجع العديد من املؤرخني. والوظيفي لنظام الرعاية الصحية يف ذلك الوقت

  .أقدم علم طيب قد نشأ بوادي النيل

ثيق وتسجيل املالحظات والتجارب واملمارسات وقد عرف النظام الصحي يف مصر القدمية تو
 منها حىت الكثريواليت ما نزال نرى ، بداوقد مت هذا التسجيل على أوراق الربدي وجدران املع، الطبية

ول مدرسة للطب يف عهد األسرة األوىل مث تلتها مدارس أخرى عديدة مما جعل أوقد مت افتتاح . اآلن
  .فاء يف العامل القدميصحة واالستشلمصر من أكرب مراكز ا

وكانت التخصصات يف الفروع . رس الطب يف مصر القدمية ملحقة باملعابداقد مت إنشاء مدلو
ن يف وووفقاً هلريودوت فقد كان هناك متخصص، املختلفة معروفة لألطباء يف مصر القدمية

كما كان . م اإلنسانجزاء جسأ من وحىت يف كل جزء، عالج آالم املعدةويف ، واألسنان، والفم، العيون
كما كانت ، متقدمة بسبب التحنيط -خاصة  - كانت املعرفة بعلم التشريحو. هناك طبيبات

 نراه يف أوراق الربدي هذاو، مت تطوير األدوات الطبية واألدوية وتصنيفهاو.  متقدمة أيضاًاجلراحة
 ٦٠٠٠ – ١٦٠٠ارخيها إىل  وعلى جدران املعابد واليت يرجع ت"مسيثإدوين إيبريس و"املعروفة باسم 

  .قبل امليالد

مت نقل العلوم ، ونتيجة للصراعات واحلروب والغزوات االستعمارية اليت تعرضت هلا مصر بعد ذلك
. خاصة حضارات حوض البحر املتوسط، لقدمية حلضارات أخرىالطبية اليت نشأت يف مصر ا

مركز . م. ق٣٢٣طاملة عام بصر ال واليت بنيت يف ع- العاصمة اجلديدة ملصر -وظلت اإلسكندرية 
دلة أن املعارف واملمارسات وتظهر العديد من األ. لعامل بأسرهإشعاع للعلوم واملعارف الطبية ل

  .الطبية اإلغريقية تدين بالكثري للطب املصري القدمي

 نقلت احلضارة اإلسالمية الكثري من - خاصة يف الفترات األوىل -خالل العصر اإلسالمي العريب 
وأصبحت ، لعرب الترمجة من اللغة اإلغريقيةفقد شجع ا. ملعارف يف املنطقة احمليطة للبناء عليها

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الكثري .  للمفكرين والعلماء من شىت بقاع األرضأًًالدولة اإلسالمية ملج
  .من الكتب الطبية اهلامة مت تاليفها يف إطار احلضارة اإلسالمية

 اليت متت يف ظل احلضارة اإلسالمية يف جمال بناء مؤسسات للرعاية جنازات اإلولعل من أهم
فقد مت بناء العديد من هذه ، )املستشفيات( تأسيس املريستانات األرجحالصحية كانت على 
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ومل تكن هذه . املستشفيات يف مصر خالل العصر اإلسالمي وحىت القرن الثالث عشر امليالدي
وإمنا لعبت أيضاً دوراً هاماً يف نقل املعرفة ، رعاية الصحية والعالجاملستشفيات جمرد أماكن لل

 – ٨٧٢ يف الفترة بني عامي واليت أنشأت "ابن طولون"وكان اقدمها مرييستان . واملهارات الطبية
٨٧٤ .  

عترب نقلة نوعية يف تطور منط يي  والذ-كيد على أن بداية طب املستشفيات يف أوربا نا التأهوجيدر 
  . تنتمي بصورة أساسية للقرن الثامن عشر امليالدي-العالجي الغريب الطب 

وإمنا إلقاء الضوء على ظاهرة هامة وهي أن نظم ؛ مل نبغ من سرد السمات السابقة متجيد املاضي
الرعاية الصحية يف مصر القدمية وحىت القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني قد نبعت 

ووجدت من داخل املؤسسات ، فكانت متصلة بعادات وتقاليد الشعب، يةوارتكزت على روافد حمل
باإلضافة إىل .  ال يتجزأ من التطور الطبيعي للمجتمع املصريوكانت جزءاً، االجتماعية القائمة

" النموذج الطيب البيولوجي الغريب"ذلك فإن نظم الرعاية الصحية اليت كانت قائمة قبل إدخال 
 على تراكم بنيت ة للرعاية الصحية املؤسسيةطورمتالني بل أنظمة حمض ممارسات دجتكن مل 

  .معريف وجترييب

  مصر يف فترة الركود والتراجع من القرن الثالث عشر إىل القرن التاسع عشر
عند قدوم احلملة الفرنسية ف. بدأ عصر الركود والتراجع يف مصر، صاعداًف القرن الثالث عشر منذ

االجتماعية وكل التطورات واملؤسسات العصر الذهيب للطب العريب  كان ١٧٩٨إىل مصر يف عام 
  .األخرى قد وىل

كانت ،  مليون نسمة تقريباً يف العصر الفاطمي١٨,٥فمصر اليت كان عدد سكاا قد وصل إىل 
 مليون نسمة تقريباً يف زمن احلملة ٢,٥ إىل عدد سكان يبلغ - بعد أربعة قرون -قد وصلت 

يف انفصال  -منه يعيش يف الريف % ٨٥ والذي كان أكثر من -شعب املصري وعاش ال .الفرنسية
كانت ،  ملا قرره الفرنسيونووفقاً .وكل ما يربط بينهما هو الضرائب فقط، شبه تام عن احلكومة

باإلضافة إىل اجلذام واجلدري ، الرمد والطاعون والدوسنتاريااملتوطنة يف مصر تتضمن مراض األ
  . والدرن- نتيجة لألنكلستوما - واألنيميا املزمنة

شيئاً مل تقدم الدولة ، ن السادس عشرواليت امتدت حىت منتصف القر، ويف احلقبة اململوكية
  .وتركت املؤسسات االجتماعية تنحدر حنو االيار، طالبت الناس باملزيدويف املقابل ، للشعب

فقد ، بل لعلها قد ازدادت سوءاً ،لسيئةالصورة اومل يغري الغزو العثماين ملصر شيئاً من هذه 
يصبح ، وبناءاً على ما سبق . كل املؤسسات تقريباً مبا فيها مؤسسات الرعاية الصحيةتراجعت

ترسب لدى الناس حيث ،  الدولة املصرية احلديثةاألساس الذي بنيت عليهفهم تمن السهل 
  .جتاه كل مؤسسات الدولة وسوء الظن اإلحساس بعدم الثقة

ظل اجلامع ، وبعيداً عن الكتاتيب، يار الكامل لكل املؤسسات الصحية والتعليميةويف ظل اال
 اللغة العربية - باألساس -واليت كانت تدرس ، األزهر هو املؤسسة التعليمية الوحيدة الناجية

  .وأصول العقيدة اإلسالمية
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، واجلهل، حةالسكان تقريباً يف مصر تتضمن اعتالل الص الصورة العامة لكل  مالمحوكانت
فقد كان عدد املتعلمني يف مصر عند توليه " حممد علي باشا"اً ملا قاله  ووفق.وانتشار األوبئة

ول مدرسة حديثة للطب يف أمنشئ " كلوت بيه"ووفقاً ملا قرره .  شخصاً فقط٢٠٠السلطة حوايل 
الت الوفاة وكانت معد. للطاعونمن املصريني ميوتون سنوياً نتيجة % ٢فقد كان حوايل ، مصر

  .يف القاهرة% ٦٠حوايل ، كما قدرها أطباء احلملة الفرنسية،  سنوات٣لألطفال حتت سن 

بل كانت األمة ، أن الشعب املصري مل يكن فقط معزوالً عن الشئون العامة، أضف إىل ذلك
عن التطورات احلادثة يف العامل اخلارجي وخاصة النهضة تقريباً املصرية بكاملها معزولة 

  .روبيةاألو

فقد ، بعيداً عن التحليالت املختلفة واملشاعر املتباينة جتاه احلملة الفرنسية ودورها يف مصرو
 انفتاح املصريني جتاه العامل كان فقد .ة عالمة هامة يف تطور مصر احلديث هذه احلملةمثلت

 - علماء األزهر  ممثلني يف-وإصرار الزعماء املصريني ، وكذا ضعف دور املماليك يف احلكم، اخلارجي
كل هذه األسباب لعبت دوراً هاماً يف إعطاء قوة دافعة ، ظهور املطبعةباإلضافة إىل ، على املشاركة

  .جديدة للحراك االجتماعي يف مصر

اليت جنيت من خالل الكتابات والدراسات اليت قام ا علماء احلملة ة املعرفية ووباإلضافة إىل الثر
واإلجراءات املؤسسية مثل بناء املستشفيات لتطورات للعديد من ا تعرض املصربون، الفرنسية

فإن مكوث احلملة الفرنسية يف مصر مل يزد ،  وعلى وجه العموم.إجراءات احلجر الصحيتنفيذ و
  .هياكل ومؤسسات اتمع املصريدث تغيرياً جذرياً يف حتستطع أن تومل ، عن ثالث سنوات

 �'�(� )*�+,�- �	�"/�� � "�����	� ����  
يف تغيري  دوراً كبرياً -عملي ذي مبادئ ماكيافيلية وعبقري و كشخص طموح -" حممد علي" لعب

واليت ، ت وجود الدولة العثمانية نفسها فقد قام ببناء دولة إقليمية قوية حديثة هدد.تاريخ مصر
" حممد علي"ار س، يساند طموحهولكي يقوم ببناء اجليش القوي الذي  .كانت مصر إحدى والياا

 ولكي حيقق هذا الربنامج . إىل االعتماد على املصرينيوالذي أدى به، الدولة القويةيف طريق بناء 
وكانت الصحة والتعليم من ، كان عليه أن يقوم بتعبئة القوى العاملة لألمة املصرية، الطموح

  .احملاور األساسية الالزمة إلدراك هذه األهداف

فزادت موارد الدولة ،  كان الكثري قد حتقق السلطة يف مصر"حممد علي " عاماً من تويل٣٥وبعد 
وبدالً ،  مصريا١٣٠٠٠٠ً جندي من بينهم حوايل ٢٠٠٠٠٠ومت بناء جيش يتكون من ، حوايل عشر مرات

 طالب يف خمتلف ٩٠٠٠أصبح هناك  كانوا موجودين يف بداية توليه  شخص متعلم٢٠٠من 
  .مراحل التعليم

 الصحيةصحية البائسة للمصريني واليت انعكست يف حالة جمندي اجليش كانت احلالة ال
، النقص الشديد يف العمالة الصحية للجيشو، تدهور اخلدمات الصحيةباإلضافة إىل ، السيئة

تطوير اخلدمات  "وضع مسألة أدت إىل  اليت العواملمن، أطباء أجانبستقدام التكلفة املرتفعة الو
  .اتعلى قمة األولوي" الصحية
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لذلك فإن حالة جمندي اجليش الصحية و، قصوىأمهية وقد كانت للحالة الصحية للجيش 
املتكررة واليت تزيد حالتهم سوءاً كما ظهر يف وباء الطاعون والذين كانوا مهددين باألوبئة ، السيئة

أنظمة املياه والصرف الصحي إصالح كذا أدت إىل ضرورة وجود رعاية صحية و، ١٨٢٤عام 
 .فةوالنظا

ولذلك ، النموذج العسكري الفرنسي مبا يتضمنه من النظام الطيب للجيش" حممد علي"تبىن 
حممد "كان من بينهم ضابط جراح فرنسي جعله ين والذ، قام بتوظيف بعض الضباط الفرنسيني

 ونظراً للحالة الصحية السيئة . األول يف اجليش املصري اجلديد واجلراحيالطيب املسئول "علي
 ١٥٠٠٠٠ طبيباً وصيدلياً أوروبياً فقط خلدمة اجليش املكون من ٥٠  إال حنوتوافرعدم و ،للجيش

  .تدريب أطباء مصرينييف أن احلل الوحيد هو " حممد علي"أيقن ، جندي

 وكانت . افتتحت أول مدرسة طبية مصرية أقيمت على أساس النموذج الغريب١٨٢٨يف عام 
، كانت املدرسة مؤسسة خلدمة اجليشويف البداية . عبلاجليش يف أبو ز درسة ملحقة بثكناتامل

وبينما كان العنصر التركي يف ، وكانت تعيينات العاملني يف املدرسة تأيت من مصادر متعددة
 - قراءة وكتابة -ملا كانت معرفة اللغة العربية و. الوظائف يقل تدرجيياً كان العنصر املصري يزداد

ملدارس امللحقة باجلوامع  وااجتهت األنظار إىل خرجيي األزهر، والرياضيات من متطلبات التعيني
أربعة أعوام من الدراسة  وكانت الدراسة عبارة عن مخسة أعوام تبدأ بعام متهيدي يتلوه .األخرى

  .الطبية على غرار النظام الفرنسي املوجود يف ذلك الوقت

وكان ، ملحقة مبدرسة أبو زعبل الطبيةوكانت يف البداية ، ١٨٣٢مت افتتاح مدرسة للقابالت يف عام و
حتسني احلالة الصحية غرض من أجل  هذه املدرسة وقد أنشئت. اهلدف منها تدريب القابالت

. النساءكادر مدرب من بواسطة رعاية صحية لألمهات واألطفال   تقدميلألجيال املقبلة عن طريق
 وكان املنهج . الشرق األوسط يفللنساءوكانت هذه املدرسة هي املؤسسة التعليمية األوىل 

خصصت السنتني األوليتني منها لتعليم ،  سنوات دراسية٦التعليمي للمدرسة يتكون من 
املوضوعات اخلاصة بالوالدة ورعاية ما حول السنوات األربع التالية للتدريب على و، القراءة والكتابة

  .لعناية باجلروح والتطعيماتباإلضافة إىل ا، احلمل لألمهات ورعاية األطفال حديثي الوالدة

  .وقد مت إنشاء مدرسة للصيدلة بعد عام واحد من إنشاء املدرسة الطبية

واليت لعبت دوراً هاماً يف ، فقد مت إرسال البعثات التعليمية إىل أوروبا، وباإلضافة إىل ما سبق
 .التطور التارخيي والثقايف املصري

العام لس ا" إنشاء  يف ذلك الوقتعاية الصحيةامة يف تطور نظام الرمن العالمات اهلكان و
هو أول مؤسسة " الس العام للصحة"وكان . وكذلك إنشاء املستشفيات يف األقاليم" للصحة

  .وزارة الصحةلوميكن اعتباره نواة ، صحية حكومية يف مصر احلديثة

واليت أدت بعد ، ١٨٤١يف عام " حممد علي"وقد شهدت التطورات السابقة تراجعاً حاداً بعد هزمية 
ة هلزمية كان من النتائج اهلام و.١٨٨٢ذلك بواحد وأربعني عاماً إىل االحتالل الربيطاين ملصر يف عام 

وكان هلا أيضاً تأثرياً كبرياً على كل التطورات ، تقلص مستعمراته وانكماش جيشه" حممد علي"
راجعت بشكل كبري قطاعات فقد ت. االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت متت يف مصر
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مما أدى إىل انكماش االقتصاد املصري ووقوعه تدرجيياً حتت سيطرة ، الصناعة والزراعة والتجارة
  .القوى الغربية

وكان التعليم على ،  الرئيسية ملشروعه الطموحاور احملمت إحباط، "حممد علي"وبعد انتهاء حقبة 
  .طيب ومتصريهالتعليم العلى وجه اخلصوص ورأس هذه احملاور 

 تراجعاً - خاصة يف عهد اخلديوي سعيد واخلديوي عباس - "حممد علي" فترة خلفاء شهدتو
إن كانت هناك بعض احملاوالت إلحياء التعليم و،  التعليم الطيب التعليم وباألخصشديداً يف

ق  على نطاق ضي- والثقافة قد حدثت يف عهد اخلديوي إمساعيل متضمنة إعادة إرسال البعثات
 .إىل أوروبا -

فقد مت إدارة االقتصاد املصري كتابع لالقتصاد . حدثت تطورات جديدة، ويف عصر االحتالل الربيطاين
  .مثله يف ذلك مثل كل املؤسسات األخرى واليت أصبحت تابعة للمؤسسات الربيطانية، الربيطاين

 – ما عدا واحداً –ية عند بداية االحتالل الربيطاين كان كل العاملني يف كلية الطب املصرف
أصبحت و،  إما بريطانيني أو أجانب تقريباً العاملنيكل ويف غضون بضعة سنوات أصبح .مصريون

 كما .وأصبح النموذج الربيطاين يف التعليم هو السائد، الدراسة من اآلن فصاعداً باللغة اإلجنليزية
وحتولت كلية الطب إىل  ،ومت إيقاف البعثات احلكومية للخارج، صروفاتأصبحت الدراسة مب

الغنية خبدمة املناطق احلضرية  يقومون وكان األطباء املتخرجون منها، مؤسسة للطلبة األغنياء
 احلال اوظلت على هذ،  للريف املقدمةوأدت هذه التطورات إىل تدهور اخلدمات الصحية. باألساس

  .١٩٤٢إال بداية من عام  ومل حتدث حماوالت جدية لتطوير اخلدمات الصحية للريف، مدة طويلة

فقد شهد تاريخ نظام الرعاية الصحية والتعليم الطيب يف مصر مرحلتني ، كما رأينا يف السابق
بوجود واليت متيزت ،  الدولة العربية اإلسالميةتراجع منذ العصور القدمية وحىت األوىل؛ رئيسيتني

رت عرب التفاعل مع جرياا يف املنطقة واليت منت وازده، املدارس الطبية املرتبطة بالروافد احمللية
الطيب الغريب فقد متيزت بتبين النموذج الثانية أما املرحلة ، ومن خالل مصادر خمتلفة للمعرفة

  .للرعاية الصحية
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رسة الطبية املصرية فبعد فترة قليلة من االحتالل الربيطاين أصبحت املد، كما ذكرنا يف السابق

كما ،  وظل املصريون لفترة طويلة غري مفضلني للعمل يف املدرسة.حتت اإلدارة الربيطانية بالكامل
فاستمراراً لنفس املنطق الذي .  يف فروع الطب املختلفةإحباط حماوالت املصريني للتخصصمت 

مصر " هو نفسه بإعالن أن قام، "مصر ليست حباجة للتصنيع" عندما قرر أن "اللورد كرومر"اتبعه 
ذلك تناقص عدد الطالب  باإلضافة إىل ".بل إىل ممارسني عامني، ليست حباجة إىل إخصائيني

  . فقط طالبا١٢ً إىل ١٨٩٣املصريني يف املدرسة الطبية بدرجة كبرية حىت أنه وصل يف عام 

كما أصبح  ،املرخص هلم بالعمل من األجانبمعظم األطباء  كان، ١٩١٤ و١٨٨٢بني عامي و
مت ، وأكثر من ذلك. االلتحاق باملدرسة الطبية نفسها غري متاح إال لألجانب أو لألثرياء من املصريني



٧ 

وأصبح االلتحاق باجلامعات األوروبية مقصوراً على ، إىل أوروبا - تقريباً -إيقاف البعثات احلكومية 
  . التكلفةحتملاألغنياء الذين يستطيعون 

مل يدعم الربيطانيون تأسيس " كرومر"واتباعاً لنفس النهج الذي سنه  ،ويف ظل هذه املعطيات
 وانطبق ذلك على املدرسة .وظلت غاية األمر إنشاء مدارس فنية، جامعات أو كليات يف مصر

 ومل تتغري هذه الصورة .الطبية املصرية اليت استمرت كما هي مدرسة ورفض أن تتحول إىل كلية
وأصبح ، ١٩١٩ثورة  وخاصة بعد، لوطنية ضد االستعمار الربيطاينإال مع بداية صعود احلركة ا

  .تأسيس اجلامعة املصرية من بني أهم املطالب االجتماعية للحركة الوطنية

 .مبادرة أهلية غري حكوميةعبارة عن وكانت ، ١٩٠٧مت تأسيس أول جامعة مصرية حديثة يف عام 
  . اليت تكونت حوهلا اجلامعةالكلية الرئيسيةهي " الفنون واآلداب"وكانت كلية 

مت إنشاء أول جامعة حكومية يف التاريخ  -ول دستور أ بعد عامني من إصدار - ١٩٢٥ويف عام 
 وكانت ."جامعة القاهرة" عليها فيما بعد واليت أطلق" جامعة فؤاد األول"وهي ، املصري احلديث

ومن ". اللورد كرومر"عهد منذ  نتاج صراع طويل خاضته احلركة الوطنية املصرية  هيهذه اجلامعة
  .بني أربع كليات مت تأسيسها يف البداية كانت هناك كلية للطب

 عاماً من ٣٦أول عميد مصري لكلية الطب بعد " الدكتور علي بيه إبراهيم"أصبح ، ١٩٢٩يف عام 
فبني . وإن كانت أعدادهن قليلة جداً، نساء بكلية الطب تدرجيياًت الوالتحق .السيطرة الربيطانية

  . طالبة فقط٥٩ التحقت بكلية الطب ١٩٣٧ و١٩٢٩عامي 

 ١٩٢٨يف عام وتبع ذلك ،  بإنشاء املستشفيات املركزية١٩٢٣اخلدمات الصحية منذ عام تطوير بدأ 
ومت استبدال هذه . مع وجود سريرين فقط للطوارئاملستشفيات الريفية كعيادات خارجية إنشاء 

 ٣٠٠٠٠مكتب صحة لكل (املكاتب الصحية الشاملة  ب١٩٤٠املستشفيات الريفية يف عام 
وكانت أول خدمة صحية متخصصة يتم تقدميها خارج نطاق املدن الكبرية قد بدأت يف  ).نسمة

 وقد استخدمت هذه العيادات املتنقلة أيضاً يف عام . من خالل عيادات العيون املتنقلة١٩٠٤عام 
  . ملكافحة األمراض املتوطنة١٩٢٨

وكان . واليت كانت حتتوي على قسم خاص بالصحة الريفية" وزارة الصحة"مت إنشاء  ١٩٣٦ويف عام 
 ذه املكاتب تقحلأو، إنشاء مكاتب الصحة للقيام باإلجراءات الوقائيةمن مهام هذا القسم 

  .ووحدات متنقلة لتقدمي العالج، أسرة للعناية بصحة األمهات واألطفال

قرر القانون تأسيس وقد . بتحسني الصحة يف الريفاص  واخل٦٤ صدر القانون رقم ١٩٤٢يف عام 
 هذه اإلدارات مهمة وكانت .من مديريات مصر) حمافظة(إدارات للصحة واهلندسة يف كل مديرية 

 وقرر القانون أيضاً إنشاء .يف املناطق التابعة لكل مديرية الصحية العامة للقرى الظروفحتسني 
  ). نسمة١٥٠٠٠٠  واحد لكل صحيجممع(امعات الصحية 

إال أن املشروع توقف بعد عام ، احلماس الذي قوبل به إنشاء امعات الصحيةوعلى الرغم من 
وتناقصت بشكل كبري ،  وذلك عندما آلت تبعية كل اإلدارات الصحية إىل وزارة الصحة١٩٤٧

  .امليزانيات املخصصة للمديريات
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وخالل الفترة التالية هلا .  واحدة من أهم العالمات يف تاريخ مصر احلديث١٩٥٢ يوليو ٢٣تعترب ثورة 

.  الرئيسيأصبحت الدولة هي صانع السياسات واملراقب وأيضاً مقدم اخلدمة" احلقبة الناصرية"
 فقد .فعة كبريةادقوة النظام الصحي تلقى ، إعالن اجلمهورية وصدور قوانني اإلصالح الزراعيمع ف

. للريف للخدمات احلكومية املقدمة يف البنية األساسية الشامل لتوسعلتبنت الدولة سياسة 
وذلك كما جاء يف دستور ، بتقدمي اخلدمة وإتاحتها للجمنيع دون استثناءوأعلن النظام التزامه 

١٩٦٢.  

وبني الوجه البحري والوجه واحلضر والتوزيع املتساوي بني الريف ، والتغطية الشاملة، التحديثكان 
 هي املبادئ األساسية اليت وجهت صنع سياسات تقدمي اخلدمات االجتماعية عامة القبلي

  ".احلقبة الناصرية"واخلدمات الصحية على وجه اخلصوص يف 

 التوسع األول هو؛ عملت الدولة يف اجتاهني رئيسيني، ففي جمال تطوير نظام الرعاية الصحية
واالجتاه الثاين ،  خالل التحديث وبناء املستشفيات والتطوير التقين ملنافذ تقدمي اخلدمةالرأسي من

، الريف إىل اوصوهل و واملناطق احلضريةمد اخلدمات خارج نطاق املدنهو التوسع األفقي من خالل 
  .إىل الوجه القبلي وأيضاً

ذج متكامل للتنمية تأسيس منوخطة م املنجزات الصحية يف تلك الفترة  أه بنيمنوكان 
مت البدء يف تنفيذ هذه اخلطة يف وقد . ه من خاللتعمل الوحدات الصحيةاتمعية الريفية 

  ".أملا آتا"إعالن من سنوات عديدة قبل " الوحدات امعة" اخلمسينيات حتت اسم
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وهي أيضا ، صحة الفرد من املقومات األساسية للمجتمع فهي مطلب أساسي من مطالب احلياة

فاإلنسان الذي تتكامل له صحة نفسية وجسمية هو اإلنسان األقدر ، ضرورة من ضرورات التنمية
  .قيق أهداف التنميةعلى العمل واإلنتاج وحت

والدولة اليت تبغي التنمية البد أن تعمل على محاية صحة الفرد ومنع املرض عنه مث توفري 
راف يف الصحة نتيجة املرض أو اإلصابة أو تلوث البيئة نـحاخلدمات الالزمة لسرعة اكتشاف أي ا

الصحية جيب اعتبارها ولذلك فإن الرعاية ، وتوفري العالج الكامل لشفائه من املرض ومضاعفاته
  .استثماراً يف خطة التنمية

يف ، ولكي يتحقق هذا اهلدف جيب أن تتجه اخلطة الصحية إىل التركيز على الربامج الوقائية
عن طريق الوقاية واالكتشاف املبكر لألمراض ، يهدف أساسا إىل االرتقاء بالصحة، خمطط صحي

عتبار أن اخلدمة الصحية الوقائية هي املسئولية والعالج السليم هلا يف توازن علمي يأخذ يف اال
وهو نشاط تقوم به وزارة ، األساسية لوزارة الصحة كالتزام قومي دون مساس باخلدمات العالجية

تتباين يف قدراا الفنية وأمناطها ، الصحة وتؤديه أيضا هيئات وأجهزة عامة وخاصة متعددة
  .االقتصادية

  لعربيةالسياسة الصحية جبمهورية مصر ا
إتاحة الرعاية الصحية أمام اجلميع مبا يتناسب مع  وضرورة، الصحة هي حق من حقوق اإلنسان

وهذه االستراتيجية األساسية أطلق عليها اسم . كافة الشرائح االجتماعية هي مسئولية الدولة
ة وهي ال تضمن تقدمي اخلدمات الصحية العالجية والوقائي، (PHC)الرعاية الصحية األساسية 

ويتضمن مفهوم . بل تتضمن اخلدمات التعليمية والتنمية االجتماعية واالقتصادية أيضاً؛ فقط
واستخدام ، وأمهية هذه اإلجراءات للمجتمع، الرعاية الصحية األولية أيضا مشاركة اتمع

  .أساليب تكنولوجية بسيطة ومؤثرة واملشاركة الفعالة للعمالة الطبية املساعدة

الربامج ، الصحة البيئية، التثقيف الصحي: اسية للرعاية الصحية األولية هيواملكونات األس
، الوقاية من األمراض املتوطنة، التطعيم وتنظيم األسرة، الصحية لرعاية الطفولة واألمومة

ونشر الوعي بأسس ، توفري األدوية الضرورية، والعالج املناسب لألمراض واإلصابات الشائعة
  . العالج التقليديةالتغذية الصحية وطرق
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وتعرف الرعاية . املساواة والكفاءة، اجلودة، والرعاية الصحية األولية جيب أن تتسم بالشمولية
الصحية األولية املقدمة على أا مستوى الرعاية األولية املقدمة جلميع األفراد اليت تعاجل أكثر 

والعالجية والتأهيلية لتحقيق احلد املشكالت شيوعا يف اتمع من خالل تقدمي اخلدمات الوقائية 
  .األقصى من الصحة والسالمة والرعاية

واحملور األساسي للسياسة الصحية يف اتمع يتحرك يف نطاق التنمية اليت تعمل على محاية 
راف يف الصحة نتيجة نـحوتوفري اخلدمات الالزمة لسرعة اكتشاف أي ا، صحة الفرد ومنع املرض

وتوفري العالج ليصبح قادرا على العمل واإلنتاج بأكرب كفاءة فنية ،  تلوث البيئةأو اإلصابة أو، املرض
قق هذا نـحولكي ، ومن مث فإن الرعاية الصحية جيب اعتبارها استثمارا يف خطة التنمية، وجسمية

 اهلدف جيب أن تعتمد اخلطة الصحية على التركيز على الربامج الوقائية يف خمطط صحي يهدف
الرتقاء بالصحة عن طريق الوقاية من األمراض واالكتشاف املبكر هلا والعالج الكامل أساسا إىل ا

هلا يف توازن علمي يأخذ يف االعتبار أن اخلدمة الصحية الوقائية هي املسئولية األساسية لوزارة 
وهو نشاط تقوم به وزارة الصحة وتؤديه ، الصحة كالتزام قومي دون املساس باخلدمات العالجية

  .ا هيئات وأجهزة علمية متعددة أخرىأيض

  : ترتكز السياسة الصحية يف مجهورية مصر العربية على
تنسيق السياسات بني مؤسسات وأجهزة القطاع الصحي والقطاعات األخرى اليت ترتبط  .١

  .وظائفها وأنشطتها بالصحة العامة

االحتياجات  اجهةتدعيم خدمات الرعاية الصحية األساسية وتوفريها باملناطق احملرومة ملو .٢
   .األساسية جلميع فئات اتمع خاصة األم والطفل

  .توسيع قاعدة املشاركة يف التكاليف املتزايدة للرعاية الطبية .٣

تشجيع اإلنتاج احمللى لتلبية احتياجات املواطنني من الدواء والطعوم واألمصال ووسائل  .٤
  .تنظيم األسرة واملستلزمات الطبية واملعملية

املعلومات مبا يدعم أسلوب اختاذ القرارات وإعداد اخلطط والربامج الصحية تطوير نظم  .٥
  .ومتابعة تنفيذها وتوزيع املوارد املتاحة على احملافظات طبقا الحتياجاا

تنمية املوارد البشرية الصحية جبميع فئاا كماً وكيفاً وتأكيد حسن استخدامها وعدالة  .٦
  .التقنية املتالحقة وضمان جودة األداءتوزيعها ملواكبة التطورات العلمية و

  : هاهـمتعتمد استراتيجيات الصحة على عدة حماور أساسية، أ
  . التأكيد على حق املواطن املصري يف الرعاية الصحية واالجتماعية كحق كفله له الدستور .١

رأة واألسرة االلتزام باملواثيق الوطنية والدولية يف إطار من التعاون اإلنساين مبا خيدم الطفل وامل .٢
  .واتمع

   .املشاركة اإلجيابية يف حتقيق أهداف خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة .٣
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وأنه من ، التأكيد على مفهوم أن األنفاق الصحي هو استثمار ذو عائد كبري بكل املقاييس .٤
الصحية  اتالضروري زيادة نصيب القطاع الصحي يف املوازنة العامة للدولة للوفاء باالحتياج

   .األساسية للمواطن املصري

وتوفري ، التأكد على عدالة اخلدمات الصحية العالجية املتخصصة على أقاليم اجلمهورية .٥
وذلك تيسريا على املواطن وتنفيذا لتوجيهات ، اخلدمات الصحية األساسية للمناطق احملرومة

  .الدولة يف املرحلة القادمة

  : ياالستراتيجية العامة للقطاع الصح
العمل على التنسيق والتكامل بني الوزارات اليت ترتبط أنشطتها بالصحة العامة لضمان  .١

  .رفع املستوى الصحي للمجتمع

والتوسع األفقي ، وتثقيفياً، عالجياً، االرتقاء مبستوى خدمات الرعاية الصحية األولية وقــائياً .٢
  .اينوخاصة مبناطق االمتداد العمر، يف تقدمي اخلدمات املتكاملة

توجيه املوارد املتاحة من خالل االتفاقيات ، وتطوير اخلدمات الصحية وزيادة املوارد املالية لتوفري .٣
   .مواجهة املشكالت الصحية ذات األولوية والدولية لدعم اخلدمات الوقائية

تطوير اخلدمات العالجية والعاجلة مبا فيها اخلدمات التخصصية الدقيقة وتوفريها على  .٤
   .إلقليمياملستوى ا

  .التوسع يف خدمات التأمني الصحي لتغطية فئات جديدة وتطوير نظم تقدمي اخلدمة .٥

  . التوسع جغرافيا يف نظام املؤسسات العالجية السترداد كل أو جزء من نفقات اخلدمة الطبية .٦

تشجيع دور املؤسسات األهلية والتطوعية والقطاع اخلاص الستكمال بعض جوانب اخلطط  .٧
 .الصحية

   .ة اتمع بدوره اإلجيايب يف احلفاظ على صحة أفراده وإصحاح البيئةتوعي .٨

زيادة االهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية لالستفادة من نتائجها يف تطوير اخلدمة  .٩
  : الصحية مثل

o حبوث النظم الصحية Health System Research  

o  البحوث التطبيقية وحبوث العملياتOperational Research  

   .رف على مشاكل أداء اخلدمات وحتليلها واختيار أنسب احللول وتقييم كفاءا وفاعليتهاللتع

خاصة بني الفئات ، التوسع يف استخدام أساليب االستقصاء ومؤشرات التنبؤ باألمراض .١٠
  .املعرضة هلا وسرعة اختاذ اإلجراءات الالزمة للسيطرة عليها

املة بالقطاع الصحي وربط العملية حتسني أسلوب ختطيط تنمية القوى البشرية الع .١١
  .التعليمية باحتياجات اتمع
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  : استراتيجية الربامج الصحية
يف  ويف إطار استراتيجيات السياسة الصحية اليت تستهدفها وزارة الصحة والسكان حاليا

املرحلة القادمة فإن التركيز على الربامج الصحية واألنشطة السكانية وصحة املرأة والطفل 
  : و التايلنـحصحة اإلجنابية كوسيلة لتحقيق األهداف االستراتيجية على الوال

دعم كفاءة برنامج اإلعالم واالتصال والتنسيق مع األجهزة اإلعالمية لتنفيذ برامج التثقيف  .١
  .الصحي اليت تستهدف تغيري األمناط السلوكية والغذائية غري الصحية

  :  األجهزة واجلهات املعنية من خاللدعم الربامج الصحية الوقائية بالتعاون مع .٢

  . التوسع يف التحصينات ضد األمراض وتطوير املعامل لالكتشاف املبكر لألمراض -

  .مراقبة األغذية احمللية واملستوردة لضمان جودا وسالمتها -

   .التحكم يف مصادر التلوث البيئي -

  .تعميم نظام البطاقة الصحية لكل مواطن -

ساسية جلميع املواطنني والعمل على تكامل اخلدمات باملناطق توفري الرعاية الصحية األ .٣
  .الطبية

 .توفري الرعاية الطبية العاجلة جلميع شرائح اتمع بدون أجر ومبعدالت عالية من اجلودة .٤

تطوير املعامل اإلقليمية باحملافظات ملواكبة التقنيات احلديثة لالكتشاف املبكر  ودعم .٥
  .رات الذاتية املعملية إقليمياللمخاطر الصحية وتقوية القد

مع نشر واستخدام التقنيات احلديثة ، رفع كفاءة الرعاية العالجية لألمراض احلادة واملزمنة .٦
ودعم اخلدمات العالجية النوعية دقيقة التخصص وعالية التقنية يف نطاق التنمية 

  .اإلقليمية وبالتنسيق مع اجلامعات ومراكز البحث العلمي

لضمان كفاءة األداء طبقا ، برفع مستوى الكوادر الفنية، بتنمية القوى البشرية زيادة االهتمام .٧
ملواكبة التطورات العلمية ، للمعايري الفنية وتأصيل برامج التعليم املستمر جلميع الفئات

و حتقيق التوازن يف توزيعها جغرافيا وبني مستويات اخلدمة والفئات نـحوالتقنية والتوجه 
  .املختلفة

طاع الدواء من خالل االهتمام بقائمة األدوية األساسية وحتديثها بصفة دورية وتشجيع دعم ق .٨
 .اإلنتاج احمللى وتطوير ودعم معامل وزارة الصحة

للقيام بدورها للتحكم يف ، هذا باإلضافة إىل رفع كفاءة قطاع الصيدلة والرقابة والبحوث الدوائية
وتسجيل األدوية وتستعريها ومحاية اإلنتاج احمللى رقابة جودة املستحضرات الدوائية واحليوية 

مع دعم مراكز املعلومات مركزيا وإقليميا ، والعمل على حسن استخدام الدواء وترشيد استهالكه
وحتديث قواعد البيانات والتحقق من صحتها واالعتماد عليها يف التخطيط الصحي ونشر 

  .البيانات واملعلومات دوريا
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  : لسكانيةالسياسة والربامج ا
اعترب . ظهر االهتمام باملشكلة السكانية من خالل امليثاق الوطين الذي مت إصداره يف الستينيات

ومت أيضا يف . امليثاق النمو السكاين السريع معوقاً جلهود رفع مستوى املعيشة للشعب املصري
، وزارة الصحةالستينات وضع برنامج قومي لتنظيم األسرة يهدف الربنامج الذي أنشئ من خالل 

وقد مت إصدار أول سياسة قومية للسكان عام . إىل خفض اإلجناب وبالتايل خفض النمو السكاين
آخذة يف االعتبار األمهية املتزامنة ألربعة أبعاد متشابكة ، ١٩٧٥ ومت إعادة صياغتها عام ١٩٧٣

  .للمشكلة السكانية يف مصر

  النمو والتوزيع اجلغرايف واخلصائص واهليكل
تبىن السياسة السكانية يف السبعينيات مصحوبا بزيادة يف األنشطة احلكومية املرتبطة كان 

فقد أنشأت وزارة الصحة يف ذلك الوقت قطاعا لتنظيم األسرة ومت تدريب . بتنظيم األسرة
التعليم  وكذلك مت تنفيذ مشروع اإلعالم. موظفي احلكومة على إدارة برنامج تنظيم األسرة

ويهدف إىل زيادة وعى العامة ،  مركز مت تأسيسه للهيئة العامة لالستعالماتواالتصال بواسطة
  .بتنظيم األسرة

وركز بشكل أكرب على االتصال املباشر ، ١٩٨٠وقد مت إصدار تعديل على السياسة السكانية عام 
ووضعت ثالث سياسة سكانية قومية . بني األفراد واألنشطة احمللية لتشجيع تنظيم األسرة

وقد ركزت هذه السياسة . عقب إنشاء الس القومي للسكان يف منتصف الثمانينيات) يةاحلال(
  .مرة أخرى على خطورة املشاكل السكانية وإدراك التفاعل بني السكان والتنمية

، ١٩٩٤الذي عقد بالقاهرة عام ) ICPD(مؤخرا وبناء على توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
حتقيق األهداف السكانية املصرية لتشمل توافر خدمات الصحة اإلجنابية  يةمت توسيع استراتيج

على  كما ركزت االستراتيجية اجلديدة. وتأييد جمهودات التنمية احمللية للمنظمات غري احلكومية
  .االهتمام بتعليم املرأة ونادت بزيادة فرص العمل للسيدات لتقليل الفجوة النوعية

لتعكس املسئولية ، )MOHP(وزارة الصحة والسكان ، ارة الصحةأصبحت وز، ١٩٩٦يف يناير 
 .املتزايدة ألنشطة القطاع السكاين

قامت وزارة الصحة والسكان بدمج خدمات ، واستجابة لالعتبارات اليت مت إعالا يف مؤمتر القاهرة
لتوسع يف كما مت ا". صحة املرأة"هو برنامج ، تنظيم األسرة وصحة األم والطفل يف برنامج أوسع

قامت ، وكجزء من هذه اهودات. خدمات تنظيم األسرة خاصة حملدودي الدخل وريف الوجه القبلي
 عيادة تنظيم أسرة متنقلة ٣٠٠وزارة الصحة والسكان بتجديد معظم العيادات وإضافة أكثر من 

  .لتحسني توفري اخلدمات

يهدف الس  و".لس القومي للمرأةا"مت إنشاء ، باإلضافة إىل ذلك ومع مطلع األلفية اجلديدة
أساسا إىل زيادة دور املرأة يف اتمع املصري وتقليل الفجوة بني الرجل واملرأة يف مجيع ااالت 

  ). اخل..العمل، التعليم(
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الرعاية الصحية من املوضوعات ذات األمهية بالنسبة للمصريني والقيادات  وتعترب الصحة
تواجه مصر اختيارات صعبة يف حماولة تلبية ، وكما هو احلال يف كثري من البلدان، اسيةالسي

  .املطالب والتوقعات املتزايدة للسكان

الصحية للسكان  ولقد حققت مصر خالل احلقبة املاضية تقدما حقيقيا وملموسا يف اخلدمات
  يزال هناك تباينات عريضةبالرغم من هذه املكاسب فال و.وخفض نسبة اإلجناب الغري مرغوب فيه

وسوف تزيد من احلاجة إىل ، كذلك بدأت التحديات الصحية اجلديدة يف الظهور، يف احلالة الصحية
  .عالج األمراض وتغيري السلوك

 والتقارير (DHS) ١٩٩٥بالرغم من وجود مفارقات بني نتائج املسح الدميجراىف الصحي لعام 
فإن كال املصدرين متممان ) CAPMAS(تعبئة واإلحصاء املنشورة بواسطة اجلهاز املركزي لل

ويؤكدان أنه خالل احلقبة املاضية مت إحراز تقدم ملموس يف زيادة العمر املتوقع للفرد ، لبعضهما
إال أن الفرق كبري بني ، وكذلك خفض نسبة احلمل الغري مرغوب فيه، وخفض وفيات األطفال الرضع

فمؤشرات وحضر الوجه البحري أفضل من مؤشرات الوجه ، ةواحملافظات احلضري، خمتلف املناطق
 .القبلي وهذا االختالف يظهر على وجه اخلصوص يف املناطق الريفية

  : واملؤشرات التالية توضح األنشطة والربامج الناجحة يف مصر
  ).١٩٩٢( سنة ٦٥,٥العمر املتوقع للفرد عند الوالدة حاليا هو -

، فيات الرضع خالل اخلمس عشرة سنه املاضيةيف معدل و% ٣٥هناك اخنفاض بنسبة  -
حيث ميثل ، واالخنفاض يف وفيات األطفال األقل من مخس سنوات كان أكثر من ذلك بكثري

 ١٩٩٥كما يبني املسح الصحي الدميوجراىف لسنة ، من االخنفاض لنفس الفترة% ٤٠
)DHS .(املســح فاألرقام حسب. فإن االختالف بني مصدري البيانات كبري، ومع ذلك 

 لوفيات السنة ١٠٠٠/ ٨١ و٦٣/١٠٠٠فنجد أن ، أكثر بكثري) DHS(الصحي الدميوجراىف 
، على التوايل) UNDER 5 MR( ســـنوات ٥والوفيات حتت سن ) IMR(األوىل من العمر 

بينما األرقام حسب تقارير وزارة الصحة والسكان جند فيها أن معدل الوفيات للسنة األوىل 
 ٤٠/١٠٠٠على التوايل هي ) U-5 MR( سنوات ٥ والوفيات ألقل من )IMR(من العمر 

  ٥٤/١٠٠٠ سنوات ٥ < واألطفال ٤٤/١٠٠٠معدل وفيات الرضع حاليا . ٦٠/١٠٠٠و
)DHS 2000(.  

هي ) ١٩٩٢واليت قدرت يف املسح القومي لوفيات األمهات لسنة (نسبة وفيات األمهات  -
 حالة وفاة لكل ٨٣وصل هذا املعدل إىل ، ي حالة وفاة لألمهات لكل مائة ألف مولود ح١٧٤
 ).الطفل ومشروع صحة األم (٢٠٠٠ مولود حي سنة ١٠٠٠

وتصل ، انتشار مصادر تنظيم األسرة وارتفاع نسبة معرفة الطرق املختلفة بدرجة جيدة -
  من السيدات املتزوجات % ٥٦نسبة املستخدمات لوسائل تنظيم األسرة إىل 

)DHS 2000 .( 
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، أصبحت من اخلربات الناجحة وامج الصحية الرأسية دعما عامليا كبرياالقت بعض الرب -
مثل الربنامج املوسع للتطعيمات وبرنامج مكافحة التهابات اجلهاز التنفسي احلادة 

 . وبرنامج مكافحة اإلسهال وبرامج األمومة اآلمنة

  
  وفيات األطفال ووفيات الرضع): ١-١(جدول 

  ٢٠٠٠طفال لفترات مخسية سابقة على املسح، مصر معدالت وفيات الرضع ووفيات األ
السنوات 
السابقة 
 للمسح

مركز الفترة 
التقرييب أو الفترة 

 املرجعية

وفيات حديثي 
 الوالدة

وفيات ما بعد 
 حديثي الوالدة

وفيات 
 الرضع

وفيات 
 األطفال

وفيات األطفال دون 
 اخلامسة من العمر

٥٤,٣ ١١,٣ ٤٣,٥ ١٩,٦ ٢٤,٠ ١٩٩٨ ٤-٠ 

٨٤,٢ ١٩,٤ ٦٦,١ ٣٢ ٣٤ ١٩٩٣ ٩-٥ 

١٠٢,٥ ٣٠,٥ ٧٤,٢ ٣٧ ٣٧,٢ ١٩٨٨ ١٤-١٠ 

١٤٠ ٤٦,٢ ٩٨,٣ ٥٤,٣ ٤٤ ١٩٨٣ ١٩-١٥ 

  
  املعرفة بوسائل تنظيم األسرة): ٢-١(جدول 

  ٢٠٠٠ – الاليت يعرفن وسائل معينة لتنظيم األسرة مصر ٤٩ -١٥نسبة السيدات املتزوجات حاليا يف فئة العمر 

 الوسيلة
الاليت نسبة السيدات 

  (%)يستعملن الوسيلة

 ١٠٠ أي وسيلة
 ١٠٠ أي وسيلة حديثة

 ٩٩,٩ احلبوب
 ٩٩,٩ اللولب
 ٩٩,٤ احلقن

 -- حاجز مهبلي
 ٥٨ كرمي/ أقراص فوارة 

 ٦٨,١ الواقي الذكرى

 ٧٤,٩ تعقيم املرأة

 ١٥,٧ تعقيم الرجل

 ٨٣,١ كبسولة حتت اجللد

 ٧٧,٨ أي وسيلة تقليدية

 ٣٨ فترة األمان

 ٣١,٣ القذف اخلارجي

 ٦٩,٢ إطالة فترة الرضاعة

 ١,٥ وسائل أخرى

 ١٤٣٨٢ عدد السيدات
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الصحة للجميع حبلول عام " استمرت وزارة الصحة والسكان خالل التسعينيات يف رفع شعارها 

، وحتت هذا الشعار قامت احلكومة بوضع األولوية للوفاء باالحتياجات الصحية لألطفال، "٢٠٠٠
.  تعترب عقد تنمية ومحاية الطفل املصري١٩٩٩ -١٩٨٩وذلك عقب إعالن الرئيس مبارك أن الفترة 

يف نفس الوقت مت تأسيس الس القومي للطفولة واألمومة حتت رئاسة كل من سيدة مصر األوىل 
  .لتنسيق اجلهود بني الوزارات يف جمال األنشطة اخلاصة باألطفال واألمهات، يس جملس الوزراءورئ

قامت وزارة الصحة والسكان بالتركيز على الربامج القومية ، ومن أجل حتسني صحة الطفل
ونشر برنامج ، وخاصة االلتهابات الرئوية، وعدوى اجلهاز التنفسي احلادة، للوقاية من اإلسهال

وقد مت وضع األهداف اخلاصة بالقضاء على شلل األطفال والتيتانوس الوليدى . م األطفالتطعي
 وقد قامت وزارة الصحة والسكان بتوجيه االهتمام أيضا إىل تقليل وفيات ٢٠٠٠قبل حلول عام 
من خالل حتسني جودة الرعاية الصحية املقدمة للمواليد يف املنازل والوحدات ، حديثي الوالدة

  . من خالل رعاية ما بعد الوالدةالصحية

بالتركيز ، عقب دمج خدمات الصحة والسكان يف وزارة الصحة، وقد قامت وزارة الصحة والسكان
، وقد مت تبىن سياسة إصالح مرحلية. على أمهية دمج تنظيم األسرة ورعاية صحة األم والطفل

وقد .  جودة اخلدمات الصحيةلتوسيع قاعدة املستفيدين بالتامني الصحي وإدخال تغريات لتحسني
وكذلك التعويضات اليت ، مت توجيه االهتمام إىل حتسني توزيع القوى العاملة يف جمال الصحة

جلمع وحتليل ، كما مت إدراك االهتمام بالتركيز على نظم املعلومات.  للعاملني بالصحةنـحمت
 اخلطوات الالزمة وتسهيل استخدام املعلومات الصحية على مجيع املستويات وقد مت أخذ

ومن املتوقع أن يكون جلميع خطط سياسة اإلصالح الصحي تأثري إجيايب ، لترسيخ هذه األنشطة
  .على صحة األم والطفل
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  السلبيات املوجودة يف النظام الصحي
وجود مفارقات بالنسبة ملعدالت الوفيات واملرض بني األطفال أقل من مخس سنوات وحديثي  .١

ه االختالفات تتضح يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية وبني الوجه وهذ، الوالدة واألمهات
  .البحري والوجه القبلي

فإن هذا االخنفاض قد وصل ،  سنوات٥ <بالرغم من االخنفاض امللحوظ يف وفيات األطفال  .٢
وهناك حاجة لتركيز اجلهود خلفض وفيات حديثي الوالدة اليت ) (PLATEAUحلالة من الثبات 

   .من معدل وفيات األطفال الرضع% ٥٠إىل تصل اآلن 

دون املتوسط من وجهة نظر ، تعترب نوعية الرعاية الصحية املقدمة بواسطة الوحدات العامة .٣
. وهذا يوضح قلة استخدام هذه الوحدات بالرغم من وجود تغطية جيدة. مستخدمي اخلدمة

مثل رعاية ما قبل : هذا إىل جانب اخنفاض استخدام بعض اخلدمات الصحية بصورة حرجة
خدمة يف % ٣٩(% ٥٠فقد بلغت نسبة احلوامل الاليت يتلقني رعاية ما قبل الوالدة حوايل ، الوالدة

% ١٥وىف األماكن الريفية تكون هـذه النسبة ) خدمات القطاع احلكومي%١٣، القطـــاع اخلاص
  . فقط

دات قمن بزيارة مقدم خدمة وتشري نتائج املسح الدميجراىف إىل انه بالرغم من أن غالبية السي
أي رعاية محل ، فإن كثريا منهن مل يتلقني رعاية شاملة، طيب يف فترة ما خالل احلمل

وبصفة خاصة حيصل عدد ليس بالقليل من السيدات على حقن ، وتطعيمات التيتانوس
كما أن هناك عددا من السيدات الاليت زرن مقدم ، التيتانوس دون احلصول على رعاية محل

مة لرعاية غري متعلقة باحلمل ومتثل هؤالء السيدات فرصا لتحسني انتشار خدمات رعاية خد
  .احلمل

  استشارة مقدم خدمة طبية خالل احلمل): ٢-١(شكل 

ال توجد رعاية رعاية محل - حقن التيتانوس و /أو أي رعاية أخرى  

  

 تتلقى مساعدة بواسطة مولدات مدربات% ٧,٤منهم ، من حاالت الوضع تتم ىف املرتل% ٥٢ .٤
من وفيات % ٦٠ألمهات تظهر أن حواىل ودراسات وفيات ا، تتلقى مساعدة من دايات% ٣٥,٥و

من هذه الوفيات تكون بسبب بعض % ٩٠وأن ، األمهات حتدث ىف الوحدات الصحية الطبية
  . العوامل الىت ميكن جتنبها
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بينما يظهر نقص التغذية احلاد على أنه مشكلة هامشية إال أن معدالت اإلعاقة بالنسبة  .٥
،  سنوات٥يب ثلث األطفال املصريني حتت سن وتص، للنمو تعترب عالية بدرجة غري مناسبة

من % ٣٨نسبة األنيميا تصل إىل ، من األطفال أقل وزنا بالنسبة ألعمارهم% ١٢كما أن 
نقص اليود منتشر بصورة . بني احلوامل واملرضعات% ٢٢، األطفال قبل السن املدرسى

) أ(قص فيتامني هذا اىل جانب ن،  حمافظات وميثل ذلك مليونان من السكان٩ملحوظة ىف 
  .والزنك

فقط يعتمد % ٣٤فإن ، بالرغم من أن الرضاعة الطبيعية ال تعترب مشكلة بني املصريني
  .اعتمادا كليا على الرضاعة الطبيعية خالل أربعة أشهر األوىل من العمر

) التلفزيون(خاصة الىت يستخدم فيها الوسائل املرئية املسموعة، محالت التوعية الصحية .٦
 كبري ىف الوصول للمجتمعات احمللية والترويج لتغيري السلوكيات املتعلقة ببعض هلا تأثري

والوقاية من ، واستعمال حملول معاجلة اجلفاف، املمارسات مثل استعمال موانع احلمل
ومع ذلك أظهرت التجارب أن هذه املنافع متيل اىل ، واألهتمام بالتطعيم، التيتانوس الوليدى

ال يقوم مقدمو اخلدمة الصحية بتقوية هذه الرساالت وإدخال التالشى سريعا حينما 
  . التغريات املناسبة ىف تقدمي الرعاية وحتسني االستشارات الشخصية

يتطور متوسط عمر الفرد وبالتاىل شكل وتوزيع السكان واألوبئة مبصر وهذا يؤدى إىل التغيري  .٧
 سنه ١٥ <ة السكان نسب و.للخدمات الصحية) NEED(واحلاجة ) DEMAND(ىف الطلب 

ومن %) ٦(حواىل  وعدد السكان فوق سن الستني يعادل فقط%) ٥٧(مازالت مرتفعة جدا 
املتوقع زيادة هذه النسبة وبالتاىل سوف يزيد طلب الرعاية الصحية املكلفة لفئة املسنني 

 واإلنفاق، واملرضى البالغون يستهلكون نسبة كبرية من موارد القطاع اخلاص. وكبار السن
واألوعية الدموية ، وبالنسبة لألمراض املزمنة مثل القلب. على الصحة يتوقع منوها سريعا
فما زالت متثل مشاكل كبرية ومهملة اىل حد كبري وحتتاج ، واألورام والسكر والدرن واإلصابات

  . اىل املواجهة الصرحية

فاض النسيب يف األمراض إن التحول الوبائي والذي يواكبه اهتمام أكثر بأمراض البالغني واالخن
  . اء مصرنـحاملعدية حتدث بطريقة غري متجانسة يف أ

ومع ذلك فإن التغيري يف أشكال املرض وهياكل العمر للسكان هي متغريات 
  .هامة جيب أخذها يف االعتبار عند إصالح النظام الصحي

اض مستوى اخلدمة إىل جانب هذه املؤشرات هناك عدد من املؤشرات األخرى اليت تبني مدى اخنف
ومن . الصحية مما جعل احلاجة ملحة وعاجلة للبدء يف تنفيذ برنامج إلصالح القطاع الصحي

  : أمثلة هذه املؤشرات
على ) ( مولود حي١٠٠,٠٠٠ لكل ١٧٤ (١٩٩٣الوالدة عام  ووفيات األمهات بسبب احلمل -

  .القبليخاصة الوجه  وويرتفع هذا الرقم يف بعض احملافظات) مستوى اجلمهورية

 يف صعيد ٧ قبل أن يصل اخلامسة من عمره وواحد من بني كل ١٢ميوت طفل من بني كل  -
  . وذلك بسبب أمراض االلتهابات الرئوية واإلسهال، مصر
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سواء من خالل التأمينات ، من السكان يستفيدون من التأمني الصحي% ٤٠أقل من  -
  .االجتماعية أو القطاع اخلاص

وذلك نتيجة ) العيادات اخلاصة(ألساسية تكون يف القطاع اخلاص من زيارات الرعاية ا% ٦٠ -
  : إىل القطاع اخلاص بسبب) PUBLIC(حتويل األطباء ملرضى القطاع احلكومي 

نتيجة لضعف التدريب وعدم ) أدوية وأجهزة(ضعف إمكانيات القطاع احلكومي  �
  . الالزمة خاصة اجلزء العملي الكتساب املهارات وكفايته

 . جلمهور عن أداء القطاع احلكوميعدم رضاء ا �

وال ، مقارنة باملعدالت الدولية، إمجايل اإلنفاق احلكومي على القطاع الصحي ضعيف -
يكفى للتوسع لتغطية الفئات الفقرية واحملدودة الدخل مع وجود الزيادة السكانية 

  .ومواجهة األمراض املزمنة غري املعدية واملرتفعة يف تكاليف عالجها

  .تهالك األدوية واإلنفاق عليها مع وجود ضعف يف الرقابة على عدالة التوزيعارتفاع اس -

  .من وفيات احلاالت احلرجة والطوارئ نتيجة عدم الدقة يف التعامل الطيب معها% ٥٠ -

 جهة حكومية وتابعة للقطاع العام تقدم ٢٩تعدد اجلهات املقدمة للخدمة حيث يوجد  -
 .ون أو تنسيقاخلدمات الصحية وال يوجد بينها تعا

نسبة كبرية من دخلهم للرعاية الصحية ) األقل دخال(ينفق األشخاص والعائالت الفقرية  -
 .مقارنة مبا يدفعه القادرون

#�	� *�+,�  
بأفضل املمارسات الطبية احلديثة  نظام رأسي حيد من فرص االستفادة، النظام الصحي احلايل

، إن الرعاية الصحية ليست متاحة جغرافياً أو مالياًإذ ، اليت تعمل على حتقيق الكفاءة واجلودة
برغم زيادة ، بشكل عادل ومنصف بني فئات املواطنني ذوى الدخول املتفاوتة يف خمتلف احملافظات

أعداد األطباء وأسرة املستشفيات املخصصة للرعاية العالجية من املستوى الثاين والثالث يف املدن 
، املناطق الفقرية تعاىن من نقص الرعاية الصحية وزيادة تكلفتهافإن الريف و، واملناطق احلضرية

مما يؤكد ضرورة وضع إستراتيجية تعمل على حتقيق أفضل قيمة للخدمات الصحية مقابل 
  .األموال اليت تنفق عليها من ميزانية الدولة

اخلرباء  ساهم فيه كثري من، قامت وزارة الصحة والسكان بإعداد برنامج إلصالح القطاع الصحي
، واإلصالح الصحي يعىن البناء على اإلجيابيات املوجودة يف النظام احلايل. خارج مصر ومن داخل

وإصالح وتقومي جوانب الضعف والسلبيات من أجل الوصول وإجناز األهداف الصحية ومن أجل 
صر لذلك فإن برنامج إصالح القطاع الصحي يف م، التنسيق والتعاون بني مجيع قطاعات الدولة

 .يعمل على تشجيع القطاع الصحي اخلاص لتدعيم أهداف الصحة
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  : واملبادئ األساسية لربنامج اإلصالح الصحي يف مصر هي
وتعىن تغطية مجيع املواطنني مبجموعة متكاملة من : )Universality(التغطية الشاملة  �

ة املتكافئة اخلدمات األساسية ذات األولوية حبيث يكون لكل فرد يف أي مكان نفس الفرص
  .للحصول على الرعاية الصحية األساسية واالستفادة منها

وأيضا أماكن تقدمي ، وهي ضمان وحتسني مستويات الرعاية الصحية: )Quality(اجلودة  �
لتعظيم القدرات التشخيصية واإلكلينيكية ورفع ) املستشفيات/ الوحدات (اخلدمات 

  .اء اخلدمةمستوى التعليم الطيب والتمريضي والتدريب أثن

بينما ، متويل اخلدمات الصحية يعتمد على القدرة على دفع التكلفة: )Equity(العدالة  �
لذا سوف يكون لكل املناطق واألفراد نصيب عادل ؛ يعتمد تقدمي اخلدمات على احلاجة إليها

  .يف احلصول على اخلدمة الصحية

بناء ، شرية واملنشآت الصحيةختصيص وتوزيع املوارد املالية والب: )Efficiency(الكفاءة  �
حبيث ) Cost Effectiveness(على احتياجات املواطنني وزيادة الفاعلية مقابل التكلفة 

  .حتصل احلكومة واملواطنون على أكرب قيمة صحية مقابل ما ينفق من أموال

وتعىن ضمان دوام نظام اإلصالح الصحي وخدماته : )Sustainability(االستمرارية  �
  .خاصة األجيال القادمة وذاتية لصاحل صحة املواطننيوكفاءته ال

  استراتيجيات اإلصالح الصحي
برنامج اإلصالح الصحي عملية متشابكة ومستمرة حتتاج إىل قيادة حكومية وتعاون بني القطاع 

  .واخلاص ومشاركة اتمع) العام(الصحي احلكومي 

عقدين القادمني للنظام الصحي وبرنامج اإلصالح الصحي يقدم رؤية وخطة مستقبلية يف ال
  .مبنية على واقع مصر اليوم وآمال ورغبات الشعب املصري وقياداته

من اإلصالح متهد للتوجه للهدف النهائي ) ٢٠٠٣– ١٩٩٨(ومرحلة السنوات اخلمس األوىل 
تشمل برامج الصحة العامة ، وتبدأ باستراتيجية جديدة للرعاية األساسية، للتغطية الشاملة

ملستوى الصحي وعالج املشكلة السكانية واخلدمات الوقائية والعالجية متضمنة أوجه العالج ورفع ا
دف الوزارة إىل أن تعد خطة خدمات رعاية أساسية ذات جودة وفاعلية عالية  وداخل املستشفيات

  ).Basic Benefit Package ()جمموعة اخلدمات الصحية األساسية(تستطيع الدولة حتمل تكلفتها 

يف   عن الرعاية الصحية األولية- مبا فيهم ذوو الدخول الضعيفة -حاليا يبحث أغلب املواطنني و
القطاع اخلاص ألن خدمات الرعاية األولية احلكومية غري كافية ويشعر كثريون أن كفاءا دون 

قطاع للحصول على الرعاية الصحية األولية من ال) مالياً(ويتحمل الفقراء عبئا كبريا ، املطلوب
  . اخلاص

واهلدف من اإلصالح الصحي يف هذا اال هو متويل ودفع مقابل خدمات الرعاية الصحية األولية 
  .من خالل كيان تأميين موحد جيمع بني اإلنفاق الصحي العام واخلاص
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وجتعلها أكثر فاعلية ، وهذه الطريقة للتمويل من املتوقع أن تتيح حسن استخدام األموال املتاحة
وقد وجد أنه من الضروري .  إنفاق ذوى الدخول الصغرية من الفقراء على الرعاية الصحيةوختفض

وأن فصل ، حتسني الرقابة على جودة وفاعلية الرعاية الصحية والتعرف على رأى املنتفعني باخلدمة
التمويل عن تقدمي اخلدمات يعطى املنتفعني حق اختيار مقدم اخلربة وال يلزمهم مبقدم خدمة 

يكون لدى مقدمي اخلدمات من القطاع العام واخلاص حافز أكرب ، وة معني أو جبهة حمددةصحي
ورضاء كل من مقدمي اخلدمة ، لتحسني جودة خدمام واجتذاب املرضى واالحتفاظ م

  .الصحية واملنتفعني ا

وفصل مهام التمويل عن تقدمي الرعاية الصحية األساسية سيسمح لكل جهاز صحي بتنمية 
  .والتركيز على تطوير اخلدمات اردهمو

، متشيا مع األهداف واملبادئ األساسية لربنامج إصالح القطاع الصحي جبمهورية مصر العربية
فإن اهلدف هو إجياد خدمات رعاية أولية فعاله وذات جودة عالية تستطيع الدولة أن تتحمل 

وزع تلك املكاسب وما وت، وتقدم مستوى جيدا من املكاسب الصحية للمواطنني، تكلفتها
  .يصاحبها من تكلفة بعدالة على األفراد حسب احتياجام وقدرام على دفع التكلفة

جمموعة "واملوارد املتاحة للرعاية األولية تركز على جمموعة حمددة من اخلــدمات ذات األولوية 
 حاجة خاصة من هو يف، واليت سوف يستفيد منها كل مواطن" اخلدمات الصحية األساسية

وينتج عنها أكرب خفض ألعباء املرض وما يتم إنفاقه على ، شديدة إليها مثل النساء واألطفال
  .وكذلك يساهم يف تقليل التباين بني املناطق احلضرية والريفية، الرعاية

وحيث إنه ال ميكن واقعيا أن تكون كل اخلدمات الصحية متاحة على كافة مستويات اخلدمة يف أي 
جيب وضع أولويات للخدمات الصحية اليت جيب إتاحتها وتوفريها مباشرة يف وحدات فإنه ، دولة

  .من خالل نظام اإلحالة إىل املستويات األعلى، الرعاية الصحية األولية أو بطريق غري مباشر

وعند اختيار اخلدمات اليت تدخل يف جمموعة اخلدمات الصحية األساسية يف مصر مت مراعاة 
   :املعايري اآلتية

  . احتياجات املواطنني الصحية -

  .شدة األمراض اليت تصيب املواطنني -

العالقة بني التكلفة والفاعلية يف التداخالت اليت تتخذ لعالج تلك األمراض للحصول  -
  .على أكرب مقابل صحي لألموال اليت يتم إنفاقها

 .توفري املوارد املالية -

  : وتشمل جمموعة اخلدمات الصحية األساسية
عالج احلاالت  وتشخيص، مراقبة منو وتطور الطفل، التطعيمات: ة الطفلخدمات صح -

  .املرضية الشائعة بني األطفال الصغار ورعاية حديثي الوالدة

، خدمات التوليد ورعاية األم أثناء فترة النفاس، رعاية األم أثناء احلمل: خدمات صحة األم -
  .التثقيف الصحي وخدمات تنظيم األسرة
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  : ة لكل األعمارخدمات صحية مقدم -

  .مكافحة وعالج األمراض املعدية �

  .عالج الدرن �

  .عالج األمراض املتوطنة �

  .اكتشاف وعالج عدوى اجلهاز التناسلي واألمراض املنقولة جنسياً �

  : مكافحة وعالج األمراض املزمنة واألمراض غري املعدية مثل �

o حاالت السكر اليت ليس هلا مضاعفات.  

o رتفعاكتشاف وعالج ضغط الدم امل.  

o اكتشاف وعالج حاالت قصور الدورة الدموية.  

o اكتشاف وعالج أمراض العيون.  

o اكتشاف وعالج احلميات.  

o خدمات الرعاية العاجلة.  

o اجلراحات الصغري الطارئة.  

  عناصر املسار السريع لربنامج اإلصالح
جتاه سيتأثر اال ومن املعروف أن كثريا من توصيات اإلصالح الصحي سوف تأخذ وقتا للتطبيق

النهائي للتغيري يف التنظيم والتمويل للرعاية األولية بالبيئة االجتماعية والسياسية 
ومع ذلك فهناك جمموعة من اخلطوات ميكن تنفيذها لتساهم على املدى القصري يف ، واالقتصادية

  .عملية اإلصالح بغض النظر عن االستراتيجية واالجتاه النهائي

  : ن متويلها وتطبيقهااملمك" املسار السريع"أنشطة 
  .إنشاء جلنة التخطيط والتقييم ومتابعة عملية اإلصالح -

 .حتديد جمموعة اخلدمات األساسية -

 .عمل استراتيجيات بديلة إلقامة نظم املعلومات املطلوبة -

 .حتديد وتطبيق قائمة األدوية الضرورية لدعم جمموعة اخلدمات -

 .وضع سياسة قومية للدواء -

 .ودةإنشاء وحدة حتسني اجل -

 .وضع خطة مخسية كاملة للتمويل الصحي -

 .وضع خطة استثمارية تفصيلية لتحديث املنشآت متزامنة مع تطبيق اإلصالح -

 .وضع خطة قومية للتدريب لتحديث مهارات األطباء واملمرضات -

 .وضع منهج للتعليم الطيب يتيح للفريق الطيب تقدمي خدمات الرعاية األولية بكفاءة -
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 .يف إطار داخل هيئة التأمني الصحي،  التمويل وتقدمي اخلدمةالفصل بني وظيفيت -

   .االستثمار يف تطوير القطاع اخلاص -

  دور وزارة الصحة والسكان يف اإلصالح الصحي
تبدأ استراتيجية اإلصالح الصحي بتطوير العالقة بني وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمني 

  . والنظم اإلداريةمما يؤدى إىل حتسني املوارد البشرية، الصحي

، ومبا أن وزارة الصحة هي املسئول األول عن تنظيم وتنسيق وحتليل كل أنشطة القطاع الصحي
وتتحمل احملافظات واملراكز تدرجييا ، فإا تقوم بتخطيط سياسة متطورة لربامج الصحة العامة

دخال التعديالت حسب إلدارة الرعاية الصحية وتكون لديها املرونة إل، مسئوليات وسلطات متزايدة
وتصبح هيئة التأمني الصحي كيانا ماليا قوميا جديدا للتأمني الصحي ، االحتياجات احمللية

كما تتحمل وزارة الصحة والسكان . وعليه املسئولية األوىل لتمويل الرعاية الصحية، االجتماعي
ر بني كل من تقييم برامج إصالح القطاع الصحي وتنسيق األدوا ومتابعة ومسئولية تنفيذ

  .املؤسسات العامة واخلاصة املشاركة يف الربنامج

تقوم الوزارة بتوفري آليات جديدة لتسهيل الدعم الفين واإلداري ، ومن أجل حتقيق هذه الغاية
، لعملية إعادة التنظيم املطلوبة لنظام تقدمي خدمات الرعاية الصحية واالرتقاء بنظم املعلومات

الدعم الفين وإدارة حتسني اجلودة واملركز القومي للمعلومات يف جمال فقد أنشأت الوزارة مكتب 
  .الصحة والسكان كأمثلة للدعم املطلوب

  كيفية متويل برنامج اإلصالح الصحي
ة نـحمع بعض املشاركة الفعالة من الدول املا، املمول الرئيسي هلذا الربنامج هو احلكومة املصرية

. باإلضافة إيل قرض من البنك الدويل، ية األمريكية واالحتاد األوريبواملساعدة الفنية من وكالة التنم
يتم جتربة اإلصالح الصحي يف بعض احملافظات كمشروع استرشادي الختبار املشروعات املتكاملة 
املقترحة إلصالح نظام الرعاية الصحية األولية وتنقيحها يف مواقع جتريبية يف ثالث حمافظات 

وهي ، اء اجلمهوريةنـحوالبيئية واموعات السكانية املختلفة يف مجيع أمتثل األحوال الصحية 
ويتم تنفيذ هذا املشروع التجرييب لربنامج إصالح القطاع ،  سوهاج– املنوفية –اإلسكندرية 

الصحي تدرجييا وعلى مراحل إلعطاء الفرصة للتجربة وملقدمي اخلدمة واتمعات املشاركة يف 
  .التجربة

  يات حتقيق استراتيجية اإلصالح الصحيمدخالت وآل
وهو ، التركيز على الوقاية وتغيري املفهوم من التعامل مع احلدث عند وقوعه إىل التنبؤ به -

وذلك بالتحرك ملنع حدوثه وذلك من خالل إدخال اللقاحات والطعوم ، نظام الترصد
  .اجلديدة واحلديثة

مما يؤدى إىل السيطرة على كثري من ، %٩٧زيادة نسبة التغطية بالتطعيمات اإلجبارية إىل  -
 .األمراض املعدية وأمراض الطفولة
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بالتركيز على تقدمي جمموعة ، إعادة هيكلة القطاع الصحي وتطبيق نظام طب األسرة -
 .من اخلدمات األساسية الوقائية والعالجية والتأهيلية

 .يل الالزم لتنفيذهاالتوسع يف برامج التدريب وتوفري التمو واالهتمام باملوارد البشرية -

تطبيق نظام اجلودة الشاملة وذلك لتنسيق تطوير وتوزيع ومراقبة مستوى الرعاية  -
 .ومستوى اخلدمة يف مواقع تقدميها

 .تطوير السياسات التمويلية للقطاع الصحي بناء على دراسة اقتصادية -

  .زيادة خمصصات اخلطة االستثمارية ملشروع القطاع الصحي -
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  )طبيب األسرة(طب األسرة . ١
  .هو حجر الزاوية يف منوذج الرعاية الصحية األساسية احلديثة، طب األسرة

  : وطب األسرة ختصص يضمن

كما أنه ، فطبيب األسرة ميثل اللقاء األول مع أفراد األسرة: استمرارية ومشولية العالج -
وهذا يساعد أكثر على تفهم كافة العوامل اليت تؤثر على ، يقوم بعالجهم مجيعاً

  .صحة الفرد

حيث إن طبيب األسرة هو مقدم اخلدمات الصحية األولية واملسئول عن : التنسيق -
  .اإلحالة يف احلاالت اليت تستدعى مستوى أعلى لتقدمي اخلدمة

ة على ممارسة نظام طب األسرة مرتبا حسب وقد ركز النموذج اجلديد للرعاية الصحية األولي
  : املستويات اآلتية لزيادة إمكانية احلصول على الرعاية الصحية املطلوبة

  .لتقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية األساسية ملرضى العيادات اخلارجية: وحدات صحة األسرة

النساء ، راض الباطنيةاألم، لتقدمي خدمات ختصيصية يف جمال طب األطفال: مراكز صحة األسرة
   )األشعة/ معمل (والتوليد وحتتوى على قسم للجراحات الصغرية واخلدمات التشخيصية 

  .وخدمات اجلراحات واحلاالت العاجلة، تقدم خدمات عالجية خارجية وداخلية: املستشفيات املركزية

كما يقدم هذا ، بائهملألسرة لتغيري أط تعطى الفرصة، ولدعم وحتسني اجلودة وزيادة رضاء املنتفع
حىت تقلل من حاجتهم إىل ، النظام حوافز جيدة ملقدمي اخلدمة اعتمادا على جودة األداء واإلنتاج

  .العمل يف أكثر من مكان

  : أهداف برنامج طب األسرة
  .دراسة اتمع املستهدف باخلدمة وحتديد املشاكل الصحية واالقتصادية واالجتماعية -

 .ل وبيان حجمها وأسباا ومدى تأثريها على اتمععمل حتليل هلذه املشاك -

 .وضع تصور وخطة عمل حلل هذه املشاكل -
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 .حتديد احتياجات اتمع -

 .دعم التعاون مع اتمع بفئاته املختلفة لدراسة املشاكل ووضع احللول املناسبة هلا -

 .دعم التعاون مع اهليئات املختلفة ذات العالقة -

  : استراتيجيات الربنامج
إيفاد أطباء الرعاية الصحية األساسية للحصول على مؤهالت عليا يف جمال طب األسرة  .١

  .من كليات الطب املختلفة

عمل برامج تدريبية لألطباء واملمرضات وخمتلف الفئات العاملة يف وحدات الرعاية  .٢
 : الصحية األساسية وتشتمل هذه الربامج على

ام طب األسرة بالدول املتقدمة مثل بعثات خارجية للتدريب على كيفية تطبيق نظ -
   اخل ..اململكة املتحدة والواليات املتحدة وهولندا

دورات تدريبية داخلية بالتعاون مع اجلامعات املصرية اليت تقوم بتطبيق هذا الربنامج يف  -
 .مناهجها

 تأهيل بعض املراكز الصحية يف احملافظات لتكون نواة لتدريب األطباء والعاملني يف مراكز .٣
  .طب العائلة وطلبة كليات الطب على برامج طب األسرة

وضع نظام لإلحالة بني مستويات اخلدمات الصحية املختلفة ونظام التغذية املرجتعة  .٤
 .حىت نضمن تقدمي خدمة صحية متكاملة للمواطن

وضع نظام لتدفق املعلومات بني الوحدات الطرفية والوحدات املركزية مرورا باملراكز  .٥
 . باحملافظاتواملديريات

تطبيق نظام متويلى يتم مبوجبه حتسني مستوى األداء وتوفري األدوية وأعمال الصيانة  .٦
 .وكذلك صرف حوافز للعاملني املتميزين، الالزمة لألجهزة واملباين

يضمن هلم نظام الترقي للدرجات الوظيفية ، إعداد كادر وظيفي ألطباء طب األسرة .٧
 . األعلى

توعية املواطنني بأمهية امللف العائلي ودور طبيب األسرة يف تقدمي إعداد برنامج إعالمي ل .٨
 .خدمة صحية متميزة حىت يساهم املواطنون يف إجناح الربنامج واالستخدام األمثل له

حتفيز املشاركة الشعبية عن طريق عقد الندوات مع قيادات اتمع للمشاركة يف دراسة  .٩
 .املشاكل وحتديد األولويات واالحتياجات

تعاون مع اهليئات والوزارات والقطاعات األخرى ذات العالقة بصحة  عقد بروتوكوالت .١٠
 الس األعلى – البيئة – األوقاف – الشئون االجتماعية –املواطنني مثل وزارات التعليم 

 . اخل.. اجلامعات– االس احمللية –الرياضة  وللشباب
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  واطننيالتوسع مبظلة التأمني الصحي لتغطى مجيع امل. ٢
لتطوير نظام التأمني الصحي ، منذ سنوات بإعداد برنامج طموح، بدأت وزارة الصحة والسكان

ليشمل مظلة تأمينية اجتماعية تشمل مجيع أفراد األسرة كهدف استراتيجي بتقدمي ، احلايل
جمموعة من اخلدمات الصحية األساسية بأعلى جودة ممكنة وبرؤية اجتماعية وبيئية وسكانية 

  .تضع يف اعتبارها الفئات حمدودة الدخل وغري القادرة، ائية متكاملةووق

بل يشمل أيضا الرعاية ، و مفهوم التأمني الصحي االجتماعي ال يشمل فقط اخلدمات العالجية
الصحية األساسية جلميع أفراد األسرة ويعتمد على املشاركة اتمعية كعنصر فعال يف حتقيق 

ن ذلك على قائمة اهتمامات الدولة منذ تطبيق التأمني الصحي قد كا، وهدف الصحة للجميع
  .على طالب املدارس

قامت وزارة الصحة والسكان بدراسة تطبيق التأمني الصحي على األطفال واملواليد وتوفري 
   .١٩٩٦امليزانية الالزمة للتنفيذ وإعداد اإلمكانيات الالزمة ملتابعة التنفيذ 

وتنفيذ التأمني ، ١/٩/١٩٩٦ة الصحية للطفل كخطوة أوىل بداية من ولقد مت إعداد وصدور البطاق
 ٥وقد مت حىت اآلن تغطية ، اء اجلمهوريةنـح يف مجيع أ١/١٠/١٩٩٧الصحي بداية من مواليد 

 وتتراوح% ٦٥ماليني طفل بالتأمني الصحي وتبلغ نسبة التغطية على مستوى اجلمهورية حوايل 
نظراً ألا خدمة اختيارية ، يف بعض احملافظات %٨٦أكثر من إىل % ٦٠هذه النسبة من أقــل من 

  .للمواطنني

  إدخال مفهوم وخدمات صحة املرأة والصحة اإلجنابية. ٣
فقد مت إنشاء ، قامت وزارة الصحة والسكان بالتركيز على صحة املرأة بصفة خاصة -

ل حمافظات إن مل يكن يف ك، وحدات لرعاية صحة املرأة داخل القرى والنجوع يف مجيع
  .مجهورية مصر العربية

بتقدمي خدمات الصحة اإلجنابية يف املناطق ) القوافل الطبية(تقوم العيادات املتنقلة و -
 .احملرومة والعشوائيات خاصة يف صعيد مصر

تعترب نوادي املرأة اليت مت إنشاؤها باملراكز والوحدات الصحية مدخال تنمويا هاما للمرأة  -
فعن طريق هذه األندية ميكن حمو أمية ، ريفية والبدوية بصفة خاصةبصفة عامة واملرأة ال

 .املرأة وإشراكها يف العمل وتعليمها األعمال املهنية اليت ترفع من خالهلا دخل أسرا

إىل أن منظومة ، وتشري استراتيجية السكان اليت تنفذها وزارة الصحة مبفهوم شامل -
ة خلدمات صحة األم من خالل حتقيق العمل الصحي تتضمن أيضا وضع شبكة متكامل

عن طريق الترابط والتواصل ، املستهدف من استراتيجية احلفاظ على صحة األم والطفل
 .بني برامج تنظيم األسرة ورعاية األمهات أثناء احلمل

فهي ، كما أن مواجهة املشكلة السكانية تأخذ حاليا أبعاداً أخالقية ودينية وصحية -
 على الرعاية الصحية وتوفري الصحة اإلجنابية مبفهومها الشامل تعتمد يف املقام األول

  .للحفاظ على األسرة املصرية وكيان اتمع املصري، واألعم
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سيتم تدريس مناهج صحية ووقائية ، من خالل التعاون بني وزارة الصحة ووزارة التعليم -
 .يتم تزويدهم من خالهلا مبعلومات صحية أساسية، جديدة للمراهقني

  ٢٠١٠ مبادرة مصريني أصحاء .٤
هذه املبادرة هي برنامج شامل للصحة العامة يتضمن إعداد برنامج وقائي قومي ملواجهة املخاطر 

  ".مواطنون أصحاء يف جمتمع صحي"الصحية اليت دد صحة الفرد واتمع من منظور 

   أهداف هذا الربنامج هـمو أ
  ). للمواطن املصريعمر أطول وصحة أفضل(زيادة متوسط عمر الفرد  -

 .تعزيز أمناط احلياة الصحية والسلوك الصحي لكل املصريني -

خبفض التباين بني شرائح اتمع ، حتقيق العدالة يف إتاحة اخلدمات الصحية للجميع -
 .املختلفة

التغطية القومية الشاملة وضمان وصول خدمات الرعاية الصحية األساسية ذات اجلودة  -
 .نيوالكفاءة جلميع املصري

وحتقيق هذه األهداف من شأنه أن يعزز الصحة البدنية والنفسية واالجتماعية وصحة البيئة 
  : لكل املصريني وأهم املشاكل ذات األولوية اليت يتم العمل ا

  . صحة األم والطفل -

 .صحة البيئة -

 .الوقاية واحلد من اإلصابات واحلوادث -

 .مكافحة التدخني والوقاية من أضراره -

 التعاون املشترك وتفاعل اتمع بكافة قطاعاته مع جهات الريادة والشركاء وسوف ميثل
األساسيني دورا هاما يف الوصول إىل الغاية ووضع األهداف وصياغة اخلطط واالستراتيجيات حىت 

  .٢٠١٠اية عام 

  : كيف تعمل وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركائها لضمان حتقيق أهدافها
  .زم للعاملني الصحيني لتحسني مستوى كفاءة أدائهمالتدريب الال -

 .جتديد املنشآت الصحية واالرتقاء ا إىل املستوى املطلوب لتوفري اخلدمات ذات اجلودة -

 .توفري األجهزة واملعدات الضرورية واملستلزمات الطبية -

 .تطبيق نظم اإلدارة واإلشراف لدعم توفري اخلدمات ذات اجلودة -

 .المية الالزمة لالتصال واملشورة للتأثري على املمارسات داخل األسرة واتمعتوفري املواد اإلع -
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  الرعاية املتكاملة للطفل يف حالة الصحة واملرض. ٥
وهذه ،  سنوات٥من االجتاهات احلديثة اآلن هو تقدمي استراتيجية متكاملة لرعاية األطفال حتت سن 

وقد بدأ العمل لتنفيذ هذه .  النفسي والعقليالرعاية تشمل اجلانب الوقائي والعالجي والنمو
  .١٩٩٧يف سنه  اإلستراتيجية

  : ودف هذه االستراتيجية إىل
  .خفض وفيات األطفال اليت تنشأ من أمراض الطفولة الشائعة -

 .احلد من معدالت اإلصابة باألمراض -

 .واجتماعياً، وعقلياً، حتسني منو الطفل بدنياً -

  : ومكونات هذه اإلستراتيجية
حتسني كفاءة مقدمي اخلدمة الصحية على مستوى الرعاية الصحية األساسية  -

  .واملستشفيات

 . اخل..األجهزة، حتسني النظــام الصحي من حيث تأدية اخلدمات وتوفـري األدوية -

 .حتسني املمارسات املؤثرة على الصحة داخل األسرة واتمع -

لصحية واملستشفى باإلضافة إىل األسرة وتنفذ أنشطة هذه االستراتيجية على مستوى الوحدة ا
  .باملرتل

  : واألنشطة املختلفة لتحقيق أهداف هذه االستراتيجية يتم تنفيذها من خالل
  : املستشفى حيث يتم/ الوحدة . ١

  .االكتشاف املبكر للمرض -

 .العالج السليم -

 .تقدمي املشورة الصحية السليمة -

 .بعةمتابعة احلالة املرضية من خالل زيارات املتا -

  )رفع الوعي الصحي والبيئي(: األسرة واتمع. ٢

  . التعرف على املرض -

  .التعرف على عالمات اخلطر -

  .سرعة طلب املشورة الصحية من الشخص املناسب -

  .اتباع تعليمات الطبيب اخلاصة بالعالج واملتابعة -

   .رعاية الطفل املريض باملرتل -
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  ضمان اجلودة. ٦
لتدعيم اخلدمة الصحية ورفع ، السنوات األخرية جهدا كبرياًبذلت وزارة الصحة والسكان يف 

إدخال تكنولوجيا حديثه للتشخيص ، حتديث األجهزة واملعدات، زيادة املوارد املتاحة: كفاءا مثل
ومل يواكب معظم هذه األنشطة . والعالج وحتسني البنية األساسية وتدريب الفريق الصحي

  .ةقياس جلودة اخلدمات الصحية املقدم

أن يكون هناك مراجعة مستمرة للمناخ الذي يتم فيه تقدمي ، وضمان اجلودة يعىن يف أبسط صورة
اخلدمات الصحية وتقيمها ومتابعة النتائج واكتشاف أوجه القصور الختاذ اإلجراءات التصحيحية 

 يريويتم هذا بتطبيق معا. املناسبة مما يؤدى إىل حتسني هذه اخلدمات ورضاء املستفيدين عنها
  .حمددة للجودة بالنسبة لألنشطة والربامج املختلفة تؤدى إىل اكتشاف أوجه القصور

فهو أحد مبادئ الرعاية الصحية ، وضمان اجلودة يف جمال الرعاية الصحية ليس مفهوماً جديداً
قد أوضحت التجارب أن قلة التردد واالستفادة من اخلدمات الصحية املقدمة يكون بسبب  واألولية
  .رضاء املنتفعني من نوعية اخلدمات املقدمةعدم 

  :  أهدافههـم وكانت أ١٩٩٦بدأ العمل بربنامج اجلودة سنة 
  .حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة وزيادة معدل استخدام هذه اخلدمات -

  .حتقيق االستخدام األمثل لإلمكانيات املتاحة بالوحدات الصحية -

  .ط والتنفيذ واملتابعة لألنشطة املختلفةدعم استراتيجية الالمركزية يف التخطي -

  : و قد مشلت خطوات التطبيق
  )Services Indicators & Monitoring Check List(استحداث معايري للخدمات وقائمة للمتابعة  -

  .وضع دليل لتدريب الفئات املستهدفة -

 .تدريب فريق مركزي لإلشراف واملتابعة -

ديريات واإلدارات الصحية وأطباء وحدات الرعاية تدريب اهليئة اإلشرافية على مستوى امل -
 .الصحية األولية على استخدام معايري اخلدمات يف حتسني األداء وحل املشكالت املتعلقة به

  : اإلرشاد الوراثي وفحص حديثي الوالدة. ٧
وهو برنامج قومي يهدف إىل احلد من حدوث األمراض الوراثية اليت تؤدى إىل اإلعاقة والتخلف 

  : ولتحقيق هذا اهلدف مت تنفيذ عدة أنشطة وهي. عقليال

  .تشكيل جلنة فنية عليا لإلشراف على الربنامج -

إعداد عيادات لإلرشاد الوراثي لتكون حلقة الوصل بني قطاع الرعاية الصحية األساسية  -
 .وطبيب األسرة يف الريف واحلضر واملراكز املتخصصة يف األمراض الوراثية واإلرشاد الوراثي

 .التعاون بني وزارة الصحة والسكان واجلامعات ومراكز اإلرشاد الوراثي املتخصصة -

 .إعداد الكوادر الفنية الالزمة لعيادات اإلرشاد الوراثي وتدريبها على أعمال الربنامج -



٣٢ 

 .إنشاء نظام إحالة فعال بني مستويات اخلدمة املختلفة -

 - األمراض الوراثية -تخلف العقلي ال: ومن أهم املشاكل اليت سوف يشملها هذا الربنامج
   .التشوهات اخللقية

  : والتداخالت اليت سوف يقوم الربنامج بتنفيذها هي
  . فحص راغيب الزواج -

  .وما قبل الوالدة وأثناء الوالدة، اإلرشاد الوراثي قبل احلمل -

  .اإلرشاد الوراثي حلديثي الوالدة الكتشاف املشاكل الوراثية -

  . عاما٣٥راثي من الوالدة حىت عمر تقدم خدمة اإلرشاد الو -

الكشف املبكر ملرض نقص ، ومن األنشطة الناجحة اليت قام ا برنامج فحص حديثي الوالدة
  .هرمون الغدة الدرقية بني حديثي الوالدة

برنامج احلد من اإلعاقة ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصة واألطفال املعثور . ٨
  هـمعلي

حتياجات اخلاصة واملعثور عليهم من املوضوعات بالغة األمهية يف وزارة االهتمام بالصحة لذوى اال
حيث إن االهتمام بالوقاية من األمراض أو االكتشاف املبكر والتأهيل هو املدخل ، الصحة والسكان

  .احلقيقي للعناية ذه الفئة

  :  املدخالت يف هذا االهـمو من أ
دعم اختاذ القرار  و بالتعاون مع مركز املعلوماتإعداد استراتيجية قومية للحد من اإلعاقة -

 .١٩٩٦برئاسة جملس الوزراء 

 .١٩٩٦ إعداد خطة الوزارة اخلاصة باإلعاقة -

 .عالجية يف جمال اإلعاقة ومتعددة وقائية وتقدمي خدمات خمتلفة -

 ). هلذه الفئات(تطبيق نظام التأمني الصحي باان  -

لرفع مستوى أدائهم والعمل على إعدادهم ، ماعينيتنفيذ برامج تدريبية لألخصائيني االجت -
 . كهمزة وصل بني الفريق الطيب واملترددات على وحدات الرعاية األساسية

الشئون ،  وتشمل ممثلني من وزارات الصحة١٩٩٧إنشاء جلنة قومية عن اإلعاقة عام  -
لي اتمع التأهيل املعتمد ع" االجتماعية والتعليم وأهم استراتيجية هلذه اللجنة هي 

ولقد مت تنفيذ أنشطة هذه . واليت أقرا اهليئات الدولية واملعاهد املتخصصة"
اإلستراتيجية من خالل الزيارات املرتلية والقوافل املتنقلة بالتعاون مع الوزارات املعنية يف 

  . العامة بعض احملافظات من خالل دمج األطفال املعاقني باملدارس
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  : ةو من أمثلة هذه األنشط
من خالل ، رفع وعى اجلمهور واتمع بالنسبة لإلعاقة ودور اتمع يف التعامل مع احلاالت -

  .املؤمترات وورش العمل املختلفة

  .وضع نظام للتعاون بني اجلهات املختلفة اليت تقوم بتقدمي خدمات يف هذا اال -

  .إنشاء ورش لتصنيع األجهزة التعويضية يف بعض احملافظات -

  .ادر وأقسام باملستشفيات العامة للتأهيلإعداد كو -

  : وضع نظام جيد لإلحالة مثل اإلحالة إىل -

o  معهد شلل األطفال سابقا(املعهد القومي للجهاز العصيب واحلركي .(  

o معهد السمع والكالم.  

o اخل..معهد رمد اجليزة .  

  تطوير نظم املعلومات الصحية. ٩
ية واالجتماعية يتطلب التعرف على األوضاع إن الدور احملوري للصحة يف التنمية االقتصاد

لدعم عملية اختاذ القرار اليت ، توفري نظام فعال للمعلومات الصحية والصحية للمجتمع
 مت العمل على ١٩٩٥يف النصف الثاين من عام . حتديد أولويتها وتتطلبها إدارة اخلدمات الصحية

  : من خاللإجيابية  وتطوير نظم املعلومات حبيث تكون أكثر كفاءة

  ). لتستمر معه كمواطن خالل فترة حياته(إصدار بطاقة صحية للطفل  -

  .إنشاء قاعدة بيانات جلميع برامج رعاية األمومة والطفولة -

   .حتديد عدد البيانات املطلوبة لضمان دقتها -

مجع ومعاجلة وحتليل البيانات يدويا على مستوى الوحدة نظريا لصعوبة استخدام احلاسب  -
 مت توفري حاسبات آلية يف بعض الوحدات اليت ١٩٩٩منذ (م وجود العمالة املدربة اآليل وعد

  ).يوجد ا نظام طبيب األسرة

  . تدريب مسئويل اإلحصاء والفنيني وتوفري حاسب آيل على مستوى اإلدارات الصحية -

تصميم برنامج حاسب آيل جلمع وحتليل البيانات واستخراج املعلومات على مستوى  -
  . واملديريات الصحية ووزارة الصحة مركزيااإلدارات

السجالت اخلاصة بالفئات ، البطاقة الصحية: تصميم أدوات نظم املعلومات مثل -
  . اخل..التقارير الشهرية، املختلفة

  ونظام اإلحالة) املنطقة الصحية(تكامل اخلدمات . ١٠
ملركز اإلداري باعتباره تبنت وزارة الصحة والسكان مفهوم تكامل اخلدمات الصحية على مستوى ا

 ويعتمد نظام دعم املركز الصحي اإلداري على –املدخل الرئيسي لتحقيق هدف الصحة للجميع 
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وتربط ) حكومية وغري حكومية(تقدمي خدمات الرعاية الصحية األساسية الوقائية والعالجية 
  .بينها خطوط تنظيمية لتقدمي اخلدمات وليست مستويات للفصل بينها

بأا أحد مكونات الرعاية األساسية وهى نظام كامل ومستمر ذو اجتاهني للربط : حالةوتعرف اإل
  .بني وحدات الرعاية الصحية األساسية واملستشفيات

ونظام اإلحالة هو أحد األركان الرئيسية للرعاية الصحية األساسية الذي جيب أن يتسم بأنه نظام 
  .ني الرعاية الصحية الشاملةفعال ومتكامل كجزء موحد معها مما يؤدى لتحس

  : وينفذ نظام اإلحالة من خالل ثالثة مستويات هي

  ) مستوى أول(    وحدات الرعاية الصحية األساسية -

  ) مستوى ثان(      املستشفيات املركزية والعامة -

  ) مستوى ثالث(    املستشفيات التعليمية والتخصيصية -

  : سياسة الوزارة يف تطبيق نظام اإلحالة
 ساعة ٢٤الرعاية الصحية األساسية بفحص مجيع احلاالت املترددة طوال قيام وحدات  -

  .لتقدمي خدمات املمارس العام وحتويل احلاالت اليت حتتاج ملستوى أعلى من اخلدمة

  .  ساعة٢٤يعمل قسم االستقبال والطوارئ باملستشفيات ملدة  -

  .يستمر نظام عيادات العالج االقتصادي باملستشفيات -

 الصباحية باملستشفى كعيادة أخصائي للحاالت احملولة من وحدات الرعاية تعمل العيادات -
  .األساسية

واملوقف احلايل لنظام اإلحالة ليس بالقوة املتوقعة حيث إنه ال يوجد إشراف جيد من الوزارة على 
  : تنفيذ هذا النظام ولكنه يعتمد على

ستشفى العام أو املركزي بدون االجتهاد الشخصي للطبيب يف حتويل احلاالت املرضية إىل امل -
  .وال توجد أي تغذية راجعه من املستشفى، أي دعم أو تعليمات من اإلدارة أو مديرية الصحة

من خالل املشروعات اليت عملت وتعمل يف قطاع الرعاية األساسية حيث إنه توجد  -
  .حماوالت لتطبيق نظام اإلحالة منذ السبعينيات

ويل حاالت األمراض املعدية املشتبه فيها ملستشفيات من خالل قيام طبيب الوحدة بتح -
  .الصدر واحلميات وذلك بواسطة نظام حمدد قائم حاليا

مستمر حاليا حيث يتم التحويل لألخصائي  ومن خالل التأمني الصحي وهو نظام قائم -
  .مبعرفة املمارس العام فقط

  : ومعوقات االستمرار هلذا النظام
  . سياسيعدم وجود الدعم اإلداري وال -

 .انتهاء املشاريع اليت طبقت هذا النظام لعدم وجود مقومات االستمرارية -
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 .نقص وحدات الرعاية الصحية األساسية باحلضر -

  .نقص القوى البشرية العاملة من األطباء والتمريض بوحدات الرعاية الصحية األساسية -

  )صحة املراهقني(الرعاية الصحية للنشء . ١١
بأا احلالة البدنية والذهنية والعاطفية العامة للمراهق وبينما : هقميكن تعريف صحة املرا

إال أن كل مرحلة من عمر اإلنسان ، تشيع بعض األمراض واملشاكل الصحية لدى مجيع األعمار
وقد ركزت العلوم الطبية والتخصصات التقليدية على مراحل . هلا خماطرها الصحية اخلاصة
ولكنها مل تول اهتماماً كافياً ، ملبكرة والطفولة والسنوات اإلجنابيةعمر اإلنسان يف طور الطفولة ا

  .باحلاجات اخلاصة ملن هم يف طور املراهقة

تغريات بدينة وهرمونية ونفسية كبرية تدعو إىل إعطاء املراهق رعاية  ومرحلة املراهقة تواكبها
 تأثريها على منو الفرد وهذه الفترة تعترب فترة حساسة يف حياة اإلنسان من حيث. صحية خاصة

وكذلك تأثريها علي منو اتمع وتقدمه بشكل ، من الناحية الفسيولوجية والنفسية والثقافية
  .عام

اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء (إناثاً % ٤٨ذكوراً و% ٥٢منهم ، من اتمع% ٢٤وفئة املراهقني متثل 
١٩٩٦.(  

 يف املستقبل نتيجة االخنفاض الكبري الذي طرأ علي ومن املتوقع أن تزداد هذه النسبة العمرية
مثل الربنامج ، بعد تنفيذ برامج عديدة لرعاية األطفال، معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة

برنامج الرعاية املتكاملة للطفل ، برنامج مكافحة التهابات اجلهاز التنفسي، املوسع للتطعيمات
  . اخل..ائية الدقيقةبرنامج مكافحة املكونات الغذ، املريض

أن صحة املراهق يف مصر مشاة إىل ، وتشري الدالئل ونتائج البحوث والدراسات املعنية بالشباب
حد بعيد لصحة املراهقني يف الدول املماثلة يف الظروف االجتماعية واالقتصادية من حيث حجم 

  .وتنوع املشاكل الصحية

  : ) سنة١٩-١١(اب ومن املؤشرات اليت تعكس املشاكل الصحة للشب

  : نسبة أنيميا نقص احلديد يف هذه الفئة -

o بني اإلناث% ٢٦,١و    الذكور بني% ٢٩,٥  أنيميا بسيطة.  

o بني اإلناث% ٢,٨و    بني الذكور% ٠,٧  أنيميا متوسطة.  

o بني اإلناث% ٠,١و    بني الذكور% ٠,١  أنيميا حادة. 

  )٢٠٠٠املسح الصحي الدميجرايف (

املسح القومي حول ). (بني اإلناث% ١٥ وبني الذكور% ١٩(قزم من النشء من الت% ١٧يعاين  -
  ).١٩٩٩النشء يف مصر جملس السكان 

 ).١٩٩٩جملس السكان . (خاصة بني الفتيات، من النشء من أخطار السمنة% ١٠يعاين  -
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 حالة ١٠٤٤أثبتت اإلحصائيات أن مصر من أقل الدول إصابة مبرض اإليدز وبلغ عدد املصابني  -
  )الربنامج القومي ملكافحة اإليدز. (٢٠٠١عام ) من الشبابمنهم % ٩,٤(

جملس . (بني اإلناث% ٠,٣و، بني الذكور% ١١,٢و،  سنة١٩-١١نسبة املدخنني يف الفئة العمرية  -
  )١٩٩٩السكان 

املسح الصحي . (٢٠٠٠عام % ٢٥ إىل ١٩٩٥عام % ١٨زاد عدد املؤيدين ملنع ختان اإلناث من  -
  )٢٠٠٠الدميجرايف 

فإن . ن الرعاية الصحية حق أساسي كفله الدستور جلميع املواطنني ويتمتع اجلميع اوحيث إ
وتسعي وزارة . وزارة الصحة والسكان هي اجلهة املنوطة باملسئولية األساسية يف هذا اال

الذي يضع " ٢٠١٠مصريون أصحاء "، الصحة والسكان حاليا إىل حتقيق هدف الصحة للجميع
  . القومية اخلاصة بفئة املراهقني من الشباببعض االستراتيجيات

  : االستراتيجيات الصحية القومية للشباب
والعادات الصحية ، تعزيز الصحة العامة وتشمل التغذية والنمو ومنع تفشي األمراض .١

السليمة والعناية الطبية والتطعيمات وكافة العوامل اليت تؤثر يف احلالة الصحة 
 .للمجتمع

وزارة الصحة والسكان : ت الصحية املقدمة من القطاعات املختلفة مثلحتسني جودة اخلدما .٢
 اجلمعيات األهلية عن - العيادات اجلامعية -) التامني على طالب املدارس( التأمني الصحي –

 .طريق تدريب مقدمي اخلدمة الصحية لتوافق احتياجات الشباب

وصحة املرأة وتنظيم  ة البلوغاالهتمام بنشر الوعي الصحي اخلاص بفتر: الصحة اإلجنابية .٣
األسرة ومشاركة الزوج يف الصحة اإلجنابية والوعي بالصحة اجلنسية واالهتمام بتطبيق 

وكذلك مشاركة الزوجة يف القرارات ، مفهوم الوالدة اآلمنة واالهتمام مبشكلة الزواج املبكر
 .اخلاصة باألسرة

وكذلك ، كوسيلة للعقاب على األخطاءخاصة بني أفراد األسرة ، محاية املراهقني من العنف .٤
العنف الذي حيدث من خالل عملية ختان اإلناث وذلك عن طريق وضع قوانني متنع جرائم 

 .العنف األسرى

 .املساواة وعدم التفرقة بني األوالد والبنات يف تقدمي اخلدمات .٥

والتمييز وخاصة العنف ، توجيه وسائل اإلعالم للتصدي للمشاكل اليت تؤثر على املراهقني .٦
وجماة التأثري اإلعالمي السليب غري املتناسب مع البيئة االجتماعية يف مصر واالهتمام 

 .بالصحة العامة من حيث التغذية والنظافة الشخصية

  : بعض اخلدمات الصحية املقدمة للنشء
من خالل ،  مليون طالب وطالبة١٢الذي يشمل ، برنامج التأمني الصحي لطالب املدارس -

  :  عيادة للصحة املدرسية وتشمل٧٠٠حوايل 

o خدمات وقائية.  
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o خدمات عالجية.  

o خدمات تأهيلية.  

  .برنامج مكافحة أنيميا نقص احلديد بني املراهقني -

التثقيف الصحي عن طريق التعاون مع القطاع اخلاص واجلمعيات األهلية ووسائل اإلعالم  -
  : ويشمل الربنامج املوضوعات املتعلقة. املختلفة

o  العامةالنظافة. 

o الصحة اإلجنابية. 

o التغذية. 

 .األحكام الشرعية وفقه الطهارة -
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تواجه الرعاية الصحية يف مصر حتديات متعددة تضع صعوبات يف طريق حتسني وضمان صحة 

  : ن نعاين عبئني رئيسينينـحورفاهية الشعب املصري ف

  .عبء املرض -

  . الزيادة السكانيةعبء -

ن نعاين من نـحويف مصر ، اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ فعبء املرض ميثل ضغوطا متعددة
هذا العبء املزدوج يتطلب أوال مكافحة األمراض . عبء األمراض الناجتة عن الفقر والغىن معا

  .املرتبطة بالفقر واألمراض املرتبطة باألمية ونقص التعليم

فهو عبء األمراض واألعباء املرتبطة بالتغريات االجتماعية واالقتصادية اليت أما العبء اآلخر 
  .مشلت مجيع مرافق الدولة

  .أما عبء الزيادة السكانية فيتجسد يف ارتفاع معدل املواليد مع التزايد يف متوسط العمر املتوقع

  ما هي االحتياجات الصحية ملصر حاليا ويف املستقبل؟
فما زالت الزيادة السكانية متثل عائقا كبريا أمام خطط ، اليت بذلتبرغم اجلهود الكثرية  .١

التنمية وتؤثر على التطور والنمو االقتصادي والصحي واالجتماعي ويتطلب حلل هذه 
وكما أن وزارة الصحة تتحمل . املشكلة تكاتف مجيع قطاعات وهيئات الدولة ذات العالقة

تضطلع بالنصيب األكرب من املسئولية ملواجهة املسئولية الكاملة عن صحة املواطنني فهي 
املشكلة السكانية وقد تعظم هذا الدور حىت أسند إليها مهام العمل يف جمال السكان 

 بضم وزارة السكان وتنظيم األسرة إىل وزارة الصحة ليصبح مسماها ١٩٩٦بالكامل عام 
الربامج السكانية ومن مث أخذت ، )منذ ذلك التاريخ" (وزارة الصحة والسكان"الرمسي 

منعطفاً جديداً ومت تكثيف اجلهود لدفع خطوات حل املشكلة ومواجهة التحديات 
  . املستقبلية للتنمية االقتصادية والصحية واالجتماعية
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 : الصحة اإلجنابية ومكافحة أمراض الطفولة .٢

 من األمراض فمازالت هناك معدالت عالية، رغم اإلجنازات الكثرية يف ااالت الصحية املختلفة
، خاصة بني فئة الفقراء واألميني، والوفيات اليت ميكن الوقاية منها بني األمهات واألطفال

حيث توجد مشاكل ، وكذلك يف املناطق اليت تنقصها اخلدمات الصحية يف املناطق الريفية
 ٥الصحة البيئية وحيث تسود ظروف سيئة للصحة العامة ويعاىن ثلث األطفال أقل من 

كما تنتشر حاالت اإلسهال والتهابات اجلهاز التنفسي ،  من العمر من سوء التغذيةسنوات
وهذا ) من إمجايل وفيات األطفال الرضع% ٥٠اليت متثل حوايل (وخاصة االلتهابات الرئوية 

  .باإلضافة إىل عودة ظهور بعض األمراض مرة أخرى مثل الدرن الذي ميثل مشكلة خطرية

  : زمنة وعالجهاالوقاية من األمراض امل .٣

وتتزايد األمراض غري ، أمراض القلب واألوعية الدموية تتسبب يف حوايل نصف وفيات البالغني
نتيجة نقص ممارسة الرياضة وزيادة التدخني ، املعدية باجلهاز الدوري والتنفسي والعصيب

  .األورامكما تتزايد أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكر و. وسوء التغذية وزيادة الوزن والسمنة

  : الوقاية من اإلصابات واحلوادث وعالجها .٤

كما أن خدمات الرعاية العاجلة مل تكن ، زيادة اإلصابات واحلوادث؛ من أهم أسباب الوفاة حالياً
وكانت غري جمهزة ملواجهة حاالت ، على املستوى املطلوب أو املتوقع يف الفترة السابقة

  ).ياتمما نتج عنه زيادة الوف(اإلصابة الشديدة 

  : رفع الوعي الصحي .٥

تعترب احلاجة ملحة لتحسني ودعم اإلعالم الصحي وتقدمي املشورة للجماهري للوقاية من 
األمراض ولرفع مستوى الوعي بأمور التغذية والصحة العامة وخلفض خماطر األمراض 

على اليت تؤدى إىل زيـادة املخاطر " تغيري السلوكيات"وذلك بغرض ، املعدية وغري املعدية
  .الصحة وبالتايل الوفاة املبكرة

مما جعل احلاجة ، هناك عدد من املؤشرات اليت تبني مدى اخنفاض مستوى اخلدمات الصحية
  .١٩٩٦ملحة وعاجلة للبدء يف تنفيذ الربنامج إلصالح القطاع الصحي عام 

  املعوقات والصعوبات اليت تواجه تنفيذ استراتيجيات الصحة
 – التموين –البيئة (الصحة والسكان والوزارات األخرى املعنية ضعف التنسيق بني وزارة  .١

  ). اخل٠٠التعليم 

  .ضعف التنسيق بني اإلدارات الفنية املختلفة داخل وزارة الصحة والسكان .٢

منذ بداية الثمانينيات ) وغريها، USAID – UNICEF(وجود متويل من اهليئات الدولية مثل  .٣
ية اليت من أهم أهدافها خفض نسبة الوفيات بني لتنفيذ بعض الربامج الصحية والبيئ

أدي ذلك إىل وجود تعددية يف ؛ وحتسني صحة املواطن املصري، )األم والطفل(الفئات احلساسة 
الطبيب (اليت تقدم عن طريق الفريق الصحي ، األنشطة الصحية املوجهة إىل الطفل الواحد

  .بوزارة الصحة ة الرئيسيةوإىل ضعف التنسيق بني هذه الربامج الصحي) واملمرضة
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نظراً لعدم وجود بنود ، األنشطة مبجرد انتهاء التمويل اخلارجي املخصص هلا توقف بعض .٤
وحيدث هذا جبميع املشاريع والربامج ). ضعف املخصصات املالية(لإلنفاق عليها من الوزارة 

  .Sustainabilityاملمولة من اخلارج حيث ال يوجد خطة لالستمرارية بعد انتهاء التمويل 

وعدم وجود سياسات موحدة ملتابعة أداء هذه ، تعدد اجلهات املقدمة للخدمات الصحية .٥
  .اجلهات

  : )مركزيا وحمليا(قصور اإلشراف  .٦

  ).مديرو اإلدارات الفنية والصحية(سوء اختيار املشرفني والقائمني باملهام اإلدارية  -

تصيد األخطاء واازاة فقط ضعف مفهوم اإلشراف حبيث يكون اهلدف الرئيسي منه هو  -
  .بدون أي عنصر تدرييب وتوجيهي إلصالح األخطاء

 .FEED BACKعدم وجود تغذية راجعة -

  : ضعف اإلنفاق الصحي .٧

من اإلنفاق الصحي % ٤٦ عن اإلنفاق الصحي يف مصر أن ١٩٧٨أوضحت دراسة أجريت عام 
اص وتعترب هذه النسبة يكون من خالل القطاع اخل% ٥٤وأن ، يكون عن طريق اجلانب احلكومي

سوف يصحبه زيادة يف ، غري أن اخنفاض اإلنفاق احلكومي يف الصحة، يف إمجاهلا مقبولة
  .اإلنفاق من خالل القطاع اخلاص

  : وهذه املشاكل تشمل: مشاكل جودة اخلدمات الصحية .٨

ضعف مهارات مقدمي اخلدمة وتنشأ من قصور الربامج التدريبية املعتمدة أساسا على . أ
  ).املهارات(مع إمهال اجلزء العملي املتصل جبوانب عمل األطباء واملمرضات ، جلزء النظريا

التعليم اجلامعي ال يشمل أهم األنشطة اليت يقوم ا الطبيب كمقدم للخدمة بعد  -
  .خترجه والعمل مع اجلمهور يف وحدات ومستشفيات وزارة الصحة

ل الصحية وطرق اكتشافها وعالجها وأيضا عدم دراية الطبيب واملمرضة بأهم املشاك
إلعداد مواد تدريبية تشمل ، مما يشكل عبئاً على العاملني واملسئولني بوزارة الصحة

جوانب القصور والقيام بتدريب األعداد الكبرية من اخلرجيني قبل أن يتسلموا عملهم 
  .وأثناء قيامهم به

مر للعاملني بوزارة الصحة قصور امليزانيات املدرجة للتدريب والتعليم الطيب املست -
  ).أطباء وفئات مساعدة(

فنيي ،  مساعدي املعامل-فنيي األجهزة : عدم االهتمام بتدريب الفئات املساعدة مثل -
  . اخل..األشعة

  :  بالنظام الصحي.ب

  .عدم توافر األدوية األساسية على مستوى الرعاية الصحية األولية واملستشفيات -
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وعدم وجود ، وقلة وعى اجلمهور، لضعف تدريب األطباءسوء استخدام األدوية نظراً  -
  .وضعف اإلشراف، قوانني منظمة الستخدام األدوية ووصفها

نظراً ، يتم تكهينها وعدم استعماهلا بعد فترة قصرية، االستعانة بأجهزة طبية معقدة -
 . لعدم تدريب وقلة وعى مستخدمي هذه األجهزة

نظراً لعدم وجود توصيف وظيفي لكل فئة ، تداخل مسئوليات مقدمي اخلدمة الصحية -
 .على املستويات املختلفة

  .ضعف وقصور نظم املعلومات الصحية ويشمل التوثيق والتسجيل وحفظ السجالت .٩

واالعتماد فقط على الدعم األجنيب ، ضعف دور البحوث الصحية ملساعدة متخذي القرار .١٠
مت إلغاء قطاع (جلهات املمولة لتنفيذ بعض البحوث واملسوح الصحية اليت تلىب اجتاهات ا

مث أعيد ، التنمية والبحوث بوزارة الصحة منذ الثمانينيات حيث كان يشمل التدريب والبحوث
وأصبحت البحوث جزءاً من أنشطة ). ١٩٩٨يف التشكيل اجلديد لديوان عام وزارة الصحة 

  .ملالربنامج الصحية والقطاعات الفنية املختلفة بالوزارة حسب احتياجات الع

 بني املستويات املركزية والطرفية مما يؤدى إىل فقد الصلة Feed Backال يوجد تغذية راجعة  .١١
 .يف متابعة األنشطة وتفادي االستمرار يف بعض األخطاء

مما )  فريق إشرايف– فئات مساعدة –أطباء (ضعف األجور اخلاصة بالعاملني بقطاع الصحة  .١٢
وعدم اهتمامهم باالنتظام بالعمل احلكومي وااللتزام يشكل أثراً سلبياً على أداء العاملني 

 .باللوائح والقوانني املنظمة

  Mid-Level Managementاإلدارة الوسطى  .١٣

  . ضعف األداء -

لعدم وجود أسس ) مديري اإلدارات الصحية باحملافظات(سوء اختيار العاملني يف هذا اال  -
 .ثابتة لالختيار

 .ضعف األجور واحلوافز -

 .مما يسبب ضعفاً يف األداء ومتابعة األنشطة املختلفة؛ غ هلذا العملعدم التفر -

وأفراد ممثلني من اتمع يف حتديد االحتياجات ووضع التصور اخلاص ، عدم إشراك احملليات -
  .باخلطط الصحية على مستوي احمللي

  .رقصور دور وسائل اإلعالم املختلفة بالنسبة لرفع الوعي الصحي والتغذوي لدى اجلمهو -

على احلالة ) واألنشطة املختلفة لوزارة الصحة(انعكاسات السياسات 
  الصحية

تقدمي حزمة أساسية متكاملة من اخلدمات الصحية للمرأة والطفل من خالل مجيع وحدات  .١
  .السكان والرعاية األولية بوزارة الصحة



٤١ 

مة حىت رفع كفاءة القوى البشرية من خالل التدريب ورفع وتطوير مهارات مقدمي اخلد .٢
 .تتناسب مع مستويات اخلدمة لتغطية مجيع األماكن النائية واحملرومة من اخلدمة

: تنفيذ برامج صحية متخصصة تشمل االجتاهات اجلديدة يف تقدمي خدمة متميزة مثل .٣
 .املسح الصحي حلديثي الوالدة كخطة أويل ملنع اإلعاقة، طبيب األسرة

لتحسني كفاءة ، ل الرعاية الصحية األوليةتنفيذ استراتيجيات اإلصالح الصحي يف جما .٤
 .اخلدمات املقدمة يف صورة خدمة متكاملة ممكن احلصول عليها بسهولة

بناء على احتياجات وأولويات اتمع ، تقدمي حزمة من اخلدمات الصحية األساسية املؤثرة .٥
 .واملواطنني

)  سنوات٥أقل من ، عالرض(اخنفاض معدل الوفيات بالنسبة للفئات احلساسة مثل األطفال  .٦
 .واملرأة يف سن اإلجناب

مثل اإلسهال ، اخنفاض نسبة اإلصابة ببعض األمراض الشائعة بني األطفال واملسببة للوفاة .٧
 .والتهابات اجلهاز التنفسي

، املالئمة ملستوى تقدمي اخلدمات، استخدام التكنولوجيا احلديثة يف التشخيص والعالج .٨
) بدال من االسطوانات(ة األساسية مثل مركزات األكسجني وخاصة يف جمال الرعاية الصحي

 . اخل..وموسعات الشعب والساعات امليقاتية

  والقروض األجنبية وآثارهانـحاملعونات وامل

  : مزايا املعونات األجنبية
  .خلق كوادر من اجليل اجلديد قادرة على اإلدارة واالبتكار -

  . مركزيا وحمليا)فنيا/ إدارياً (ت املختلفة رفع درجة وعى العاملني بالصحة على املستويا -

دورات تدريبية يف ( قصرية نـحزيادة فرص األطباء الشبان للسفر إىل اخلارج من خالل م -
 طويلة للحصول على نـحوم) خل ا.. اإلحصاء– التدريب –جماالت اإلشراف واإلدارة 

 .املاجستري والدكتوراه

 .االت املختلفةيف ا) املطبوعات(توافر املواد العلمية  -

 . اخل..وسائل االتصال، إدخال التكنولوجيا احلديثة من خالل األجهزة -

 .االهتمام باجلانب اإلحصائي يف العمل الصحي وحماولة تنميته وتطويره -

  : عيوب املعونات األجنبية
  : فرض املشروعات اليت يتم متويلها وحتديد أهدافها واألنشطة املطلوب تنفيذها مثل -

o زيارات املرتليةبرامج ال.  

o  برامج / متابعة منو/ خفض معدل وفيات األطفال الرضع عن طريق تطعيمات
 .صحية خمتلفة مستحدثة



٤٢ 

o برامج تنظيم األسرة. 

o  جامعة قناة السويس(التعليم الطيب.( 

o استرداد نفقات العالج. 

  ) حمافظات وجه قبلي أو حبريأو ، حضرأو ، ريف(حتديد أماكن تنفيذ هذه املشروعات  -

 : وضع السياسة العامة لبنود الصرف من اجلهة املمولة للمشروعات -

o  يكون خمصصاً للخربات الفنية % ٥٠أكثر من)Technical Assistant.(  

o جامعات(استشاريني حمليني % ٢٥و، منها الستشاريني أجانب% ٧٥.( 

o التدريب. 

o  ال يستفاد من نتائجه وقد يكون جزءاً كبرياً منها غري مالئم(البحوث.( 

o شراء أجهزة ومعدات وسيارات من البلد املمول للمشروع. 

عليه وتنفيذ أنشطته بيت خربة أجنيب واختيار بيت  كــل مشروع البد أن يقوم باإلشراف -
  : اخلربة يكون عن طريقني إما

o  من خالل اجلهة املستفيدة من التمويل وهي وزارة الصحة)Host Country Contract( 

o لة أو من خالل اجلهة املمو)Direct Contract (  

يعطى  ويوجد فرق كبري بني هذين النوعني من التعاقد من حيث املبدأ حيث إن النوع األول
 نوعية األجهزة –نوعية الربامج ، الفرصة للجهة املستفيدة من اختيار االستشاريني

اء وأعض) اجلهة املستفيدة(تقييم فريق من الوزارة  وأيضاً اختيار بيت اخلربة من خالل
  .مرشحني ممن هلم خربة يف هذا اال

أما النوع الثاين من التعاقد فيتم مباشرة بني اجلهة املمولة وبيت اخلربة الذي يتم اختياره 
وإن كان يف بعض األحيان ، بواسطتها دون اللجوء أو االعتماد على رأى اجلهة املستفيدة

وتكون (حلضور هذا التقييم ،  هلايتم سؤال اجلهة املستفيدة ترشيح واحد أو اثنني ممثلني
بطريقة صورية حيث إم يف معظم األحيان يقومون بترشيح من يروم ويرسلون يف 

  ).طلبهم من اجلهة املستفيدة

يقوم بيت اخلربة بعد اختياره بتنفيذ مجيع أنشطه املشروع اليت مت توقيعها من اجلانبني  -
املستفيدة ومعاونه اخلربات األجنبية اليت من خالل العاملني باجلهة ) املمول واملستفيد(

  . دون املستوى العلمي الذي يؤهلها هلذا العمل- يف معظم األحيان -تكون 

وزارة ( األجنبية وجود اتفاق أو موافقة من اجلهة املستفيدة نـحمن شروط هذه امل -
نيه ة باجلنـحمن إمجايل قيمة امل% ٣٠على ختصيص ميزانية هلذا املشروع متثل ) الصحة
، وقد جتزأ على مراحل سنوية، وتودع بالبنك قبل البدء يف تنفيذ أنشطة املشروع، املصري

 : وهذه امليزانية تصرف على بنود متفق عليها مثل

o األجور واملكافآت .  



٤٣ 

o املصروفات الالزمة للتشغيل.  

o برتين السيارات املستخدمة باملشروع.  

ن جانب اجلهة املستفيدة بقدر اختيارها األجهزة واملعدات اليت يتم حتديدها ال تكون م -
  .وحتديد مواصفاا من اجلهة املمولة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

ومعظم هذه األجهزة والسيارات ال يكون هلا قطع غيار وقد تكون موديالت قدمية مت 
  .انتهاء العمل ا يف مصدر البلد املورد

ستفيدة يف اختيار أعداد ومواصفات وقد تكون هناك حتسني حاليا بالنسبة للجهة امل
املعدات املطلوبة وطلب قطع الغيار الالزمة وأيضا الصيانة وهذا بالطبع بعض حلول 

  .التجارب منذ بداية هذه املشروعات يف أواخر السبعينيات

إذا كان هناك نوع من التقييم من جانب اجلهة املستفيدة للمشاريع اليت يتم تنفيذها  -
  : بأن ضية فسوف يفاجئ املسئولون سنة املا٢٠خالل 

o معظم األجهزة قد مت تكهينها لعدم وجود قطع غيار أو ميزانية لصيانتها .  

o  مت تكهني السيارات وخاصة أنه ليس هلا قطع غيار أو ميزانية لإلصالح
  ).وزارة الصحة(والصيانة من اجلانب املستفيد 

o من نفس البلد املمول شركات دائما تقوم اجلهة املمولة بإرساء العطاءات على 
وزارة (ويتم توريد أجهزة ومعدات وسيارات ال تتناسب مع احتياجات الدولة 

، وقد تكون موديالت قدمية ال يتم العمل ا) الصحة واجلهة املقدمة للخدمة
للقيام ، وهذا أيضا يرجع إىل عدم وجود جهة فنية عالية املستوى بالوزارة

  .لعمل على قبوهلا أو رفضهابدراسة مواصفات هذه األجهزة وا

 ٨-٥وهو مرتبط باملدة احملددة للمشروع وتكون يف حدود (التقييم النهائي ألي مشروع  -
وتقوم اجلهة املمولة يف معظم األحيان ) سنوات يتم بناء على االتفاقية اخلاصة باملشروع

ة للتقييم مبا باختيار فريق التقييم سواء من األجانب أم املصريني وتكون النتيجة النهائي
  .يتناسب مع اجتاهات اجلهة املمولة

 : إدخال نظام احلوافز واملكافآت بالنسبة للعاملني باملشروعات أدى إىل بعض السلبيات -

  .ليس له عالقة بالكفاءة أو مدى اإلبداع وأصبح مصدراً لرفع مستوى الدخل .١

 .ملشروعأوجد نوعاً من املقارنة بني العاملني خارج املشروع والعاملني با .٢

مبجرد انتهاء متويل أي مشروع تقف األنشطة اليت كانت تؤدى لعدم وجود  .٣
 : اإلشراف اجليد على هذه األنشطة اليت كان جيب أن تستمر وتقوى مثال

  .برامج الزيارات امليدانية �

  ).يف فترة معينة توقف فيها التمويل(برامج اإلسهال  �

  .نظم املعلومات الصحية �
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، اإلشراف، عتماد على املكافآت بغض النظر عن اإلدارةوقد يكون هذا بسبب اال
  .االستمرارية، املتابعة

مما ؛ )املتعاقدين(وجود فوارق كبرية باملرتبات بني العاملني باحلكومة واملعينني  .٤
كما أدى إىل أن جزءاً كبرياً من ، أدى إىل وجود نوع من احلساسية يف العمل

وقد أثر ، وميني إىل متعاقدينالعاملني بالصحة انتقلوا من عملهم كحك
 .هذا على كفاءة العمل واإلحساس باملسئولية جتاه جهة العمل األصلية

  النظرة املستقبلية خلدمات وزارة الصحة والسكان
وإعداد الكوادر البشرية من األطباء والتمريض املؤهلة ، التوسع يف تطبيق مفهوم طب األسرة .١

  .خطيط السليم لتوزيع هذه اخلدماتللقيام بتنفيذ اخلدمات الصحية مع الت

وخاصة األطفال شامال األطفال ذوى ، التوسع يف التأمني الصحي لتغطية مجيع الفئات .٢
كذلك تطبيق التأمني الصحي على السيدات يف فترة احلمل واإلجناب ، االحتياجات اخلاصة

  .لتوفري خدمات األمومة اآلمنة

أيت يف مقدمة ذلك التركيز على الرعاية وي، التوسع يف تطبيق برنامج اإلصالح الصحي .٣
مع ضمان املساواة واجلودة والشمولية يف تقدمي ، الصحية األساسية والوقائية من األمراض

 .اخلدمات مع حتسني الكفاءة واستمرارية اخلدمات

واتباع أحدث األساليب العلمية للتعامل مع ، التركيز على اخلدمات الصحية حلديثي الوالدة .٤
 .اء اجلمهوريةنـحمع توفري اخلدمة يف مجيع أ، حلرجةاحلاالت ا

من خالل نظام جيد للتوحيد وإدخال ، التحكم يف األمراض املعدية اخلطرية واألمراض الطفيلية .٥
 .طعوم جديدة للوقاية من األمراض

 .عالجها والوقاية من إصابات احلوادث .٦

مع مراعاة حتسني ، ل العاملنيوتأهي، التركيز على رفع كفاءة التمريض كمهنة فنية وإنسانية .٧
 . الظروف االقتصادية للفريق الطيب والتمريض وظروف العمل

 .التحكم يف الزيادة السكانية حيث متثل عائقا كبريا أمام خطط التنمية .٨

مثل مشاكل الطفلة ، االهتمام ببعض املشاكل الصحية اليت مل تكن واضحة من قبل .٩
وأمراض الدم مما يتطلب االهتمام باخلدمات الصحية ، ةاألنثى واألطفال ذوى االحتياجات اخلاص

 .وعمل الدراسات الالزمة لتحديد حجم ووبائيات تلك املشاكل

نتيجة اخنفاض ؛ ضرورة وضع برامج صحية لفئة املراهقني بعد أن تزايد عدد هذه الفئة .١٠
من خدمات كما جيب توفري اخلدمات اخلاصة ملرحلة الشباب مبا فيها ، معدالت وفيات األطفال

 .الصحة اإلجنابية

 .دمج برامج خدمات الطفولة وتقدمي خدمة ورعاية متكاملة شاملة لألطفال .١١

  .تطبيق نظام جودة اخلدمات الصحية .١٢



٤٥ 

تشجيع املشاركة الفعالة للمجتمع لتقدمي ومتابعة اخلدمات الصحية وتقوية دور اجلمعيات  .١٣
 .األهلية

ثة للعالج والوقاية واكتشاف الطعوم حدوث التطور التكنولوجي وابتكار أساليب حدي .١٤
مع زيادة وسائل االتصال وتبادل اخلربات واملعلومات على املستوى العاملي من شأنه أن ، اجلديدة

يزيد الطلب على هذه اخلدمات وأساليب الوقاية احلديثة اليت جيب أن تكون على أمت االستعداد 
 .للتعامل معها

توفري امليزانيات الالزمة لتنفيذ خطط واستراتيجيات تطوير العمل على زيادة املوارد املالية و .١٥
  .اخلدمة بوزارة الصحة
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تعد مصر من أكرب وأكثر البالد العربية من حيث الكثافة السكانية وتبلغ املساحة اإلمجالية 

٪ فقط من مساحتها ٦، ومع ذلك فإن أغلب أراضيها صحراء، للدولة حوايل مليون كيلو متر مربع
  ).١٩٩٩اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء  (مأهولة بالسكان

 سياسة استصالح األراضي وإنشاء مدن جديدة يف - حديثاً –وقد تبنت احلكومة املصرية 
متمركزين يف ، وعلى الرغم من هذه اجلهود فإن غالبية السكان يعيشون يف دلتا النيل، الصحراء

  .ب القاهرةأو يف وادي النيل الضيق جنو، اجلزء الشمايل من الدولة

 – اإلسكندرية –القاهرة (أربع منها حمافظات حضرية ،  حمافظة٢٧تنقسم مصر إداريا إىل 
مقسمة إىل مناطق حضرية ) ٢٣(ليس ا ريف بينما كل من احملافظات )  السويس–بورسعيد 

جه و( يف وادي النيل ٩وتقع ، )وجه حبري( من هذه احملافظات يف دلتا النيل ٩ومناطق ريفية وتقع 
  .وحمافظات احلدود اخلمس الباقية تقع على احلدود الشرقية والغربية ملصر) قبلي

  )املعدل احلديث للزيادة الطبيعية(تغري حجم وهيكل السكان 
ووفقا لنتائج هذا التعداد يبلغ عدد سكان ، ١٩٩٦مت إجراء آخر تعداد سكاين يف مصر يف نوفمرب 

ويتفاوت .  فرداً لكل كيلو متر مربع١٩٨٥السكانية من وتتجاوز الكثافة ،  مليون نسمة٥٩,٣مصر 
 فرداً ٣٤ فرداً لكل كيلو متر مربع بالقاهرة إىل ٣١٧٥٠هذا املؤشر بدرجة كبرية بني احملافظات من 

  .لكل كيلو متر مربع بالسويس

  .٪ من جمموع السكان الكلى٤٣وميثل نسبة سكان احلضر 

وهو يشري إىل مدى ، عدالت املواليد والوفيات يف اتمعميثل معدل الزيادة الطبيعية الفرق بني م
  .١٩٨٦معدل الزيادة الطبيعية يف مصر يف االخنفاض منذ عام  وقد بدأ، سرعة منو السكان

،  نتيجة للتغريات يف السلوك اإلجنايب١٩٨٦وقد كان أغلب االخنفاض يف معدل الزيادة الطبيعية منذ 
، ١٩٩٤ يف األلف يف عام ٢٧ إىل ١٩٨٦ يف األلف عام ٣٩ حوايل حيث اخنفض معدل املواليد اخلام من

 يف ٢٧وقد بدأ االخنفاض يف الثبات يف منتصف التسعينيات مع تذبذب معدل املواليد اخلام حول 
  .١٩٩٨ -١٩٩٤األلف خالل الفترة من 

ض الوفيات وكان الخنفا، ١٩٩٨ يف األلف ٦,٥إىل  ١٩٨٦ يف األلف ٩,٢اخنفض معدل الوفيات اخلام من 
وقد ارتفع توقع احلياة عند امليالد بني اإلناث . تأثري واضح على زيادة توقع عمر الفرد عند امليالد

  .٢٠٠١ -١٩٦٠بصورة أسرع من الذكور يف الفترة من 
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  )١٩٩٨-١٩٨٦(معدل املواليد ومعدل الوفيات اخلام يف مصر ): ١-٢(شكل 
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  ٢٠٠١-١٩٦٠النوع، مصر توقع احلياة عند امليالد حسب ): ١-٢(جدول 

  أنثي ذكر السنة
٥٣,٨ ٥١,٦ ١٩٦٠ 

٥٧,٧ ٥٢,٧ ١٩٧٦ 

٦٣,٥ ٦٠,٥ ١٩٨٦ 

٦٦,٤ ٦٢,٨ ١٩٩١ 

٦٩ ٦٥,١  ١٩٩٦ 

٧١,٥  ٦٧,١  ٢٠٠١  
  ٢٠٠٠اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء : املصدر

ل النصف الثاين تبنت احلكومة املصرية عديداً من االستراتيجيات لتعزيز التنمية االقتصادية خال
فقد مت التحول من سياسة االقتصاد املغلق خالل الستينيات إىل سياسة ، من القرن العشرين

وقد منا االقتصاد بصورة سريعة خالل التسعينيات حيث ، السوق املفتوح يف منتصف السبعينيات
 دوالراً إىل ٦٦٠ من ١٩٩٧ – ١٩٩٣تضاعف نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل يف الفترة من 

  ).٢٠٠٠صندوق األمم املتحدة للتنمية ( ٪ ٦,٣واخنفض معدل التضخم إىل ،  دوالرا١٢٠٠ً

وقد صاحب النمو االقتصادي اجلديد تطور يف عدد من مؤشرات التنمية البشرية 
  : مثل
  ).١٩٩٦(٪ ٨٣إىل ) ١٩٨٦(٪ ٧٠زيادة نسبة األسر اليت تصل إليها مياه الشرب النقية من  -

٪ ونسبة االلتحاق بالتعليم ٥٣سبة اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني إىل ارتفعت ن -
  .١٩٩٧٪ عام ٩٥,٢االبتدائي إىل 
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وارتفعت نسبة ) ١٩٩٧(٪ ٩١إىل ) ١٩٧٠(٪ ٥٧ارتفعت نسبة التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي من 
معهد التخطيط ). (١٩٩٧ (٪٧٠إىل ) ١٩٧٠(٪ ٢٣التحاق اإلناث بالتعليم الثانوي بصورة سريعة من 

  ).٩٧القومي 

فإنه ما زال هناك فجوات واضحة بني بعض اموعات ، وبالرغم من تطور عديد من املؤشرات
  : النوعية

فإن نسبة إملام اإلناث ، على الرغم من حصول اإلناث على مكاسب يف التعليم والعمل -
ومشاركة اإلناث يف قوة العمل  ،بالقراءة والكتابة تبلغ فقط ثلثي هذه النسبة بني الذكور

  .٪ من مشاركة الذكور يف قوة العمل١٨تبلغ حوايل 

 .املؤشرات اخلاصة بسكان الريف أقل من مثيالا باحلضر -

٪ من ٧٣نسبة سكان الريف الذين تصل إليهم مواسري مياه الشرب النقية تبلغ : مثال
تتسع الفجوة بني احلضر كما ، نسبة سكان احلضر الذين إليهم مواسري مياه شرب نقية

حيث إن نسبة سكان الريف املتاح هلم ، الصرف الصحي والريف بالنسبة خلدمات
  .٪ من نسبة سكان احلضر الذين لديهم صرف صحي٢٣خدمات الصرف الصحي متثل 

  .مستوى التعليم بني سكان احلضر أفضل منه بني سكان الريف -

 %	" & ��	�� �����  

   يف مصرنشأة وتطور النظام الصحي
ترجع جذور نشأة وتطور النظام الصحي يف مصر إىل العصر الفرعوين حيث تشري املومياوات وأوراق 

كما أم أجـادوا فن ، الربدي إىل أن املصريني القدماء عرفوا الكثري عن تشريح اجلسـم البشري
مازال بعضها اكتشفوا أعشابا للعالج ، التحنيط ووصفوا الكثري من األمراض مثل البلهارســيا

  .يستخدم حىت اآلن يف صناعة الدواء

كما وضعوا ، وفوق ذلك اهتموا بالصحة العامة وصحة البيئة، ومارسوا العديد من أنواع اجلراحات
وتوثيق املعلومات بأسلوب منظم ، وقاموا بالتثقيف الصحي، أسس الرعاية الطبية األساسية

 بأن بردية ايربس الشهرية تشابه مرجعا طبيا للحد الذي جعل مؤرخ املصريات إدوين مسيث يشهد
  . حديثا

ويف العصر الروماين أنشأت األكادميية الطبية دار الوالدة باإلسكندرية القدمية وعددا من املؤسسات 
  .الطبية بأماكن متفرقة مبصر

ويف العصر القبطي اهتم القساوسة بالرعاية الطبية األساسية وجعل األديرة دورا للعالج 
  .ليم إىل جانب االهتمام بتثقيف املواطننيوالتع

ومتيز العصر اإلسالمي باهتمامه البالغ بقضايا النظافة الشخصية وأرسى األسس االجتماعية 
ومازال مستشفى . وأنشأ عددا من املستشفيات والعيادات اانية لغري القادرين، يف الرعاية الطبية

  .قالوون بالقاهرة يعمل حىت اآلن
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إىل  م االستقرار السياسي بدءا من الغزو العثماين ملصر حىت أواخر القرن الثامن عشروقد أدى عد
  .العامة بشكل ملحوظ ومنها اخلدمات الصحية تدهور اخلدمات

يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت جهود مصلحة الصحة قاصرة على 
  .مكافحة األوبئة واخلدمات الوقائية

 فرقة طبية كان هدفها رعاية جنود احلملة ١٨٧٨لة الفرنسية ملصر عام صاحبت احلم -
من األوبئة واألمراض املتوطنة السائدة يف ذلك الوقت وأجرت احلملة تعداداً للسكان عام 

 وكانت اإلدارة الصحية للجيش نواة النظام اإلداري للخدمات الصحية اليت رأسها ١٨٠٠
اً استشارياً من األطباء لوضع سياسة الصحة والذي شكل جملس، ١٨٢٠كلود بك عام 

 ووحدات احلجر الصحي باملنافذ ١٨٢٧كما افتتحت أول مدرسة للطب عام ، العامة
،  ووضع أول نظم للصحة املدرسية ونظم املواليد والوفيات١٨٣١الشمالية عام 

 .والتطعيم ضد الدرن

القرن العشرين قاصرة أوائل  وكانت جهود مصلحة الصحة يف أواخر القرن التاسع عشر -
مكافحة كان قوامها يف الريف الداية وكان دور حالق الصحة يف ، على مكافحة األوبئة

القرية هو التطعيم ضد اجلدرى والتنبيه إىل وجود وفيات غري عادية مثل الوفيات بني 
 .األقارب أو يف سن الشباب أو وجود طفح أو عالقات غري عادية بني املتوفني

 الداية يف مكافحة األوبئة الكشف على وفيات اإلناث البالغات بنفس كما كان دور -
  .األسس اليت كان يقوم ا حالق الصحة بالنسبة لوفيات الرجال واألطفال

حني ذاك ) التابعة لوزارة الداخلية( تطورا ملحوظا يف أنشطة مصلحة الصحة ١٩٢٧و يشهد عام 
نشاء املستشفيات املركزية ومراكز رعاية حيث تقدمت بربنامج مفصل لإلصالح الصحي مشل إ

  .والعديد من أوجه إصالح البيئة، األمومة والطفولة باملدن

 بدئ يف تنفيذ برنامج الصحة ١٩٤٢ويف عام .  أنشئت وزارة الصحة العمومية١٩٣٦ويف عام 
  .يفالقروية بإنشاء اموعات الصحية لتقدمي برامج الرعاية الصحية األساسية للمواطنني بالر

 أخذ مفهوم العدالة االجتماعية طريقه يف اخلدمات العامة ومنها اخلدمات ١٩٥٢بعد قيام ثورة 
  .الذي انعكس على جمانية الرعاية الصحية عالجا ووقاية، الصحية

 بإنشاء املناطق الطبية حبيث اصبح يف كل مديرية مدير ١٩٥٩وقد قامت وزارة الصحة يف عام 
على مجيع الوحدات واملستشفيات يف املديرية وكانت هذه للصحة له سلطات مدير عام 

السلطة تفويضا من وزارة الصحة املركزية كما ضمت مجيع أجهزة اإلشراف احمللية على 
  .اخلدمات الصحية حتت إشراف مدير املنطقة

ويف أواخر ،  طبق نظام اإلدارة احمللية وأصبحت املنطقة الطبية ضمن أجهزة احملافظة١٩٦٠يف عام 
الستينيات بدأ نظام اإلدارة الصحية يف املراكز وأصبح مدير اإلدارة الصحية باملركز مسئوال عن 

ويتبع مديرية الصحة ورئيس جملس املدينة إداريا وذا بدأت فكرة ، اخلدمات الصحية فنياً
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ىل ولكنها حتتاج إ، وهي ليست فكرة حديثة، الالمركزية يف إدارة اخلدمات الصحية منذ وقت مبكر
  .دعم وتقوية للمهارات اإلدارية لدى مديري الصحة على مستوى احملافظات واإلدارات الصحية

وزادت يف الستينيات أعداد املؤسسات . ١٩٦٦ كما بدأ الربنامج القومي لتنظيم األسرة عام 
  .التعليمية يف جمال الصحة حبيث أصبحت تغطى معظم حمافظات اجلمهورية

وزارة الصحة " مسمى الوزارة بعد ضم وزارة السكان إليها هو  أصبح١٩٩٦ويف يناير عام 
  ".والسكان

  مقدمة عن النظم الصحية
 كم من ٥٪ يف حدود ٩٥الرعاية الصحية حق لكل مواطن وهي متاحة للمواطن املصري بنسبة 

  .الوحدة املقدمة للخدمة

 بيئتهم للحفاظ وتأمني، ورسالة وزارة الصحة تتلخص يف تقدمي اخلدمات الصحية للمواطنني
،  وذلك عن طريق إنشاء وتوفري وسائل اخلدمة الصحية والطبية–عليهم يف مجيع مراحل احلياة 
 ورغم أن وزارة الصحة تؤدى هذه اخلدمات باالشتراك والتعاون مع –وتنسيق وتنظيم استخداماا 

عية تشارك اهليئات األخرى اليت تقدم خدمات عالجية فإن مسئولية الصحة هي مسئولية مجا
بالرغم من أن  و.فيها كل األجهزة اليت تقوم بأنشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية األخرى

العديد من هذه األنشطة ال يقع يف اختصاصات وزارة الصحة املباشرة فإن مسئولية الوزارة يف 
ق بينها وبني هذه ااالت هي العمل على ترشيد األجهزة املسئولة واملسامهة يف عمليات التنسي

  .هذه األجهزة

كما يؤثر كل من التعليم األساسي والطيب على احلالة الصحية ملا هلا من انعكاسات على 
حيث إن ، وخاصة كليات الطب واملعاهد الصحية، مستوى اخلريج من مرافق التعليم املختلفة

ر برامج التعليم وزارة الصحة كمستفيد من هذا اخلريج تتعاون مع اجلامعات واملعاهد يف تطوي
كما أن وزارة الصحة تتوىل أيضا إمداد أجهزة التعليم واإلعالم باإلرشادات . الطيب وتأهيل اخلرجيني

  .الالزمة لرفع الوعي الصحي بني املواطنني وإلدخال سلوكيات جديدة مبفاهيم جديدة

، متوفرة: ونوالبد من اكتمال عدد من املواصفات لتوفري رعاية صحية جيدة شاملة مثل أن تك
  .منسقة وعادلة، مستمرة، ذات كفاءة عالية، تكلفتها مناسبة، مقبولة، متاحة

  : ويوجد عدة نظم ونوعيات للرعاية الطبية يف خمتلف جمتمعات العامل منها

  ).سحري، ديين(الطب الشعيب  -

  ).تأمني صحي، خاص، حكومي(الطب الرمسي  -

وال ، الج الرمسية املعتمدة كبديل هلاالذي ميارس خارج سبل أو طرق الع: الطب الشعيب .١
تزال قطاعات غري قليلة خاصة يف املناطق الريفية والبدوية واألحياء الشعبية الفقرية باملدن 

وإما ألسباب ، تلجأ إليه إما ألسباب اعتقادية متوارثة تتصل بفهمهم لطبيعة املرض وأسبابه
، تعامل مع املرض بالطرق الرمسيةاقتصادية تتصل بعدم توافر اإلمكانات ملواجهه عبء ال

  . وإما لنقص اإلمكانات املتاحة لوسائل الرعاية الرمسية أو يف أماكن الوصول إىل منافذها
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وكتاسات ، يشمل التداوي باألعشاب والكي والفصد والتدليك) العقالين(والطب الشعيب 
  . اخل..اهلواء

اب وأساليب العالج الطبيعي قد ومن املالحظ أن عددا من هذه الوسائل كالتداوي باألعش
  .دخلت بدرجة ما يف جمال الرؤية العلمية حتت مظلة العالج الرمسي

وتكون املعتقدات ، العالج الشعيب الديين السحري ويشمل التداوي بالرقى والسحر وغريها
  .والعامل النفسي وآثار اإلحياء عوامل استمرارية تواجدها، املتوارثة

اليت تعتمد ، يف اللوائح والقوانني السارية دمات الطبية املقننةويشمل اخل: الطب الرمسي .٢
وبنظرة عامة فإن نظم تقدمي الرعاية الصحية ، على العلوم الطبية والتكنولوجيا احلديثة

  : ميكن تقسيمها

  .النظام احلكومي -

 .النظام اخلاص -

 .نظام التأمني الصحي -

 .اصوهناك بعض السبل الوسيطة بني النظامني احلكومي واخل -

 .ويف أمثلة قليلة تطور النظام احلكومي إىل نظام التأميم -

  : ويف إطار تلك النظم ختتلف سبل أو طرق تقدمي الرعاية والعالج طبقا لعدة عوامل منها

  .احتياجات اخلدمة الصحية -

 .توافر إمكانات تقدمي اخلدمة املطلوبة -

 .مستوى ونوعيات اخلدمة املقدمة -

 .تكلفة توفري وتقدمي اخلدمة -

 .حجم العبء املادي على طالب اخلدمة -

 ).اتمع، أهله، املريض(الرضا النفسي للعميل  -

توافر قاعدة بيانات ميكن أن تسهم يف ختطيط اخلدمة الصحية ويف جماالت البحث  -
 . العلمي

  : الذي توفره الدولة) أو شبه ااىن(العالج ااين . ١-٢
وزارة الصحة ووحدات احلكم احمللى أو املستشفيات : وذلك يف الوحدات الصحية التابعة للدولة

، أو غريها من اجلهات احلكومية اليت هلا نظم عالجية خاصة مثل القوات املسلحة، اجلامعية
كما يشمل ما تقدمه الدولة يف بعض الظروف من خدمات عالجية ، بعض املؤسسات، الشرطة

  ).دولةعالج املواطنني على نفقة ال(معينة يف غري وحداا 
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  : نقاط الضعف يف هذا اال
قصور امليزانية املخصصة من الدولة تؤدى إىل عدم الوفاء خبدمة طبية متكاملة على  -

  : مرتفع فنيا ومتقبل من املواطنني وذلك نتيجة مستوى

o االرتفاع احلاد املستمر يف تكلفة عناصر اخلدمة الطبية. 

o التشخيص أو يف أساليب العالج االبتكارات املستمرة سواء يف وسائل البحث و 
سواء يف توفري ما تتطلبه من أجهزة ، مكلفة ووكلها وسائل غالية، التداخالتو

وآالت أو يف تشغيلها وصيانتها أو يف حتديثها أو يف اخلربة املطلوبة للتعامل 
  .معها

o االرتفاع املطرد يف متوسط األعمار وارتفاع تكاليف رعاية املسنني. 

حيث إنه حمكوم ، ختيار للمريض يف اختيار من يتوىل مسئولية عالجهعدم وجود حرية ا -
 .بنظام معني أو باجلهة اليت يتقدم إليها

وذلك يف حالة عدم وجود نظام (و جود أكثر من فرصة لالستفادة من اخلدمة الطبية  -
زيادة ، مما يؤدى لزيادة العبء إىل املنافذ املقدمة للخدمة) بطاقة صحية مينع حدوث ذلك

  .التكلفة باإلضافة إىل احتمال حدوث تعارض بني خمتلف أساليب التعامل مع املريض

  ): بأجر( العالج اخلاص . ٢-٢
وذا ، واملستوى الذي يالئمه، ويتميز هذا النظام حبرية املريض يف اختيار من يطمئن إليه ويثق فيه

ة الضعف الرئيسية اليت حتدد ولكن نقط). ااين(تتالىف إحدى نقاط الضعف يف النظام احلكومي 
وهو أمر يزداد حدة يوما بعد يوم للزيادة املطردة يف ، اللجوء إىل هذا النظام هو عنصر التكلفة

ويف ضوء تلك . لالرتفاع املستمر يف مصاريف التشغيل، حجم رأس املال املطلوب لتوفري اإلمكانات
تصبح عامال مؤثرا حبيث تقل بصفة العوامل واملتغريات فإن أمهية عنصر التكلفة املتزايدة 

  .متزايدة أعداد الشرائح القادرة على استخدام هذا النظام

  : العالج من خالل بعض النظم الوسيطة. ٣-٢
من زاوية مستوى اخلدمة وحرية ، واخلاص، يف حماولة لتقريب الفجوة بني النظامني احلكومي

  : فقد استحدث عدد من النظم، خرزاوية العبء املادي من اجلانب اآل واالختيار من جانب

قدمت النظم احلكومية عدة أشكال لتقدمي خدمة تعلو مستوى اخلدمة اانية العادية   - أ
ومتثل نظم ، والعالج بأجر، مثل أقسام العالج االقتصادي، وبتكاليف رمزية أو خمصصة

  .وجها آخر هلذه األشكال) Cost Recovery(استرداد النفقات 

ات العالج اخلاص أشكاال معينة أو حمتوى معينا للخدمة  كما قدمت بعض جه  - ب
)Package ( دف توفري مستوى خدمة أعلى مما يتيحه املستوى بتسهيالت معينة

 .ااين بتكلفة تقل عن نظريا يف العالج اخلاص العادي
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 عبء ولكن عائد تلك األشكال مل يكن من الناحية الفعلية بالقدر الذي خيفف عن موازنة الدولة
كما أا يف ، تكلفة الرعاية الصحية ومل يكن يف املقابل حال كامال للعبء الذي يتحمله املريض

 .احلالتني ال ميكن تصنيفها كنظام رعاية متكاملة له صفة الثبات واالستمرارية

  : نظم التأمني ضد املرض وضد اإلصابة. ٤-٢
الج وعلى ضوء االرتفاع املطرد واحلاد يف على ضوء حتمية احتياج املريض أو املصاب للرعاية والع

  .والعديد من العوامل السابق اإلشارة إليها، تكلفتها

املخططني هو من خالل نظم تأمينية تسهم يف توفري مصادر  كان املخرج املمكن يف رأى كثري من
ية حسب نوع،  اخل..أصحاب أعمال اتمع، العاملني، الدولة: متويل مالئمة من مصادر خمتلفة

بل يتم ، التطبيق واالنتشار ومفهوم هذا النظام تكافلي ال ينفرد فيه املضار بتحمل كل العبء
  .توزيع املخاطر املتوقعة على جمموع املشاركني يف النظام

كما أن نصيب ، فإنه ميكن ختفيف نصيب كل فرد من العبء املادي، وحبكم قانون األعداد الكبرية
يف صورة اشتراكات مقسطة على املدى الطويل بنظام االشتراك الفرد من العبء املادي يسدد 

  .املسبق بدال من حتمل العبء مرة واحدة

  : التأمني الصحي االجتماعي
تؤدى ، واهلدف األول يف هذا النظام هو تقدمي خدمة طبية متكاملة بأسلوب التكافل االجتماعي

لة وعن كاهل األفراد ولرفع املستوى إىل ختفيف العبء االقتصادي للرعاية الطبية عن كاهل الدو
  : الصحي مع حتقيق عدد من األهداف الفرعية مثل

نتيجة لتقليل الفائض من أيام الغياب بسبب املرض وتقليل حدوث (رفع كفاءة اإلنتاج  -
  ).العجز

 .ترشيد استهالك املواد واآلالت -

 .رفع كفاءة وجودة اخلدمة -

 .إضافة إمكانيات خدمية جديدة -

  : النوع من نظم التأمنيويتميز هذا 
التغطية يف أغلب احلاالت التطبيقية هي تغطية شاملة متكاملة لكل ما تتطلبه  -

  .وهذا هو األصل يف اخللفية االجتماعية للتأمني الصحي، الرعاية الصحية

، و جود نوع من التكافل االجتماعي بني القطاعات املؤمن عليها يف اجلوانب التمويلية -
أو الدولة (نتيجة إسهام أصحاب األعمال  وتراكات بنسبة من الدخلنتيجة حتديد االش

 .مع العاملني يف متويل النظام) يف بعض احلاالت

إذ يتكافل السليم مع ، وجود نوع آخر من التكافل االجتماعي يف تلقى مزايا النظام -
 ).يف حاليت الصحة واملرض(بل ويتكافل املرء مع نفسه ، املريض
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واالستمرارية حيث إن أغلب النظم االجتماعية تتمتع بضمان من توفر مبدأ الثبات  -
 .الدولة والتزام مبساندا

فإنه يوجه لرفع مستوى ، ففي حالة وجود أي فائض، حيث إنه نظام ال يهدف إىل الربح -
 .مما يؤدى إىل رفع كفاءة هذه اخلدمة، اخلدمة املقدمة أو االتساع فيها

   اخلدمات الصحيةالنظم الصحية مبصر وكيفية تقدمي
  : تنفيذ وتقدمي اخلدمات الصحية

يتصف بأنه أحد األنظمة املعقدة حيث تتعدد جهات تقدمي اخلدمات الصحية اليت تصل إىل 
  .وأيضاً يتصف بتعددية مصادر التمويل واإلدارة واخلدمة،  هيئة أو منظمة عامة٢٩حوايل 

الصحية األساسية والعالجية هو وزارة ولكن املسئول عن السياسة الصحية مبا يف ذلك اخلدمات 
  .الصحة والسكان

  : وأهم ثالثة قطاعات لتقدمي اخلدمات الصحية مبصر هي

  .القطاع احلكومي .١

 .القطاع العام .٢

 .القطاع اخلاص .٣

 أساسا من مجيع وحدات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان القطاع احلكوميويتكون  .١
  .ات وقطاع اجليش خلدمة العاملني بهوأيضا من خالل وحدات ومستشفيات بعض الوزار

  : وينقسم اهليكل التنظيمي العام لـوزارة الصحة والسكان إيل

   Administrative Structure  هيكل إداري -

 Service Delivery Structure  هيكل خدمي -

  : وتدار وزارة الصحة من خالل مخسة قطاعات عريضة داخل هذه اهلياكل، أمهها
  .ل أنشطة املتابعة واإلعالم والدعم الفينقطاع مكتب الوزير ويشم -

 .قطاع الرعاية الصحية األساسية واخلدمات الوقائية -

 .القطاع العالجي والطوارئ -

 .قطاع السكان وتنظيم األسرة -

 .قطاع الشئون اإلدارية واحلسابات -

  .وزارة ملعاونة السيد وزير الصحة) أول(ويرأس هذه القطاعات وكالء 

 لألنشطة املختلفة داخل القطاعات الرئيسية املذكورة تقوم برفع تقاريرها  إدارة مركزية١٣ويوجد 
واألمراض ، والرعاية الصحية األساسية، واملعامل، الرعاية الوقائية: منها، إىل وزير الصحة

وتنظيم األسرة ، وطب األسنان، وشئون الصيدلة، والتنمية والبحوث، والرعاية العالجية، املتوطنة



٥٦ 

 ..املتابعة، التخطيط، الدعم الفين واملشروعات،  إىل جانب اإلدارة املركزية لإلعالمهذا. والتمريض
  . اخل

  .ويرأس كل عدة أنشطة يديرها مدير عام وكيل وزارة، ويرأس كل إدارة من هذه اإلدارات مدير عام

يف كل يتكرر ) اهليكل التنظيمي(فإن منوذج القطاعات الصحية ) احملافظات(وعلى املستوى احمللى 
  .حمافظة ويكون مبثابة مرآة ملا ينفذ يف وزارة الصحة مركزيا

ولكن األنشطة ، وتكون مديرية الشئون الصحية يف كل حمافظة مسئولة عن األنشطة الفنية
يقوم احملافظ باإلشراف على مديري الصحة (اإلدارية واألنشطة اليومية تكون حتت إشراف احملافظ 

كل مديرية شئون صحية يرأسها وكيل وزارة أو مدير عام ويقوم ) افظةكأحد مديري اخلدمات يف احمل
  .برفع تقاريره إىل وزير الصحة والسكان

وهي عدد اإلدارات ( إدارة صحية ٢٣٠ حمافظة باإلشراف ٢٧تقوم مديريات الشئون الصحية يف 
  .إدارة صحية يف كل مركز إداري) الصحية تبعا للتقسيم اإلداري باحملافظة

/ ويقوم برفع تقاريره إىل مدير عام ، ة صحية يرأسها مدير يساعده جمموعة من املشرفنيكل إدار
  .وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية باحملافظة

 وتقوم وزارة الصحة بوضع السياسات الصحية واخلطط كجزء من السياسات القومية
  .االقتصادية واالجتماعية

 بتنفيذ هذه اخلطط والسياسات على مستوى وتقوم مديريات الشئون الصحية باحملافظات
  .احملافظة من خالل إدارات فنية مماثلة كما هو موجود بالوزارة مركزيا

هو التنظيم واإلشراف على ) من خالل مديريات الصحة(ومسئولية وزارة الصحة مركزيا وحمليا 
  .األنشطة املختلفة والتدريب للفئات املختلفة املقدمة للخدمة

 احلقيقي الفين للخدمات الصحية فيكون من خالل الفريق الصحي العامل بشبكة أما التنفيذ
  .الوحدات واملستشفيات بنظام الالمركزية

٪ من إمجايل اخلدمات الصحية ٨٠ومتثل اخلدمات الصحية املقدمة عن طريق وزارة الصحة حوايل 
  .يف مصر

) investment budget ويل االستثماريالتم(ووزارة التخطيط والتعاون الدويل مسئولة عن امليزانية 
املستشفيات (يف حني أن وزارة التعليم العايل مسئولة عن التعليم الطيب وتقدمي اخلدمات الصحية 

  ).operational budget(ووزارة املالية مسئولة عن ميزانيات التشغيل ) اجلامعية

  : ييوجد ثالث جهات قومية هلا مسئولياا وه، إىل جانب هذه اجلهات

  ).لوضع لوائح التشغيل(جملس الصحة  -

  ).وظيفته استشارية(جملس الشورى  -

  ).يقوم بالتنسيق(الس األعلى للصحة  -
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  : و تقدم اخلدمات الصحية من خالل ثالثة مستويات
  ): الرعاية الصحية األولية(املستوى األول  -

ة يف الريف واحلضر يقرب وتقدم اخلدمات من خالل شبكة ممتدة من وحدات الرعاية الصحية األولي
 وحدة وتشمل الوحدات الصحية الريفية واموعات الصحية ومستشفيات ٤٠٠٠عددها من 

واملراكز الصحية احلضرية ومراكز رعاية األمومة ) املستشفيات القروية سابقا(التكامل الصحي 
  .والطفولة ومكاتب الصحة

، ت الرعاية الصحية األوليةوتقدم خدما، )٢٣٤٥(الوحدات الصحية الريفية وعددها  -
  : وتشمل

o التثقيف الصحي.  
o خدمات رعاية األمومة والطفولة. 

o خدمات الصحة اإلجنابية وصحة املرأة وتنظيم األسرة. 

o مكافحة األمراض املعدية. 

o مكافحة وعالج األمراض املتوطنة. 

o إصحاح البيئة. 

o مكافحة أمراض اإلسهال يف األطفال. 

o التطعيمات. 

o  الرعاية العالجية لبعض األمراض الشائعة والرعاية العاجلة لإلصابات واحلوادث
 .البسيطة

 حجرات لتأدية اخلدمة ١٠الوحدة الصحية الريفية عبارة عن مبىن مكون من حوايل 
 نسمة من ٥٠٠٠ إىل ٣٠٠٠وسكن للطبيب وآخر للممرضات وتقدم اخلدمات حلوايل 

  .السكان

  : حدة الصحية الريفية منويتكون الفريق الصحي بالو

o طبيب أو أكثر.  
o ممرضتني أو أكثر. 

o طبيب أسنان يف بعض الوحدات. 

o معاون أو مالحظ صحي. 

o فين أو مساعد معمل. 

o كاتب. 

o أمني خمزن. 

o خدمات معاونة رجال أو حرمي.  
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  : ٣٥٩وعددها ) املراكز الصحية الريفية(اموعات الصحية  -

صحية األولية واخلدمات العالجية والعاجلة أسوة وتقدم هذه املراكز خدمات الرعاية ال
وذلك على ،  نسمة٢٥ إىل ١٥بالوحدات الصحية الريفية موعة أكرب من السكان من 

سريراً  ٥٩٧٦عدد األسرة ذه املراكز حوايل . مستوى العيادة اخلارجية والقسم الداخلي
ظم هذه األسرة غري ولألسف فإن مع،  سريراً لكل مركز صحي ريفي٢٠ إىل ١٥مبعدل 

وهناك خطة . مستغل وعليه فإنه ال يوجد خدمات أقسام داخلية حقيقية ذه املراكز
  .لتحويل هذه املراكز إىل مراكز طب أسرة

  : )٢٣٠(وعددها ) املستشفيات القروية سابقا(مستشفيات التكامل الصحي  -

ية مستقلة لعدد وهي تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية يف وحدة رعاية صحية أول
 ألف نسمة وتقدم أيضا اخلدمات العالجية والعاجلة ٢٥ إىل ١٥من السكان يتراوح بني 

وهذه املستشفيات أصبحت تتبع من الناحية الفنية الطب العالجي ، باملستشفى
 سريراً ٦٠ إىل ٣٠ مبعدل ٤١٢١وتقدم خدمات اجلراحة ا واملعمل واألشعة وعدد األسرة 

٪ ونأمل زيادة نسبة اإلشغال ٤كان معدل اإلشغال هلذه األسرة بكل مستشفى وقد 
  .بعد التطوير الناتج من تبعيتها الفنية للطب العالجي

  : )١٩٦(املراكز الصحية احلضرية وعددها اآلن  -

وهي مسئولة عن تقدمي خدمات صحية تعزيزية ووقائية وعالجية كاليت تقدمها 
 احلضري خيدم منطقة سكانية يتراوح عددها واملركز الصحي، الوحدات الصحية الريفية

 ألف نسمة وهي تقدم اخلدمة الصحية على مستوى املمارس العام ٥٠ إىل ٢٥بني 
واملركز الصحي احلضري به طبيب لكل ، أي يطبق ا نظام اإلحالة الداخلي، واألخصائي

ية  نسمة ويقدم خدمات الرعاية العالجية والوقائ٢٠٠٠ آالف نسمة وممرضة لكل ٥
وبكل مركز صحي حضري معمل أكثر تطورا من معمل الوحدة الريفية ، لألسنان

  . اخل..وخدمات أشعة وخدمات توليد

  : مراكز رعاية األمومة والطفولة -

تقع يف املناطق احلضرية وهي مسئولة عن تقدمي رعاية ما قبل الوالدة والتوليد ورعاية ما 
حية لألطفال دون السادسة ورعاية أسنان بعد الوالدة واخلدمات الصحية واخلدمات الص

 ٣٣٤األمهات واألطفال وهناك خدمات معملية وأشعة فوق صوتية ويوجد ذه املراكز 
سريرا وليس بكل مركز أسرة وهناك خطتان األوىل لتحديث مراكز صحية حضرية ومن 

  .مث تناقص عدد املراكز بصفة مستمرة

 مركزاً لرعاية ١٩٤لتوليد ا ويوجد اآلن والثانية لتحسني وظيفتها مع إدخال دار ل
 مصريها التسليم – الباقية مؤجرة ٨٢ ملك احلكومة والـ ١١٢األمومة والطفولة منها 

  .ملالكيها
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  :  )٣٥٤(مكاتب الصحة وعددها اآلن  -

وتوجد يف املناطق احلضرية وتقدم خدمـات التسجيل للمواليد والوفيات ومراقبة 
وسياسة الوزارة هي إنشاء املراكز . غريها من اخلدمات الوقائيةاألغذية وإصحاح البيئة و

الصحية احلضرية اليت تقدم اخلدمات التعزيزية والوقائية والعالجية املتكاملة وال مزيد 
  .من هذه املكاتب

  : املستوى الثاين من اخلدمة -
ل عيادات خارجية تقدمها املستشفيات املركزية يف عواصم املراكز اإلدارية وتقدم اخلدمات من خال

  .وأقسام داخلية للتخصصات الطبية املختلفة

  : املستوى الثالث من اخلدمة -
تقدمها املستشفيات العامة يف عواصم احملافظات ويدعم هذا املستوى من اخلدمة املستشفيات 
اجلامعية واملستشفيات واملعاهد التعليمية ومستشفيات القطاع العام من التأمني الصحي 

التابعة ، وعدد املستشفيات العامة واملركزية. العالجية ومستشفيات القطاع اخلاصواملؤسسة 
  :  مستشفى ختصصيا٩٣ً  سريراً إىل جانب عدد٣٢٥٩١ مستشفى ا ٢١٤لوزارة الصحة 

o ا ،  مستشفيات أطفال٤ سريرا٣٩٠ًنساء وتوليد .  
o ا ٨١ سريرا٧٣٢٣ً مستشفى محيات .  
o ا  مستشفيات لألمراض الباطنية ٨سريرا٨١ً .  

  : إىل جانب هذه الوحدات هناك مراكز أخرى لتقدمي اخلدمة الصحية مثل

o مكاتب التثقيف الصحي.  
o العيادات التخصيصية الشاملة يف املناطق احلضرية.  
o عيادات األحياء.  
o مراكز احلجر الصحي ووحدات.  
o وحدات مقاومة املالريا.  
o وحدات مقاومة الفالريا. 

  : وزارة الصحة والسكاناملوارد البشرية داخل 
وحسب آخر ، القطاع الصحي يف مصر لديه موارد بشرية غنية وقاعدة عريضة من العمالة

يف ) حمليا/ مركزيا (يقدر عدد القوى العاملة بوزارة الصحة والسكان ، ٢٠٠١إحصائيات الوزارة 
، شرافيةواإل،  موظفني يشغلون القطاعات الفنية٢٣٢٦٠٥مجيع حمافظات اجلمهورية حبوايل 

 موظف على املستوى ٢٣٠٥٠٤ موظفني على مستوى ديوان عام الوزارة ٢١٠١والوظائف املساعدة 
  .احمللى باحملافظات

 ١٨٩١( موظفاً ١٨٩٦٥٦بالنسبة للقوى العاملة الفعلية على املستويني املركزي واحمللي فهي 
  ). حمليا١٨٧٧٦٥ً، مركزياً
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اإلجازات ، اإلعارات، )بالنسبة للذكور( واملقيدة هو التجنيد وأهم أسباب الفروق بني األعداد الفعلية
  ).٢٠٠١إحصائيات وزارة الصحة . (بدون مرتب

٪ من األطباء ٤٠، يعمل بوزارة الصحة والسكان عدد كبري من األطباء وأعضاء هيئة التمريض
يف الرعاية يعملن   ٪ من املمرضات٥٢,٥يعملون يف الرعاية الصحية األولية واخلدمات الوقائية 

  .الصحية األولية واخلدمات الوقائية

  ). ممرضة٢أي طبيب لكل أقل من  (٣: ٢ التمريض/ نسبة األطباء 
        القوى العاملة بالوزارة): ٢-٢(جدول 

 مقيدين )فعلي(قائم بالعمل  الفئة

 ٥٨٩٦٩ ٤٠٣٦١ أطباء بشريون

 ٧٦٦٧  أطباء أسنان

 ٤٦٤٠  صيادلة

 ٩١٧٠٣  هيئة متريض

  
 توزيع وحدات الرعاية الصحية األساسية بالريف واحلضر): ٣-٢(جدول 

  : احلضر
  ).الوقائية والعالجية(توفر مجيع برامج الرعاية الصحية األساسية ): ٢٤٦(املراكز الصحية احلضرية  -
  .توفر رعاية ما قبل احلمل وأثناء احلمل وما بعد الوالدة): ٢٢٣(مراكز رعاية األمومة والطفولة  -
توفر مجيع اخلدمات الوقائية من بينها التطعيمات والنظافة البيئية باإلضافة إىل تسجيل ): ٤١٨(لصحية املكاتب ا -

  .املواليد والوفيات
 ).٣٠٤٤٦٣٠٦(تعداد السكان يف املناطق احلضرية  -

  املناطق الريفية 
  )٢٨٦٥(وحدات الصحة الريفية  -
 )٣١٠(مراكز الصحة الريفية  -

 )٣٠٩(مستشفيات الريف  -

  خالل هذه األماكن مجيع برامج الرعاية الصحية األساسيةتوفر من -

 )٣٢٩٨٣٤٩٩(تعداد السكان يف املناطق الريفية  -

 

  : القطاع العام .٢
  : ويتكون القطاع العام من جمموعة من املؤسسات الصحية الىت تتبع مباشرة وزير الصحة مثل

  . هيئة التأمني الصحي -
 .املؤسسة العالجية -

 .املعاهد التعليمية وياتاهليئة العامة للمستشف -

 .املستشفيات اجلامعية -

  .وهذه اهليئات تعد هيئات حكومية ذات استقاللية اقتصادية وتقدم خدمات عالجية أساسا

  : نظام تطبيق التأمني الصحي مبصر. ١-٢
اهليئة العامة "التأمني الصحي هو نظام حكومي أوكلت مسئولية تنفيذه إىل هيئة عامة هي 

  ."للتأمني الصحي
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  . بقرار مجهوري١٩٦٤وقد أنشئت اهليئة العامة للتأمني الصحي عام  -

 .ويرأسه رئيس جملس اإلدارة، وللهيئة جملس إدارة هو السلطة العليا -

وعن طريقه ، واهليئة حتت إشراف وزير الصحة وهو الذي يعتمد قرارات جملس إداراا -
 .يس اجلمهوريةترفع مشروعات القوانني والقرارات إىل جملس الوزراء أو رئ

وينفذ ، يدير كل فرع طبيب متفرغ، وتنقسم إىل عدة فروع، مقر رئاسة اهليئة بالقاهرة -
وتنقسم الفروع إىل مناطق ، كل فرع أنشطة اهليئة يف قطاع جغرايف من اجلمهورية

واملشاركة يف ، ومسئولية الفروع أساسا هي التنفيذ، تتبعها الوحدات املختلفة
 .ملتابعة للمستويات األدىنالتخطيط واإلشراف وا

  : اختصاصات اهليئة العامة للتأمني الصحي
  .تنفيذ تأمني إصابات العمل جلميع العاملني يف قطاعات الدولة 

قطاع ، تنفيذ تأمني املرض للمنتفعني به من العمالة املنتظمة املؤمن عليها من حكوميني .١
 ).١٩٧٥قانون . (ويتم التوسيع تدرجييا يف هذه القطاعات. قطاع خاص، عام

وأيضا ألسر ، تنفيذ تأمني املرض ملن يرغب من احملالني للمعاش ومن أرامل املؤمن عليهم .٢
 ).بنظام خاص(املنتفعني 

تنفيذ نظام العالج التأميين للعاملني يف احلكومة ووحدات اإلدارة احمللية واهليئات العامة  .٣
 ).١٩٧٥(واملؤسسات العامة 

للعاملني املعرضني لإلصابة باألمراض املهنية دف االكتشاف إجراء الفحص الطيب الدوري  .٤
 .املبكر لألمراض املهنية

 ).١٩٩٢ لسنة ٩٩قانون (تنفيذ نظام التأمني الصحي على الطالب  .٥

حتديد ، تقرير اللياقة لاللتحاق باألعمال أو مد مدة اخلدمة) إجازات مرضية(اللجان الطبية  .٦
 . اخل..نواع املعاشات االستثنائيةتقرير احلالة يف بعض أ، سبب العجز

أنشئ باهليئة دف استغالل ، أنشطة أخرى تزاوهلا اهليئة من خالل صندوق للعالج اخلاص .٧
إلتاحة تقدمي خدمات اهليئة يف بعض األحوال لغري املؤمن ، أي فائض متاح يف إمكانيات اهليئة

 .العالج باإلحالة، عليهم بأسعار مرشدة مثل العالج الشامل

 .١٩٩٧ سنوات من العمر منذ عام ٥فيذ نظام التأمني الصحي على األطفال أقل من تن .٨

  : أساليب توفري اخلدمة التأمينية
 : األسلوب املباشر

وتدار بنظامها ، وذلك عن طريق تقدمي اخلدمة يف مراكز أو وحدات تابعة أو مملوكة للهيئة -
 واحلصول على إحصاءات ويتميز هذا األسلوب بإمكانية تدقيق الرقابة واملتابعة

وإن كان يعيبه إرغام املنتفع على استعمال هذه الوحدات ، ومعلومات أكثر سالمة
 . واإلمكانات
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واملخصصة أساسا خلدمة قطاعات العمالة : الوحدات الطبية اململوكة للهيئة -
اإلحصاء والتقرير السنوي للهيئة العامة للتأمني الصحي (املنتظمة املؤمن عليها 

٩٣/١٩٩٤.(  
        الوحدات الطبية اململوكة للهيئة): ٤-٢(جدول 

  عيادة٥٦٥  عيادات ممارس

  عيادة٢٠ عيادات ممارس عام جممعه

  عيادة١٢٠ عيادات شاملة لألخصائيني

  مركزا٤٥ً مراكز إصابات العمل

  سريرا٥٤٩٥ً مستشفى ا ٢٦ مستشفيات

 دمة تأمني الطالبال يشمل هذا احلصر العيادات واملستشفيات املخصصة خل* 

  
مثل ، تقدم اخلدمة ىف وحدات وجهات غري تابعة للهيئة عن طريق التعاقد: األسلوب غري املباشر

املستشفيات ، املستشفيات اجلامعية، املؤسسات العالجية، اجلهات التابعة لوزارة الصحة
املستشفيات ومستشفيات القوات املسلحة و، واملعاهد املتخصصة،  اخل..املتخصصة كاحلميات

 .اخلاصة وعيادات األطباء اخلاصة

  : املوقف التطبيقي هلذا القطاع
  : انتشار التغطية التأمينية داخل القطاعات اخلاصة لنظام التأمني الصحي وصل إىل

  ).الباقون يف األغلب هلم نظم عالجية من خالل جهات عملهم(٪ من احلكوميني ٩٦ -

اقي هذا القطاع له نظام عالجي بصورة ما من أغلب ب(٪ من القطاعني العام واخلاص ٢٦ -
  ).خالل مؤسسة أو نقابة

  ).االنضمام اختياري وله موعد معني(٪ من أصحاب املعاشات ٦٥ -

  ).االنضمام اختياري(٪ من األرامل ٢٣ -

تتفاوت النسب بني احملافظات املختلفة . ( سنوات من العمر٥<٪ من األطفال ٦٥أكثر من  -
  )ة للمواطننينظرا ألا خدمة اختياري

  (CURATIVE CARE ORGANIZATION; CCO)املؤسسة العالجية . ٢-٢
 حتت إشراف وزير الصحة والسكان وذلك بتأميم عدة ١٩٦٤أنشئت املؤسسة العالجية عام 

  .مؤسسات ومستشفيات خاصة وخريية

سسات ويوجد حاليا أربع مؤ، واملؤسسة العالجية تكونت يف القاهرة واإلسكندرية يف نفس العام
وال يوجد مستشفيات ) كفر الشيخ، دمياط، القليوبية(يف حمافظة بورسعيد وحمافظات الدلتا 

 مستشفى تشمل ٢١، )٦(وتدير املؤسسات العالجية الست . خاصة باملؤسسة يف الوجه القبلي
   .٪من إمجايل عدد أسرة املستشفيات جبمهورية مصر العربية٤حوايل 
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ولكن ال  )Independently on a non profit basis(بطريقة ونظام املؤسسة العالجية يدار 
واخلدمات املقدمة هي اخلدمات ، ويستخدم األجر احملصل يف حتسني اخلدمات املقدمة، يهدف للربح

  .العالجية

  : اهليئة العامة للمستشفيات التعليمية. ٣-٢
ة العامة للمستشفيات اهليئ" وتتبع ١٩٧٥ لعام ١٠٠٢مت إنشاء اهليئة بالقرار اجلمهوري رقم 

وتعترب اهليئة ، وزير الصحة الذي يرأس جملس إدارة اهليئة ومقرها بالقاهرة" واملعاهد التعليمية
واهلدف من إنشائها هو حتقيق الرعاية الطبية املتطورة للجماهري على ، من املؤسسات التعليمية

ع املستوى العلمي لألداء بوحدات املستوى اإلقليمي والقومي مبا يسهم به األطباء العلميون يف رف
وكذلك تعليم طلبة كليات الطب جنبا إىل جنب مع أساتذة اجلامعات وتدريب ، اهليئة وغريها

ويقوم السادة أعضاء اهليئة العلميون بإجراء األحباث املختلفة ، األطباء يف التخصصات املختلفة
أسلوب التشخيص والعالج نتيجة لإلسهام يف إحداث التطوير املستمر يف ، كل يف جمال ختصصه

  .األحباث

  : تتكون اهليئة العامة للمستشفيات واملعاهد التعليمية من
املستشفيات التعليمية وتتكون من جمموعة األقسام اإلكلينيكية والوحدات املساعدة  .١

  : األخرى وتشمل

  : مستشفيات داخل القاهرة -
o مستشفى أمحد ماهر التعليمي.  
o مستشفى الساحل التعليمي. 

o مستشفى املطرية التعليمي. 

o مستشفى اجلالء التعليمي. 

  : مستشفيات خارج القاهرة -
o مستشفى بنها التعليمي.  
o مستشفى شبني الكوم التعليمي. 

o مستشفى دمنهور التعليمي. 

o مستشفى سوهاج التعليمي. 

وتقوم هذه املستشفيات بأداء كافة اخلدمات الطبية والعالجية والتعليمية يف مجيع 
وعمليات ، الغسيل الكلوي، زرع الكلى: كما جترى ا عمليات جراحية حديثة مثل، التخصصات

  .القلب املفتوح

  : املعاهد التعليمية .٢
  .معهد السكر -
 . معهد التغذية -

 .معهد األحباث لطب املناطق احلارة -

 .معهد حبوث احلشرات -
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 .الكالم ومعهد السمع -

 .معهد شلل األطفال -

 .معهد جراحة القلب والصدر -

 .د التذكاري للبحوث الرمديةاملعه -

وتقوم هذه املعاهد بعالج احلاالت املتخصصة بأحداث األساليب وباستمرار األجهزة املتطورة 
وكذلك يقوم األطباء بإجراء البحوث املختلفة للوصول ألعلى مستوى من األداء العالجي 

  .للمواطنني

  القطاع اخلاص .٣
، الصيدليات، حالق الصحة والداية القطاع اخلاص يقدم اخلدمات الصحية بداية من -

ويشمل هذا القطاع أيضا عدد . الطبيب اخلاص واملستشفيات اخلاصة جبميع أحجامها
ويقدم خدمات صحية مثل العيادات ، كبرياً من املؤسسات واهليئات غري احلكومية

ة وكلها مسجلة بوزار، والعيادات اخلريية) املؤسسات الدينية(التابعة للجوامع والكنائس 
  .الشئون االجتماعية

بدأ القطاع اخلاص الصحي يف النمو ما بني عام ، ١٩٧٤بعد إعالن سياسة االنفتاح يف عام 
  . وارتفع عدد األسرة باملستشفيات اخلاصة بصورة كبرية١٩٩٠، ١٩٧٥

اخلاص الصحى ما بني مستشفيات حديثة كبرية وجمهزة جتهيزا  تتراوح خدمات القطاع
  .صغرية ومراكز رعاية طبية يومية أو عيادات عامة شاملةمعقدا إىل مستشفيات 

يوجد عدد من املؤسسات أو املنظمات اخلاصة األهلية أو التطوعية داخل هذا النظام  -
يقدم اخلدمات الصحية من خالل العيادات الشاملة واملستشفيات ، الصحي اخلاص

بنظام املشاركة وغالبا ما تكون متصلة ببعض املؤسسات الدينية ومتول ، الصغرية
  .والتربع

يف )  اخل ..التجاريني، املهندسني، األطباء(منذ عدة سنوات بدأت النقابات العامة يف مصر  -
إنشاء مشروع عالج األعضاء وأفراد أسرهم من خالل اشتراكات سنوية ومقننة لكل 

ويتم تقدمي اخلدمات وكلها خدمات عالجية من خالل ، عضو وكل عضو داخل أسرته
تعاقد بني النقابة (يتم عمل تعاقد معها ، ومستشفيات خاصة،  خاصة لألطباءعيادات

حيث إن ، ويعترب هذا النظام هو نوع من التكافل بني أعضاء كل نقابة). والطبيب
نوع . (االشتراك السنوي يتم تسديده بغض النظر من مدى االستفادة مما مت دفعه سابقا

 )من نظم التأمني
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  : قطاع ميكن أن تقيم من خالل اجلدول التايل مة من كلونسبة اخلدمات املقد
        نسبة اخلدمات املقدمة من كل من القطاعات الصحية): ٥-٢(جدول 

 نسبة األسرة نسبة اخلدمات املقدمة املؤسسات

 %٥٧,٨ %٦١,٤ وحدات ومؤسسات وزارة الصحة 

  %١٢,٨  %٣٢  : هيئات تابعة لوزارة الصحة
  %٣,٨    املعاهد التعليمية  ·
  %٤    املؤسسة العالجية  ·
  %٥    التأمني الصحي  ·

  %١٦,٥  %١,٩  اجلامعات 
  %٢,٣  %١,٩  وزارات أخرى 
  %١٠,٦  %٣١,٦  قطاع خاص 

   )١٩٩٦قسم اإلحصاء بالوزارة (: املصدر* 

ويهدف النظام الصحي يف مصر إىل حتقيق اهلدف املنشود، وهو الصحة للجميع من خالل تقدمي 
مدعمة بنظام جيد لإلحالة للمستوى الثاين والثالث من اخلدمات الرعاية الصحية األولية 

  .الصحية

������� '�(� )�	
�� *+�%"  

 املراجع العربية

 .(DHS) ١٩٩٥تقرير املسح الدميجرايف  .١

 .١٩٩٩الصحي يف مصر  تقرير املسح السكاين .٢

لصحة وزارة ا ٢٠٠١يناير ، فاطمة الزنايت. ٢٠٠٠تقرير املسح السكاين الصحي يف مصر  .٣
 . الس القومي للسكان–والسكان 

 .١٩٩٩تقرير اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  .٤

 .٢٠٠٠تقرير اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء  .٥

 .١٩٨٠ ع٠م٠وزارة الصحة ج  السياسة الصحية والتقرير السنوي .٦

 .١٩٨٠ع ٠م٠ وزارة الصحة ج –حممود حممد حمفوظ .  د٠أ. السياسة الصحية .٧

منظمة الصحة العاملية ، وزارة الصحة والسكان. يل العمل بالرعاية الصحية األساسيةدل .٨
  .٩٩/٢٠٠٠عام 

 .١٩٨٦. ع.م. ج–وزارة الصحة . ١٩٨٦-١٩٣٦ وزارة الصحة –الكتاب الذهيب  .٩

 . ع.م.وزارة الصحة والسكان ج. ١٩٩٥حقائق وأرقام . مبارك وصحة األسرة املصرية .١٠

 وزارة الصحة – إدارة احلصر -ملخص تقرير . لصحية األساسيةحتليل لوضع وحدات الرعاية ا .١١
 .١٩٩٩والسكان 



٦٦ 

 تصدرها اجلمعية العلمية ١٩٩٥سبتمرب " ٣٠"جملة التأمني الصحي االجتماعي العدد  .١٢
 .ع٠م٠للتأمني الصحي االجتماعي ج

 .١٩٩٦اهليئة العامة للمستشفيات واملعاهد التعليمية : الدليل االسترشادي .١٣

 .١٩٩٣الدويل عن التنمية العاملية يوليو تقرير البنك  .١٤

 .١٩٩٥تقرير منظمة أوكسفام مايو  .١٥

  وزارة الصحة– ١٩٩٧استراتيجية اإلصالح الصحي للرعاية األولية يف مصر املسودة األوىل  .١٦
 .ع٠م٠السكان جو

 .١٩٩٩ع ٠م٠ج وزارة الصحة والســكان. منوذج مصري حديث للرعاية الصحية يف القرن احلايل .١٧

 ٠ورقة مقدمة من د:  الصحية احلالية ومدى تالؤمها مع ختصص طب األســرةاخلدمات .١٨
السكان  و وزارة الصحة-حسىن تـمام رئيس اإلدارة املركزية للرعاية الصحية األساسية 

١٩٩٨.  

 – ١٩٨٩(تقرير عن إجنازات وزارة الصحة والسكان لتحقيق أهداف عقد محاية الطفل املصري  .١٩
 .٢٠٠٠وزارة الصحة والسكان ، رعاية األمومة والطفولةاإلدارة العامة ل). ١٩٩٩

تقرير اإلدارة العامة لرعاية األمومة .  حاضرها ومستقبلها–قضية الطفولة يف مصر  .٢٠
 .٢٠٠٠ وزارة الصحة والسكان –والطفولة 

ورقة مقدمة يف مؤمتر للرعاية الصحية .  الواقع واإلجنازات والتحديات–صحة األم والطفل  .٢١
 .٢٠٠٠وزارة الصحة والسكان  –األساسية 

جملة تصدر عن قطاع السكان وتنظيم األسرة بوزارة الصحة والسكان . الصحة والسكان .٢٢
 .٢٠٠١، ١٤، ١٣، ١٠، ٩، ٨، ٧واملشروع اإلعالمي لدعم حقوق املرأة الصحية أعداد 

 وزارة الصحة ٢٠٠١ -١٩٩٦يف الفترة من : تقرير عن إجنازات مشروع صحة األم والطفل .٢٣
 ).٢٠٠٢(كان والس

لإلعالن عن ، إمساعيل سالم.  د٠كتيب أعد حتت إشراف أ. مصريون أصحاء يف جمتمع صحي .٢٤
 .٢٠٠١السكان  ووزارة الصحة" ٢٠١٠مصريون أصحاء "مبادرة 

 وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية .دليل خدمات الصحة املهنية .٢٥
١٩٩٧. 

 – ١٩٩٩دليل عمل .  بوحدات الرعاية الصحية األساسيةنظام ضمان جودة اخلدمات الصحية .٢٦
 .مشروع صحة األم والطفل وزارة الصحة والسكان

 ١٩٩٢دليل عمل ملديري اخلدمات الصحية . العملية اإلدارية يف التنمية الصحية الوطنية .٢٧
قطاع الرعاية الصحية األساسية وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة 

 .العاملية
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 برنامج –وزارة الصحة والسكان . ليل عمل نظام اإلحالة للعاملني بالرعاية الصحية األوليةد .٢٨
 .١٩٩٦رفع كفاءة اخلدمات الصحية األولية 

 .١٩٩٨جملس السكان الدويل ، هالة الشافعي. النشء وسياسات الدولة يف مصر .٢٩

رئيس ،  منصورعصمت. ورقة مقدمة من د. االستراتيجية القومية للرعاية الصحية للشباب .٣٠
 .٢٠٠٢السكان  و وزارة الصحة–اإلدارة املركزية للرعاية الصحية األساسية 

جملة اتمع . سعد الدين إبراهيم. د. أ.مقالة افتتاحية. الصلف الذكوري للمشروع املصري .٣١
 .١٩٩٩يناير )  السنة الثانية-٨٥العدد (يصدرها مركز ابن خلدون للتنمية. املدين

. جوانب من الظروف االجتماعية احمليطة بصحة املرأة اإلجنابية يف ريف مصر. املعاناة الصامتة .٣٢
 .١٩٩٨جملس السكان واليونيسف . هند أبو السعود خطاب

اتصاالت شخصية ببعض العاملني بوزارة الصحة والسكان واملسئولني عن القطاعات  .٣٣
  .الصحية الفنية
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  ١٩٣٦مرسوم بإنشاء وزارة الصحة العمومية عام . ١
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  ١٩٣٦احلاجة لسياسة صحية طويلة املدى . ٢

  



 

٧١
  

  ١٩٣٦اهليكل التنظيمي لوزارة الصحة عام . ٣

وزير الصحة 

وكيل الوزارة

إدارة مقاومة 
األوبئة

إدارة الصحة 
العامة

إدارة 
املستشفيات

وكيل الوزارة

إدارة تنظيم 
إدارة البلديات مصر

إدارة املرافق 
القروية  

إدارة ااري

قسم مقاومة 
احلشرات  

واحليوانات الضارة 

قسم مراقبة 
األغذية  

قسم املنازل غري    
الصحية واحملالت  
املقلقة للراحة   
واملضرة بالصحة 

واخلطرة 

قسم رعاية 
الطفل 

قسم األمراض  
املتوطنة 
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  ١٩٨٥اهليكل التنظيمي لوزارة الصحة عام . ٤

جملس الصحة 
الوزير 

وكيل الوزارة
لشئون الديوان

م.أ
لشئون مكتب الوزير

م.أ

للشئون الوقائية

م.أ

شئون التنمية والبحوث 

م.أ

لشئون الصيدلة

م.أ

شئون طب األسنان

م.أ

التنمية اإلدارية 

م.أ

اخلدمات الطبية املكملة  

م.أ

للرعاية العالجية والعاجلة
م.أ

الوقاية األساسية وصحة األسرة

ع.أ

للبحوث 

ع.أ

تنمية القوى  
البشرية

ع.أ

العالقات الصحية 
اخلارجية    

ع.أ

للثقافة واإلعالم 
الصحي

ع.أ

ملكافحة األمراض 
املعدية  

ع.أ

لصحة البيئة 

ع.أ

للصحة املهنية  
والصناعية  

ع.أ

لربامج التغذية 

ع.أ

ملكافحة ناقالت األمراض

ع.أ

لشئون مستشفيات 
احلميات  

ع.أ

للرعاية األساسية يف 
احلضر 

ع.أ

للرعاية األساسية يف الريف   

ع.أ

لرعاية األمومة  
والطفولة

ع.أ

لتنظيم األسرة

ع.أ

للصحة املدرسية 

ع.أ

ملكافحة األمراض 
املتوطنة     

ع.أ

للرعاية الطبية العاجلة 

ع.أ
للطب العالجي

ع.أ

للمستشفيات النوعية 

ع.أ

للمؤسسات العالجية 
احلكومية     

ع.أ

للمجالس الطبية

ع.أ

للمعامل 

ع.أ
للتمريض

ع.أ

للخدمات االجتماعية   
الطبية  

أ

اآلشعة  

أ

التراخيص الطبية 

أ

البحوث وخدمات   
اهلندسة الطبية 

أ

التكليف 

ع.أ

لشئون األفراد

ع.أ

ع.أللتنظيم واإلدارة 

للتموين الطيب

ع.أ

لألمانة العامة 

ع.أ

مركز املعلومات والتوثيق  

املكاتب الطبية باخلارج

ع.أ

للمتابعة والرقابة

ع.أ

لشئون املديريات 

ع.أ

لألمن 

ع.أ

شئون اهليئات والشركات  

ع.أ

لشئون اخلطة

ع.أ

لشئون االتصال

ع.أ

للشئون القانونية

ع.أ

خلدمة املواطنني 

أ

للعالقات العامة 
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  ١٩٩٨اهليكل التنظيمي لديوان عام وزارة الصحة والسكان . ٥

وزير الصحة والسكان
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@kíŠ‡nÛa@ÊbĐÓ
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òîuýÈÛa
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        ٩١/٢٠٠١بيان بعدد القوى العاملة القائمة بالعمل عن عامى ) ١-٣(جدول 

 البيان ٢٠٠١ ١٩٩١
 االف من السكان١٠/ املعدل العدد االف من السكان١٠/ املعدل العدد

 النسبة املئوية للزيادة يف هذه الفترة

 ٢٩,٠٩ ٦,١٨ ٤٠,٤٢٢ ٥,٨ ٣١,٣١٢ األطباء البشريون

 ٢,٣٧- ٠,٨٨ ٥,٧٧٠ ١,١١ ٥,٩١٠ أطباء األسنان

 ١٣,٦٤ ٠,٥٢ ٣,٣٧٥ ٠,٥٦ ٢,٩٧٠ الصيادلة

 ٦٦,٩٣ ١٢,٨٢ ٩٣,٨٧٩ ٩,٤٠ ٥٠,٢٤٧ هيئة التمريض

  ريات الشئون الصحية باحملافظاتيمد: مصدر البيان

  

        ٩١/٢٠٠١القوى العاملة املقيدة عن عامي ) ٢-٣(جدول 

٢٠٠١ ١٩٩١ 

 البيان

 االف من السكان١٠/ املعدل العدد االف من السكان١٠/ املعدل العدد

 النسبة املئوية للزيادة يف هذه الفترة

 ٤٢,١ ٨,٩٩ ٥٨,٨٢٩ ٧,٧٤ ٤١,٤١٢ ناألطباء البشريو

 ١,٨ ١,١٧ ٧,٦٣١ ١,٤٠ ٧,٤٩٥ أطباء األسنان

 ١٩,٢ ٠,٦٦ ٤,٣٤٥ ٠,٦٨ ٣,٦٤٥ الصيادلة

 ٧٠,٦ ١٤,٣٦ ٩٣,٩٣١ ١٠,٢٩ ٥٥,٠٥٢ هيئة التمريض

  ريات الشئون الصحية باحملافظاتيمد: مصدر البيان



 

٧٦
  

        ٩١/٢٠٠١ن عامي املقيدين حسب الوضع الوظيفي واملسمى الوظيفي ع) ٣-٣(جدول 

٢٠٠١ ١٩٩١ 

 البيان غري قائم بالعمل العمالة الفعلية غري قائم بالعمل العمالة الفعلية

 النسبة العدد النسبة العدد
 اجلملة

 النسبة العدد النسبة العدد
 اجلملة

 ٥٨,٨٢٩ ٣١,٣ ١٨,٤٠٧ ٦٨,٧ ٤٠,٤٢٢ ٤١,٤١٢ ٢٤,٤ ١٠,١٠٠ ٧٥,٦ ٣١,٣١٢ األطباء البشريون

 ٧,٦٣١ ٢٤,٤ ١,٨٦١ ٧٥,٦ ٥,٧٧٠ ٧,٤٩٥ ٢١,١ ١,٥٨٥ ٧٨,٩ ٥,٩١٠ ألسنانأطباء ا

 ٤,٣٤٥ ٢٢,٣ ٩٧٠ ٧٧,٧ ٣,٣٧٥ ٣٦٤٥ ١٨,٥ ٦٧٥ ٨١,٥ ٢,٩٧٠ الصيادلة

 ٩٣,٩٣١ ١٠,٧ ١٠,٠٥٢ ٨٩,٣ ٨٣,٨٧٩ ٥٥,٠٥٤ ٨,٧ ٤,٨٠٧ ٩١,٣ ٥٠,٢٤٧ هيئة التمريض

  ريات الشئون الصحية باحملافظاتيمد: مصدر البيان

  

         األطباء البشريون حسب التخصص)٤-٣(جدول 

 مقيم ختصص أخصائي. م/ أخصائي  البيان مجلة
 توزيع نسىب حسب التخصص عدد

 املعدل ملستخدمي اخلدمة

 ٤,٩ ١٤,٩ ٣,١٧٣ ٧٨٢ ٢,٣٩١ جراحة عامة

 ٠,١ ٠,٣ ٦٤ ٨ ٥٦ جراحة جتميل وحروق

 ٠,١ ٠,٤ ٩١ ٣٣ ٥٨ جراحة صدر وقلب

 ٠,٠ ٠,١ ٣١ ٧ ٢٤ جراحة مخ وأعصاب

 ١,٧ ٥,٢ ١,١٠٠ ٢٦٠ ٨٤٠ جراحة مسالك بولية

 ١,٧ ٥,٢ ١,١١٣ ٣٤٦ ٧٦٧ جراحة عظام

 ١,٨ ٥,٥ ١,١٧٤ ٣٣٨ ٨٣٦ جراحة أنف وأذن وحنجرة

 ٥,٧ ١٧,٧ ٣,٧٥٨ ١,٣٤٣ ٢,٤١٥ أمراض نساء ووالدة

 ١,٧ ٥,٢ ١,٠٩٦ ٢٧٧ ٨١٩ أمراض العيون وجراحتها

 ٣,٥ ١٠,٩ ٢,٣١٨ ٥٩٦ ١,٧٢٢ أمراض باطنة عامة

 ٠,٥ ١,٤ ٢٩٥ ٨٥ ٢١٠ أمراض قلب وأوعية دموية

 ٠,٥ ١,٥ ٣٢٠ ٥٨ ٢٦٢ أمراض عصبية ونفسية

 ٣,٧ ١١,٥ ٢,٤٥٠ ٦٢٣ ١,٨٢٧ أمراض األطفال

 ١,١ ٣,٥ ٧٤٠ ٢٠٤ ٥٣٦ أمراض صدرية

 ١,٦ ٤,٩ ١,٠٤٤ ٢٩٤ ٧٥٠ أمراض جلدية



 

٧٧
  

 مقيم ختصص أخصائي. م/ أخصائي  البيان مجلة
 توزيع نسىب حسب التخصص عدد

 املعدل ملستخدمي اخلدمة

 ٠,١ ٠,٢ ٣٥ ١٢ ٢٣ أمراض الغدد

 ٠,٩ ٢,٩ ٦٠٨ ١٣٥ ٤٧٣ أمراض متوطنة

 ١,٥ ٤,٨ ١,٠١٣ ٢٩٢ ٧٢١ ختدير

 ٠,٥ ١,٦ ٣٤٢ ١٤٢ ٢٠٠ أشعة تشخيصية

 ٠,١ ٠,٣ ٦٣ ٣٤ ٢٩ أشعة عالجية

 ٠,٦ ٢,٠ ٤٢٠ ١٣٧ ٢٨٣ طب عالج طبيعي

 ٣٢,٥ ١٠٠,٠ ٢١,٢٤٨ ٦,٠٠٦ ١٥,٢٤٢ اإلمجايل

   ألف من مستخدمي اخلدمة من السكان١٠٠املعدل لكل 

  

        لوظيفيهيئة التمريض حسب املسمى ا) ٥-٣(جدول 

 البيان قائم مقيد
 النسبة العدد النسبة العدد

 ٢,٣ ١,٨٩٧ ٢,٥ ٢,٣٦٢ مشرفات متريض

 ١,٢ ١,٠٣٠ ١,٣ ١,٢٣١ فنيو متريض

 ٠,٤ ٣١٣ ٠,٤ ٣٣٢ حكيمات وممرضات

 ٩٠,٠ ٧٥,٤٦٤ ٩٠,١ ٨٤,٦٠٠ نظام ثالث سنوات

 ٤,٣ ٣,٦٣٢ ٤,١ ٣,٨٢٦ مساعدات ممرضات نظام السنة والنصف

 ٠,٨ ٦٦٩ ٠,٨ ٧٠٦ لصحيات الزائرات ا

 ١,٠ ٨٧٤ ٠,٩ ٨٧٤ باخلربةممرضات 

 ١٠٠,٠ ٨٣,٨٧٩ ١٠٠,٠ ٩٣,٩٣١ اجلملة

  ريات الشئون الصحية باحملافظاتيمد: مصدر البيان

  



 

٧٨
  

        من السكان١٠٠٠٠معدل توافر خدمات هيئة التمريض للقائمني بالعمل حسب املؤهل لكل ) ٦-٣(جدول 

 ن السكان م١٠,٠٠٠/ املعدل  العدد البيان

 ٠,٢٩ ١,٨٩٧ مشرفات متريض

 ٠,١٦ ١,٠٣٠ فىن متريض

 ٠,٠٥ ٣١٣ نظام مخس سنوات

 ١١,٥٤ ٧٥,٤٦٤ نظام ثالث سنوات

 ٠,٥٦ ٣,٦٣٢ مساعدات ممرضات 

 ٠,١٠ ٦٦٩ الزائرات الصحيات 

 ٠,١٣ ٨٧٤ باخلربةممرضات 

        ١٢,٨٢        ٨٣,٨٧٩        اإلمجايل

  افظاتريات الشئون الصحية باحمليمد: مصدر البيان

  

        توزيع الفنني خرجيي املعهد الفين الصحي) ٧-٣(جدول 

 نسبة القائم بالعمل املقيدين القائم بالعمل البيان

 ٨٩,٤ ٩,٣٢٣ ٨,٣٣٢ معاون صحي

 ٨٥,٣ ٨,٥١٠ ٧,٢٦١ فين معمل

 ٨٢,٠ ٤,٣٧٩ ٣,٥٨٩ فين أشعة

 ٧٩,٤ ١,٤٧٧ ١,١٧٣ فين صناعة أسنان

 ٨٨,٢ ٥,٠٤٤ ٤,٤٤٩ فىن تسجيل طيب وإحصاء

 ٨١,٨ ٤٩٤ ٥٦٨ فين صيانة أجهزة طبية

  



 

٧٩
  

        توزيع مساعدي الفنيني) ٨-٣(جدول 

 نسبة القائم بالعمل املقيدين القائم بالعمل البيان

 ٩٦,٤ ٨,٠٨١ ٧,٧٩٠ مالحظ صحى

 ٩٤,٦ ٣,٥٢١ ٣,٣٣٠ مساعد معمل

 ٩١,٥ ٨٢ ٧٥ مساعد أشعة

 ٩٠,٩ ٢٢ ٢٠ مساعد الصيادلة

 ٩٠,٦ ٤,٠١١ ٣,٦٣٤ مسعف نظام ثالث سنوات

 ٩٧,٤ ٣٩ ٣٨ مسعف نظام سنة ونصف

  

        توزيع الوظائف غري الفنية) ٩-٣(جدول 

 نسبة القائم بالعمل املقيدين القائم بالعمل البيان

 ١٠٠,٠ ٣ ٣ طبيب بيطرى

 ٩٥,١ ١,٥٣٢ ١,٤٥٧ مهندس زراعى

 ٩٥,٨ ٣,٣٠٦ ٣,١٦٧ مساعد مهندس زراعي

 ٩٠,٨ ١٣١ ١١٩ مهندس

 ٩٦,٦ ٣,٠٠٩ ٢,٩٠٧ مساعد مهندس

 ٩٤,٨ ٣٢٤ ٣٠٧ مساعد أخصائي تغذية

 ٩٤,٦ ٧٣٨ ٦٩٨ مساعد إدارى

  



 

٨٠
  

        ١/١/٢٠٠١توزيع األطباء البشريني القائمني بالعمل فعالً بالقطاعات موزعة حسب احملافظات يف ): ١٠-٣(جدول 

وظائف  احملافظة
 إشرافية

طب 
 بنك دم عالجي

مراكز 
رعاية 
األمومة 
 والطفولة

مكاتب 
 الصحة

راكز م
صحية 
 محيات حضرية

خدمات 
وقائية 
 أخرى

أمراض 
 متوطنة

معامل 
 مستقلة

معاهد 
ومدارس 
ومراكز 
 التدريب

قطاع 
 اجلملة الريف

 ٥٢١٠ ١٥ ٠ ٣ ١٩ ٧٦ ١٣٦ ١٠٤٧ ١٧١ ٢٠٣ ٠ ٣١٥٧ ٣٨٣ القاهرة

 ٢٢٦٠ ١٢١ ٠ ٤ ١٤ ١٦ ١١٢ ٢٧٩ ١٢٤ ٢٠٧ ١٢ ١٢٩٤ ٧٧ اإلسكندرية

 ٦٣٣ ٢٧ ٠ ٠ ٦ ٨ ١١ ٩٦ ٨ ٥٨ ٣ ٣٩٦ ٢٠ بور سعيد

 ٣٥٠ ١٢ ٠ ١٢ ٢ ٧ ١٠ ٢٦ ٢ ١١ ٢ ٢٤٨ ١٨ السويس

 ٤٠٢ ٤١ ٠ ١ ٠ ٠ ١٦ ٦٢ ٥ ٢ ٢ ٢٢٠ ٥٣ اإلمساعيلية

 ١١٦٧ ١١٧ ٠ ١ ٥ ١ ٥٥ ٨٠ ٩ ٤٩ ٦ ٨٠٧ ٣٦ دمياط

 ٣٩٥٥ ١٠٠١ ٩ ١٤ ٣٨ ١٧ ٧٩ ٩٧ ١٢١ ٢٢٠ ٥ ٢٢٤٣ ١١١ الدقهلية

 ٢٣٣٣ ٤٢٤ ١ ١٢ ١٦ ٢ ٨٦ ١٣٢ ٢٠ ٧٩ ١٢ ١٤٨٠ ٦٩ الشرقية

 ١٤٢٥ ٢٩١ ١ ٧ ٦ ٦ ٧٥ ١٣٩ ٢٧ ٤٢ ٣ ٨٠٠ ٢٨ القليوبية

 ١٥٩٨ ٥٣٧ ٤ ٩ ١ ٣ ٢٧ ٤٩ ١٢ ٣٢ ١٩ ٨٧٧ ٢٨ كفر الشيخ

 ٣٤٨٢ ٥٢٨ ٠ ٤٦ ٢٢ ١٠ ١٧٥ ١٣٤ ٦٣ ١٦٤ ١٤ ٢٣٠٥ ٣١ الغربية

 ١٤١١ ٢٦٩ ٠ ٥ ٢ ٢ ٥٥ ٦٢ ٢٤ ٢٥ ٦ ٨٩٢ ٥٨ املنوفية

 ٢٠٧٠ ٤٣٧ ٥٨ ٥ ١٩ ٣ ١٠٩ ٦٤ ٤٨ ١٤٧ ٠ ١١٠٣ ٧٧ البحرية

 ٣٨٨٥ ٤٣٩ ٠ ٠ ٦٦ ٣٠ ٩٩ ١٢٨ ٣٩ ٢٧٣ ٤١ ٢٧٣٢ ٣٨ اجليزة

 ٧٣٣ ١٦٣ ٠ ٣ ٢ ٣ ١٤ ٣٠ ١١ ٤٤ ٠ ٤٢٠ ٤٣ بين سويف

 ٧١٠ ١٣٩ ٠ ٤ ١ ١ ٦ ٤٤ ٨ ١٣ ٧ ٤٥٢ ٣٥ الفيوم

 ١٦٣١ ٣٥٨ ٠ ١٤ ٣٠ ١١ ٨٥ ٧٧ ٥٠ ١٨٥ ٤ ٧٨٢ ٣٥ املنيا

 ١٥٢٣ ٢١٥ ١٥ ٨ ٦٠ ٤٧ ٨٧ ١٠١ ٤٦ ٣٣ ١٥ ٨٧٠ ٢٦ أسيوط

 ١٤١١ ٣٢٧ ٠ ٢ ٨ ٤ ٦٢ ٥٣ ٢٤ ٤٧ ١ ٨٧٢ ١١ سوهاج

 ٨٥٢ ٢٣٨ ١ ٣ ١ ٠ ٥١ ٢٥ ١٢ ٣٢ ٠ ٤٦١ ٢٨ قنا



 

٨١
  

وظائف  احملافظة
 إشرافية

طب 
 بنك دم عالجي

مراكز 
رعاية 
األمومة 
 والطفولة

مكاتب 
 الصحة

راكز م
صحية 
 محيات حضرية

خدمات 
وقائية 
 أخرى

أمراض 
 متوطنة

معامل 
 مستقلة

معاهد 
ومدارس 
ومراكز 
 التدريب

قطاع 
 اجلملة الريف

 ٨٠٩ ١٥٣ ١ ٣ ١١٧ ١٤٢ ٢٤ ١٢ ٨ ٩ ٠ ٣١٦ ٢٤ أسوان

 ٢١٩ ٨٧ ٠ ٠ ١ ٠ ٤ ١٩ ١٥ ١٦ ٠ ٥٥ ٢٢ مرسى مطروح

 ١٣٧ ٥٣ ٠ ١ ٠ ٠ ٤ ٣ ١ ٣ ٠ ٦٧ ٥ الوادي اجلديد

 ٢٧٣ ٧٢ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ١ ١٧١ ١٨ البحر األمحر

 ٢٩٠ ٧٨ ١ ٠ ٠ ٠ ٨ ٢٠ ٠ ٨ ٠ ١٥١ ٢٤ مشال سيناء

 ١١١ ٣٥ ٠ ٠ ٠ ١١ ٠ ٨ ٣ ٢ ٠ ٢٩ ٢٣ جنوب سيناء 

 ٣١٤ ٤٤ ١ ١ ١ ٢ ٨ ١٠ ٥ ١٧ ١ ١٩١ ٣٣ األقصر

 ٣٩٢٠٤ ٦٢٢١ ٩٢ ١٥٩ ٤٣٧ ٤٠٢ ١٤٠٩ ٢٧٩٨ ٨٥٦ ١٩٣١ ١٥٤ ٢٣٣٩١ ١٣٥٤ اجلملة

  ئون الصحية باحملافظاتريات الشيالتقارير السنوية ملد: مصدر البيان

  

        ١/١/٢٠٠١توزيع الصيادلة القائمني بالعمل فعالً بالقطاعات موزعة حسب احملافظات يف ): ١١-٣(جدول 

وظائف  احملافظة
 إشرافية

طب 
 بنك دم عالجي

مراكز 
رعاية 
األمومة 
 والطفولة

مكاتب 
 الصحة

مراكز 
صحية 
 محيات حضرية

خدمات 
وقائية 
 أخرى

أمراض 
 متوطنة

معامل 
 ستقلةم

معاهد 
ومدارس 
ومراكز 
 التدريب

قطاع 
 الريف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠ ١٤ ٨٢ ٠ ١٩ ٠ ٩٠ ١٢٥ القاهرة

 ١٨ ١ ٠ ٠ ٠ ٨ ٣٥ ١ ٢٥ ٠ ١٦٧ ١٤٠ اإلسكندرية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١٠ ٠ ٧ ٠ ١٩ ٧ بور سعيد

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ ٠ ٧ ٥ السويس

 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٠ ٠ ٠ ١٣ ٧ اإلمساعيلية

 ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ١٠ ٠ ١ ٠ ٣٩ ١٧ دمياط

 ٦٨ ٠ ٣٣ ٠ ٠ ١٤ ٤ ٥ ١٠ ٠ ١٠٥ ٦١ الدقهلية



 

٨٢
  

وظائف  احملافظة
 إشرافية

طب 
 بنك دم عالجي

مراكز 
رعاية 
األمومة 
 والطفولة

مكاتب 
 الصحة

مراكز 
صحية 
 محيات حضرية

خدمات 
وقائية 
 أخرى

أمراض 
 متوطنة

معامل 
 ستقلةم

معاهد 
ومدارس 
ومراكز 
 التدريب

قطاع 
 الريف

 ٧ ٠ ٩ ٠ ١ ٣ ٦ ٠ ٢ ٠ ٤٥ ٢١ الشرقية

 ٢٢ ٠ ٠ ٠ ١ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٣ ١٣ القليوبية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٩ ٧ كفر الشيخ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٠ ٣٩ ٠ ١٨ ٠ ١٠٤ ٤١ الغربية

 ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥ ٤ ٠ ٣ ٠ ٣٢ ٢٦ املنوفية

 ٣١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١ ٤ ٠ ٦ ٠ ٨٤ ٣٤ البحرية

 ٦٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨ ١٣ ٠ ١٧ ٠ ١٤٣ ٩ اجليزة

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ١ ٠ ٢٤ ١٨ بين سويف

 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٤ ٠ ٤ ٠ ١٩ ٢٨ الفيوم

 ٨٨ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٣٢ ١٣ ٠ ٥ ٠ ٠ ٠ املنيا

 ٦٦ ٠ ٠ ١ ٨ ٢٥ ٦ ١٢ ٦ ٠ ٢٩ ٢٧ أسيوط

 ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٧ ٣ ٠ ٣ ٠ ٦٤ ١٨ سوهاج

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ١ ٠ ٢ ٠ ١٨ ١٢ قنا

 ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٠ ١ ٠ ٩ ٣ أسوان

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٣ مرسى مطروح

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ١ الوادي اجلديد

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ١٤ ١ البحر األمحر

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ مشال سيناء

 ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ جنوب سيناء 

 ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٢ ٠ ٤ ١ األقصر

 ٣٧٩ ١ ٤٢ ١ ٤١ ٢١٠ ٢٤٠ ١٨ ١٣٥ ٠ ١١٤٧ ٦٢٨ اجلملة

  ريات الشئون الصحية باحملافظاتيالتقارير السنوية ملد: مصدر البيان



 

٨٣
  

        ١/١/٢٠٠١توزيع أطباء األسنان القائمني بالعمل فعالً بالقطاعات موزعة حسب احملافظات يف ): ١٢-٣(جدول 

وظائف  احملافظة
 إشرافية

طب 
 بنك دم عالجي

 مراكز
رعاية 
األمومة 
 والطفولة

مكاتب 
 الصحة

مراكز 
صحية 
 محيات حضرية

خدمات 
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 ٨٦٢ ٣ ٠ ٠ ٠ ٤٣ ٠ ٤٥٤ ٠ ١٠٨ ٠ ٢١٥ ٣٩ القاهرة

 ٤٨٠ ٩٧ ١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤٠ ٥ ٥٧ ٠ ١٦٣ ٨ اإلسكندرية

 ١٠٥ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٤ ٠ ١٤ ٠ ٦٣ ٣ بور سعيد

 ٣٥ ١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٢ ٠ ١١ ١ السويس

 ٦٩ ١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦ ٠ ٠ ٠ ٢٨ ٣ اإلمساعيلية

 ١٦٤ ٦٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣١ ٠ ٢ ٠ ٦٣ ٣ دمياط

 ٣٢٥ ١٣٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٦ ٢٩ ٢٥ ٠ ١١٣ ١٣ الدقهلية

 ١٨٣ ٦١ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢١ ٠ ٤ ٠ ٨١ ١٤ الشرقية

 ٢٩٣ ١٣٧ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٦٨ ٢ ١٠ ٠ ٧٥ ٠ القليوبية

 ١٣٢ ٤٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩ ٠ ٥ ٠ ٥٧ ٤ كفر الشيخ

 ٤٤٨ ١٧٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٢ ١٩ ٦٠ ٠ ١١٨ ٢ الغربية

 ١٥١ ٧١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩ ٠ ٤ ٠ ٥٤ ١٢ املنوفية

 ٤٦٢ ١٦٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٤ ٧ ٧٦ ٠ ١٥٧ ١١ البحرية

 ٦٦٥ ٢٩٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٤ ٠ ٥٤ ٠ ٢١٣ ٧ اجليزة

 ٩٩ ٣٧ ٠ ٠ ٠ ٨ ٠ ١١ ٠ ٧ ٠ ٣٢ ٤ بين سويف

 ٩٠ ٢٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١ ٠ ٥ ٠ ٣٦ ٩ الفيوم

 ١٦٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٥١ ٠ ٣٥ ٠ ٤٠ ٣٢ املنيا

 ١٥٣ ٨٢ ٢ ٣ ٤ ٠ ١٠ ٧ ٨ ٦ ٠ ٢٣ ٨ أسيوط

 ١٢٥ ٣٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٣ ٠ ٧٧ ١ سوهاج

 ٩٩ ٥٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٧ ٠ ٤ ٠ ٢٢ ٢ قنا
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 اجلملة الريف

 ١٢٩ ٢١ ٠ ٠ ٠ ٨ ٧ ١٢ ٠ ١٨ ٠ ٦٢ ١ أسوان

 ٣٥ ١٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٨ ٠ ٧ ٢ حمرسى مطرو

 ٢٥ ١٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ١ الوادي اجلديد

 ٤٤ ٢٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ١٥ ٢ البحر األمحر

 ٥٢ ٢٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ٠ ٢ ٠ ١٩ ٢ مشال سيناء

 ١٧ ٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٥ ٢ جنوب سيناء 

 ٤٨ ١٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٨ ٠ ١ ٠ ٢٢ ١ األقصر

 ٥٤٥٩ ١٦٤٣ ١٢ ٣ ٤ ٧٢ ١٩ ١١٧١ ٧٠ ٥٠٦ ٠ ١٧٧٢ ١٨٧ اجلملة

  ريات الشئون الصحية باحملافظاتيالتقارير السنوية ملد: مصدر البيان
  

        بيان بعدد القوى العاملة املقيدين بالنقابات): ١٣-٣( جدول 

 % ٢٠٠١ ١٩٩٧ البيان

 ١٥ ١٤٤,٣٥٤ ١٢٥,٠٠٠ األطباء البشريون

 ١٥ ١٨,٤٦٩ ١٦,٠٠٠ أطباء األسنان

 ٥٣ ٥٥,٦٨٣ ٣٦,٥٠٠ الصيادلة

 ٥٦ ١٣,٢٣٧ ٨,٥٠٠ مشرفات متريض

 ٢٠٥ ٣,٠٤٦ ١,٠٠٠ فىن متريض

 ١٢٩ ١٦٩,٥٧٦ ٧٤,٠٠٠ )دبلوم(نظام ثالث سنوات 

 ٤٩ ١٥٨١٠ ١٠,٦٠٠  أخرى–متريض 

 ١١٤ ٢٠١,٦٦٩ ٩٤,١٠٠ إمجايل عدد املمرضات

 ٥٥ ٤٢٠,١٧٥ ٢٧١,٦٠٠ إمجايل الفنيني واإلدارييني

   ١٨,٠٠٠  الفنيني

   ٤٠,٠٠٠ نآخرو

  ٤٢٠,١٧٥        ٣٢٩,٦٠٠        إمجايل
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         ٢٠٠١مقارنة بني القوى العاملة املقيدين والقائمني بالعمل بوزارة الصحة والسكان لعام ): ١٤-٣( جدول 
 % نسبة املتغيبني عن العمل القائمني بالعمل املقيدين البيان

 ٣١ ١٨,٤٠٧ ٤٠,٤٢٢ ٥٨,٨٢٩ األطباء البشريون

 ٢٤ ١,٨٦١ ٥,٧٧٠ ٧,٦٣١ أطباء األسنان

 ٢٢ ٩٧٠ ٣,٣٧٥ ٤,٣٤٥ الصيادلة

 ٢٠ ٤٦٥ ١,٨٩٧ ٢,٣٦٢ مشرفات متريض

 ١٦ ٢٠١ ١,٠٣٠ ١,٢٣١ فىن متريض

 ١١ ٩,١٣٦ ٧٥,٤٦٤ ٨٤,٦٠٠ )دبلوم(نظام ثالث سنوات 

 ٤ ٢٥٠ ٥,٤٨٨ ٥,٧٣٨  أخرى–متريض 
 ١١ ١٠,٠٥٢ ٨٣,٨٧٩ ٩٣,٩٣١ إمجايل عدد املمرضات

 ١٤ ٤,٠٥٥ ٢٥,٣٧٢ ٢٩,٤٢٧  الفنيني

 ٦ ٨٦٩ ١٤,٨٨٧ ١٥,٧٥٦  الفنيني مساعدين
 ٥ ٤٠ ٦٩٨ ٧٣٨ أخرى

 ١٧ ٣٦,٢٥٤ ١٧٤,٤٠٣        ٢١٠,٦٥٧        إمجايل

  

        بيان بالقوى العاملة املقيدة والقائمة بالعمل بوزارة الصحة والسكان باإلضافة لنسبة الزيادة على مدار العشرين سنة املاضية ) ١٥-٣(جدول 

 البيان  سنة٢٠ ٢٠٠٢ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٢
 inc%  القائمني بالعمل املقيدين القائمني بالعمل املقيدين القائمني بالعمل املقيدين القائمني بالعمل املقيدين

 ١,٧ ٤٠٤٢٢ ٥٨٨٢٩ ٣٦٩٦٥ ٥٢٦٢٥ ٣٠٣٤٧ ٣٩٨٢٨ ١٦١٢١ ٢٢٤٦٨ األطباء البشريون

 ١,٣ ٥٧٧٠ ٧٦٣١ ٥٠٥٤ ٦٩٢٠ ٥٥٧٧ ٦٨٩٣ ٢٨١٤ ٣٥٩٢ أطباء األسنان

 ٠,٣ ٣٣٧٥ ٤٣٤٥ ٢٦١١ ٣٦٠٣ ٢٩١٥ ٣٦١٥ ٢٣٣٠ ٣٢٣٠ الصيادلة

 ١,٠ ١٨٩٧ ٢٣٦٢ ٨٩٠ ١٠١٣ ٣٣٤ ٤٩٧ ٢٤٨ ٣٢٥ مشرفات متريض
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        نسبة األطباء البشريني واملمرضات يف قطاعات الصحة املختلفة): ١٦-٣(جدول 

 البيان املمرضات األطباء البشريون
٢٠٠١ ١٩٩٧ ٢٠٠١ ١٩٩٧ 

 ٤٧,٧ ٤٤,٢ ٥٨,٦ ٦٠,٣ العالجى

 ١,٤ ١,١ ٤,٠ ٢,٦ دارةاإل

 ٥٠,٩ ٥٤,٧ ٣٧,٤ ٣٧,١ وقائى

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ إمجايل

  

        توزيع األطباء البشريني واملمرضات القائمني بالعمل فعالً بالقطاعات موزعة حسب احملافظات يف وزارة الصحة والسكان) ١٧-٣(جدول 

 البيان املمرضات األطباء البشريني ٢٠٠١
 ١٩٩٧املعدل  ٢٠٠١املعدل  ٢٠٠١العدد  ١٩٩٧املعدل  ٢٠٠١املعدل  ٢٠٠١العدد  النسبة ن من السكا١٠٠٠/ املعدل 

 ٠,٨٥ ٠,٨٣ ٩٨٩٢ ١,١٢ ٠,٦٨ ٨١٢٧ ١٨ ١١٩٣٣ احملافظات احلضرية

 ١,٣٢ ١,٦٦ ٤٦٥٥٢ ٠,٦٥ ٠,٦٦ ١٨٥٣٢ ٤٣ ٢٨١١٩ الوجه البحري حمافظات 

 ٠,٨٢ ١,٠١ ٢٤٥٠٩ ٠,٥٣ ٠,٥٢ ١٢٧٢١ ٣٧ ٢٤٢٣٦ الوجه القبليحمافظات 

 ٢,٤٨ ٣,١٧ ٢٩٢٦ ٠,٩٦ ١,١٣ ١٠٤٢ ١ ٩٢٢ الساحليةاحملافظات 

  ١,٢٩ ٨٣٨٧٩  ٠,٦٢ ٤٠٤٢٢  ٦٥٢٠٩ إمجايل
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وتساهم مجيع . يرتبط نظام الصحة يف مصر مبؤسسات متعددة إما حكومية أو خاصة

 هذا اخلصوص جيب أن ويف. املؤسسات واملعاهد يف توفري ومتويل عدد متنوع من اخلدمات الصحية
  : نشري إىل أن أي دراسة لإلنفاق االجتماعي تواجه عقبات متعددة مثل

عدم دقة البيانات املتوافرة عن اخلدمات الصحية يف مصر وعلى وجه اخلصوص البيانات  -
  .اخلاصة باإلنفاق

  .حكومي أو خاص أو عام، اختالف أنظمة احلسابات وفقاً لنوعية املمولني -

  .م واضح لنشر البيانات اخلاصة باخلدمات الصحيةعدم وجود نظا -

ومن هذا املنطلق فإن اهلدف األساسي هلذا البحث هو توضيح املصادر الرئيسية لإلنفاق 
هادفني بذلك إىل وضع تقييم عام لإلنفاق ، االجتماعي واالجتاهات املختلفة لإلنفاق الصحي

  .االجتماعي على اخلدمات الصحية يف مصر

  عاية الصحية يف مصر  مقدمو الر-١
تقوم كل من املؤسسات احلكومية ومؤسسات القطاع العام واخلاص بتوفري اخلدمات الصحية 

  .لألفراد مباشرة أو بطريق غري مباشر من خالل التعاقد

   احلكومة–أ 

. يتضمن قطاع احلكومة مجيع اخلدمات الصحية اليت توفرها وزارة الصحة ووزارات أخرى .١
وهى ، جلهة الرئيسية اليت توفر اخلدمات الصحية يف مدن وريف مصرووزارة الصحة هي ا

وزارة الصحة  وتوفر. املؤسسة الوحيدة املسئولة عن توفري الرعاية الصحية الوقائية يف مصر
، ومستوى احملافظات، املستوى املركزي: الرعاية الصحية يف مصر من خالل ثالثة مستويات

فللفرد احلق يف طلب الرعاية الصحية ، رجعي حمدد هلذا النظاموال يوجد نظام م. واملستوى القروي
  ).Nassar 1995 ().قرية، مديرية، حمافظة(من أي جهة حكومية خيتارها على أي مستوى 

وزارة الداخلية ووزارة ، وزارة الدفاع، تعمل وزارات حكومية أخرى مثل هيئة السكك احلديدية .٢
فمثال .  بعض خدمات صحية ومتوهلا من ميزانيااكجهات مستقلة يف توفري، التعليم العايل

وتقوم وزارة الدفاع بتمويل . متول وزارة التعليم العايل التعليم الطيب واملستشفيات اجلامعية
  .وهكذا.. بعض اخلدمات الصحية اخلاصة مبؤسساا الطبية
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   مؤسسات القطاع العام–ب 

واملؤسسة ،  املستشفيات التعليميةوهيئة، تتمثل تلك املؤسسات يف هيئة التأمني الصحي
  .العالجية

.  كالً من التأمني الصحي والتأمني ضد إصابات العمل للموظفنيهيئة التأمني الصحيوتوفر 
 الذي يغطى ٣٢القانون األول رقم ؛ وعلى مجيع املوظفني دفع أقساط تأمينية حمددة بقوانني

وهناك . وظفي احلكومة والقطاع اخلاص الذي يغطى م٧٩والقانون الثاين رقم ، موظفي احلكومة
. مؤسستان جتمعان هذه األقساط ومها هيئة التأمينات االجتماعية وهيئة التأمني واملعاشات

 أصبح للشركات أن تدفع األقساط التأمينية ملوظفيها يف حالة إذا كانت توفر ١٩٨٤ومنذ عام 
ع جزء من األقساط التأمينية إىل خدمات صحية ملوظفيها يف مكان آخر وعليهم يف كل األحوال دف

يدفع املوظفون الذين ينطبق عليهم القانون رقم ). Kemprecos, 1993(هيئة التأمني الصحي 
يف حني يدفع املوظفون . يدفعها صاحب العمل% ٣من مرتبهم األساسي و%) ١ (١٩٧٥ لسنة ٧٩

ويساهم . ألساسيفقط من مرتبهم ا% ٠,٥ ١٩٧٥ لسنة ٣٢الذين ينطبق عليهم القانون رقم 
ومتول اخلدمات املقدمة ألصحاب املعاشات واألرامل من خالل قسط %. ١,٥صاحب العمل بنسبة 

  .من املعاش األساسي% ١تأميين نسبته 

ميول برنامج التأمني الطيب على الطالب من خالل اشتراك سنوي يدفعه الطالب ، باإلضافة إىل ذلك
ولو أن هذا النظام نفذ كما جيب لكان من . ة واالقتصاديةكل عام دراسي وفقاً حلالتهم االجتماعي

: ويستمد التمويل من عدة مصادر هي.  سنوات٥ مليون طفل تقريباً خالل ١٤املتوقع أن يغطى 
وتربعات من عائالت األطفال يف كل ، ومسامهات حكومية إضافية، الضرائب اجلديدة على السجائر

يتمتع املستفيدون مبجموعة من اخلدمات تتضمن  و.من املدارس احلكومية واخلاصة للخدمات
وعالج املرضى خارج وداخل املستشفيات ، والرعاية الوقائية الفردية، الفحوص الطبية الروتينية

وقد بدأت هيئة التأمني الصحي منذ فترة أيضاً . مثل الفحوص املعملية واختبارات التشخيص
  Kemprecos, 1993)( جامعة قناة السويس بتطبيق نظام تعاقد على اخلدمات مثلما حدث مع

 فتدار ومتول بصورة مستقلة مثل أي مؤسسة بالقطاع املؤسسة العالجيةأما مستشفيات 
وتتكون مصادرها املالية من أجور . ١٩٨٢وتعترب هذه املؤسسة مستقلة بذاا منذ عام . اخلاص

ألقساط واملصروفات من اخلدمات املعملية وخدمات املرضى املقيمني داخل املستشفيات وا
التعاقدات ونسبة من مبيعات األدوية واإلعانة احلكومية لألسرة اانية باإلضافة إىل التربعات 

). األوىل والثانية والثالثة(وتضم مستشفيات املؤسسة العالجية درجات خمتلفة لإلقامة . واملنح
م هذه املصاريف لتحسني وتعترب خدمات هذه املستشفيات منخفضة التكلفة نسبياً وتستخد

  .اخلدمة ومتويل األسرة اانية

ومتول املستشفيات التعليمية أساساً عن طريق احلكومة باإلضافة إىل بعض الدخل الذايت من 
  . اخلدمات العالجية املتميزة مقابل أجر
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   مؤسسات القطاع اخلاص -ج 

وجتمع هذه .  القاهرة واإلسكندريةتعد شركات التأمني اخلاصة حمدودة للغاية يف مصر وتتركز يف
وتوفر بعض املؤسسات غري احلكومية اخلدمات . املؤسسات املوارد املالية من األفراد وأصحاب العمل

وهناك بعض . الصحية وتتلقى متويالً من بعض اهليئات الدولية واحمللية باإلضافة إىل األفراد
  . من اجلمهوريةاملساجد اليت تقدم اخلدمات الصحية يف أحناء عديدة 

وتتضمن . وباإلضافة إىل ما سبق هناك اخلدمات الطبية اخلاصة لذوى الدخل املرتفع واملتوسط
واملعامل باإلضافة إىل املستشفيات ، والباثولوجيا اإلكلينيكية، ومراكز األشعة، العيادات اخلاصة

اخلاص منواً سريعاً من وقد أحدث القطاع . ١٩٧٤احلديثة اليت انتشرت بعد قانون االستثمار سنة 
وارتفع . ناحية األطباء واألسرة خاصة بعد رفع القيود عن بناء املستشفيات يف بداية الثمانينيات

بينما ارتفعت هذه النسبة ، ١٩٩٠ إىل ١٩٧٥خالل الفترة % ٦٠عدد األسرة اإلمجايل يف مصر بنسبة 
  .يف القطاع اخلاص% ١٨٠بواقع 

.  األمهية النسبية للقطاعات املختلفة اليت توفر اخلدمات الصحيةإىل) ١-٤(ويشري اجلدول رقم 
. ويتضح من اجلدول أن وزارة الصحة هي اجلهة األساسية اليت توفر اخلدمات الصحية يف مصر

% ٩بينما يساهم القطاع العام بنسبة ، ويوفر القطاع احلكومي تقريباً ثالثة أرباع األسرة يف مصر
  .من إمجايل األسرة يف مصر% ١٠طاع اخلاص بنسبة من إمجايل األسرة والق

  
        ١٩٩٧) نسبة األسرة إىل النسبة اإلمجالية مبصر(احتياطي األسرة ): ١-٤(جدول رقم 

 النسبة املئوية عدد األسرة عدد الوحدات الوصف

  %٥٦,٩٨  ٧٠٤٧٠  ١٢٣٨  وزارة الصحة
 املناطق احلضرية

  %٢٦,٤٥  ٣٢٧١٤  ٢٢٣  املستشفيات العامة ومستشفيات األحياء
  %٠,٣٩  ٤٨٢  ٦  مستشفيات الوالدة واألطفال
  %٥,٦٥  ٦٩٨٤  ١٢  مستشفيات األمراض الفعلية

  %٦,١١  ٧٥٦٠  ٣٤  مستشفيات صدر
  %٠,١٧  ٢١٥  ١٢  مستشفيات الصدر مستوصفان صدر بأسرة

  %٠,٠٦  ٧٣  ١  مستشفيات األمراض اجللدية
  %١,٤١  ١٧٤٤  ٣١  مستشفيات طب وأمراض العيون

  %٠,٠٨  ١٠٥  ١  *ت األورام مستشفيا
  %٠,٠٥  ٦٨  ٩  مستشفيات األمراض املتوطنة

  %٦,٣٥  ٧٨٥٦  ٨٨  مستشفيات احلميات
  %٠,٩٦  ٠٠,٥٨  ٤  مستشفيات الكلب

  %٠,١٥  ١٨٥  ٥  العزل
  %٠,٢٨  ٣٤٣  ٢٣٢  مراكز الرعاية الصحية األولية

 املناطق الريفية

  %٤,٣٩  ٥٤٣٠  ٢٠٧  مستشفيات قروية
  %٤,٤٧  ٥٥٢٦  ٣٧٣  )جمموعات صحية ( مراكز الصحة القروية 

 منظمات ومعاهد

  %٣,١٣  ٣٨٦٩  ٨  هيئة املستشفيات واملعاهد التعليمية
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 النسبة املئوية عدد األسرة عدد الوحدات الوصف

  %٠,٧١  ٨٨٤  ١٠  مراكز عالجية
  %٤,٤٣  ٥٤٧٧  ٢١  املؤسسات العالجية

  %٥,١٦  ٦٣٨٠  ٢٢  هيئة التأمني الصحي
 مستشفيات تابعة لوزارات أخرى

  %١٣,٣  ١٨٨٦٩  ٣٦  )املستشفيات اجلامعة(اجلامعات 
  %٠,١٧  ٨٤٤  ١٠  مستشفيات الطلبة

  %٠,٨٢  ١٠١٦  ١٧  مستشفيات الشرطة والسجون
 معاهد أخرى

  ٠,٢٥٥  ٣٤٦  ٣  مستشفيات السكك احلديدية
  %١,٢٨  ١٥٨٢  ٢٠  معاهد أخرى

  %١١,٧٦  ١٤٥٤٥  ٧٥٢  مستشفيات بالقطاع اخلاص
        %١٠٠        ١٢٣٦٧١        ٢١٣٩        الرقم الكلي

   ١٩٩٧وزارة الصحة : املصدر* 

 

   مصادر وأنواع التمويل لإلنفاق االجتماعي على الصحة-٢
املنح ، تعد احلكومة أهم مصادر التمويل وذلك من خالل الدخل احلكومي الذي يتكون من الضرائب

باإلضافة إىل الشركات العامة واخلاصة وإنفاق ، الدولية واحمللية يف شكل تربعات ومسامهات
  ). ٢-٤(اصة كما هو موضح يف اجلدول رقم القطاع العائلي على اخلدمات الصحية اخل

  
        مصادر وأنواع التمويل للقطاع الصحي ): ٢-٤(جدول 

        أنواع التمويل        مصادر التمويل
  الدخل احلكومي من الضرائب  احلكومة 

  التربعات   اهليئات املاحنة الدولية واحمللية 
  املسامهات   الشركات اخلاصة والعامة 

   واملسامهات املشتريات  القطاع املرتيل
  

   مصادر واجتاهات اإلنفاق االجتماعي على الصحة-٣
اموعة األوىل هي بيانات اإلنفاق الصحي على .  جمموعتني من البيانات٣-٤يعرض اجلدول رقم 

أما اموعة الثانية فهي بيانات من املؤسسات ، ١٩٩١ / ١٩٩٠املستوى القومي ملصر لسنة 
وتعد املصادر الثالثة الرئيسية لإلنفاق الصحي يف مصر هي . ٩٥/١٩٩٦الصحية املختلفة لسنة 

وهيئة ) كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم(اإلنفاق احلكومي ، )إنفاق خاص(إنفاق القطاع العائلي 
 / ٩٠ من جمموع إنفاق الصحة لسنة% ٩٥ويشكلون معاً أكثر من ). إنفاق عام(التأمني الصحي 

  .٩٥/١٩٩٦لسنة % ٩٨ و١٩٩١
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  ١٩٩٥/٩٦، ٩١–١٩٩٠: مصادر اإلنفاق االجتماعي على الصحة يف مصر): ٣-٤(جدول 
        ) مليون جنيه مصري(

        )٢ (٩٥/١٩٩٦        )١ (٩٠/١٩٩١        مصادر التمويل احلكومى 
  %)٢٩ (٢١٩٥,٤  %)٢٩ (١٢٠٨  احلكومة

  %)١٤,١ (١٠٦٧,١  % )٨,٩ (٣٧٠  التأمني الصحي القومي
  %)٥٥ (٤١١٢  %)٥٥,٧ (٢٣٢٢  القطاع العائلي

  %)١,٣ (١٠٠  % )٢ (٨٠  الشركات
  غري متاحة  ١٨١  املتربعني

  %)١,٥ (١٧١,٨    املؤسسة العالجية
        ٧٥٨٩,٥        ٤١٦٦        اموع

  : املصدر* 
1. Des Rochers, G. “Health Care Financing”, 1996 Health Sector, World Bank. 

2. Compiled from MOH, HIO, CCO and CAPMAS Expenditure Data  
   اإلنفاق احلكومي على اخلدمات الصحية–أ 

بالرغم من حقيقة أن احلكومة هي اجلهة الرئيسية اليت توفر اخلدمات يف مصر فإن إنفاقها 
 كما ١٩٩٨وبنفس النسبة لسنة ، ١٩٩١ / ٩٠من إمجايل اإلنفاق الصحي لسنة % ٢٩يشكل 

 التعليم العايل مصدرا هاما ويعد إنفاق كل من وزارة الصحة ووزارة. ٣-٤يوضح باجلدول رقم 
أما اإلنفاق الصحي لبقية الوزارات احلكومية مثل الدفاع والداخلية فيصعب ، لإلنفاق احلكومي

. ٩٦/١٩٩٧ إنفاق وزارة الصحة باملقارنة باإلنفاق احلكومي العام ٤ويوضح اجلدول رقم . تقييمه
ويأيت بعدها ، ن إمجايل اإلنفاق الصحيم% ٦٠,٥وتظهر البيانات املتاحة أن إنفاق وزارة الصحة ميثل 

من إنفاق % ٩١,٦ويشري هذا اجلدول إىل أن اهليئتني متثالن % ٣١,١هيئة التأمني الصحي بنسبة 
  ).يستثىن من ذلك اإلنفاق الصحي اخلاص(قطاع الصحة 

        ) مليون جنيه مصري(ميزانية قطاع الصحة ): ٤-٤(جدول 
        ٩٦/٩٧        ٩٥/٩٦        الباب        اهليئة

I  ٤١,٧  ٣٦,٥  
II  تشفيات التعليميةمؤسسة املس  ٣٤,٢  ٣٣,١  
III  ٦١,٩  ٤٥,٨  
I  ٩٤٠,٧  ٨٤٥,٣  
II  وزارة الصحة  ٣١٤,٧  ٤٩٠,٩  
III  ٩١٣,٨  ٧٤٣,٨  
I  ٢٨٣,١  ٢٣٩,٣  
II  هيئة التأمني الصحى  ٨٤٦,٢  ٧٥٥,٩  
III  ٦١,٣  ٧١,٩  
I  ٣٠,٨  ٢٤,٩  
II  املؤسسة العالجية بالقاهرة  ١٦٠,٧  ١٣٨,٢  
III  ١٣,٣  ٨,٧  
I  ١٢٩٦  ١١٤٦  
II  االمجاىل  ٤١٨٨  ١٤١٨  
III  ١٠٥٠  ٨٧٠,٢  

  ٦٥٣٤  ٣٤٣٤     الكلياالمجاىل
  بيانات وزارة الصحة، املؤسسة العالجية، هيئة التأمني الصحى، هيئة املستشفيات التعليمية: املصدر* 
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حدث ، اديوبدراسة ميزانية وزارة الصحة يستطيع الفرد أن يدرك أنه مع برامج اإلصالح االقتص
باألسعار الثابتة واجلارية خالل الفترة  اخنفاض واضح يف معدل الزيادة السنوي مليزانية وزارة الصحة

وكانت هذه الزيادة السنوية مليزانية وزارة الصحة باألسعار الثابتة . ١٩٨٧ /٨٦ – ٨١/١٩٨٢من 
ومع تطبيق . ١٩ ٨٩/٩٠ وإجيابية فقط يف عام ٨٦/١٩٨٧واجلارية سلبية لألسعار الثابتة يف سنة 

 مشرياً إىل وجود ٩٥/١٩٩٦ استمر هذا التغري املتصاعد حىت ٩١/١٩٩٢سياسة اخلصخصة سنة 
 عالقة قوية بني أداء االقتصاد املصري بصفة عامة وإنفاق القطاع الصحي احلكومي حىت عام

٩٥/١٩٩٦.  
  

  ابتة واجلاريةمعدل الزيادة السنوي مليزانية وزارة الصحة باألسعار الث): ١-٤(شكل 
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   بامللحق اإلحصائي١جدول رقم : املصدر* 

  

إىل اخنفاض متوسط إنفاق وزارة الصحة للفرد باألسعار ) ١-٤(وىف نفس الوقت يشري اجلدول 
 جنيه مصري يف سنة ١٠,٥ ليصل إىل ٨٩/١٩٩٠– ٨٥/١٩٨٦ يف الفترة من ١٩٩٠الثابتة لسنة 

جنيه مصري مع زيادة معدل النمو السنوي مليزانية وزارة  ١٢,٥ولقد ارتفع هذا املبلغ إىل . ٨٩/١٩٩٠
ومع ذلك يظل هذا الرقم منخفضاً للغاية باملقارنة ، ٩٤/١٩٩٥الصحة باألسعار الثابتة يف سنة 

وزارة الصحة تقدم شرحية كاملة  باملتوسط الذي حتقق يف السبعينيات خاصة أنه من املفترض أن
  .ن استثناءوالعالجية بدو من اخلدمات الوقائية
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  )١٩٩٤/٩٥-١٩٨١/٨٢(إنفاق وزارة الصحة للفرد الواحد باألسعار الثابتة ): ٢-٤(شكل 
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   بامللحق اإلحصائي٢جدول : املصدر* 

  

حدوث اخنفاض يف نسبة إنفاق وزارة الصحة إىل اإلنفاق الصحي العام ) ٣-٤(ويوضح الشكل رقم 
ولقد زادت هذه النسبة مرة ثانية مع . ٩٢/١٩٩٣يف سنة % ١,٨إىل  ٨١/١٩٨٢يف سنة % ٢,٨من 

يف سنة % ٢,٢ تطبيق املرحلة اجلديدة للخصخصة وإعادة هيكلة القطاعات االجتماعية إىل
٩٥/١٩٩٦.  
  

  معدل إنفاق وزارة الصحة منسوب إىل إنفاق قطاع الصحة اإلمجالية): ٣-٤(شكل 

0

1

2

3

81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96

Ratio of MOH expenditure to total health sector expenditure
  

  اإلحصائي ىف امللحق ٣جدول : املصدر* 

  

التقلب ، باألسعار الثابتة وسط نصيب كل فرد يف االستثمار الصحيهذا وال يظهر اجتاه مت
حيث يوضح اجتاها متصاعدا مستمرا عرب الفترة ، الواضح يف املؤشرات املالية لوزارة الصحة

  .٩٠/١٩٩١ و٨٧/١٩٨٨ فيما عدا السنوات ٩٤/١٩٩٥– ٨٢/١٩٨٣
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   باألسعار الثابتةمعدل النمو السنوي لنصيب الفرد ىف االستثمار الصحي): ٤-٤(الشكل 
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   بامللحق اإلحصائي٤اجلدول : املصدر* 

  

وكذلك نسبة االستثمار ، ومع ذلك فإن اجتاه نسبة االستثمار العام إىل إمجايل االستثمار الصحي
فلقد زاد االستثمار الصحي اخلاص بشكل . اخلاص إىل إمجايل االستثمار الصحي كانت غري ثابتة

ولقد بدأ هذا االجتاه الصاعد . ٨٥/١٩٨٦يف سنة % ٢٠,٥ حىت ٨٢/١٩٨٣يف سنة % ١٠,٥واضح من 
وقد شهدت الفترة من .  مع سياسة االنفتاح وزيادة عدد املستشفيات اخلاصة١٩٧٤من عام 

 تقلبات يف الدور النسيب لكل من القطاعني بعد انتعاش القطاع اخلاص ٩١/١٩٩٢– ٨٧/١٩٨٨
اليت تذبذبت لتصل إىل ، ٩١/١٩٩٢يف سنة % ١٠,٣وتدهور نسبة االستثمار الصحي اخلاص إىل 

  .٩٦/١٩٩٧يف سنة % ١٢,٨
  

  االستثمار العام واخلاص يف اخلدمات الصحية): ٥-٤(شكل 
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  بامللحق اإلحصائي٥جدول : املصدر* 

  



٩٥  

  نسبة االستثمار العام يف الصحة إىل إمجايل الناتج احمللي): ٦-٤(شكل 
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MOH Ex. To GDP 

  
   بامللحق اإلحصائي٦جدول : املصدر* 

  

ومثل مجيع املؤشرات األخرى فإن نسبة االستثمار العام يف الصحة قد حدث له انتعاش يف سنة 
وبصفة عامة فإن حصة اإلنفاق .  بعد التدهور العام يف النصف األخري يف الثمانينيات٩٢/١٩٩٣

لسنة % ٣,٢ إىل ٨٠/١٩٨١لسنة % ٢,٩الصحي احلكومي إىل إمجايل امليزانية قد ارتفع من 
  %. ٣,٧ومع ذلك مل تصل هذه النسبة ملستواها يف منتصف السبعينيات واليت كانت . ٩٥/١٩٩٦
  

  نسبة اإلنفاق الصحي احلكومي إىل إمجايل اإلنفاق العام): ٧-٤(شكل 
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   بامللحق اإلحصائي٧جدول رقم : املصدر* 
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   اإلنفاقبرنامج استعادة:  التطورات األخرية يف التمويل الصحي بالنسبة للقطاع احلكومي–ب 

بدأت وزارة الصحة برناجماً جديداً متوله هيئة املعونة األمريكية يف منتصف الثمانينيات هو 
يركز املكون األول على ، وهلذا الربنامج ثالثة مكونات". استعادة اإلنفاق الصحي"برنامج 

) ٢. استثمار جديد لتحسني املستشفيات املختارة) ١: ويتضمن. مستشفيات وزارة الصحة
تأسيس ميزانيات ) ٤. تدريب كوادر مستشفيات وزارة الصحة) ٣. صالحات إدارية باملستشفياتإ

إنفاق معتمدة على التكاليف احلقيقية يف مستشفيات وزارة الصحة يقصد منها حتقيق تغطية 
ويهدف هذا املكون ). ١٩٩٥، أوراق مشروع هيئة املعونة األمريكية(جزئية أو كلية لإلنفاق الصحي 

استخدام إدارات املستشفيات يف حتسني الكفاءة الفنية يف مؤسسات وزارة الصحة وتقليل إىل 
وقد بدأ تنفيذ هذا الربنامج دف مبدئي هو . العبء املادي خلدمات املستشفيات عن وزارة الصحة

  .  مستشفيات٥وقد مت تقليص اهلدف إىل ،  مستشفى حكوميا٥٠ًتنفيذ ما سبق يف 

  ي على الصحة اإلنفاق العائل-ج 

ويشمل اإلنفاق الصحي اخلاص  .ويعد املصدر األكرب لإلنفاق الصحي هو إنفاق القطاع العائلي
واعتماداً على تقرير اجلهاز . إنفاق القطاع العائلي ومسامهات التأمني الصحي للموظفني أيضاً

 ٢,٣٠٤اص كان  فإن تقييم إنفاق القطاع العائلي اخل٩٠/١٩٩١املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
من الناتج احمللى % ٢,٤من اإلمجايل أو % ٥٥ ومتثل ٩٠/١٩٩١مليون جنيه مصري تقريباً يف سنة 

 مليون جنيه مصري تقريباً ٩٠وباإلضافة إىل ذلك مت تقدير األقساط التأمينية يف حدود . اإلمجايل
 ١٠افة إىل حوايل باإلض. وهي مسامهات املوظفني ومستفيدين آخرين إىل هيئة التأمني الصحي

ويعىن . ماليني جنيه مصري تقريبا تدفع بواسطة أفراد ذوي مقدرة مادية للتأمني الصحي اخلاص
  ) Berman 1995(.تقريباً من إمجايل اإلنفاق الصحي يأيت من القطاع العائلي% ٦٥ذلك أن 

قد بلغ اإلنفاق  ف٩٥/١٩٩٦واعتمادا أيضا على بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
 وقد مت .من الناتج احمللى اإلمجايل% ١,٨ جنيهاً مصرياً يعىن نسبة ٣٦٧٦٧٣١ العائلي على الصحة

لنفس العام )  مليون جنيه مصري١٣٠(تقييم مسامهات املوظفني إىل هيئة التأمني الصحي بـ 
  .ايل هلذا العاممن الناتج احمللى اإلمج% ١,٩واليت جعلت إمجايل إنفاق الصحة اخلاص يصل إىل 

ووفقا لبيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فلقد مت تقييم اإلنفاق الصحي للفرد 
 جنيه مصري يف املناطق ٦٢,٢ جنيهاً مصرياً يف املناطق الريفية و٣٩ حبوايل ٩٥/١٩٩٦الواحد لسنة 

ك الدواء للفرد الواحد قد قدر فلو أن استهال، ويعد هذا التقدير تقديراً متحيزاً ألدىن. احلضرية
فإن اإلنفاق الصحي للفرد الواحد كان ، من اإلنفاق الصحي% ٥٠ جنيه مصري وحبوايل ٥٥حبوايل 

 ومما ال شك فيه أن القطاع اخلاص هو املمول األكرب . جنيهات مصرية١١٠جيب أن يصل إىل 
بواسطة خدمات صحية بالرغم من أن مجيع األفراد يتم تغطيتهم ، للخدمات الصحية يف مصر

  . جمانية

   نظام التأمني الصحي–د 

تأتى هيئة التأمني الصحي واليت هي جزء من هيئة التأمينات االجتماعية يف املركز الثاين من حيث 
تستقبل هيئة التأمني الصحي متويلها أساساً من األقساط التأمينية املدفوعة . مصادر اإلنفاق



٩٧  

والقائمني بالتوظيف ، ئة التأمني واملعاشات بواسطة احلكومةهليئة التأمينات االجتماعية وهي
وتأتى مصادر . من الدخل اإلمجايل% ٨٥وقد قدر هلذه األقساط أن تصل إىل حوايل . واملوظفني

واألجور واملدفوعات والتحويالت ، الدخل اإلمجايل األخرى من بيع اخلدمات مباشرة للجمهور
  )Berman 1995(.احلكومية

موظفني باحلكومة % ٥١من  ١٩٩٥ مليون املنضمني لنظام التأمني الصحي يف سنة ٤,٩ ويتكون الـ
متمثلة يف األرامل % ١٠و) ٧٩ القانون رقم( عمال القطاع العام واخلاص % ٣٩، )٣٢القانون رقم (

 توسعت تغطية هيئة التأمني الصحي بشكل كبري لتشمل ١٩٩٣وىف سنة . وأصحاب املعاشات
وعلى الصعيد اآلخر فإن . ال توفر هيئة التأمني الصحي التأمني لعائالت العمالو. أطفال املدارس

من اإلنفاق الصحي العام % ٢حيث يقدر بأقل من . تغطية التأمني اخلاص يف مصر حمدودة للغاية
 % ٣,٢، للموظفني % ٢٤,٩: ويشري ما سبق إىل التوزيع التايل للمؤمن على صحتهم. ١٩٩٧يف سنة 

  .طالب% ٧١,٩ وشاتألصحاب املعا
  تصنيف املنتفعني من هيئة التأمني الصحي): ٨-٤(شكل 
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   بامللحق اإلحصائي٨جدول : املصدر* 

  

واملشكلة الواضحة هليئة التأمني الصحي هي الفجوة بني إنفاقها ودخلها اليت ارتفعت يف 
وىف الوقت نفسه ففي . ١٩٩٥ مليون جنيهاً مصرياً يف السنة املالية ٢٢٠السنوات األخرية وقدرت بـ 

وتبني ، أجرت هيئة التأمني الصحي تقدير أوليا ملشروع التأمني الصحي للطالب ١٩٩٤أوائل عام 
% ٨٠منه أن مستويات اإلنفاق أعلى كثرياً من خصم التمويل مما أدى إىل توازن غري متوقع وصل إىل 

  .بني اإلنفاق واإليراد
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   بنود اإلنفاق االجتماعي على الصحة-٤
% ٥٦: ق القطاع العائلي أكثر من نصف إمجايل اإلنفاق الكلى على الصحة على النحو التايلينف
  . على الرعاية الطبية الداخلية% ١٠ وعلى الرعاية الطبية اخلارجية% ٣٦، اإلنفاق على الدواء من

  
  هيكل اإلنفاق القطاع العائلي): ٩-٤(شكل 
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   بامللحق اإلحصائي٩جدول رقم : املصدر* 

  

راجعة ميزانية وزارة الصحة مت استنتاج أن معظم إنفاق الوزارة موجه للخدمات العالجية حيث ومب
 وتتلقى الرعاية .% )٥٧,٩( بنسبة  إن أكثر من نصف إنفاق وزارة الصحة موجه هلذه اخلدمات

وتأتى برامج تنظيم األسرة يف املركز ، من إمجايل اإلنفاق الصحي% ٢١,٢الصحية األساسية 
وتأتى برنامج احلماية ضد األمراض املستوطنة يف املركز .  كمستقبل لالستثمار الصحيالثالث

من إمجايل استثمارات وزارة الصحة % ٢,٨٩ويتلقى قطاع الصحة الوقائية . الرابع من حيث التوزيع
  .٩٦/١٩٩٧سنة 
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  توزيع استثمارات وزارة الصحة على القطاعات املختلفة): ١٠-٤(شكل 
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   بامللحق اإلحصائي١٠جدول  :املصدر* 

  

تقريباً من % ٦١,٤وفضالً عن ذلك فإن دراسة ميزانية وزارة الصحة توضح أن األجور واملرتبات حتتل 
  .إمجايل ميزانية وزارة الصحة واجلزء الباقي للمستلزمات

  



١٠٠  

  )١٩٩٥(توزيع ميزانية وزارة الصحة ): ١١-٤(شكل 
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   بامللحق اإلحصائي١١جدول : املصدر* 

  

من إنفاق وزارة % ٣٥ وهو أن هناك ١٩٩٥وهناك استنتاج هام من خالل ميزانية وزارة الصحة لعام 
منه يذهب للخدمات غري % ٦٥الصحة العام يذهب للخدمات األساسية باملستشفيات و

األساسية واألكثر أمهية هو أن اإلنفاق الصحي اخلاص يف مصر موجه أساساً لغري خدمات 
يتركز اإلنفاق الصحي للحكومة والقطاع العام أساساً على اإلنفاق على بينما ، املستشفيات
% ٧٥ وقد سبقت اإلشارة إىل أن املساعدات املادية اليت تقدمها احلكومة والقطاع العام متول .املستشفيات

اخلدمات الصحية األخرى غري خدمات املستشفيات وال يدفع القطاع % ٢٥من قطاع املستشفيات و
  ).USAID, 1995 (للمستلزمات الصحية% ٧٧فقط من إنفاقه لقطاع املستشفيات و% ٢١ العائلي إال

فإن مقدار ما ينفق على قطاع ، وطاملا أن اإلنفاق الصحي العام أقل من اإلنفاق الصحي اخلاص
مما سيؤثر على ، املستشفى سيكون حصة صغرية بشكل ملحوظ من إمجايل اإلنفاق الصحي

  .مرضى املقيمنيجودة اخلدمات الصحية لل

(����- :��* . �*�/�� ������ )�*+,� �����  
  فاستهد االضرورة توازن اإلنفاق و-١

وباستخدام ميزانية . يشري حتليل إنفاق القطاع العائلي على الصحة إىل اخنفاضه بالنسبة للدخل
فاق بامللحق اإلحصائي أن متوسط اإلن) ب١٢-٤، أ١٢-٤( يوضح اجلدول ٩٥/١٩٩٦األسرة لعام 

اإلنفاق الصحي  يف حني أن نسبة، الصحي حملدودي الدخل أقل بكثري عند املقارنة مبرتفعي الدخل
إىل إمجايل اإلنفاق أعلى بالنسبة حملدودي الدخل عن ذوى الدخل املرتفع مشرياً بذلك إىل عبء أعلى 

ط اإلنفاق ب من١٢-٤أ و١٢-٤ويوضح الشكلني . نسبياً لإلنفاق الصحي على فئات الدخل احملدود
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واملناطق %) ٤٥(الصحي لفئات الدخل املختلفة وفقاً خلط الفقر األعلى يف املناطق احلضرية 
  . األعلى إنفاقا% ١٠وتقدر فئة اإلنفاق األعلى بأا الـ ) ١٩٩٦تقرير التنمية البشرية %) (٤٩(الريفية 

  
إلنفاق الصحي إىل امجاىل اإلنفاق النسبة املئوية المجاىل اإلنفاق والنسبة املئوية ل):  أ١٢-٤(شكل 

  )للريف(لفئات الدخل املختلفة 

0

20

40

60

80

100

120

نصيب كل فئة اىل االنفاق االمجـايل 
(تراكمي)

نصيب كل فئة اىل االنفاق الصحي  
(تراكمي)

نسبة اإلنفاق على الصحة إىل إمجـايل 
إنفاق كل فئة دخلية  

أقل فئة دخل فئة الدخل املتوسطة أعلى فئة دخل
  

   أ يف امللحق اإلحصائي١٢اجلدول : املصدر* 

  

النسبة املئوية إلمجايل اإلنفاق الصحى والنسبة املئوية لإلنفاق الصحي إىل إمجايل :  ب١٢شكل 
  )احلضر(اإلنفاق الصحي لفئات الدخل املختلفة 
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  ب بامللحق اإلحصائي ١٢جدول : املصدر* 
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 اجتاه اإلنفاق ١٣-٤ بامللحق اإلحصائي والشكل رقم ١٣وفضالً عن ذلك يوضح اجلدول رقم 
الصحي للفقراء اعتماداً على بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء مليزانية األسرة 

لفئة على اخلدمات  يف احلضر ويشري إىل تزايد متوسط إنفاق هذه ا٩٥/١٩٩٦ و٩٠/١٩٩١، ٨١/١٩٨٢
  . الصحية إىل إمجايل إنفاق القطاع العائلي يف املناطق احلضرية على وجه اخلصوص

باملناطق احلضرية ١٩٨١نسبة اإلنفاق الصحي إىل إمجاىل اإلنفاق حملدودي الدخل ): ١٣-٤(شكل 
   (%)٩٥/١٩٩٦– ١٩٩٠/٩١ –٨١/١٩٨٢والريفية 
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   بامللحق اإلحصائي١٣جدول : املصدر* 

  

قد ارتفعت نسبة اإلنفاق الصحي إىل إمجايل اإلنفاق حملدودي الدخل يف املناطق احلضرية من ول
بينما زادت نفس النسبة لفئات ، ٩٥/١٩٩٦يف  % ٤,٧ مث إىل ٩٠/١٩٩١يف% ٣,٣ إىل ٨١/١٩٨٢يف % ١,٨

اطق  يف املن٩٥/١٩٩٦يف % ٣,٥٣١ وإىل ٩٠/١٩٩١يف % ٣,٥ إىل ٨١/١٩٨٢يف % ١,٨الدخل املرتفعة من 
– ٨١/١٩٨٢وهذا من واقع بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لإلنفاق ، الريفية

ويعىن ذلك أن نسبة اإلنفاق الصحي إىل إمجايل اإلنفاق قد زادت حىت . ٩٥/١٩٩٦ و٩١/١٩٩٢
 فضالً عن ذلك فإن نظام. بالنسبة للفقراء الذين يفترض أن تتم تلبية خدمام الصحية جمانياً

حيث توضح نتائج ، اخلدمات الصحية العامة يعاىن من عدم االستهداف حملدودي الدخل يف مصر
مسح اإلنفاق الصحي أن أكثر من نصف ذوى الدخل املرتفع كانوا مستفيدين من اخلدمات 

إىل أن املستشفيات احلضرية تليها املستشفيات التعليمية  وتشري البيانات املفصلة. احلكومية
باملقارنة بالوحدات الصحية يف املناطق احلضرية  معدالت للتردد من جانب هذه الفئةحتقق أعلى 

والغرض من وراء هذا النمط هو االستفادة من معظم األسرة احلكومية يف مصر اليت . والريفية
  ).١٤-٤شكل (تتركز يف املستشفيات احلضرية واملستشفيات التعليمية 
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  فئة الداخلية حسب نوعية اخلدمة الصحيةقاً للالزيادة األخرية وف): ١٤-٤(شكل 
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حمدودو الدخل متوسط مرتفع
  

   بامللحق اإلحصائي١٤جدول : املصدر* 

ولقد مت . ويأيت ترتيب فئة الدخل املرتفعة بالنسبة للخدمات الصحية العامة يف املرتبة الثانية
، الصيدلية، وهى الطبيب اخلاص: مجع اخلدمات الصحية اآلتية معاً حتت اخلدمات اخلاصة

وكما هو متوقع فإن القطاع العائلي من ذوى الدخل املرتفع . املستشفيات والنقابات ،الشركات
فقط من حمدودي الدخل تستخدم تلك % ٧,٧كان أكثر استغالال للخدمات الصحية اخلاصة بينما 

بالنسبة لفئات الدخول املتوسطة والعليا على % ٢٧,٨ و%١٣,٧وترتفع هذه النسبة إىل . اخلدمات
  .التوايل
  إمجاىل التكلفة للمرضى املقيمني حسب القطاع الصحى لفئات الدخل املختلفة): ١٥-٤(ل شك
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وال تقدم املستشفيات احلكومية كافة خدماا بدون مقابل حيث يدفع حمدودو الدخل يف 
ويساوى متوسط ما تدفعه . خليةاملستشفيات احلكومية مقابل اخلدمات العالجية والعيادات الدا

أي ضعف متوسط ) ١٢٠,٥(هذه الفئة للخدمات الصحية احلكومية يف العيادات الداخلية حوايل 
  . املرتب الشهري ملوظف حكومي

ويشري هيكل اإلنفاق يف املستشفيات احلكومية اانية إىل أن تكاليف الدواء هي العنصر الرئيسي 
 أن األدوية هي املكون الرئيسي يف ٩٤/١٩٩٥ نفاق الصحي لعامحيث تشري بيانات مسح اإل، فيها

بينما تشكل أتعاب األطباء املكون ، بنود اإلنفاق على العيادة الداخلية يف الوحدات الصحية العامة
. وتتصاعد األتعاب مع زيادة الدخل باخلدمات املختلفة. الرئيسي لإلنفاق على اخلدمات الصحية

  . الدخل املتوسط واملرتفع مبالغ أكثر ارتفاعا يف مجيع اخلدمات الصحيةوبصفة عامة تدفع فئات 

لفئات % ٦٦,٧و% ٨٣,٣ ويعترب ارتفاع كافة اخلدمات الصحية من أهم أسباب عدم الرضا حلوايل
الدخل املنخفضة من املرضى املقيمني واملرضى املترددين على العيادات اخلارجية يف املستشفيات 

بالنسبة لإلنفاق % ١٦,٧بينما تقل نسبة عدم الرضا عن اخلدمات الصحية إىل ، العامة على التوايل
وميكن تربير ذلك عن طريق القول بأن حمدودي الدخل ).ب وأ١٦ وشكل رقم ١٦ جدول رقم(اخلاص 

. ويعد أي إنفاق مصدر شكوى هلم، عند استخدامهم للخدمات العامة ال يتوقعون دفع أي أتعاب
ن جند الفئات املتوسطة والعالية ال يعتربون ارتفاع التكلفة أحد األسباب ومن املثري للدهشة أ

حيث إم ، )بامللحق اإلحصائي١٦اجلدول رقم (اهلامة لعدم الرضا عن اخلدمات الصحية اخلاصة 
  .يتوقعون ارتفاع تكلفة للخدمات الصحية اخلاصة
  

   (%)عيادة الداخليةبالالتكاليف كسبب لعدم الرضا اقتصادياً للمرضى ): ١٦-٤(شكل 
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   بامللحق اإلحصائي١٦جدول : املصدر* 
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   (%)بالعيادات اخلارجيةكسبب لعدم الرضا للمرضي اخلدمات الصحية  ةتكلف): ١٧-٤(شكل 
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حكومة عام خاص
  

   بامللحق اإلحصائي١٦جدول : املصدر* 

ة مثل وباإلضافة إىل ذلك فإن املرضى من حمدودي الدخل ال ينالون رعاية باملستشفيات بنفس اجلود
سببا " التكاليف"وبالتأكيد فإن نسبة األفراد الذين يعتربون ، %)٣٥إىل % ٢٨(األفراد األفضل حاالً 

مقارنة بكل من الطبقة % ) ٦٢(لعدم دخول املستشفيات كانت أعلى بالنسبة حملدودي الدخل 
  %). ٤٠(والطبقة العليا %) ٥٢(املتوسطة 

 من اإلنفاق نظري الرعاية يف مستشفيات وزارة وبالرغم من أن حمدودي الدخل جيب إعفاؤهم
فإم يدفعون بالفعل مقابل األدوية بصفة أساسية ولبعض ، الصحة واملؤسسة العالجية

 Berman1995ووفقا ). Kemprecos1993. (اخلدمات كاألشعة املقطعية واالختبارات املعملية
 جنيهاً مصرياً ٢٢٨حضر مصر و جنيهاً مصرياً يف ٢٩٤يصل متوسط تكلفة اإلقامة باملستشفى 

وبالرغم من أن هذا املعدل يشمل مجيع فئات الدخل ومجيع أنواع املستشفيات . يف الريف املصري
فإن التكاليف بصفة عامة تعترب عائقا حملدودي ) مثل املستشفيات اجلامعية مرتفعة التكاليف(

  .الدخل يف مصر للحصول على الرعاية الطبية للمرضى املقيمني
وفقاً للرعاية الصحية  الذين يف حاجة ) سنة فأكثر١٦(النسبة املئوية لتوزيع األفراد ): ٥-٤(ول جد

        حلالة املريض ووفقاً موعة الدخل

                مستوى الدخل

        اإلمجايل        مرتفع        متوسط        منخفض

  %٢  %٣٤  %٣٤  %٢٨        املرضى املقيمون يف املستشفى 

  %٧٨  %٦٦  %٦٦  %٧٢        املرضى غري املقيمني ولكن يف حاجة لإلقامة ا

        اإلمجايل
١٠٠%  

)٣,٨٢٠(  

١٠٠%  

)٥٤٢(  

١٠٠%  

)٢,٢٣٦(  

١٠٠%  

)٣,٨٢٠(  

  ٩٤/١٩٩٥حمسوبة من تقرير اإلنفاق على قطاع الصحة : املصدر* 



١٠٦  

   الفعالية-٢
 ويشري اجلدول .ميكن تقييم فعالية أي نظام عن طريق تقييم نتائج اإلنفاق االجتماعي الصحي

  : وبنود عدم الفاعلية لإلنفاق االجتماعي الصحيالتايل إىل بنود الفعالية 

        بنود عدم فعالية نظام الصحة املصري        بنود فعالية نظام الصحة املصري

  حتسن يف مؤشرات احلالة الصحية .١
  ارتفاع معدل استخدام التطعيم .٢
  اخنفاض يف معدالت الوفاة واإلصابة باملرض .٣
التحسن يف بعض مؤشرات نظام توصيل  .٤

  اخلدمات الصحية
  تغطية الكاملة خلدمات الصحة العامةال .٥
   وجود بنية حتتية صحية .٦
  نظام متعدد للخدمات الصحية .٧

األداء املنخفض للخدمات الصحية  .١
  األساسية

تباين مستوى األداء يف اخلدمات الصحية  .٢
  تبعا للمنطقة

  التدهور يف خدمات وزارة الصحة .٣
  وجود األمراض املتعلقة بالفقر  .٤
 لألمهات اخنفاض مستوى احلالة الصحية .٥

  واألطفال
  التباين يف تكلفة الوحدة .٦
  تكدس القوة العاملة الطبية .٧
اخنفاض معدالت االستخدام للوحدة  .٨

  الصحية 
  اخنفاض األجور الفعلية .٩

سوء اخلدمات الصحية هليئة التأمني  .١٠
  .الصحي

   بنود فعالية النظام الصحي–أ 
فيات ومتوسط العمر حدث حتسن واضح يف معدالت الو: حتسن يف مؤشرات احلالة الصحية .١

 بامللحق اإلحصائي إىل التحسن يف ٥ ويشري اجلدول رقم .أثناء العقدين األخريين املتوقع
حيث اخنفضت معدالت ، مؤشرات الصحة األساسية كما هو موضح يف التقارير الرمسية

اخنفضت معدالت وفيات الرضع . ١٩٩٥ يف األلف عام ٧ إىل ١٩٨١ يف األلف عام ١٠الوفيات من 
)  سنوات٥حتت ( واخنفضت معدالت وفيات األطفال ١٩٩٥ يف األلف عام ٦٣ يف األلف إىل ٩٧من 
ولقد حقق معدل وفيات األطفال حتت اخلامسة . ١٩٩٥ يف األلف ٨١ إىل ١٩٩٠ يف األلف ١٣٩من 

  .١٩٨٢-١٩٧٨اخنفاضاً خالل الفترة من % ٥٠تقريبا 

لكل % ٥٤ إىل ١٩٨١لكل ألف عام % ٧٧ن كذلك وقع اخنفاض واضح يف معدل وفيات األمهات م
وفيما يتعلق مبعدالت الوفيات بصفة عامة ميكن استنتاج أنه حدث اخنفاض ، ١٩٨٩ألف يف 

، السل، احلصبة، السعال الديكي، عام يف اإلصابة بعض األمراض يف مصر مثل الدفترييا
 سنة ٥١,٩ – سنة ٤٩,٥وكذلك ارتفع متوسط العمر املتوقع للذكور واإلناث من . والبلهارسيا

ويعزى هذا التحسن إىل االخنفاض . ١٩٩٥ سنة عام على التوايل يف ٦٧ - سنة ٦٥ إىل ١٩٨١يف 
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ولألطفال واألمهات واالخنفاض يف معدالت اإلصابة يف بعض ، يف معدالت الوفيات للرضع
أمراض الطفولة نتيجة لتطبيق بعض الربامج الصحية حتت رعاية وزارة الصحة يف 

  .نينيات كالتوسع يف التطعيم ومكافحة اإلسهالالثما
        سنة املقارنة        سنة األساس        املؤشرات

  ٦٣-)١٩٩٦(  ٩٧–) ١٩٨٣(  )املعدل لكل ألف(وفيات األطفال الصغار
  ٧) ١٩٩٥(  ١٠ –) ١٩٨١(  وفاةمعدالت ال

  ٨١) ١٩٩٥(  ١٣٩) ١٩٨٣(  )مولود حي١٠٠٠املعدل لكل ألف من نفس العمر لكل (وفيات األطفال 
  * ٥٤  ٧٧) ١٩٨١(  )مولود حي١٠٠٠٠٠لكل (عدل وفاة األمهات م

        معدل حدوث بعض األمراض
  ٠,٥) ١٩٩٢(  ٠,٨ )١٩٨٠(   دفتريا-١
  ٠,٠١  ٠,١   السعال الديكي-٢
  ٥,٣) ١٩٩٢(  ١٠,٨  )١٠٠٠٠٠لكل( تيتانوس حديث الوالدة غري حمدد العمر-٣
  ٢,٩٨) ١٩٩٢(  ٠,٨   شلل األطفال-٤
  ٠,٨٤) ١٩٩٢(  ١٥,٢   السل-٥
  ١١,٢) ١٩٩٣(  ١٩,٧) ١٩٨٣(   البلهارسيا-٦
  ١١,٣) ١٩٨٧(  ١٥,٢) ١٩٨٤(   احلاالت الرئوية-٧

        معدالت توقع احلياة
  ٦٥  ٤٩,٥  الذكور
  ٦٧  ٥١,٩)١٩٨١(  اإلناث

        تغطية التطعيمات
  %٨٧,٨  %٧١,٦)١٩٨٧(  السل
  %٨٦,٤  %٨١,٦)١٩٨٧(  الثالثي

  %٨٧) ١٩٩٠(  %٨٨,١)١٩٨٧(  شلل األطفال
  %٨٦) ١٩٩٠(  %٧٦,١)١٩٨٧(  ةاحلصب

  %٦٢,٨)١٩٩٠(  %١٢,٤)١٩٨٧(  ٢تيتانوس
        األطفال كاملو التطعيم

  %٧٩)١٩٨٩(  %٧٧,١)١٩٨٠(   السيدات الاليت استخدمن حملول معاجلة اجلفاف-
  %٥)١٩٨٩(  %٥٨) ١٩٨٠(   نسبة النساء الاليت أوقفن الرضاعة الطبيعية من الثدي-

  

لغت نسبة األمهات الاليت استخدمن حملول معاجلة ب: ارتفاع معدل استخدام التطعيم .٢
واخنفضت . ١٩٩٠خالل عام % ٩٧  ووصلت إىل١٩٨٣خالل عام % ٣٧، ١٩٨٠خالل عام % ١٧اجلفاف 

% ٥٨النسبة املئوية لألمهات الاليت توقفن عن الرضاعة الطبيعية أثناء فترة اإلسهال من 
ويتوقع لذلك أن يكون له أثر كبري . ١٩٨٩خالل % ٥ ووصلت إىل ١٩٨٣خالل % ٤١إىل ١٩٨٠خالل 

  .على حتسني احلالة الغذائية لألطفال أقل من سنتني مثلهم مثل األطفال قبل سن املدرسة

وباإلضافة إىل ذلك فإن التعامل املبكر واملناسب : اخنفاض يف معدالت الوفيات واإلصابة باملرض .٣
قد جنح يف تقليل عدد الوفيات منذ للحاالت احلادة بواسطة تقنيات معاجلة اجلفاف عرب الفم 

وأصبح اإلسهال الذي كان من األسباب الرئيسية لوفيات األطفال الرضع هو . ١٩٨٧عام 

                                                

 املركزي للتعبئة واإلحصاء اجلهاز *
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وىف الوقت نفسه فإن برنامج مكافحة . السبب الثاين الرئيسي حلاالت الوفيات يف األطفال
قد ؛ احدة عرب الفمالبلهارسيا الذي قدم عالجا كيميائيا جديدا ميكن تناوله يف شكل جرعة و

) بلهارسيا املستقيم وبلهارسيا اارى البولية( نتج عنه نتائج مشجعة يف إبادة هذا املرض 
 إىل ١٩٨٣ يف عام ١٠٠٠٠٠ لكل ٧,١٩وحدث اخنفاض يف معدالت االنتشار من  .يف منطقة الدلتا

  .١٩٩٣ لكل مائة ألف يف عام ٢,١١

 ارتفعت -على سبيل املثال : ت الصحيةالتحسن يف بعض مؤشرات نظام توصيل اخلدما .٤
  . واليت تعد نسبة عالية إىل حد١٩٩٤ طبيب يف عام ٩,١٩مواطن إىل ١٠٠٠٠/طبيب نسبة

من السكان قد متت % ٩٩من املعلن عنه أن : التغطية الكاملة للخدمات الصحية العامة .٥
  .تغطيتهم باخلدمات الصحية يف مصر

قارنة ببلدان أخرى كثرية لديها وحدات بنية حتتية ال شك أن مصر م: وجود بنية حتتية صحية .٦
  .صحية كاملة تقريبا باملناطق احلضرية والريفية

حيظى املواطن املصري خبدمات صحية جمانية ولدى : نظام صحي متعدد للخدمات الصحية .٧
باإلضافة إىل أشكال أخرى ، عدد ليس بقليل من العمال واملوظفني املصريني تأمني اجتماعي

باإلضافة إىل ، مات الصحية مثل اخلدمات الصحية يف املؤسسات واملعاهد التعليميةمن اخلد
  .اخلدمات الصحية يف املؤسسة العالجية واخلدمات الصحية اخلاصة

   بنود عدم فعالية النظام الصحي املصري-ب
بالرغم من وجود اخلدمات الصحية الريفية : األداء املنخفض للخدمات الصحية األساسية .١

فإن إنفاق وزارة الصحة يتركز على اخلدمات ، عة وخدمات الرعاية الصحية األساسيةاملتس
بينما متثل ، وتستهلك املستشفيات الثلثني تقريبا من ميزانية وزارة الصحة اجلارية. العالجية

% ١٢وتستهلك اخلدمات الوقائية حوايل . من امليزانية% ٢٥الرعاية الصحية األساسية حوايل 
 باإلضافة إىل ذلك يستحوذ احلضر على النصيب األكرب .من امليزانية املتبقية كما ذكر سابقا

% ٣بينما تستقبل املستشفيات الريفية ، من ميزانية وزارة الصحة على املناطق احلضرية
  .للمستشفيات احلضرية% ٥٨فقط من إمجايل ميزانية وزارة الصحة مقابل 

 كذلك فإن .بني األفراد وهناك تباينات واضحة يف توزيع اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية
على الترتيب % ٥٢و% ٥٥نسبة األطباء وممرضات ووزارة الصحة العاملني يف املستشفيات هي 

، يف نفس الوقت. منهم يف خدمات الرعاية الصحية األساسيةفقط % ٣٠و% ٢٤بينما يعمل 
بينما املعدل الدويل لتلك ،  فقط١ إىل ١,١جند أن النسبة بني األطباء إىل املمرضات هي 

 ويعكس ذلك كل من االختالفات يف املرتبات بني األطباء واملمرضات والنظام .٣إىل ١النسبة هو 
وقد أدى نقص التمويل للمراكز .  من الوقائيةالصحي املوجه للخدمات العالجية أكثر

ونقص االحتياطي من املستلزمات ، الصحية الريفية واحلضرية إىل نقص يف اإلمدادات واألدوية
وتؤثر هذه املشاكل على جودة الرعاية يف هذه الوحدات وتؤدى إىل اخنفاض املكافآت . األساسية

غري دقيق ومواقف سلبية لألطباء وفترات للعاملني ذه الوحدات وعالج غري مثمر وتشخيص 
. لقد أدى عدم رضا املرضى إىل تقليل استخدام اخلدمات الصحية األساسية. انتظار طويلة
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خاصة أن ). معدل اإلشغال% ٢(وتعد األسرة يف الريف أيضا غري مستغلة بصورة شديدة 
ملستشفيات واملناطق معظم املوارد احلكومية للصحة يف مصر موجهة للرعاية العالجية يف ا

 انقسمت ميزانية وزارة الصحة بالتساوي تقريبا بني قطاع ٩٦/١٩٩٧وىف عام . احلضرية
% ٦٣وبالرغم من ذلك فقد حظيت خدمات املستشفيات بـ ؛ املستشفيات وغري املستشفيات

خدمات وزارات أخرى وهيئة التأمني ، متضمنة املستشفيات اجلامعية(من ميزانية احلكومة 
 Berman, 1995وكما ذكر . فقط كانت موجهة الستخدامات غري املستشفيات% ٣٧و) يالصح

على ". اخلدمات األقل فاعلية من ناحية التكلفة فإن القطاع الصحي ينفق الكثري على"
 منها يف القطاع ٤٦٣؛  وحدة غسيل كلى يف البالد٨٠٠فإن مصر متتلك حوايل ، سبيل املثال

)  ألف جنيه مصري٣٦(ملدة عام على الغسيل الكلوي  إن املنفقوبالرغم من ذلك ف. احلكومي
 جنيه مصري ٢٠٠( سنة صحية إذا ما مت إنفاق هذا املبلغ على التطعيم ١٧٤ميكن أن يزيد 

  ).لكل حياة صحية توفر

تعد اخلدمات الصحية غري موزعة : تباين مستوى األداء يف اخلدمات الصحية تبعا للمنطقة .٢
بصفة خاصة إىل حمافظات احلضر باملقارنة مبحافظات مصر العليا حيث توجه ، بالتساوي
ووفقا ملؤشرات احلالة الصحية فإن حمافظات مصر العليا لديها أعلى معدالت . والسفلي

يف حمافظات مصر % ٣١,٦وتبلغ معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة %). ٤,٧(وفيات مبتوسط 
تشري تغطية . يف حمافظات احلضر% ٢,٢وبلغت يف مصر السفلي % ٣٥,٣العليا يف املتوسط و

التطعيمات إىل الوضع اجليد نسبيا حملافظات احلضر وحمافظات مصر السفلي مقارنة 
 مواطن قد وصل إىل ١٠٠٠/ وىف نفس الوقت فإن معدل الطبيب . مبحافظات مصر العليا

 يف حمافظات ٩٤,٥ يف حمافظات مصر العليا و١٢,٦ يف احملافظات احلضرية واخنفض إىل ٩,٢٦
 مواطن ١٠٠٠/  وتسود نفس التباينات اإلقليمية يف مؤشرات أطباء األسنان .مصر السفلي

  يف حمافظات مصر العليا,٨٣ يف احملافظات احلضرية واخنفضت إىل ٦٦,١واليت وصلت إىل 
/ صيديل: وتوجد اختالفات إقليمية أيضا للمؤشرات.  يف حمافظات مصر السفلي,٨٥وإىل 
وترتفع مجيع وحدات قطاع ،  مواطن بني حمافظات احلضر١٠٠٠/ ممرضة  واطن مو١٠٠٠

 مواطن يف احملافظات احلضرية وتصل لذروا يف القاهرة وألقل نسبة يف ١٠٠٠/الصحة 
متتلك احملافظات ،  مواطن١٠٠٠/ وبالنسبة ملعدل األسرة . البحرية ومصر العليا كإقليم

 ٢٨,٣٢(ت وزارة الصحة أو مجيع اخلدمات الصحية احلضرية النسبة األعلى سواء خلدما
) ١٨-٤(ويشري الشكل ). ٩,١٠ و٢٩,١٣(وتأتى حمافظات مصر العليا يف القاع ). ٦٧,١٦و

إىل االختالفات اإلقليمية خبصوص التوزيع النسيب لألسرة بالنسبة إىل ) ١٩-٤(والشكل 
  .التوزيع النسيب للسكان والتوزيع النسيب لالستثمار
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  .بامللحق اإلحصائي ١٧رقم جدول : املصدر* 

  
  التوزيع النسيب لالستثمار حملافظات اجلمهورية): ١٩-٤(شكل 
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االستثمار توزيع السكان
  

  .بامللحق اإلحصائي ١٧رقم جدول : املصدر* 

  

 املناطق كذلك فإن هناك حتيزاً يف اإلنفاق الصحي يف توزيع موارد احلكومة ضد الفقراء وسكان
الريفية يعكسه التباين يف الدعم املايل احلكومي بني أسرة مستشفيات وزارة الصحة اليت 

وأسرة املستشفيات ، هي املصدر الوحيد املتاح لرعاية املرضى الداخلني لساكين الريف
 حيث بلغ الدعم .اجلامعية والتعليمية واملتاحة أساسا لسكان احلضر واحملافظات احلضرية

 جنيه مصري باملستشفيات ١١,٥ جنيه مصري و٥,٨ احلكومي لكل سرير باملستشفيات املايل
  .١٩٩٥ جنيه مصري للمستشفيات التعليمية يف ١٩,١اجلامعية و

لقد أدى التمويل غري الكايف خلدمات وزارة الصحة إىل نقص : التدهور يف خدمات وزارة الصحة .٣
ولقد ازدادت هذه . نقص األدوية األساسيةاملستلزمات الطبية املطلوبة للعمليات الطبية و
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ولقد أدى عدم الرضا . املشكالت بسبب الزيادة اهلائلة يف األسعار العاملية للمنتجات الدوائية
باخلدمات الصحية لوزارة الصحة إىل نقص عدد املرضى املترددين إىل العيادات اخلارجية يف 

 بالرغم من زيادة ١٩٩٣عام -١٩٨٢خالل فترة عام % ٢٣مستشفيات وزارة الصحة بنسبة 
أما اآلن فلقد اخنفضت معدالت .%٣٣خدمات وتسهيالت وزارة الصحة يف هذه الفترة بنسبة 

 مواطن ١٠٠٠/ و قلت نسبة سرير ١٩٩٥يف عام  % ٤٥ إىل ١٩٨٢يف عام % ٦٠إشغال األسرة من 
يعكس .١٩٩٥ عام  يف١١,٦٤ إىل ١٩٧٩ يف عام ١٤,٤يف العقد األخري يف خدمات وزارة الصحة من 

هذا النقص املوقف املايل احلرج لوزارة الصحة والذي يوفر أعلى نسبة من األسرة يف مصر 
كذلك فإن هناك اختالفات واضحة يف اإلنفاق اليومي خلدمات وزارة الصحة بني ). ٥٩,٧(

 أسرة وزارة، أسرة وزارة التربية والتعليم، هيئة التأمني الصحي، خمتلف اهليئات الصحية
  . الصحة

ينفق القطاع الصحي يف مصر مبالغ قليلة جداً : استمرارية وجود األمراض املتعلقة بالفقر .٤
وبالرغم من الصورة اإلجيابية املذكورة سابقاً للشبكة . على املشاكل الصحية الرئيسية

، الصحية املصرية ذات التغطية املناسبة وإتاحة اخلدمات الصحية لألمراض املرتبطة بالفقر
األكثر خطورة هي األمراض ، ن األمراض الوبائية مازالت متثل املشكلة الصحية األساسيةفإ

املتعلقة باملعدة واألمعاء واملنتشرة على نطاق واسع بني سكان الريف وحمدودي الدخل يف 
ومتثل . فإا ال تزال موجودة، وبالرغم من اخنفاض نسبة األمراض املعدية. املناطق احلضرية

أيضاً ) فقر الدم(وتعترب األنيميا . سهال واحدة من أكثر املشاكل الصحية يف مصرأمراض اإل
منتشراُ ) الرمد احلبييب(ومازال مرض التراكوما . من األمراض ذات االنتشار الواسع بني الفقراء

وتعد أمراض اجلهاز التنفسي مثل االلتهاب الرئوي ، مبعدالت مرتفعة نسبياً يف املناطق الريفية
وجيب اإلشارة إىل أنه مازالت عدوى . لتهاب الشعيب أحد األسباب الرئيسية للوفاة يف مصرواال

بعض األمراض املزمنة مثل السل واألمراض الطفيلية تنتشر بني الفئات األكثر فقراً من 
  . السكان

  النوع األول هو بلهارسيا ااري البولية : ويوجد نوعان من البلهارسيا إكلينيكيا يف مصر
)Schistosomiasis Haematobia ( والبلهارسيا املعوية ، يف مصر العليا% ٧,٣مبعدل انتشار
)Schistosomiasis Mansoni (وفقا % ٥٣إىل % ٢٠من : مبعدل انتشار مرتفع جداً يف الدلتا

أما بالنسبة النتشار مرض اجلزام فهو بصورة أكثر نسبياً يف مصر العليا اليت . للمحافظة
  .ؤشرات احلالة الصحية باملقارنة بكل من مصر السفلى أو احملافظات احلضريةتسجل أدىن م

إن أحد أهم النقاط احلرجة يف الصحة : اخنفاض مستوى احلالة الصحية لألمهات واألطفال .٥
فبالرغم من التحسينات اهلائلة يف مشروع . مبصر هي احلالة الصحية لألمهات واألطفال

ما زال مرتفعاً وأسوأ نسبياً ) IMR(معدل وفيات األطفال فإن ، احلفاظ على بقاء األطفال
هناك أمراض ، وجبانب إسهال األطفال.بالنسبة ملعظم دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا

اجلديري املائي واحلصبة األملانية ، السعال الديكى، التهاب الغدة النكافية، أخرى مثل احلصبة
  .  يف أشكال وبائيةواليت توجد بنسبة حدوث متوسطة لكن عادة
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توضح النتائج التمهيدية لدراسات التكاليف الصحية أنه يوجد : التباين يف تكلفة الوحدة .٦
نقص جوهري يف فعالية خدمات وزارة الصحة حيث تتنوع تكاليف الوحدات يف اخلدمات ذات 

يفية وتتراوح التكلفة لكل مريض خارجي يف الوحدة الصحية الر. احلجم املماثل بصورة كبرية
 جنيهاً ٥٧٥ إىل ٢٥يف حني تتراوح التكلفة بني .  جنيهاً مصريا٨٠ً جنيهات مصرية إىل ٥من 

وبالرغم من أن اختالف التكاليف قد يفسر بعدة عوامل متضمنة . مصرياً يف املستشفيات
فإا تشري أيضا إىل اختالفات يف نوعية اخلدمة ، اختالف احلالة املرضية ومستويات الدخول

  . الكفاءة يف توزيع اخلدمات الصحية حسب نوع اخلدمةوعدم 

بينما ،  جنيهاً مصرياً فقط٧٠٣١وتبلغ متوسط تكلفة السرير يف مستشفيات وزارة الصحة 
 جنيهاً يف مستشفيات هيئة التأمني ٤٦٤٧٤و،  جنيهاً يف املستشفيات اجلامعية٢١٧٨٩هي 

ك على جودة الرعاية يف كل وينعكس ذل.  جنيه يف املستشفيات اخلاصة١٧٢٣١الصحي و
   .مؤسسة

تشري املقارنات العاملية إىل وجود عدد كبري نسبياً من األطباء : تكدس القوة العاملة الطبية .٧
 ٠,١٧فعلى سبيل املثال فإن املرضى املترددين على الطبيب يف اليوم الواحد يتراوح بني . مبصر
خفضة بشدة بالنسبة لسبع وهى معدالت من،  يف الوحدات الصحية الريفية٣,٠٤إىل 

  .ويرجع ذلك لسوء توزيع العمالة الطبية بني احلضر. ساعات عمل يومياً

ونتيجة لقلة اجلودة يف اخلدمات الصحية يف : اخنفاض معدالت االستخدام للوحدة الصحية .٨
 ٢٠فإن معدالت االستفادة املشار إليها يف الشكل رقم ، وحدات معينة يف الريف ويف املدن

 أقسام لديها معدل إشغال أكثر من ٤فقط ،  قسماً للمرضى املقيمني٣٠ه يف كل توضح أن
، من أقسام املرضى املقيمني باملستشفيات وجدت زيادة يف إتاحة األسرة% ٥٤ وىف .، %٨٠

  . مريضاً للسرير كل سنة٣٢ومعدل حتول أقل من % ٦٠ونسبة إشغال أقل من 
  

  ن اخلدمات احلكوميةمللمرضى معدالت االستفادة ): ٢٠-٤(شكل 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

(%
ة   (

ئوي
 امل

بة
س

الن

معدل اإلشغال األسرة يف املستشفيات
  احلكومية

   بامللحق اإلحصائي١٩جدول : املصدر
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إن السبب يف ممارسة األعمال اخلاصة ملعظم موظفي اال الطيب : اخنفاض األجور الفعلية .٩
  .هو أم يتقاضون أجور منخفضة كموظفني حكوميني

تواجه هيئة التأمني الصحي عدداً من : سوء اخلدمات الصحية هليئة التأمني الصحي .١٠
فجوة عجز واضحة يف ميزانيتها ، اخنفاض التغطية، اخنفاض جودة اخلدمات: ملشاكل مثلا

جتمع هيئة التأمني الصحي مساعدات متواضعة من موظفي ، وعلى اجلانب اآلخر. املقدرة
وىف الوقت نفسه . احلكومي املتمتعني بتغطيتها باإلضافة إىل الدخل احلكومي من املبيعات

لصحي ببعض التعاقدات مع اخلدمات اخلارجية واملمولني على أساس ترتبط هيئة التأمني ا
وتتلقى هيئة التأمني الصحي متويلها األساسي من األقساط . املصروفات مقابل اخلدمات

، التأمينية املدفوعة هليئة التأمينات االجتماعية وهيئة التأمني واملعاشات بواسطة احلكومة
بالرغم من ذلك من معدل االستفادة املقدم من قبل و. املوظفني والقائمني على التوظيف

 جنيهاً ٨٠-٤٢هيئة التأمني الصحي يعترب كبرياً بالنسبة لألقساط السنوية اليت تتراوح بني 
بينما معدل اإلنفاق ، بالنسبة للمجموعات املختلفة اليت يتم تغطيتها ) ٩٤/١٩٩٥(مصرياً 

وقد نتج عن . ١٩٩٢ياً يف السنة املالية  جنيهاً مصر٨١لكل مستفيد يعترب ضئيالً بنسبة 
  . ذلك رداءة جودة اخلدمات الصحية

، ومبا أن وزارة التأمينات تغطي موظفي احلكومة بشكل أساسي والعمال يف القطاع الرمسي
. فإا تترك معظم الفقراء الذين يعملون يف جمال الزراعة أو يف القطاع اخلاص غري الرمسي

وذلك ألن نسبة كبرية منهم تعمل ، لتغطية اليت حيظى ا الرجالوال حتظى النساء بنفس ا
. يف القطاع غري الرمسي مقارنة بالرجال حيث أن وزارة التأمينات ال تغطى كافة املنتفعني
وبالرغم من أنه كان من املتوقع أن برنامج التأمني الصحي للطالب سوف يساعد يف توسيع 

فإن هناك عدداً من األطفال األكثر فقراً ، فال الفقراءتغطية التأمني الصحي للكثري من األط
، وتستفيد الفتيات. لن يتم تغطيتهم ذا الربنامج طاملا أم مل يلتحقوا باملدارس أصال

خاصة الاليت ينتمني إىل عائالت فقرية استفادة أقل من برنامج التأمني املدرسي عن الطالب 
مقارنة بنسبة ، د استكملن تعليمهن االبتدائيفقط من الفتيات ق% ٤١وذلك ألن ، الذكور

 أن التأمني الصحي يف ٩٤/١٩٩٥توضح أيضاً بيانات تقرير اإلنفاق الصحي لعام . لألوالد% ٧٥
 فلقد تبني أن نصف عدد ربات املنازل .مصر يستفيد منه سكان احلضر أكثر من سكان الريف

واحد من األسرة على األقل عند ذات الدخل املنخفض لديهن نوع من التأمني الصحي لفرد 
تقرير . (مقارنتهم بثالثة أرباع ربات املنازل يف األسر من ذوات الدخل املتوسط والدخل املرتفع

  ). ٩٤/١٩٩٥اإلنفاق الصحي 

   إصالح متويل قطاع الصحة– ٣
  : عند تصميم خريطة إصالح اإلنفاق يف القطاع الصحي نواجه املشاكل التالية

  .  نظام اإلنفاق والتمويل املوجودنقص املعلومات عن -

  . نقص املعلومات عن توظيف النظام املوجود يف كل من القطاعني اخلاص والعام -
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  .نقص الدراسات عن تأثري إصالح قطاع الصحة على مجيع فئات املستخدمني -

يونيو ، عدم احلصانة االجتماعية واإلصالح الصحي(: ومع ذلك فإن اقتراحات اإلصالح هي كاآليت
١٩٩٦.(  

: إعادة ختصيص ميزانية الصحة القومية وزيادة مسامهة وزارة الصحة يف امليزانية الصحية .١
زيادة نصيب قطاع الصحة من امليزانية القومية  منذ منتصف التسعينيات على الرغم من

وهلذا . تقل حصة امليزانية الصحية املوجهة لوزارة الصحة، )باستثناء خدمات وزارة الصحة(
ميكن التوصل إىل ذلك من خالل . توجيه خدمات الرعاية الصحية العامة للفقراءفإنه جيب 

تقليل ميزانية االستثمار للخدمات الصحية اجلديدة والتوقف عن اخلدمات غري الفعالة يف 
  . شكل معدالت األشغال املنخفضة

مويل أسرة جلعله أكثر فاعلية يف احلصول على إنفاق لت، إعادة حبث برنامج استعادة اإلنفاق .٢
وهكذا جيب أن يكون هدف هذا الربنامج محاية السكان الفقراء من األضرار ، جمانية للفقراء

الناجتة عن تطبيق هذا الربنامج من خالل توجيه فعال جيب أن يكون جزءاً أساسياً من تصميم 
يف  وعلى صانعي السياسة اخلاصة بتنفيذ الربنامج االختيار بني التوجه اجلغرا.الربنامج

باستخدام الباحثني االجتماعيني  means testing وتقنيات أخرى مثل اختبار الوسائل
. للحصول على معلومات عن مستوى دخل املرضى املوجودين ضمن خدمات الرعاية الصحية
فاألول ميتاز بإنفاق إداري منخفض ومستوى مرتفع للتسرب بينما ميتاز اآلخر بإنفاق إداري 

  .للتسربمرتفع ومستوى منخفض 

بينما ميكن أن يكون ، وقد يكون التوجه اجلغرايف مناسباً للمجتمع الفقري يف مصر العليا
حيث قطاع التوظيف الرمسي وغري الرمسي أكثر ، اختبار الوسائل هو األفضل يف القاهرة

  . وبذلك فإن القدرة على حتديد مستويات الدخل تكون أكرب، شيوعاً

حيث تقل الرغبة يف الدفع ، نامج على اخلدمات الوقائية كذلك جيب عدم تطبيق هذا الرب
وهلذا جيب أن تستمر هذه . خاصة بالنسبة هلذه اخلدمات وعلى وجه اخلصوص للفقراء

  . اخلدمات يف تلقى إعانات مالية أساسية لكي تزيد من فرصة استغالهلا من جانب الفقراء

راجمه وتقييم برنامج استعاضة  كذلك فإنه يتضمن تقييم إصالح قطاع الصحة ومتابعة ب
وتستخدم املتابعة لتحديد مدى تناول الربنامج بشكل جيد على . التكاليف بصورة مستمرة

ويقيس أثر التقييم احلد الذي . مستويات خمتلفة واىل مدى فعالية الربنامج يف حتقيق أهدافه
الصحي واإلنفاق والناتج ، ميكن أن تنخفض فيه االختالفات يف استغالل الرعاية الصحية

فإن القائمني على الربنامج جيب أن يوفروا مقياسا ، ومن ناحية متابعة الربنامج. بالربنامج
للتعريف باملصادر املوجودة والكامنة للبيانات لتطوير ، الختيار مؤشرات مناسبة للتقييم

يم ولتحليل النتائج ودمج نتائج التقييم بالتخطيط اإلستراتيجي وبتصم، تنفيذ اخلطة
جيب أن حتدد األهداف إذا ما كانت التغريات يف املؤشرات ناجتة ، ومن ناحية أثر التقييم. الربنامج

  . عن اختالف عدد السكان مرتبطة بعوامل أخرى
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التنسيق األمثل بني موفري الصحة األساسية يف مصر حىت يكونوا قادرين على خصخصة  .٣
ان خدمات صحية جمانية يف القطاع اخلدمات اليت توفر للمواطنني ميسوري احلال وضم

 وبالتايل جند أن قطاع الصحة اخلاص ميكن أن، اخلاص مثل حتديد نسبة األسرة بكل مستشفى
كجزء من مسئوليته ، يساعد يف حتسني اخلدمات الصحية للفقراء يف وحدات وزارة الصحة

ونظام ، ج اخلدماتوعلى املستوى احلكومي فإن التوفيق األمثل يعىن جتنب ازدوا. االجتماعية
  .وخلق نظام تعاقد ممتد للنظم املختلفة، جبانب إدارة على قدر كبري من الكفاءة، مرجعي جيد

تعزيز دور وزارة الصحة يف  وزيادة حصة وزارة الصحة املوجهة للخدمات الصحية األساسية .٤
 املوارد وتوفري كما متت اإلشارة سابقاً فإن األمناط احلالية لتوزيع: توفري خدمات صحية أساسية

ولتحسني . خدمات الرعاية الصحية ال تتوافق مع حاجات األفراد غري احملصنني اجتماعياً
  : خدمات الرعاية الصحية األساسية يقترح اآليت

 جيب أن يزيد استغالل اخلدمات احلكومية للمرضى اخلارجيني خاصة يف املناطق الريفية 
تأمني التخصيص : دمات الوقائية وذلك من خاللويتطلب ذلك جودة الرعاية العالجية واخل

/ والتوسع يف الرعاية الصحية األساسية  الكايف من اإلمدادات البشرية لألدوية واملعدات
الطفولة بالنسبة لألطباء واملمرضات كجزء من برنامج التعليم الطيب  ورعاية األمومة

لتعليم الصحي العملي لطلبة واستخدام الوسائل اإلعالمية جبانب التدريب يف ا، املستمر
  . كليات الطب

وذلك لتفادى تفوق اهليئات اخلاصة على العامة : احلاجة إىل ضوابط املمارسة الطبية اخلاصة .٥
وقد يستخدمون اخلدمات ، العام لديهم أعمال خاصة وذلك ألن معظم األطباء يف القطاع

 يف بعض املناطق كما حيدث، الصحية يف القطاع احلكومي يف بعض أعماهلم اخلاصة
  .الريفية

إن إعادة توزيع موارد وزارة : إعادة ختصيص املوارد املادية والبشرية ملستشفيات وزارة الصحة .٦
واليت متتاز أيضا مبؤشرات ، الصحة وخاصة العاملني إىل املناطق اليت حتتاج إىل رعاية صحية

توفري حوافز : الحوهناك طريقتان حمددتان لإلص. وهو أمر ضروري، حالة صحية منخفضة
يف مصر العليا ) متضمنني القطاع اخلاص(للعاملني بوزارة الصحة والعاملني اآلخرين 

واألخرى هي توفري تدريب بعض السكان املتطوعني يف هذه املناطق على . واملناطق الريفية
  .أعمال الرعاية الصحية األساسية

من إنفاقها اجلاري % ٦٠ واق الوزارةإن نصف إمجايل إنف: ختفيض عدد العاملني بوزارة الصحة .٧
وهناك سياستان لإلصالح هدفهما ختفيض عدد العاملني يف وزارة الصحة الذي ، موجه لألجور

 ومها تقلص التوظيف احلكومي خلرجيي مدارس .يؤدى إىل ختفيض يف ميزانية وزارة الصحة
   .اآللية األخرى هي عدم استبدال العمال املتقاعدين، والطب اجلدد

إن األشخاص املتمتعني بالتأمني الصحي هم أكثر من يطلبون : لتوسع يف التأمني الصحيا .٨
وعلى األخص فإن عدد زيارات . الرعاية الصحية عن هؤالء الذين ال يتمتعون بذلك التأمني

املرضى للعيادات اخلارجية للفرد الواحد يف السنة الواحدة يف تقرير اإلنفاق الصحي كانت 
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) ٣,٧٧ ضد ٤,٨٣( ضمن األفراد املؤمن عليهم عن هؤالء غري املؤمن عليهم %٢٨أعلى بنسبة 
)Berman 1995 .( وتوفري التغطية العامة جيب أن يقلل الفجوة يف استغالل الرعاية

وبني قاطين الريف واحلضر . خاصة الرعاية الداخلية ما بني الفقراء واأليسر حاالً، الصحية
  .وبني النساء والرجال

عن طريق التعاقد ، وعن طريق تقليل العجز  فاعلية خدمات هيئة التأمني الصحيويتم تأمني
وهذا جيب أن يكون خطوة ضرورية قبل أن تبدأ ، والسماح للمستفيدين أن خيتاروا مموليهم

ولكي تتم محاية الفقراء . احلكومة يف برنامج مرتفع وعايل التكلفة للتأمني الصحي العام
 الصحي وبرنامج التأمني الصحي احمللى نظام إعفاءات من جيب أن تضم هيئة التأمني

ومثل هذا النظام جيب أن يشمل . األقساط التأمينية مع تفاوت الدعم حسب مستوى الدخل
وتطالب هذه . دفع أقساط تأمينية مرتفعة فوق التكاليف للمنتفعني األكثر ثراء

الل نظام التعاقد على برامج االستراتيجية أيضاً بفصل التمويل عن توفري الرعاية من خ
  . باإلضافة إىل السماح للمستفيدين باالختيار بني املمولني، خمتلفة للتأمني
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        )١٩٩٦ – ١٩٩٠باألسعار اجلارية واألسعار الثابتة من سنة ( ميزانية وزارة الصحة ): ١(اجلدول 

        السنة
 امليزانية
باألسعار 

        )٠٠٠(اجلارية 

معدل 
الزيادة 
        %السنوية 

الرقم 
القياسي 
        لألسعار

يزانية امل
بأسعار 

        ١٩٩٠ عام

معدل الزيادة 
 يف السنوية

امليزانية احلقيقية 
%        

٠,٠  ٦٥٢٢٩٣,٨  ٣٧,١  ٤٠,١  ٢٤٢٠٠١  ٨١/٨٢  
٥,٧  ٦٨٩٥١٩,٥  ٤٣,٥  ٢٣,٩  ٢٩٩٩٤١  ٨٢/٨٣  
٣,٤-  ٦٦٦٢٠٤,٨  ٥٠,٠  ١١,١  ٣٣٣١٠٢,٤  ٨٣/٨٤  
٦,٩  ٧١١٩٣٢,٩  ٥٢,٦  ١٢,٤  ٣٧٤٤٧٦,٧  ٨٤/٨٥  
٢,٦  ٧٣,٦٢٨,٥  ٥٥,١  ٧,٥  ٤٠٢٥٧٦,٣  ٨٥/٨٦  
٩,٢-  ٦٦٣٠٤٩,٦  ٦٢,٧  ٣,٣  ٤١٥٧٣٢,١  ٨٦/٨٧  
٠,٤-  ٦٦٠١٩٦,١  ٧١,١  ١٢,٩  ٤٦٩٣٩٩,٤  ٨٧/٨٨  
٥,٣-  ٦٢٥٠٨٥,٦  ٨٤,٥  ١٢,٥  ٥٢٨١٩٧,٣  ٨٨/٨٩  
٢,٥  ٦٤٠٥١٣,٨  ١٠٠,٠  ٢١,٣  ٦٤٠٥١٣,٨  ٨٩/٩٠  
١,٢  ٦٤٨١٠٧,٩  ١١٤,٥  ١٥,٩  ٧٤٢٠٨٣,٥  ٩٠/٩١  
٠,٣-  ٦٤٦٣٩٧,٢  ١٣٧,١  ١٩,٤  ٨٨٦٢١٠,٥  ٩١/٩٢  
٦,١  ٦٨٥٨٩٠١,٥  ١٥٠,٧  ١٦,٦  ١٠٣٣٦٥٣,٥  ٩٢/٩٣  
٦,٤  ٧٢٩٨٣٦,٧  ١٦١,٣  ١٣,٩  ١١٧٧٢٢٦,٦  ٩٣/٩٤  
٦,٢  ٧٧٥٢٠٧,٥  ١٨٠,٧  ١٩,٠  ١٤٠٠٨٠٠  ٩٤/٩٥  
١٢,٥  ١٥٧٦٠٠٠  ٩٥/٩٦        

   قسم اإلحصاء–وزارة الصحة : املصدر* 
  

        ) ١٩٩٠ار أسع( فرد ال علىإنفاق وزارة الصحة متوسط ): ٢(اجلدول 

        السنة
ميزانية وزارة 

الصحة اإلمجالية 
        ١٩٩٠سعارأب

        السكان

نصيب الفرد من 
إنفاق وزارة 
الصحة 

        )١٩٩٠أسعار(

معدل 
الزيادة 
السنوية 

%        
١٤,٦  ٤٤٥٠٦  ٦٥٢٢٩٣,٨  ٨١/٨٢  -  
٣,٤  ١٥,١  ٤٥٧٢١  ٦٨٩٥١٩,٥  ٨٢/٨٣  
٠,٦-  ١٤,٢  ٤٦٩٩٠  ٦٦٦٢٠٤,٨  ٨٣/٨٤  
٣,٥  ١٤,٧  ٤٨٣٤٩  ٧١١٩٣٢,٩  ٨٤/٨٥  
٠,٧-  ١٤,٦  ٤٩٩١٢  ٧٣,٦٢٨,٥  ٨٥/٨٦  
١١,٦-  ١٢,٩  ٥١٣٩٨  ٦٦٣,٤٩,٦  ٨٦/٨٧  
٣,١-  ١٢,٥  ٥٢٨٧٦  ٦٦,١٩٦,١  ٨٧/٨٨  
٠,٨-  ١١,٥  ٥٤٢٥٩  ٦٢٥٠٨٥,٦  ٨٨/٨٩  
٠,٠  ١,٥  ٥٥٦٣٥  ٦٤٠٥١٣,٨  ٨٩/٩٠  
٠,٩-  ١١,٤  ٥٦٩٢٢  ٦٤٨١٠٧,٩  ٩٠/٩١  
٢,٦-  ١١,١  ٥٨١٠٣  ٦٤٦٣٩٧,٢  ٩١/٩٢  
٤,٥  ١١,٦  ٥٩٢٣٠  ٦٨٥٩٠١,٥  ٩٢/٩٣  
٤,٣  ١٢,١  ٦٠٥٤٠  ٧٢٩٨٣٦,٧  ٩٣/٩٤  
٣,٣  ١٢,٥  ٦١٩٠  ٧٧٥٢٠٧,٥  ٩٤/٩٥  

  .اإلحصاء وبيانات التنبؤ بالسكان للجهاز املركزي للتعبئة وقسم اإلحصاء بوزارة الصحة: املصدر
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        نسبة إنفاق وزارة الصحة إىل إمجايل اإلنفاق الصحي): ٣(اجلدول 

        السنة
وزارة الصحة 
        )١(باملليون حينه 

إمجايل 
        )٢(اق اإلنف

١: ٢%        

٢,٨  ٨٥٥٩٦٢٧  ٢٤٢٠٠١  ٨١/٨٢  
٢,٥  ١٢٠٨١٣٣٦  ٢٩٩٩٤١  ٨٢/٨٣  
٢,٥  ١٣٣٧٢٣٦٥  ٣٣٣١٠٢,٤  ٨٣/٨٤  
٢,٥  ١٥١٧٩٣٥٦  ٣٧٤٤٧٦,٧  ٨٤/٨٥  
٢,٥  ١٦٣٨٦٦٧٨  ٤٠٢٥٧٦,٣  ٨٥/٨٦  
٢,٥  ١٦٩٠١٥٠١  ٤١٥٧٣٢,١  ٨٦/٨٧  
٢,٤  ١٩٤٧١٠٨٢  ٤٦٩٣٩٩,٤  ٨٧/٨٨  
٢,٢  ٢٣٦٥٦٢٢٩  ٥٢٨١٩٧,٣  ٨٨/٨٩  
٢,٤  ٢٧١٩٥٠٩٤  ٦٤٠٥١٣,٨  ٨٩/٩٠  
٢,٠  ٣٧٩١٨٠٦٨  ٧٤٢٠٨٣,٥  ٩٠/٩١  
١,٧  ٥٠٨٤٤٩٠١  ٨٨٦٢١٠,٥  ٩١/٩٢  
١,٨  ٥٧٨٨٦٥٠٢  ١٠٣٣٦٥٣,٥  ٩٢/٩٣  
٢,٠  ٦٠٠٠٦١٧٨  ١١٧٧٢٢٦,٦  ٩٣/٩٤  
٢,١  ٦٥٠٤٧٣٠٠  ١٤٠٠٨٠٠  ٩٤/٩٥  
٢,٢  ٧١٦٨١٩٠٠  ١٥٧٦٠٠٠  ٩٥/٩٦  

   قسم اإلحصاء–وزارة الصحة : املصدر
  

        .كل فرد يف االستثمار باألسعار الثابتةمعدل الزيادة يف نصيب ): ٤(اجلدول 

إمجايل         السنة
 االستثمار
        الصحي

 عدد
        السكان

نصيب 
الفرد يف 
االستثمار 
        الصحي

معدل الزيادة يف 
نصيب الفرد من 

        (%)االستثمار 
لرقم ا

        القياسي

نصيب كل 
فرد يف 

االستثمار 
باألسعار 
        الثابتة

معدل الزيادة 
نصيب يف 

الفرد يف 
االستثمار 
 باألسعار
        الثابتة

٤,٢٨  ٤٣,٥  -  ١,٨٦  ٤٥,٧٢١  ٨٥,١  ٨٢/٨٣  -  
٠,٥-  ٤,٢٦  ٥٠,٠  ١٤,٥  ٢,١٣  ٤٦,٩٩٠  ١٠٠,٢  ٨٣/٨٤  
١١,٣-  ٣,٧٨  ٥٢,٦  ٦,٥-  ١,٩٩  ٤٨,٣٤٩  ٩٦,٤  ٨٤/٨٥  
١٩,٦  ٤,٥٢  ٥٥,١  ٢٥,١  ٢,٤٩  ٤٩,٩١٢  ١٢٤,٤  ٨٥/٨٦  
٥٤,٩  ٧,٠  ٦٢,٧  ٧٦,٣  ٤,٣٩  ٥١,٣٩٨  ٢٢٥,٤  ٨٦/٨٧-  
١٠,٠  ٦,٣  ٧١,١  ٢,٧  ٤,٥١  ٥٢,٨٧٦  ٢٣٨,٥٣  ٨٧/٨٨  
٤,٨  ٦,٦  ٨٤,٥  ٢٣,٩  ٥,٥٩  ٥٤,٢٥٩  ٣٠٣,١  ٨٨/٨٩  
٨,٩-  ٦,٠١  ١٠٠,٠  ٧,٥  ٦,٠١  ٥٥,٦٣٥  ٢٣٤,٣  ٨٩/٩٠  
٣٥,١-  ٣,٩  ١١٤,٥  ٢٦,٣-  ٤,٤٣  ٥٦,٩٢٢  ٢٥٢,٠  ٩٠/٩١  
٤١,٠  ٥,٥  ١٣٧,٥  ٦٩,٨  ٧,٥٢  ٥٨١,١٠٣  ٤٣٧,٠  ٩١/٩٢  
٢٤,٢  ٦,٨٣  ١٥٠,٧  ٣٧,٠  ١٠,٣  ٥٩,٢٣٠  ٦٠٨,٠  ٩٢/٩٣  
٨,٣  ٧,٤  ١٦١,٣  ١٥,٥  ١١,٩  ٦٠,٥٤٠  ٧٢١,٠  ٩٣/٩٤  
٥,٤  ٧,٨  ١٨٠,٧  ١٨,٥  ١٤,١  ٦١,٩٠٠  ٨٧٥,٠  ٩٤/٩٥  

  . قسم اإلحصاء–وزارة الصحة : املصدر



١١٩  

        ١٩٩٧-٨٢التوزيع النسيب لالستثمار الصحي العام واخلاص ): ٥(اجلدول 
        %االستثمار اخلاص         %االستثمار العام         السنة

١٠,٥  ٨٩,٥  ١٩٨٢/٨٣  
١٧,٣  ٨٢,٧  ١٩٨٣/٨٤  
٢٧,٢  ٧٢,٨  ١٩٨٤/٨٥  
٢٠,٥  ٧٩,٥  ١٩٨٥/٨٦  
١٦  ٤٨  ١٩٨٦/٨٧  

  ١٨,٣  ٨١,٧  اخلطة اخلمسية األوىل
١٥,٩  ٨٤,١  ١٩٨٧/٨٨  
١٣,٤  ٨٦,٦  ١٩٨٨/٨٩  
١٣,٢  ٨٦,٨  ١٩٨٩/٩٠  
١٩  ٨١  ١٩٩٠/٩١  
١٠,٣  ٨٩,٧  ١٩٩١/٩٢  

  ١٣,٩  ٨٦,١  اخلطة اخلمسية الثانية
١٩,١  ٨٠,٩  ١٩٩٢/٩٣  
١٠,٥  ٨٠,٥  ١٩٩٣/٩٤  
١٣,٨  ٨٦,٢  ١٩٩٤/٩٥  
١١,٣  ٨٨,٧  ١٩٩٥/٩٦  
١١,٢  ٨٨,٨  ١٩٩٦/٩٧  

  ١٢,٨  ٨٧,٢  اخلطة اخلمسية الثالثة
   .١٩٩٨ / ٩٧اخلطة القومية  جملس الشورى: املصدر

  
        ٩٤/١٩٩٥-٨٦/١٩٨٧نسبة االستثمار الصحي إىل إمجايل الناتج احمللي ): ٦(اجلدول 

         %١: ٢        )٢ ( باملليون حينهإمجايل الناتج احمللي        )١ ( باملليون حينهاالستثمار        السنة
٠,٥٥  ٤٠٨٨٤,٧  ٢٢٥,٨  ٨٦/٨٧  
٠,٣٧  ٩١٥٧٥  ٣٣٤,٣  ٨٩/٩٠  
٠,٢٣  ١٠٨٧٤٠  ٢٥٢  ٩٠/٩١  
٠,٣٣  ١٣١٠٥٧  ٤٣٧  ٩١/٩٢  
٠,٤٢  ١٤٦١٦٠  ٦٠٨  ٩٢/٩٣  
٠,٤٤  ١٦٢٩٦٧  ٧٢١  ٩٣/٩٤  
٠,٤٦  ١٩١٠١٠  ٨٧٥  ٩٤/٩٥  

  بيانات غري منشورة، قسم اإلحصاء، وزارة الصحة: املصدر
  

        ٩٥/١٩٩٨-٨٠/١٩٨١ ميزانية قطاع الصحة إىل امليزانية اإلمجالية ):٧(اجلدول 
قطاع الصحة إنفاق         السنة

 باملليون احلكومي
        جنيه

امليزانية 
 اإلمجالية

        باملليون جنيه

نسبة اإلنفاق 
الصحي احلكومي إىل 
        إمجايل اإلنفاق العام

٢,٩  ٦٨٠١,٧  ١٩٦,٥  ٨٠/٨١  
٢,٨  ٦٠٠٠٦,٢  ١٦٦٢,١  ٩٣/٩٤  
٣,٢  ٧١٦٨١,٩  ٢٢٥٢,٦  ٩٥/٩٦  

  بيانات غري منشورة، قسم اإلحصاء، وزارة الصحة: املصدر
  



١٢٠  

        )٩٥/١٩٩٦.(األشخاص املؤمن عليهم حسب طبيعتهم): ٨(اجلدول 
        %        العدد        البند

  ٢٤,٩  ٤,٨٨٣  القوى العاملة
  ٣,٢  ٠,٦٢٠  األرامل واملعاشات

  ٧١,٩  ١٤,٠٨٦  الطالب
        ١٠٠        ١٩,٥٩٢        اإلمجايل

  ٩٥/١٩٩٦والشئون االجتماعية وزارة التأمينات : املصدر
  

        )٩٤/١٩٩٥(إنفاق القطاع العائلي على الصحة حسب نوعه): ٩(اجلدول 
        %بنود اإلنفاق   

   %٥٤  األدوية
   % ٣٦  العيادات اخلارجية 
   %١٠  العيادات الداخلية

  .٩٤/١٩٩٥، DDMبيانات إنفاق ، حسبت من بيانات وزارة الصحة: املصدر
  

        )٩٦/١٩٩٧(ثمار وزارة الصحة على القطاعات املختلفة توزيع است): ١٠(اجلدول 
        %النسبة املئوية         اإلمجايل        املشروع

  ٥٧,٨  ١٢٢٢١٨٦  قطاع الصحة العالجية
  ٢١,٢  ٤٤٧١٩٤  خدمات الصحة األساسية

  ٢,٨٩  ٦١٢٣٧  قطاع الصحة الوقائية
  ٠,٣٦  ٢٨٨٩٣  قسم الدراسات واألحباث

  ٨,٠٣  ١٦٩٧٣٦  تنظيم األسرة والسكان قطاع
  ٦,٢٩  ١٣٣٠٥٦  احلماية من األمراض الوبائية

  ٠,١٧  ٢٤٧٨  األمراض الباطنة قطاع
  ٢,٨٤  ٦٠٠٧  طب األسنان قطاع
  ٢,٠٥  ٤٢٧٣٧  اخلدمات الطبية قطاع

    ٢١١٣٥٢٤  أمجايل وزارة الصحة والسكان
    ٦٢٩٠٠٥  أمجايل اهليئات واملؤسسات

    ٢٧٤٢٥٢٩  أمجايل قطاع الصحة
  ١٩٩٨، بيانات غري منشورة،  التخطيطقسم، وزارة الصحة: املصدر

  
        )٩٧/١٩٩٨(توزيع ميزانية وزارة الصحة باملليون جنيه : )١١(اجلدول 

         ٩٧/١٩٩٨         
        اإلمجايل        اإلمدادات        األجور واملرتبات        

  ٤٠٩٠١٣  ٣٧١٨٦٦  ٣٧١٤٧  وزارة الصحة
  ١١٩٨٠٩٤  ٢٤٨٧٣٥  ٩٤٩٣٥٩  احملافظات
                ٦٢٠٦٠١        ٩٨٦٥٠٦        اإلمجايل

   ١٩٩٨، بيانات غري منشورة، قسم اإلحصاء، حةوزارة الص: املصدر
  



١٢١  

        متوسط اإلنفاق ومتوسط إنفاق القطاع الصحي للمناطق الريفية حسب فئات اإلنفاق: )أ١٢(اجلدول 
        الريف

        فئات اإلنفاق
اإلنفاق نسبة 

اإلمجايل لكل 
فئة إىل إمجايل 

اإلنفاق 
        )%تراكمي(

نسبة اإلنفاق 
على الصحة 
إىل إمجايل 
 إنفاق الصحة

         %)تراكمي(

متوسط 
األنفاق 
 اإلمجايل
        باجلنيه

متوسط 
 نفاقاإل

 الصحي
حسب 

فئات الدخل 
        املختلفة

نسبة اإلنفاق 
 على الصحة إىل

 إنفاق كل إمجايل
فئة من فئات 

        %الدخل 
٤,٣٦٦  ٧٩,٢٠٠  ١٨١٤,٠١٧  ٤,٠٠٨  ٣,١٧٦  %١٠  
٣,٥٥٦  ١٠٦,٥٠٢  ٢٩٩٤,٦٤٧  ٩,٣٩٧  ٨,٤١٩  %٢٠  
٣,٣١٤  ١١٩,٦٨٩  ٣٦١١,١٩٥  ١٥,٤٥٤  ١٤,٧٤١  %٣٠  
٣,٢٧٥  ١٤٤,٤٨٩  ٤٤١٢,٢٨٢  ٢٢,٧٦٦  ٢٢,٤٦٦  %٤٠  
٣,١٤٤  ١٥٤,١٠٢  ٤٩٠١,٨٦٤  ٣٠,٥٦٤  ٣١,٠٤٨  %٥٠  
٣,١٠٣  ١٦٨,٨٢٩  ٥٤٤٠,٨٠٦  ٣٩,١٠٧  ٤٠,٥٧٢  %٦٠  
٣,١٦٩  ١٩٥,٤٣٨  ٦١٦٦,٨٠٦  ٤٨,٩٩٧  ٥١,٣٦٨  %٧٠  
٣,١١٨  ٢١٥,٢٢٠  ٦٩٠٣,٥٧٣  ٥٩,٨٨٨  ٦٣,٤٥٥  %٨٠  
٣,٢٨١  ٢٧٠,٥٠٣  ٨٢٤٤,٣٠٠  ٧٣,٥٧٧  ٧٧,٨٨٨  %٩٠  
٤,١٣٤  ٥٢٢,١٥٦  ١٢٦٢٩,٧٨٩  ١٠٠,٠٠  ١٠٠,٠٠٠  %١٠٠  
  ٨١٨٣  العائليالقطاع إمجايل إنفاق 
  ٤٦٧٤٠٠٩٤   باجلنيهإمجايل اإلنفاق

على اخلدمات نفاق اإلإمجايل 
  الصحية

١٦١٧٠٦٥  

  

  لليثي بواسطة هبة ا٩٦ /١٩٩٥حسبت من إحصائيات اإلنفاق للجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء : املصدر
  

        متوسط اإلنفاق ومتوسط إنفاق الصحة للمناطق احلضرية حسب فئات اإلنفاق: )ب١٢(اجلدول 
        احلضر

        فئات اإلنفاق

اإلنفاق نسبة 
اإلمجايل لكل 

فئة إىل 
إمجايل 
اإلنفاق 

        )%تراكمي(

نسبة اإلنفاق 
على الصحة 
إىل إمجايل 

إنفاق الصحة 
         %)تراكمي(

متوسط 
األنفاق 
 اإلمجايل
        باجلنيه

توسط م
 نفاقاإل

 الصحي
حسب فئات 

الدخل 
        املختلفة

نسبة اإلنفاق 
 على الصحة إىل

 إنفاق إمجايل
كل فئة من فئات 

        الدخل
٥,٧٩٩  ١٣٣,٨٦٦  ٢٣٠٨,٣٧٥  ٤,٣٠٤  ٢,٩٤٩  %١٠  
٤,٥٦٣  ١٦٣,٣٣٣  ٣٥٧٩,٤٦٢  ٩,٥٥٥  ٧,٥٢١  %٢٠  
٤,٧٧١  ٢١٤,٢٠٤  ٤٤٨٩,٥٦٧  ١٦,٤٤٢  ١٣,٢٥٦  %٣٠  
٤,١٠٦  ٢١٦,٥٦٤  ٥٢٧٤,٠٧٥  ٢٣,٤٠٥  ١٩,٩٩٣  %٤٠  
٤,٢١٤  ٢٦٠,٥١٣  ٦١٨١,٦٢٤  ٢٧,٥٩٣  ٢٣,٤٠٥  %٤٥  
٤,٢١٤  ٢٦٠,٥٧٧  ٦١٨٣,٤٩١  ٣١,٧٨٣  ٢٧,٨٩٢  %٥٠  
٤,١١٥  ٢٨٤,١٣٤  ٦٩٠٥,١٣٧  ٤٠,٩١٨  ٣٦,٧١٢  %٦٠  
٣,٩٦٠  ٣٢٠,١٧٠  ٨٠٨٥,٠٠٩  ٥١,٢١١  ٤٧,٠٤٠  %٧٠  
٣,٨٧٥  ٣٥٤,٧٨٢  ٩١٥٦,٢١٨  ٦٢,٦١٨  ٥٨,٧٣٦  %٨٠  
٣,٩٧٤  ٤٦٣,٥١٨  ١١٦٦٤,٤١٤  ٧٧,٥٢٠  ٧٣,٦٣٥  %٩٠  
٣,٣٨٨  ٦٩٩,١٩١  ٢٠٦٣٩,٥٨٣  ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  %١٠٠  

  ٦٦٢٢  اإلمجايل
  ٥١٨٤٠٥٤٦  القطاع العائليإمجايل إنفاق 

  ٢٠٥٩٦٦٦  إمجايل الصحة

  

  . بواسطة هبة الليثي١٩٩٦ /٩٥حسبت من إحصائيات اإلنفاق للجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء : املصدر



١٢٢  

-٨١/١٩٨٢ام على الصحة إىل إمجايل اإلنفاق العام خالل الفترة نسبة اإلنفاق الع): ١٣(اجلدول 
        (%)٩٥/١٩٩٦و٩٠/١٩٩١

        احلضر        الريف         السنة 
١,٨  ١,٨  ١٩٨١/٨٢  
٣,٣  ٣,٥  ١٩٩٠/٩١  

 ٤,٦٩٠٦  ٣,٥٣١  ١٩٩٥/٩٦  
  .إحصائيات اإلنفاق للجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء: املصدر

  
        ٩٤/١٩٩٥ات الدخل الزيارة األخرية للمرضى حسب فئ): ١٤(اجلدول 

        املرفق الصحي        مستوى اإلنفاق
        % مرتفع        %متوسط         %حمدودو الدخل 

  % ٥٦,١  %٧٠,٤  %٧٧,٨  احلكومة
  %١٢,٣  %١٤,٨  %١٢,٨  عام 
  %٢٧,٨  %١٣,٧  %٧,٧  خاص
  %٣,٩  %١,١  %١,٦   أخرى

  .DDM & CDC ١٩٩٥ /٩٤، حسبت من بيانات إحصاء اإلنفاق على الصحة: املصدر
  

        ٩٤/١٩٩٥ متوسط إمجايل إنفاق املرضى املقيمني حسب فئات الدخل ):أ١٥(اجلدول 
        املرفق الصحي        مستوى األنفاق

        مرتفع         متوسط         قليل 
  ٢٣١,٥  ٩٧,٥  ١٢٠,٥  احلكومة
  ٨٦٤,٥  ١٣٦,٥  ٤٦  عام 
  ٩١٨,٢٥  ٢٢١,٥  ٢٤٤,٢٥  خاص
  ٢٢٢  ١٩٤  ٣٠   أخرى

  .DDM & CDC ١٩٩٥ /٩٤، حسبت من بيانات إحصاء اإلنفاق على الصحة: املصدر
  

        ٩٤/١٩٩٥متوسط إمجايل إنفاق املرضى من اخلارج حسب فئات الدخل ): ب١٥(اجلدول 
        مكان املرضى من اخلارج        مستوى األنفاق باجلنيه

        مرتفع        متوسط        قليل 
  ١٦,٨٣  ١١  ٩  احلكومة
  ٨  ٤  ٤  عام 
  ٣٩  ١٦,٧٥  ١٢,٧٥  خاص

  ٢٣  ٢٠  ١٣  وحدات الصحة باملسجد والكنيسة
DK  ٦١  ١٥  ٣٠  

  .DDM&CDC ١٩٩٥ /٩٤، حسبت من بيانات إحصاء اإلنفاق على الصحة: صدرامل
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التكلفة كسبب لعدم الرضا عن مستوى اخلدمات الصحية حسب فئات الدخل ): ١٦(اجلدول رقم 
        املختلفة 

        املرفق الصحي        مستوى األنفاق
        % مرتفع        %متوسط         %قليل 

  مكان املرضى اخلارجني 
  %٤٠,٠  %٥١,٨  %٨٣,٣  حكومة
  %٠,٠  %٣,٧  %٠,٠  عام 
  %٦٠,٠  %٢٩,٦  %١٦,٧  خاص

  %٠,٠  %١١,١  %٠,٠  وحدات الصحة باملسجد والكنيسة
  مكان املرضى املقيمني

  %١٠٠,٠  %٨٠,٠  %٦٦,٧  حكومة
  %٠,٠  %٢٠,٠  %١٦,٧  عام 
  %٠,٠  %٠,٠  %١٦,٧   خاص

  .DDM & CDC ١٩٩٥ /٩٤، حسبت من بيانات إحصاء اإلنفاق على الصحة: املصدر
  

        )٩٧/١٩٩٨(التوزيع اإلقليمي ألسرة وزارة الصحة : )١٧(دول اجل
        %        عدد السكان        %        عدد األسرة        احملافظة
  ١١,٨  ٦٩٥٥  ١١,٢  ٩٢٨٨  القاهرة

  ٥,٨  ٣٤٣١  ١٢,٤  ١٠٣٥٩  اإلسكندرية
  ٠,٨  ٤٦٧  ٢,٠  ١٦٨٢  بور سعيد
  ٠,٧  ٤١١  ١,١  ٩١١  السويس

  ١٩,١  ١١٢٦٤  ٢٦,٧  ٢٢٢٤٠  احملافظات احلضرية
  ١,٥  ٨٩٨  ٢,٩  ٢٤٣٩  دمياط

  ٧,٢  ٤٢٢٦  ٥,٥  ٤٦٢٤  الدقهلية
  ٧,١  ٤٢٢٠  ٤,٢  ٣٥٠٩  الشرقية

  ٥,٢  ٣٠٤٥  ٩,١  ٧٥٦٨  القليوبية 
  ٣,٨  ٢٢٦٦  ٢,٩  ٢٤٢٣  كفر الشيخ

  ٥,٨  ٣٤٣٧  ٨,٢  ٦٨٣٥  الغربية
  ٤,٥  ٢٦٧٢  ٤,١  ٣٤١٠  املنوفية
  ٦,٧  ٣٩٦٨  ٤,٣  ٣٥٤٦  البحرية

  ١,٢  ٦٨١  ١,٦  ١٣٦١  اإلمساعيلية
  ٤٣  ٢٥٤١٣  ٤٢,٨  ٣٥٧١٥  مصر السفلي

  ٧,٧  ٤٥٢٥  ٥,٥  ٤٥٩٥  اجليزة
  ٣,١  ١٨٣٦  ١,٩  ١٦٠٤  بىن سويف 

  ٣,٤  ١٩٩٥  ٢,٣  ١٨٩٦  الفيوم
  ٥,٧  ٣٣٧٢  ٥,٤  ٤٥٣٦  املنيا

  ٤,٨  ٢٨٤٣  ٥,٥  ٤٦١٨  أسيوط
  ٥,٣  ٣١٣٦  ٤,٠  ٣٣٣١  سوهاج

  ٤,٧  ٢٧٦٦  ٢,٠  ١٦٦٥  قنا
  ٠,٢  ١٥٩  ٠,٤  ٢٨٦  األقصر
  ١,٨  ١٠٤٢  ١,٧  ١٤٢٣  أسوان

  ٣٦,٧  ٢١٦٧٤  ٢٨,٧  ٢٣٩٥٤  مصر العليا
  ٠,٢  ١٢٠  ٠,٣  ٢٥٠  البحر األمحر
  ٠,٢  ١٣٦  ٠,٥  ٤٣٠  الوادي اجلديد

  ٠,٣  ١٨٦  ٠,٤  ٣٤٤  مطروح
  ٠,٤  ٢١٩  ٠,٤  ٣٥١  مشال سيناء
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        %        عدد السكان        %        عدد األسرة        احملافظة
  ٠,١  ٣٥  ٠,٢  ١٣٧  جنوب سيناء

  ١,٢  ٦٩٦  ١,٨  ١٥١٢   حمافظات احلدود
  ١٠٠  ٥٩٠٤٧  ١٠٠  ٨٣٤٢١  مصر

  .اإلحصاء ووزارة الصحة وبيانات اجلهاز املركزي للتعبئة: املصدر
  

 -٩٧/١٩٩٨(توزيع استثمار وزارة الصحة والسكان على حمافظات اجلمهورية ): ١٨(اجلدول 
٢٠٠١/٢٠٠٢ (        

        توزيع السكان        )٠٠٠(االستثمار         احملافظات
  ١٩,٨  ٤١٥٤٠٠  القاهرة 

  ٤  ٨٤٥٦٥  اإلسكندرية
  ١,٧  ٣٥٣٨٠  بور سعيد
  ١,٥  ٣١٢٤٥  السويس

  ٢٧  ٥٦٦٥٩٠  احملافظات احلضرية
  ٤,٨  ٩٩٧٩٥  دمياط

  ٣,٨  ٨٠٤٢٥  الدقهلية
  ٦  ١٢٤٩٥٥  الشرقية
  ٦  ١٢٥٣٧٥  القليوبية

  ١,٩  ٣٩٤٩٠  كفر الشيخ
  ٢  ٤٢١٨٥  الغربية
  ٤,٦  ٩٥٤٢٥  املنوفية 
  ٤,١  ٨٦٣٢٥  البحرية

  ٣,٦  ٧٦٨١٥  اإلمساعيلية
  ٣٦,٨  ٧٧٠٧٩٠  مصر السفلي

  ١٢,٥  ٢٦٢٦٠٥  اجليزة
  ١,٤  ٢٨٨١٠  بىن سويف

  ١,٥  ٣١٦٠٠  الفيوم
  ٢,١  ٤٣٠٦٥  املنيا

  ٢  ٤٢٢٠٠  أسيوط
  ٢,٩  ٦١٤٣٥  سوهاج

  ٢,٢  ٤٥١٧٥  قنا
  ١,٣  ٢٧٤٠٠  األقصر
  ١,٢  ٢٤٨٧٥  أسوان

  ٢٧,١  ٥٦٧١٦٥  مصر العليا
  ١,٦  ٣٣٣٤٠  البحر األمحر
  ١,٤  ٢٩١٥٠  الوادي اجلديد

  ١,٤  ٢٨٨٦٠  مطروح
  ١,١  ٢٣٤٨٠  سيناء الشمالية 

  ٣,٦  ٧٦٢٧٥  سيناء اجلنوبية
  ٩,١  ١٩١١٠٥  افظات احلدودحم

        ١٠٠        ٢٠٩٥٦٥٠        مصر
  .)١٩٩٧(وزارة لتخطيط : املصدر
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        معدالت االستخدام يف املستشفيات العامة واملركزية ): ١٩(اجلدول 

        السنة
معدل اإلشغال األسرة يف 
        املستشفيات احلكومية

        السنة
معدل اإلشغال لألسرة 
        باملستشفيات العامة

٥٦,٩٦  ١٩٨٨  ٥٠,١٥  ١٩٨١  
٤٧,٩٦  ١٩٨٩  ٦٢  ١٩٨٢  
٤٨,٤٩  ١٩٩٠  ٦٩  ١٩٨٣  
٤٩,١٧  ١٩٩١  ٦٣  ١٩٨٤  
٤٢,٨٧  ١٩٩٢  ٥٤,٩٥  ١٩٨٥  
٤٣,٩٤  ١٩٩٣  ٦٣,٣٣  ١٩٨٦  
٤٢,٢٨  ١٩٩٤  ٥٣,٣٩  ١٩٨٧  

  .بيانات غري منشورة، وزارة الصحة: املصدر
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، لن نستفيض يف احلديث عن أمهية املعلومات يف التخطيط واختاذ القرار الرشيد يف اال الصحي
ويبدو أن إدراك قيمة املعلومات . فقد أصبحت هذه احلقيقة من األمور املسلم ا على نطاق واسع

ولكنه واكب تطور ومنو نظام ، قطاع الصحي ليس باألمر املستحدث كما قد يظن البعضيف ال
كما سيتضح من ، الرعاية الصحية احلديث يف مصر منذ نشأته يف مطلع القرن التاسع عشر

  .املوجز التارخيي الوارد يف هذا الفصل

'��
� (����
 �������� )!���  
السجالت الروتينية واملسوح اخلاصة: ال الصحي ومهاهناك مصدران رئيسيان للمعلومات يف ا.  

والسجالت الروتينية نعين ا السجالت اليت تقتضي القوانني واللوائح املنظمة للعمل 
....). اخل، إدارية، قانونية(استيفاءها بشكل منتظم وذلك خلدمة أغراض معلوماتية وأغراض أخرى 

ذي التصق ا يف جمتمعنا من مجود وتعويق املعىن السليب ال" روتينية"وال تعين كلمة 
وسطحية ومظهرية اهتمام بالشكل على حساب اجلوهر واملضمون وبالتايل عدم التركيز على 

  .صدق ودقة البيانات يف اال املعلومايت ما دام الشكل مستويف طبقاً للتعليمات

للمعلومات يف )  الرئيسيبل املصدر(والسجالت الروتينية يف كافة دول العامل هي مصدر رئيسي 
فهذه السجالت اليت تتضمن تسجيالً منتظماً للمواليد والوفيات ووقائع حدوث . اال الصحي

ونشاط الرعاية الصحية والعمالة الصحية )  إصابات– أمراض غري معدية –أمراض معدية (املرض 
 للمعلومات يف القطاع كانت وستظل مصدراً ممتازاً، والعوامل املتحكمة يف حدوث املرض والوفاة

فإا تنفرد بعدة مزايا منها ما ، وإذا قارناها باملصدر الرئيسي اآلخر وهو املسوح اخلاصة. الصحي
  : يلي

كافة الوقائع يف اال موضع التسجيل وليس ) أو مفترض أن تشمل(فهي تشمل ، الشمول: أوالً
مما يطرح دائماً جماالً للتساؤل ،  العينةأما املسوح فهي عادة تتم عن طريق. عينة من هذه الوقائع

عن دقة متثيل العينة وبالتايل إمكانية التعميم من نتائجها للمجتمع بأكمله وكذلك كفاية 
  .حجم العينة وبالتايل مدى هامش اخلطأ يف التقديرات

ني يسمح باملقارنة ب،  فاجلمع عن طريق السجالت يتم بشكل دائم– االستمرارية الزمنية: ثانياً
، بينما املسوح تتم عند مقطع زمين معني أو عند مقاطع زمنية معينة، فترات زمنية خمتلفة
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أما ما بينها فاألمر متروك لالستنتاج الرياضي ، تسمح باملقارنة فقط عند هذه املقاطع الزمنية
  .بأساليب خمتلفة

فاء  استي– حتميل التكلفة االقتصادية على البنية األساسية للمؤسسة: ثالثاُ
السجالت الروتينية يقوم به عادة عاملون باملؤسسات الصحية ضمن أنشطتهم املعتادة اليومية 

كما أن مجع هذه البيانات ليس فقط . وبشأن هذه األنشطة مما خيفض تكلفة مجع البيانات
و لألغراض املعلوماتية بل إنه خيدم أغراضاً أخرى كاحلفاظ على حقوق قانونية أو إدارية للمؤسسة أ

بينما ، لألفراد العاملني ا أو األفراد املنتفعني خبدماا مما يعظم من عائد تكلفة مجع البيان
  .املسوح حتتاج لتصميم خاص وتنظيم خاص وبالتايل تكلفة واعتمادات مالية إضافية

 فالبيانات يتم مجعها بواسطة – ختصص القائمني باستيفاء السجالت الروتينية: رابعاً
بينما املسوح تتم ، جمال نشاطهم اليومي الذي مارسوه لفترة طويلة ويألفونه متاماًعاملني يف 

. بواسطة أفراد يتم تدريبهم خصيصاً هلذا الغرض ورمبا يكون اال جديداً متاماً بالنسبة هلم
أن ما ) أو ينبغي أن يشعروا(كما أن العاملني باملؤسسة عند استيفائهم للسجالت يشعرون 

، سجلونه من بيانات سيفيدهم شخصياً يف تطوير أدائهم الوظيفي وأداء مؤسسامجيمعونه وي
واألمر خمتلف بالنسبة ملن يعمل يف مسح من املسوح لفترة معينة حلساب مؤسسة معينة ولن 

  .وبالتايل يقل عنده احلافز الشخصي، تتاح له شخصياً فرصة االستفادة من نتائج املسح

 يتم مجع البيانات – ين يتم مجع البيانات منهم هلذا اإلجراءتقبل األفراد الذ: خامساً
كما أن ، فاملواطن يقدم بنفسه لإلبالغ عن حاالت امليالد والوفاة، بشكل تلقائي للسجالت الروتينية

والعاملون باملؤسسات ، املريض يرى أنه من املنطقي اإلجابة عن أية أسئلة توجه إليه بشأن حالته
بينما يف ،  الطبيعي أن يقدموا أية بيانات تطلبها جهة عملهم منهمالصحية يرون أنه من

وملاذا وقع عليه االختيار ، املسوح بالعينة حيتاج األمر جلهد إلقناع املستجيب مبربرات البحث وفوائده
هو شخصياً دون غريه لتوجيه األسئلة عليه مما قد يؤثر على تقبله لالستجابة مبا يتراوح من عدم 

  .إىل حجب بعض البيانات إىل الرفض الصريح للتعاوناالكتراث 

بل إن بعض مزايا (، فهناك مزايا للمسوح اخلاصة على السجالت الروتينية، ومن ناحية أخرى
وجنمل مزايا املسح كمدخل جلمع البيانات فيما ). السجالت قد تنقلب يف حاالت معينة إىل عيوب

  : يلي

 فالسجالت الروتينية ال تتضمن – ت الروتينيةمجع بيانات غري متضمنة بالسجال: أوالً
وهي عادة بيانات ال . عادة إال عدداً حمدوداً من البيانات األساسية حىت يتسىن مجعها من الكافة

  .تتطلب مهارة كبرية يف مجعها

 التركيز على عينة حمددة من اتمع يسمح – مجع البيانات بكفاءة أكرب ودقة أعلى: ثانياً
ت عالية اجلودة بواسطة أفراد مدربني على مستوى عال وحتت إشراف دقيق وضبط جلودة جبودة بيانا

ميكننا املقارنة مثالً بني دقة القياسات األنثروبومترية من طول ووزن وخالفه اليت يتم مجعها (األداء 
وتلك اليت يتم مجعها ) DHS(يف الدراسات املسحية اخلاصة مثل املسح الصحي والدميوجرايف 

فرغم أن تكرار اجلمع ). كل روتيين يف مراكز رعاية األمومة والطفولة أو برامج الصحة املدرسيةبش
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، فإنه قد يصاب بامللل مع طول الزمن ويفقد احلماس، لنفس البيانات يكسب جامع البيانات خربة
م على وإذا كان نشاط مجع البيانات وتسجيلها يت. خصوصاً إذا مل يكن يرى مردوداً واضحاً جلهده

فقد يتراجع مستوى ، حساب أنشطة أخرى قد يراها أكثر أمهية وأقرب صلة بتخصصه املهين
بينما من جيمع البيانات يف مشروعات املسح الصحي قد يرى أنه مقبل ، الدقة واإلتقان يف أدائه

  .على خربة جديدة فيمارس عمله بشغف ومحاس ورغبة يف حتقيق الذات مما يرفع مستوى أدائه

اإلجابة على تساؤالت حمددة أو مواجهة مشكلة حمددة تثري اهتمام : اًثالث
  . ويتم ختطيط املسح خصيصاً لبحثهااملخططني وصناع القرار

�*������� +)�,
�  
فإن أول ما يتبادر لذهن البعض هو مصادر املعلومات وهم ، عندما نتحدث عن نظم املعلومات

ئدة من أي نظام للمعلومات ما مل يكن مؤسساً على فال توجد فا، حمقون يف ذلك إىل حد كبري
ولكن ينبغي أن نتذكر أن املعلومة من خالل منظور ديناميكي . بيانات دقيقة ومعلومات صحيحة

فهناك دورة للمعلومات تشبه دورة احلياة للكائن احلي وميكن . متحرك ال املنظور االستاتيكي الثابت
  : تصورها كما يلي

  .لتحديد املعلومات املطلوب مجعها لدعم اختاذ القرار: التخطيط املعلومايت .١

 )...اخل، من تصميم مناذج وتدريب وإعالم(اإلعداد جلمع املعلومة  .٢

 ).مبا يف ذلك عمليات ضبط اجلودة واملراجعة والتدقيق(مجع املعلومة  .٣

 ....).اخل، حتليل إحصائي، إدخال بيانات(حتليل املعلومة  .٤

 . باالستنتاجاتاستقراء البيانات واخللوص .٥

 .عرض النتائج وتوفريها لصناع القرار وغريهم من املهتمني .٦

 .ترشيد السياسات والقرارات واألساليب التنفيذية يف ضوء ما توافر من معلومات .٧

ويف ضوء هذا التقييم ، تقييم تأثري التعديل الذي مت يف السياسات واألساليب التنفيذية .٨
اتية ملواجهة الفجوات والثغرات اليت يظهرها يتم حتديد جديد لالحتياجات املعلوم

 .أي أننا نعود ثانية للخطوة األوىل لتبدأ الدورة املعلوماتية من جديد، التقييم

  : وبعد هذا التقدمي فإننا سنتناول يف هذا الفصل بإجياز املوضوعات التالية

  .تطور نظام املعلومات الصحي يف مصر .١

 .تسجيل الطيب يف مصرإعداد الكوادر البشرية للعمل يف ال .٢

 .املسوح الصحية كمصادر للمعلومات يف مصر .٣

 .اجتاهات املستقبل يف نظم املعلومات الصحية يف مصر .٤
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ويتأثر نظام املعلومات يف كل ، ال ينفصل تطور نظام املعلومات عن تطور القطاع الصحي نفسه

واملصادر قليلة ومعظمها غري منشور أو غري . هلذه املرحلةمرحلة بالفلسفة والفكر احلاكمني 
ولكن يف حدود ما أمكننا التوصل إليه من ، متوافر لكتابة تاريخ نظم املعلومات الصحية مبصر

  : تقارير ومراجع فإننا نوجز هذا التطور فيما يلي

  ).١٨٣٨عام (يف عصر الوايل حممد علي صدرت الئحة بقيد املواليد والوفيات  - 

 .يف مكاتب صحة القاهرة) ضد اجلدري( أنشئت دفاتر لقيد املطعمني ١٨٥١ عام يف - 

نشرت جريدة الوقائع املصرية الرمسية أول إحصاء للمواليد )  مارس٢٢بتاريخ  (١٨٧٠يف عام  - 
: كان عدد املواليد(والوفيات وعدد الذين لقحوا ضد اجلدري وعدد الذين عوجلوا باملستشفيات 

 ٦٢٢٠٨ منهم ١١٥٦٦٣: وعدد الوفيات،  من اإلناث٩٢٢٩٦ من الذكور و١٠٢٩٢٨ منهم ١٩٥٢٢٤
 من ٦٤٨٩٣ من الذكور و٧١٠٥٧ منهم ١٣٥٥٩٠ من اإلناث وعدد املطعمني ٥٣٤٥٥من الذكور و

 ).اإلناث

ويف عام . الداخلية) وزارة( أنشئت إدارة ملصاحل الصحة العمومية تابعة لنظارة ١٨٨٤عام  - 
مصلحة الصحة العمومية حينذاك لتشمل أربعة أقسام فنية  تقرر رفع درجة رئيس ١٩٢٠

وكان هلذا القسم عدة اختصاصات منها اإلحصاء " قسم املسائل الصحية"منها 
 .والتخطيط

 .أنشئت وزارة الصحة العمومية واستقلت عن وزارة الداخلية، ١٩٣٦يف عام  - 

ة وأنشئت إدارة  صدر قرار مجهوري بإعادة تنظيم وزارة الصحة العمومي١٩٥٩يف عام  - 
 – اإلحصاء – متابعة املشروعات –التخطيط (لإلحصاء والتنظيم تشمل أربعة أقسام 

 ).التنظيم

نص قرار وزاري الحق يف نفس العام على أن اختصاص قسم اإلحصاء بإدارة اإلحصاء  - 
والتنظيم هو أعمال اإلحصاء الصحي لوحدات الوزارة وحتليل اإلحصائيات وتبويبها 

لنتائج وإعداد الرسوم البيانية واالشتراك مع اإلدارات العامة املختصة يف تقدمي واستقراء ا
 .املقترحات الالزمة يف هذا الشأن على ضوء هذه الدراسات

وضوح الرؤية لدى صناع القرار يف هذا الوقت املبكر بشأن : ونالحظ هنا أمرين الفتني للنظر ومها
وكذلك ، حىت أما قد مجعا يف إدارة واحدة، لتخطيطارتباط اإلحصاء واملعلومات بشكل وثيق با

لوضع ) وليس جمرد التنسيق(اإلدراك الواضح ألمهية االشتراك مع اإلدارات العامة املختصة 
  ).مبا يتطابق مع مفهوم الدورة املعلوماتية(خطة مجع البيانات ولالستفادة منها 

دارة مستقلة مث إدارة عامة ارتقى املستوى الوظيفي لقسم اإلحصاء بعد ذلك ليصبح إ - 
  .لإلحصاء

 بشأن إنشاء مراكز ١٩٨١ لسنة ٦٢٧ صدر قرار السيد رئيس اجلمهورية رقم ١٩٨١يف عام  - 
للمعلومات والتوثيق يف كافة الوزارات واهليئات وبناء عليه صدر قرار وزير الصحة بأن تتحول 
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ومت االتفاق مع املركز القومي . قاإلدارة العامة لإلحصاء بالوزارة إىل مركز للمعلومات والتوثي
 لتبادل اخلربة الفنية لتطوير NCHSلإلحصاءات الصحية بالواليات املتحدة األمريكية 

العمل مبركز املعلومات والتوثيق بوزارة الصحة املصرية ومت إدخال احلاسبات الدقيقة 
مث مت تعميمها ، ليةمث باإلمساعي، بشكل جترييب يف مديرية الصحة بالفيوم) امليكروكومبيوتر(

 .جبميع احملافظات

به الكثري من املعلومات ، وكانت مصلحة الصحة العمومية حترص على إصدار تقرير سنوي
وهو تقرير ، ١٩١٦وأقدم تقرير من هذا النوع متكنا من اإلطالع عليه هو التقرير اخلاص بعام ، املفيدة

ة راقية صادر عن مصلحة الصحة  صفحة بلغة إجنليزي٩٥جملد مطبوع طباعة جيدة يقع يف 
العمومية بوزارة الداخلية املصرية ومتاح للبيع مببلغ قدره عشرون قرشاً من مكتب املطبوعات 

وقد يكون من املفيد استعراض . ويشمل عشرة أبواب كل منها يشمل عدة فصول، احلكومية
من تعداد (صاءات احليوية اإلح: بعض العناوين اليت اشتمل عليها التقرير فمنها على سبيل املثال

، )للسكان ومواليد ووفيات ووفيات الرضع جلميع احملافظات واملديريات مصنفني إىل مصريني وأجانب
وعدد ، عدد األسرة(واملستشفيات احلكومية ، واألماكن امللوثة للبيئة، والفحوص الطبية الشرعية

وعدد العمليات ، وعدد أيام العالج، ومعدل وفاة املرضى، املرضى بالقسم اخلارجي والقسم الداخلي
وذلك جلميع احملافظات باإلضافة لتصنيف املرضى طبقاً ، والدخل، والتكلفة، اجلراحية

، ومستوصفات رعاية األم والطفل، واإلحصاءات اخلاصة باملستوصفات احلكومية، )للتشخيص
واحلجر ، وحالقي الصحة، والدوامل، واحلج، واحلميات، ومستشفيات الرمد، )الدايات(ومدارس املولدات 

وأعمال القومسيونات ، )اخل، لقاحات، حتليل مياه، كيميائية، بكتريولوجية(واملعامل ، الصحي
وعدد األطباء وسائر ، والعاملون ا، وميزانية الصحة، واملخازن الدوائية، والصيدليات، الطبية

يسعنا سوى إبداء اإلعجاب ذا وال ، املهن الصحية والتشريعات الصحية الصادرة خالل العام
  .اجلهد يف ذلك الوقت رغم عدم توافر اإلمكانيات احلديثة من حاسبات آلية ووسائل اتصال متقدمة

وهو نظام لوضع رموز ، وكانت مصر سباقة كذلك يف األخذ بنظام التصنيف الدويل لألمراض
إحصاءات الدول املختلفة ولسنوات دف تيسري املقارنة بني ، موحدة دولياً لألمراض وأسباب الوفاة

خمتلفة دون ختوف من حدوث أخطاء بسبب اإلشارة لنفس املرض بأمساء خمتلفة أو استعمال 
وهذا التصنيف تصدره منظمة الصحة العاملية منذ . نفس االسم لإلشارة ألمراض خمتلفة
 فاعتباراً من عام –) وكانت تصدره عصبة األمم قبل ذلك(تأسيسها بعد احلرب العاملية الثانية 

وقامت بإعداد ،  قررت وزارة الصحة العمومية تعميم استعمال التصنيف الدويل لألمراض١٩٥٠
  .لكتابة أسباب الوفاة مصنفة طبقاً للدليل الدويل، دليل إرشادي لألطباء

فقسم اإلحصاء باإلدارة ، ومل يقتصر نشر اإلحصاءات ذات األمهية الصحية على وزارة الصحة
كانت ( للصحة املدرسية بوزارة املعارف العمومية كان ينشر تقارير سنوية خاصة ا العامة

والتقرير اخلاص بالعام ). لفترات طويلة" التربية والتعليم"الصحة املدرسية تتبع وزارة املعارف 
ومن حمتوياته القيمة جداول خاصة ،  صفحة١٠٠ يقع يف أكثر من ١٩٤٩ – ١٩٤٨الدراسي 
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لو توافر الباحثون على دراستها ومقارنتها ، زان واألطوال ونسب اإلصابة باألمراضمبتوسطات األو
  .لسنوات خمتلفة لبينت تطور احلالة الصحية للطالب املصري عرب السنني

وكانت مصلحة عموم اإلحصاء التابعة لوزارة املالية تصدر نشرة سنوية عن املواليد والوفيات 
 ٧٠ تقع يف أكثر من ١٩٢٢نشرة عام (نشرة بالغة التفصيل وكانت هذه ال، واألمراض املعدية

  ).وحتتوي التفاصيل على مستوى األقسام واملراكز وليس فقط احملافظات واملديريات، صفحة

 يف عهد السيد الوزير ١٩٧٢وال تفوتنا اإلشارة إىل التقرير اإلحصائي السنوي الذي صدر عام 
،  صفحة٣٥٠لد كبري تزيد صفحاته عن الدكتور حممود حمفوظ والذي صدر يف شكل جم

تقريراً مطوالً عن السياسة الصحية مؤكداً بذلك إميان ، ويتضمن ضمن ما يتضمن ألول مرة
  .الوزارة بأن اإلحصاءات هي األساس الذي تبىن عليه السياسة الصحية
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 تابعاً مباشرة لقطاع ١٩٩٨الصحة والسكان بقرار وزاري يف يوليو أنشئ املركز القومي ملعلومات 

ومت االستفادة مببلغ يقارب املليون دوالر من املعونة األمريكية املخصصة لوزارة ، مكتب الوزير
إذ ، الصحة والسكان لتطوير أحد مباين الوزارة ليكون مقراً هلذا املركز باإلضافة إلدارة التخطيط

وروعي أن يضم مبىن واحد . وتشغل إدارة التخطيط دوراً واحداً، ة أدوار من املبىنيشغل املركز ثالث
وال ننسى أما كانا ، تأكيداً على االرتباط العضوي بينهما) املعلومات والتخطيط(كال النشاطني 

  .يتبعان إدارة واحدة حىت قرب اية اخلمسينيات

 حبضور وزيرة الصحة ١٩٩٨ ديسمرب ١ويره يوم وقام وزير الصحة والسكان بافتتاح املركز بعد تط
  ).دونا شالال(األمريكية يف ذلك الوقت 

دعم اختاذ ، التوثيق واملكتبات، النشر، اإلحصاءات واملعلومات، احلاسبات: ويضم املركز مخس إدارات
  .القرار

ذا الغرض وقد أقيم هل(التدريب يف جمال املعلومات : كما أن باملركز برامج ووحدات وأنشطة منها
شبكة ، السجل القومي للسرطان، )مركز تدريب متقدم مقره مستشفى املنرية بالقرب من الوزارة

شبكة معلومات بنوك ، التخطيط لتكنولوجيا إدارة املعلومات، اإلنترنت بالوزارة واملستشفيات
  .اخل، الدم

  :  املركزفإن، وطبقاً لتوصيف املركز ضمن اهليكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان

  .يعترب وحدة البيانات األساسية يف وزارة الصحة والسكان - 

يكون مسئوالً عن تطوير واستمرارية إدارة نشاط تكنولوجيا املعلومات لوزارة الصحة  - 
 .والسكان

 .يكون مسئوالً عن كافة نظم املعلومات والتقارير الصحية على املستوى القومي - 

ة لوزارة الصحة والسكان يف سبيل استكمال عليه التعاون مع كافة الوحدات التابع - 
 .وتكامل نظم املعلومات الصحية
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  : وبناءً عليه مت وضع معايري حمددة لعمل املركز تتمثل فيما يلي

  .اعتبار املركز هو الوحدة املركزية الرئيسية لنظم املعلومات لكافة الوحدات التابعة للوزارة .١

 .ل لنظام املعلومات الصحي القوميالتعاون يف تصميم وتطوير نظام متكامل فعا .٢

إتاحة كافة املعلومات الصحية لدعم وتنفيذ السياسة الصحية لكافة اإلدارات احلالية  .٣
 .التابعة لوزارة الصحة والسكان وما يستجد من هذه اإلدارات

أن يكون مسئوالً عن إجياد وحتديد سبل التعاون مع مراكز املعلومات على مستوى مديريات  .٤
 .صحية باحملافظات واإلدارات الصحيةالشئون ال

  : وحتددت مسئوليات املركز على أا

  .ختطيط وتصميم وتطبيق ودعم كافة معايري نظم وتكنولوجيا املعلومات - 

 .وضع معايري نظم املعلومات اخلاصة بنظام املعلومات الصحي للوزارة - 

 على نظم املعلومات تدريب ممثلي مراكز املعلومات الصحية باحملافظات واإلدارات الطبية - 
 .الصحية مع تطبيق املعايري اخلاصة بذلك

 .تصميم وتطوير نظم املعلومات القيادية اليت تستخدم بواسطة اإلدارة العليا - 

  : وحتددت وسائل حتقيق املهام واملسئوليات كما يلي

 جتميع ومعاجلة وتدقيق وحتليل البيانات الصحية لكافة الوحدات التابعة لوزارة الصحة - 
واء يف الديوان العام للوزارة أم مديريات الشئون الصحية أم اإلدارات أم الوحدات الصحية س

  .بكافة أنواعها

إنشاء نظام تدرييب ذي كفاءة عالية وديناميكية لتنفيذ ذلك على مستوى العاملني بوزارة  - 
 .الصحة أو اإلدارات الصحية يف احملافظات

التعاون اهليكلي الفعال بني كافة وحدات املعلومات بدءاً من املستوى املركزي حىت مستوى  - 
 .احملافظات واملراكز والوحدات الصحية

أن يكون املركز هو بنك املعلومات الصحية وذلك عن طريق تنظيم وإنشاء مكتبة قومية  - 
  .املتاحةعصرية لكافة املعلومات الصحية على أحدث املستويات التكنولوجية 

 إتاحة كافة البيانات الصحية املسموح ا ملن حيتاجها

  : وذلك باستخدام الوسائل التالية

 .املطبوعات اإلدارية - 

 ).اإلنترنت(إنشاء موقع وزارة الصحة على شبكة املعلومات  - 

 .احلمالت اإلعالمية املرئية واملسموعة وغريها من الوسائل - 
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وكذلك نشرة خمتصرة يتناول فيها املعدالت السكانية ويصدر املركز تقريراً سنوياً مطوالً 
والصحية وبيانات عن الوحدات واملستشفيات التابعة لوزارة الصحة وأنشطتها وبيانات عن 

  ).أطباء ومتريض وغري ذلك(العمالة الصحية 
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علومات املختلفة يف اجلهات التابعة لوزارة الصحة والسكان مت يف حماولة لتوحيد وحتديث نظم امل

تصميم النظام القومي للمعلومات الصحية وهو نظام للمعلومات متعدد املستويات 
  : ومستوياته هي

  ).مستوى مجع البيانات من الوحدات الصحية(املستوى القاعدي  .١

 ).تقابل املركز أو احلي(مستوى اإلدارة الصحية  .٢

 ).تقابل احملافظة(ديرية مستوى امل .٣

 ).مركز املعلومات بديوان وزارة الصحة والسكان(املستوى املركزي  .٤

  : ويهدف النظام القومي للمعلومات الصحية إىل

حتويل مجيع األنشطة اخلاصة باملعلومات من النظام اليدوي إىل النظام احلاسويب  .١
  .وذلك بدءاً من مستوى اإلدارة الصحية فأعلى) الكومبيوتر(

 ).GIS(تطبيق نظام املعلومات اجلغرايف  .٢

 .إنشاء قاعدة بيانات مركزية بوزارة الصحة والسكان .٣

 .مجع بيانات صحيحة ومستوفاة من مجيع احملافظات .٤

 .استخراج املؤشرات وتوزيعها .٥

 .التنسيق مع كافة القطاعات واملشاريع ملنع التكرار يف مجع املعلومات .٦

  .ن وقائية وعالجية ورعاية صحية أوليةويغطي هذا النظام كافة القطاعات م

 من نظم ١٨لذلك فقد حدد ، ويهدف النظام كذلك إىل التوحيد القياسي يف جمال مجع املعلومات
التصنيف (كنظام تكويد العقاقري أو نظام لتكويد األمراض : األكواد املوحدة منها ما هو دويل

ي مثل نظم تكويد التخصصات املهنية أو ومنها ما هو حمل)  املراجعة العاشرة–الدويل لألمراض 
  .أنواع الوحدات الصحية

والغاية من هذا النظام دعم مقدرة متخذ القرار يف اال الصحي على اختاذ القرار األفضل واألكثر 
  .فعالية يف اال الصحي
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الصحي ال ميكن أن يكون أفضل من مستوى البيانات  مستوى املعلومات يف االمن البديهيات أن 

فاحلاسبات اآللية املتقدمة . األولية اليت مت مجعها على املستوى الطريف كأساس للمعلومات
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والربامج املتطورة ال ميكنها إنتاج بيانات عالية اجلودة ما مل تكن البيانات األولية الطرفية صحيحة 
لذلك فال ميكن إقامة نظام معلومات صحي مفيد ما مل تكن هناك كوادر بشرية مدربة ، ودقيقة

  .تدريباً جيداً بالوحدات الطرفية جلمع البيانات

فاألطباء وأفراد هيئة التمريض واإلداريون ، وال يقتصر مجع البيانات على أفراد معينني بالذات
ر حيتاج باإلضافة اىل ذلك ألفراد يكون ولكن األم، هم جامعون ومسجلون للبيانات، وغريهم

التسجيل الطيب هو شاغلهم األساسي ونشاطهم الرئيسي وليس جمرد مهمة إضافية ميارسها 
وال يعىن هذا االستغناء عن دور الفئات األخرى ىف عملية . البعض رمبا دون اقتناع أو محاس

بيب مثالً ميكنه قيد بيانات أسباب فمن غري الط، فهو دور ال ميكن االستغناء عنه، التسجيل الطيب
ولك البد من وجود . الوفاة بشكل صحيح بشهادة الوفاة أو كتابة تشخيص املرض بتذكرة املريض

قد أدى دوره بالفعل ، فىن للتسجيل الطيب للتأكد من أن كل فرد مكلف بتسجيل بيانات ما
تخراج املؤشرات منها مث بشكل متقن وعليه كذلك أن يقوم جبدولة وفهرسة هذه البيانات واس

  .تصعيدها للمستويات األعلى باإلدارات الصحية مث املدريات مث مركز املعلومات بالوزارة

أي تبصريهم بأمهية التسجيل ، بني كافة العاملني" ثقافة التسجيل"وعلى فين التسجيل نشر 
ون محاسهم لدقة وتزويدهم بالبيانات واملعلومات اليت متكنهم من تطوير أدائهم حىت ال يفقد

مجع البيانات إذ شعروا أن ما يبذلونه من جهد يف مجع البيانات ال يؤدى لفائدة واضحة هلم 
  .وللمؤسسة اليت يعملون ا

واستشعاراً من وزارة الصحة ألمهية وجود كوادر فنية متخصصة يف التسجيل الطيب 
وقد .  الفنية الصحيةقامت بإنشاء شعبة التسجيل الطيب واإلحصاء باملعاهد، واإلحصاء

مث تتابع إنشاء الشعبة يف كافة ، ١٩٧٢أنشئت ألول مرة باملعهد الفين الصحي بإمبابة عام 
أحد عشر (املعاهد الصحية حىت أصبحت مثله يف مجيع املعاهد الفنية الصحية باجلمهورية 

حصاء باملعاهد يوضح تاريخ إنشاء شعبة التسجيل الطيب واإل) ١(واجلدول رقم ) معهداً حىت اآلن
  .املختلفة
        تاريخ إنشاء شعبة التسجيل الطيب واإلحصاء باملعاهد الفنية الصحية): ١-٥(جدول 

 املعهد الفىن الصحى

تاريخ إنشاء شعبة 
التسجيل الطيب 

 واإلحصاء

 ١٩٧٢ إمبابة

 ١٩٧٣ اإلسكندرية

 ١٩٧٥ الزقازيق

 ١٩٨٠ أسيوط

 ١٩٨٠ املنصورة

 ١٩٨١ طنطا

 ١٩٩١ بىن سويف

 ١٩٩٢ سوهاج

 ١٩٩٣ بور سعيد

 ١٩٩٤ بنها

 ١٩٩٥ اإلمساعيلية
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ال سيما يف عقد التسعينيات ، وكان عدد خرجيي الشعبة حمدداً يف بادئ األمر ولكنه تزايد بسرعة
  ).٢-٥كما هو موضح يف جدول (

خبصوص االستفادة من ) أو اقتناع واضح(ويبدو أن التوسع يف القبول مل يواكبه تصور واضح 
يف مواقع ال متت  مما أدى لتوزيع العديد من اخلرجني). رغم احلاجة الشديدة هلذا التخصص(رجيني اخل

كالعمل ككتبة على اآلالت الكاتبة أو يف أعمال السكرتارية أو األعمال اإلدارية ، بصلة لعملهم
ن ما زالوا يدرسون مما سبب شعوراً باإلحباط بني اخلرجني بل حىت بني الطالب الذي، واملالية واملخزنية

  .بالشعبة
        عدد خرجيي شعبة التسجيل الطيب واإلحصاء باملعاهد الفنية الصحية): ٢-٥(جدول 

 املتوسط السنوي عدد اخلرجيني الفترة الزمنية

١٩٠ ٩٤٨ ١٩٨٥-١٩٨١ 

٢٨١ ١٤٠٦ ١٩٩٠-١٩٨٦ 

٥٣٦ ١٩٩٢  

٦٣٧ ١٩٩٣  

٣١٧ ١٩٩٤  

٤٠٠ ١٩٩٥  

٥١٩ ١٩٩٦  

سواء كانوا يعملون يف جمال (ملني من فنيي التسجيل الطيب بوزارة الصحة وقد تزايد عدد العا
بلغ عددهم ، ١٩٨٢ فنياً فقط عام ١٣٠فبينما كان عددهم بالوزارة ، )ختصصهم أم غريه من ااالت

 على قوة ٤٠٠باإلضافة حلوايل ،  فين تسجيل طيب قائماً بالعمل فعال٢٨٦٢ً، ١٩٩٧يف أول يناير 
 عاماً تضاعف ١٥أي أنه يف ، )اخل، رعاية طفل، إجازات، إعارات(غري قائمني بالعمل الوزارة ولكن 

 كان عدد القائمني بالعمل من فنيي التسجيل ٢٠٠١وبتاريخ أول يناير ،  مرة٢٢العدد أكثر من 
، وال نرى أنه يوجد فائض.  على قوة الوزارة غري قائمني بالعمل٥٠٠باإلضافة إىل حوايل ، ٤٢٥٦الطيب 

لو افترضنا أن كل وحدة صحية أو مستشفى حيتاج إىل فين تسجيل طيب واحد فقط لتبني لنا ف
لوضع الرجل املناسب يف ، ولكن البد من سياسة رشيدة يف التوزيع، أن العدد املتاح أقل من املطلوب

  .املكان املناسب

  نظام الدراسة
والغالبية بالفعل حيملون (ة التجارية يتم قبول الطالب من محلة شهادة الثانوية العامة أو الثانوي

من خرجيي الشعبة % ٥٧ كان ١٩٩٥يف عام (وتشكل الطالبات األغلبية ). دبلوم الثانوية التجارية
فقط % ١٤حيث شكل الطالبات ، على عكس مجيع الشعبات األخرى باملعاهد الفنية، من اإلناث

  ).من اخلرجني

 أسبوعاً يف ٣٠ أسبوعاً يف السنة األوىل و٢٧بواقع وتستمر الدراسة على مدى سنتني دراسيتني 
  . ساعة أسبوعيا٣٠ً أسابيع بواقع ٤ويتخلل العامني تدريب صيفي مدته ، السنة الثانية

ويعتمد التدريس إىل حد كبري على نظام االنتداب من كليات الطب ومن كبار العاملني بوزارة 
لتدريس خمصص للجوانب العملية وجزء كبري من ساعات ا. الصحة وغريها من اهليئات

  .التطبيقية
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  املقررات
 مببادرة لتطوير مقررات شعبة التسجيل الطيب واإلحصاء ١٩٩٥قامت وزارة الصحة والسكان عام 

وصدر القرار . باملعاهد الفنية الصحية وذلك لتواكب املتغريات احلديثة يف هذا اال السريع التطور
ركاً من وزيري التعليم العايل والصحة والسكان متضمناً  مشت١٩٩٦لسنة ) ٧٩(الوزاري رقم 

  . أول دفعة من الشعبة طبقاً لالئحة املطورة١٩٩٧التعديالت املقترحة وخترجت يف شهر أغسطس 

وتضمن التطوير إدخال مقررات خاصة باحلاسب اآليل والتصنيف الدويل لألمراض ونظم اإلدارة 
  .امليداين يف املقرراتالصحية مع زيادة مكون التدريب العملي 

وباإلضافة لذلك يدرس الطالب على مدار العامني مقررات يف اإلحصاء التطبيقي واملصطلحات 
هذا بالطبع جبانب ختصصه األساسي يف التسجيل . الطبية باللغة اإلجنليزية واحملاسبة املالية

 مت مجعها يف نظام الطيب حيث يقوم بدراسة كافة النماذج اإلحصائية املطبقة بالوزارة واليت
  .موحد
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فال زالت هناك مشاكل كربى خاصة ، رغم كل اجلهود املبذولة لتحسني التسجيل الطيب

فاإلبالغ عن وفيات األطفال يعتريه قصور كبري ال سيما بالنسبة . باستكمال التسجيل ونوعيته
%. ٦٠سات نسبة هذا القصور يف بعض احملافظات حبوايل قد قدرت بعض الدرا، لوفيات الشهر األول

ولكن نتيجة التقصري يف إيضاح أن سبب الوفاة ، ووفيات األمهات يتم اإلبالغ عنها بصفة عامة
فإن تقدير معدل وفيات األمهات على أساس السجالت ) النفاس، الوالدة، احلمل(راجع لألمومة 
صدمة باجلهاز القليب " تسجيل وفاة األم على أن سببها يتم، فعلى سبيل املثال. يكون دون الواقع

  .دون إيضاح أن الرتف كان من الرحم أثناء الوالدة" الدوري بسبب الرتف

وواضح أن القصور إما راجع لنقص وعي املواطن الذي قد يتراخى يف اإلبالغ عن الوقائع الواجبة 
أو لقصور يف األداء الفين للطبيب الذي ، ديةمثل املواليد أو الوفيات أو بعض األمراض املع، التبليغ

ومما ال شك فيه أن . يقوم باستيفاء بيانات التشخيص أو أسباب الوفاة أو غريها من البيانات
للتدريب واملتابعة واإلشراف املنضبط دوراً يف تصحيح هذه األوضاع ولكن سيظل القصور موجوداً 

 بناء على مؤشرات إحصائية غري دقيقة وبالتايل هناك خطورة يف أن ترسم سياسات صحية
  .مستمدة من بيانات يشوا القصور

فعن طريقها ميكن معرفة نسبة ، هو املسوح الصحية امليدانية) وال نقول البديل(واحلل املكمل 
  .قصور التسجيل وتصحيح املؤشرات إىل حد كبري

ة على عينات عشوائية واملسوح امليدانية الصحية نشطة مبصر وتتراوح بني مسوح قومية ضخم
خمتارة على أساس علمي دقيق لتمثل اتمع املصري إىل مسوح صغرية على عينات عمدية يف 

والكثري من حبوث الدكتوراه واملاجستري يف كليات الطب والتمريض . مناطق جغرافية حمدودة
.  واخلدميةوغريها من الكليات تشتمل على مسوح ميدانية وكذلك العديد من املشاريع البحثية



١٣٨  

ولألسف فإن الكثري من نتائج هذه املسوح غري منشور أو متوافر فقط يف شكل تقارير غري متاحة 
  .بل قد ال يعرف بوجودها أساساً الكثريون من املهتمني مبوضوع املسح، على نطاق واسع

  : سنكتفي هنا بإعطاء ثالثة أمثلة ملسوح قومية هامة

   املسح الصحي الدميوجرايف-أ
باإلضافة ، ٢٠٠٠ و١٩٩٥ و١٩٩٢مث تكرر يف أعوام ، ١٩٨٨هذا املسح ألول مرة يف مصر عام طبق 

وقد اكتسب املسح الصحي الدميوجرايف . ١٩٩٨ و١٩٩٧ملسحني حمدودي احلجم نسبياً ألعوام 
  : صفة املرجعية بالنسبة للعديد من اهليئات احمللية والدولية وذلك لألسباب التالية

  . أسرة١٦٠٠٠ مت على حوايل ٢٠٠٠املسح األخري لعام ف، كرب حجم العينة .١

 .حيث يتم متثيل كافة مناطق وحمافظات اجلمهورية، التمثيل القومي .٢

لتكون عينة عشوائية ، اختيار العينة على أساس علمي بواسطة خرباء متخصصني .٣
 .ممثلة بدقة للمجتمع املصري

السكان وهي هيئات رمسية املسح يتم حلساب الس القومي للسكان ووزارة الصحة و .٤
 .ويتم التنفيذ الفين عن طريق التعاقد مع جهات متخصصة ذات خربة فنية طويلة

 .املسح يتوافر له التمويل الكايف وتتم به عمليات لضبط جودة األداء .٥

املسح يشمل بيانات عن التركيبة السكانية واخلصوبة ووفيات األطفال وصحة الطفل  .٦
والبيانات تتاح على شبكة اإلنترنت مبا يسمح ، ت أخرىوصحة األم والتعليم وجماال

 .للباحثني بإجراء حتليالت إحصائية مبتكرة للربط بني املتغريات يف جماالت خمتلفة

تتوافر نتائج البحث خالل فترة قصرية نسبياً من انتهاء العمل امليداين مبا يسمح  .٧
رى مل تتوافر بياناا إال عكس مسوح أخ، باالستفادة من هذه النتائج لرسم السياسات

بعد سنوات تكون أحوال اتمع قد تغريت خالهلا ويفقد البحث أية قيمة له بشأن 
 .املساعدة يف اختاذ القرار وتبقى له فقط األمهية التارخيية

   املسح القومي للمراهقني املصريني-ب
 إجرائه مخس جهات  من املراهقني واملراهقات وأسرهم واشتركت يف٩١٢٨ ومشل ١٩٩٧أجري عام 

وسد هذا ). عدا حمافظات احلدود(ومشل مجيع حمافظات مصر ) منها ثالث جامعات(علمية 
ألن معظم املسوح ،  سنة١٩ – ١٠املسح فراغاً معلوماتياً كبرياً فيما يتعلق بالشرحية العمرية 

تغذية والنمو ومشل املسح بيانات خاصة بال. كانت تركز يف العادة على مرحلة الطفولة املبكرة
ومراحل البلوغ والعادات الغذائية والتدخني واإلعاقة واستعمال اخلدمات الصحية من تأمني صحي 

مشل كذلك اجلوانب التعليمية مبا يف ذلك النواحي النفسية واالجتماعية يف ، مدرسي وغريها
ارسة الرياضة ووسائل وتناول املسح أيضاً بيانات عن العمل واملعاملة األسرية ومم. احلياة املدرسية

الترفيه والتعرض لإلعالم ووجهات النظر بشأن الزواج وتقاسم املسئوليات يف احلياة األسرية وغري 
  .ذلك من البيانات
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ونالحظ هنا أن هذا املسح كمصدر للمعلومات يتميز بشموله لبيانات صحية مباشرة وبيانات يف 
ميكن الباحثني من الربط بني اجلوانب الصحية وهذه مما ، جماالت أخرى كالتعليم واحلياة االجتماعية

  .ااالت اليت أصبح من املسلم به أن دورها يف الصحة دور جوهري مؤثر للغاية

  ٢٠٠٠ الدراسة القومية لوفيات األمومة -ج
وقد أجرت كلتا . ١٩٩٣/ ١٩٩٢هي ثاين دراسة قومية من نوعها إذ أن الدراسة األوىل أجريت يف عامي 

.  قطاع رعاية األمومة والطفولة بتمويل من هيئة املعونة األمريكية–ني وزارة الصحة الدراست
 وكانت أعمارهن تتراوح ٢٠٠٠واعتمدت الدراسة على مقابلة أسر السيدات الاليت توفني خالل عام 

أن الوفيات يف ، كما سبق الذكر، إذ أنه من املعلوم. للتحقق من سبب الوفاة،  سنة٤٩ سنة و١٥بني 
ولكن يف ، أي أن نسبة اإلبالغ تكاد تكون كاملة، هذه الشرحية العمرية يندر أال يتم اإلبالغ عنها

فال يذكر أن الوفاة ارتبطت باحلمل ، كثري من األحيان ال يتم تسجيل سبب الوفاة بالتفصيل الكايف
املقابلة املباشرة وطريقة . أي أن الوفاة تسجل كوفاة ولكن ليس كوفاة أمومة، أو الوالدة أو النفاس

مما يسمح ، تتيح الفرصة للتعرف على مالبسات الوفاة بالتفصيل وهل هي مرتبطة باألمومة أم ال
وقد توصل املسح إىل أن معدل وفيات . باحلصول على تقديرات دقيقة ملعدل وفيات األمهات

يد كثرياً عن وهو رقم يز.  مولود حي١٠٠٠٠٠ حالة وفاة أمهات لكل ٨٤ كان ٢٠٠٠األمهات لعام 
 ١٩٩٢ورغم هذا فهو يقل كثرياً عن الرقم الذي أظهره مسح . الرقم الذي تظهره السجالت العادية

أي أن معدل وفيات األمومة ،  مولود حي١٠٠٠٠٠ حالة وفاة أمهات لكل ١٧٤ والذي كان ١٩٩٣ –
فيات األمهات وتناول املسح كذلك تباين معدالت و.  سنوات٨اخنفض حبوايل النصف تقريباً خالل 

طبقاً ألقاليم مصر اجلغرافية وتبعاً لسن األم وعدد أطفاهلا وترددها على خدمات رعاية احلمل 
  .وتناولت الدراسة كذلك أسباب وفيات األمهات وهل كان ميكن تفاديها أم ال. وعوامل أخرى

ولكن إيضاح ، حيث إن غرضنا ليس إعطاء بيان باملسوح الصحية املختلفة، ونكتفي ذه األمثلة
  .أمهيتها كمصدر للمعلومات ال غىن عنه
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هناك مؤشرات إجيابية قد تبشر بتطور يف جمال املعلومات الصحية وأهم هذه املؤشرات هو انتشار 

كما أن . القناعة على نطاق واسع بأن املعلومات ليست ترفاً ولكنها أساس للقرار الرشيد
وكذلك زاد عدد من جييدون استعماهلا ، نها وتوافرت على نطاق واسعاحلاسبات اآللية قد اخنفض مث

وأصبح اتمع بأسره يدرك أن العامل يعيش اآلن ، بعد تبسيط نظم تشغيلها تبسيطاً كبرياً
  ".عصر املعلومات"

ولكن ال زالت هناك بعض السلبيات يف جمال املعلومات الصحية تعوق االستفادة الكاملة من 
لكبرية اليت أتاحتها الدولة يف هذا اال من جتهيزات ومبان على مستوى الوزارة وعلى االستثمارات ا

ومن ، ومن توفري اخلرباء الدوليني واحملليني، ومن تدريب لألفراد داخل وخارج مصر، مستوى احملافظات
  : أمثلة هذه السلبيات
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ة الصحية الريفية فكاتب الوحد. عدم دقة البيانات الواردة من املصدر األصلي للبيان .١
قد ال يكون إدراكه ألمهية البيان الذي يرسله مماثالً إلدراك كبار ، بإحدى القرى النائية

  .املسئولني يف اال الصحي الذين يعلمون أن البيانات هي عصب عملية صنع القرار

مما ، التأخري يف بعض األحيان يف جتهيز البيانات وإتاحتها لصانع القرار يف الوقت املناسب .٢
 .يقلل من قيمتها يف دعم القرار

اهليئات الصحية العامة واخلاصة اليت ال تتبع مباشرة وزارة الصحة والسكان قد  .٣
بينما كان اهلدف من ، تتقاعس عن تزويد مركز املعلومات بالوزارة ببيانات تفصيلية دقيقة

ة واخلدمات الصحية إنشاء هذا املركز أن يكون مستقراً مركزياً قومياً جلميع بيانات الصح
 .بغض النظر عن التبعية اإلدارية للوزارة من عدمه

ونأمل أن يؤدي تزايد الوعي املعلومايت يف اتمع بصفة عامة وبني العاملني يف اال الصحي 
بصفة خاصة إىل الزوال التدرجيي هلذه السلبيات حىت ميكن حتقيق االستفادة القصوى من 

  .ل مستوى صحي للمواطن املصرياملعلومات للوصول إىل أفض
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لقد أضحى تطبيق نظم اجلودة يف جمال الرعاية الصحية من الضرورات امللحة يف العقدين 
األخريين وخاصة يف دول العامل النامي حيث تزداد احلاجة إىل اخلدمات الصحية يف ظل ارتفاع 

 وجود تباين كبري يف مردود ونتائج اخلدمة الصحية يف مستمر يف تكلفة هذه اخلدمات وأيضا يف
املؤسسات الصحية املتماثلة مما يبز احلاجة إىل اتباع معايري قياسية يف األداء الطيب واتباع 

  .بروتوكوالت مبنية على أدلة علمية
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نا من الزمان يف اجلودة منذ أربعة عشر قر) صلوات اهللا عليه وسالمه(لقد عرف الرسول الكرمي 

  ".إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه" حديثه الشريف 
إذا فاجلودة هي إتقان العمل ومبعىن آخر اجلودة هي أن تقوم باإلجراء الصحيح بطريقة سليمة ومن 

  ).Doing right thing right, first time and every time(أول مرة بل وكل مرة 
  .ؤية اجلودة من ثالث زوايا خمتلفةومن ناحية أخرى ميكن ر

حيث ميكن تقييمها بطريقة موضوعية وذلك مبدى مسايرا    :جودة قياسية
  .للمعايري القياسية

وهى مدى التفوق واالمتياز الذي يقدره مقدمو اخلدمة أو جمموعة من   : جودة تقديرية
اخلرباء واألطباء املهرة وهى بذلك تكون أبعد من جمرد مطابقة أو 

  .سايرة بعض املعايريم
  .وهى مدى التفوق الذي يدركه أو مييزه املستفيدون من اخلدمة   :جودة مدركة

ومن هنا يأيت أحيانا االختالف يف تقييم جودة اخلدمة الصحية من وجهة نظر كل من مقدم اخلدمة 
) ١٩٨٩(ولذلك فقد أضاف العامل املعروف جوران , واملستفيد من اخلدمة ومالك أو مدقق اخلدمة

حيث عرف اجلودة على ) أو املنتفعني من اخلدمة(بعدا جديدا لتعريف اجلودة أال وهو إرضاء العميل 
مبا يعىن يف اال الصحي تقدمي ، خالٍ من العيوب أو األخطاء وذو مظهر جيد) منتج(أا خدمة 

 يف العيادة اخلارجية مثل التهاب اجلرح بعد اجلراحة أو طول انتظار املريض(خدمة خالية من العيوب 
مثل غرفة انتظار مناسبة (وكذلك ذو مظهر الئق )  وغريها…أو ضياع نتائج التحاليل من امللف 

ونالحظ هنا أن تقدمي خدمة خالية من العيوب ) واستخدام احلاسوب يف السجالت الطبية وغريها
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 املبالغة يف حتسني أما، يزيد من رضاء املريض والعمالء وبذلك يزيد من دخل املؤسسة الصحية
مظهر اخلدمة أو املنتج يزيد من التكلفة ولذلك يراعى يف التخطيط للخدمة الصحية املظهر 

  .الالئق باخلدمة مع مراعاة التكلفة

 ���	�� ���)�( )� ��#'&ء % �$Customers of Health Care(  
أن نوضح هنا ما املقصود تم اجلودة بشكل كبري بتلبية احتياجات وتوقعات العميل ولذلك جيب 
  : بالعمالء يف جمال الرعاية الصحية حيث ميكن تقسيمهم إىل جمموعتني

وهم يتعاملون مع اخلدمة الصحية ولكنهم من خارج املؤسسة الصحية مثل : عمالء خارجيني
املرضى واألسر واألفراد وكذلك من يدفع نفقات اخلدمة الصحية مثل التأمني الصحي والنقابات 

  . ية والشركات وغريهماملهن
إي من داخل املؤسسة الصحية ويتأثر عملهم جبودة العمل باملؤسسة الصحية : عمالء داخليني

أي أن العاملني ، مثل أفراد الفريق الصحي والعاملني بالصيدلية واملعامل واألشعة وغريهم
 العميل باملؤسسة الصحية يعتربون عمالء بعضهم لبعض حيث إن تلبية احتياجات وتوقعات

عند كتابة وصفة دواء : اخلارجي تتطلب أوال تلبية احتياجات وتوقعات العميل الداخلي ومثال ذلك
ملريض منوم باملستشفى فإن ممرضة القسم تعترب عميالً داخلياً للصيدلية وهلا احتياجات جيب 

ي تتم تلبيتها مثل صرف الدواء يف الوقت املناسب وباجلرعة الصحيحة والشكل املطلوب ولك
  ) املمرضة(البد أوال من تلبية احتياجات العميل الداخلي ) العميل اخلارجي(تلبية احتياجات املريض 
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وميتد مفهوم اجلودة ليشمل أبعادا خمتلفة يف اخلدمة الصحية وسوف نتناول باملناقشة هنا أهم 

  : هذه األبعاد
ءمة الرعاية املقدمة للمريض الحتياجاته وهى درجة مال: (Appropriateness) املالءمة -١

وبذلك يهتم هذا البعد باختيار اإلجراء الصحيح أو ) مع مراعاة أحدث املعلومات الطبية(الصحية 
  .Doing right thing)(املناسب 

هي درجة توافر اخلدمة ملقابلة االحتياجات : (Accessibility) سهولة الوصول إىل اخلدمة -٢
تمع دومنا عائق جغرايف أو اقتصادي أو اجتماعي أو حىت ثقايفالصحية ألفراد ا.  

وهى درجة التنسيق يف تقدمي مراحل اخلدمة : (Continuity) التسلسل والتنسيق -٣
املختلفة للمريض أو مبعىن آخر أن حيصل املريض على اخلدمة الصحية التامة اليت حيتاجها 

  .مبراحلها املختلفة دون نقص أو تكرار
وهى درجة فعالية تقدمي اخلدمة للحصول على النتائج املرجوة : (Effectiveness)عالية  الف-٤

  ).doing things right(أي أن هذا البعد يهتم بأن يتم اإلجراء بطريقة صحيحة 
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وتعىن تقدمي أفضل خدمة يف ظل املوارد املتاحة أي أن هذا البعد : (Efficiency) الكفاءة -٥
  .دود اخلدمة والتكلفةيهتم بالعالقة بني مر

هي قدرة التدخالت الطبية على حتسني صحة املستفيدين : (Efficacy) الفعالية املثالية -٦
  ).Evidence based medicine(وذلك باستخدام التدخالت الطبية اليت تقوم على أدلة علمية 

صحي مبعايري األداء وتعىن درجة التزام األطباء والفريق ال: (Competency)) اجلدارة( املهارة -٧
  .ولذلك يهتم هذا البعد مبهارات وقدرات واألداء الفعلي للفريق الصحي واإلداري واخلدمات املساندة

درجة مشاركة املريض يف اختاذ القرار وكذلك رد : (Respect and caring)  االحترام املتبادل -٨
  .فعل مقدمي اخلدمة الحتياجات املريض وتوقعاته

أي أن هذا البعد ، وهى درجة خلو ببيئة املؤسسة الصحية من املخاطر: (Safety) السالمة -٩
  .يهتم بتقليل املخاطر الناجتة عن تقدمي اخلدمة وذلك لكل من مقدمي اخلدمة واملستفيدين منها

ويقصد به القدرة على تقدمي اخلدمة الصحية يف الوقت املناسب : (Timeliness) التوقيت -١٠
  .ئج املرجوةللحصول على النتا
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واحلديث عن تطور مفهوم اجلودة يستوجب مناقشة بعض التفاصيل عن مفهوم اجلودة يف الصناعة مث 

فقبل القرن العشرين ، نندرج إىل اال الصحي حىت نتمكن من إدراك تطور مفهوم اجلودة على مر العصور
احلرب العاملية الثانية قام اليابانيون بثورة يف جودة الصناعة وبعد ، كانت اجلودة يف الصناعة تعىن فرز املنتج

الكتشاف نقاط الضعف واخللل أثناء ) Statistical Process Control (حيث مت تطبيق الرقابة اإلحصائية
مث تطور  )Catching Defects at the Source (إجراء العمليات ومبعىن آخر الوصول إىل املعيب من املصدر

للتأكد من مالءمة ) Quality Assurance) (التأكيد على اجلودة(إىل ضمان اجلودة املفهوم 
   حيث يكون التركيز على جودة املطابقة للمواصفاتFitness Use)(السلعة ألوجه استعماهلا 

) (Quality of Conformance مبا يضمن الوصول للعميل الصحيح من أول مرة مث أصبحت
 اليت ترتكز على التحسني املستمر (Total Quality Management TQM)إدارة اجلودة الكلية 

 هي الشعار لعدد كبري من املؤسسات (Continuous Quality Improvement)للجودة 
 .الصناعية والتجارية اآلن
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  تطور مفهوم اجلودة): ١-٦(شكل 

ضمان اجلودة

ضبط اجلودة

الفرز

Quality control

Quality assurance

Total quality management

إدراة اجلودة الكلية

Inspection

  
د اجلودة كلها تركز على الرعاية السريرية فقد كانت جهو: أما يف جمال الرعاية الصحية

باملستشفيات وكانت عالقة الطبيب باملريض هي حمور اجلودة مت تطور هذا املفهوم حىت أصبح 
عالقة اخلدمة ككل باملريض مبا يعىن بروز أمهية دور باقي أفراد الفريق الصحي واإلداري واخلدمات 

اءة عالية إجراء جراحة ناجحة ولكن نظرا لضعف فمثال ميكن جلراح ذي كف، املساندة يف اجلودة
اخلدمة التمريضية بعد العملية حتدث مضاعفات تؤثر على النتائج النهائية للجراحة وبالتايل 

  .جودة اخلدمة
  : وميكن تلخيص تطور مفهوم اجلودة يف اال الصحي يف النقاط التالية

دمة جلميع أفراد اتمع اتسع الغرض من جودة الرعاية الصحية ليشمل حتسني اخل -
  .ومجيع العمالء وليس فقط املرضى

امتد جمال اجلودة ليغطى مجيع اخلدمات الوقائية والتعزيزية وليس فقط اخلدمات  -
  .السريرية

  تطور مفهوم القيادة ليشمل أيضا دور القيادات اإلدارية واتمعية باملؤسسات الصحية -
وما يتبعها من (شاف النتائج غري املرضية انتقل التركيز من الفرز أو التفتيش الكت -

تصليح أو إعادة اخلدمة مع إهدار للوقت واملال باإلضافة إىل اآلثار النفسية والصحية 
إىل التحسني املستمر لإلجراءات اليت تتم أثناء اخلدمة مبا يضمن أو ) السيئة على املريض
  .مينع حدوث األخطاء
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دمة وتطور ليشمل استخدام العصف الذهين بدأ استخدام أدوات اجلودة لتحسني اخل -
  .ومصفوفة األولويات والرسومات التوضيحية والبيانية وغريها من األدوات

املستفيدون من ، أصبح هناك معايري للخدمة يشارك يف وضعها باإلضافة إىل املهنيني -
   .اخلدمة وباقي العمالء وذلك دف التحسني املستمر للخدمة

يق وأصبح أداء كل فرد وعامل يف املؤسسة الصحية مهماً ويؤثر انتشر مفهوم روح الفر -
  .على جودة اخلدمة

 ��./�� ����� �,��0)TQM(  
لقد تعددت تعاريف إدارة اجلودة الكلية فهناك من يعرفها بأا استراتيجية تنظيمية وأساليب 

على أا شكل وهناك تعريف آخر ينص , إدارية تؤدى إىل خدمة ذات جودة عالية ترضى العمالء
تعاوين ألداء العمل يعتمد على القدرات املشتركة لكل من اإلدارة والعاملني دف حتسني وزيادة 

  . اإلنتاجية بصفة مستمرة من خالل فريق العمل
ولكن جيب أن حيتوى التعريف على  TQM)(وقد ختتلف التعاريف اخلاصة بإدارة اجلودة الكلية 

  : النقاط اهلامة التالية
ة أن تتشكل االستراتيجية على مستوى اإلدارة العليا مث تنتشر يف املؤسسة حبيث ضرور .١

تصبح اجلودة الكلية هي القيم الثقافية األساسية اليت تؤمن ا املؤسسة الصحية من 
  .أجل تقدمي اخلدمة

تتراوح بني األساليب التقليدية املبنية على التفتيش  TQMأن أساليب إدارة اجلودة الكلية  .٢
والرقابة اإلحصائية إىل األساليب احلديثة املتعلقة بإدارة املوارد البشرية وفرق اإلدارة ) لفرزا(

  . الذاتية
  .تتم إدارة اجلودة من خالل العمالء فاخلدمة جيب أن تلىب أو تزيد عن توقعات العمالء .٣
لعميل جيب أال تكون اجلودة جمرد شعارات مكتوبة بل جيب أن تكون شيئاً ملموساً يدركه ا .٤

  .بالفعل) الداخلي واخلارجي(
ال يقصد بالعمالء جمرد مستخدمي اخلدمة بل يتضمن أيضا العمالء الداخليني باملؤسسة  .٥

ولذلك جند أن إدارة اجلودة الكلية تتضمن كل األفراد داخل وخارج املنظمة والذين يرتبطون 
  .باخلدمة

  :  ثالثة حماور هامةومما سبق يتضح أن فلسفة إدارة اجلودة الكلية ترتكز على
  .إرضاء العميل  : أوال
  .ثقافة اجلودة  : ثانيا
  .قياس اجلودة  : ثالثا
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لقد أصبح قياس اجلودة واستخدام األدوات اإلحصائية يف التحسني املستمر للجودة ضرورة ملحة 

ب أن يؤخذ يف االعتبار عوامل عدة وال سبيل إىل جتاهلها ولكن عند اختيار القياسات املناسبة جي
  : منها
  ملاذا نقيس أو ما الغرض من قياس اجلودة؟ -
  ما هي أنواع القياسات؟ -
  ما هي أنواع املتغريات اليت سوف نقيسها؟ -

  الغرض من قياس اجلودة: أوال
  ) Assessment of Performance(تقييم األداء  .١
  )Improve Processes(حتسني اإلجراءات  .٢
  )Control Processes(ت ضبط اإلجراءا .٣

فإنه هناك بعض املقاييس تفيد ، ونود أن نشدد هنا على أنه رغم أن كل املقاييس تصلح للتقييم
  .اكثر يف حتسني اإلجراءات أو ضبط اإلجراءات

  أنواع القياسات: ثانياً
  ومن املفيد أن نفرق هنا بني ثالثة أنواع من القياسات

  .مثل املوارد البشرية واألجهزة واإلمدادات: Measurement of structure)(قياسات للبنية  .١
مثل قياس إجراءات رعاية احلوامل من : Measurement of processes)(قياسات اإلجراءات  .٢

تغطية باخلدمة وعدد احلوامل الاليت راجعن أكثر من مخس زيارات أثناء فترة احلمل ومدة 
  .انتظار املريض يف العيادة اخلارجية وغريها

مثل الوفيات واملعدالت املرضية ودرجة : Measurement of outcomes)(سات النتائج قيا .٣
  .رضاء العميل عن اخلدمة وغريها

والبد أن نوضح هنا أن االهتمام بقياس النتائج دون مناظرة اإلجراءات ال يساعد على التحسني 
، اع الثالثة من القياساتاملستمر للجودة ولذا جيب اختيار جمموعة من القياسات اليت تغطى األنو

وذلك حسب الغرض من القياسات فقياس النتائج يستخدم غالبا بغرض تقييم األداء بينما قياس 
  .اإلجراءات والبنية يستخدم بغرض حتسني وضبط اإلجراءات

  أنواع املتغريات: ثالثاً
 خنوض يف ورغم أننا لن، واملتغري هو صفة أو خاصية تأخذ قيماً خمتلفة يف خمتلف املشاهد

  : تفاصيل أنواع املتغريات هنا ولكن سنذكر على استعجال األنواع التالية وعالقتها بقياس اجلودة
  . وغريها..التدخني، فصيلة الدم، مثل النوع: متغريات وصفية -
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وشدة املرض ، واملستوى االجتماعي، مثل مستوى التعليم: متغريات وصفية طبقية -
  .وغريها

عدد أفالم ، عدد مرات اإلجهاض، عدد األوالد، ل عدد املرضىمث: متغريات كمية عددية -
  .األشعة وغريها

والقياسات املختلفة لضغط ، والنقود، مثل الوقت: )قياسية( متغريات كمية متصلة -
  .الدم واحلرارة والطول والوزن وغريها

ت القياسية وجيب أن نوضح هنا أن املتغريات العددية تصلح يف تقييم األداء يف حني أن املتغريا
  .تصلح يف حتسني اإلجراءات أو ضبط اإلجراءات

  : وهناك نقاط أخرى جيب مراعاا عند قياس اجلودة مثل
  .سهولة احلصول على البيانات هلذه القياسات -
  .مدى الفائدة من القياس يف مقابل تكلفة القياس -
  . هذه القياساتReliability)(درجة اعتمادية  -
 ).Validity(درجة صدق القياسات  -

وأخرياً البد أن يكون هناك نظام إلدارة املعلومات باملؤسسات الصحية حتدد فيه اإلجراءات الفعلية 
  : جلمع وتوزيع البيانات مع توضيح اآليت

مديرو الوحدات وأعضاء جملس اإلدارة واألطباء ( من هم يف حاجة إىل هذه املعلومات  -
  ).وغريهم

هم حىت يستطيع اختاذ القرارات املتعلقة بتحسني ما هي املعلومات اليت حيتاجها كل من -
  اجلودة؟

ويراعى يف هذا النظام وصول املعلومات الصحيحة إىل الشخص املناسب وىف الوقت  -
 .املناسب وبالطريقة املناسبة
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صور ازدهار احلضارة رغم أننا نعتقد أن جودة الرعاية الصحية قد القت االهتمام اجلدير ا خالل ع

إال أننا سنركز يف هذا التقرير على وصف وتقومي الوضع ، الفرعونية والقبطية واإلسالمية مبصر
فقد بدأ االهتمام جبودة الرعاية الصحية يف العصر احلديث منذ وقت مبكر يف جماالت ، احلايل

ك باتباع معايري وإجراءات وذل، املنتجات الصيدالنية والفحوص املعملية ومراقبة األغذية والبيئة
كما انه يف منتصف الستينيات من القرن العشرين قامت العديد من ، مراقبة اجلودة العاملية

ونظراً لتعدد األنظمة . اإلدارات الفنية بإعداد أدلة عمل توضح املوارد النمطية وإجراءات العمل
از جهود إدارة اجلودة يف بعض نستعرض يف إجي اليت تقدم من خالهلا الرعاية الصحية مبصر فسوف

  .هذه األنظمة
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  يف جمال الرعاية الصحية األولية : أوال
بدأ االهتمام باجلودة يف هذا اال منذ منتصف الثمانينيات حيث قامت ثالثة برامج قومية هي 

باتباع وتطوير معايري ، التطعيمات ومكافحة أمراض اإلسهال ومكافحة أمراض اجلهاز التنفسي احلادة
وىف أوائل التسعينيات مت . وإجراءات ضمان اجلودة الذي أعدته منظمة الصحة العاملية يف هذه ااالت

إعداد وتطبيق معايري املستشفيات صديقة الطفل لتشجيع الرضاعة الطبيعية كما تبىن برنامج 
 ١٠١مت وضع  حيث ١٩٩٢تنظيم األسرة نظام حتسني اجلودة يف مجيع وحدات وزارة الصحة بدءًا من عام 

وىف سنة . معيار للخدمة ذه الوحدات ومتنح النجمة الذهبية للوحدة اليت تتطابق مع هذه املعايري
بتكوين فريق ضبط  Child Survival Project (CSP)  قام مشروع احلفاظ على حياة الطفل١٩٩٣

ل مراكز اجلودة املركزي الذي قام بوضع خطة عمل لربنامج احلفاظ على حياة الطفل من خال
  : وقد اعتمد الربنامج على االستراتيجيات التالية) CSP Model Clinic Program(منوذجية 

  .استخدام معايري اخلدمة لتحسني األداء الفين واإلداري .١
  .تطوير مراكز منوذجية .٢
  .التوسع يف استخدام معايري اخلدمة عن طريق التدرج إىل الالمركزية يف التطبيق .٣

عداد كتيبات لتحديد معايري اخلدمة لربنامج احلفاظ على حياة الطفل مشلت وبناء على ذلك مت إ
  : معايري خدمات كل من

    EPI   الربنامج املوسع للتطعيمات -
  MCH    رعاية األمومة والطفولة -
  ARI  مكافحة أمراض اجلهاز التنفسي -
  DDC    مكافحة أمراض اإلسهال -
  ةباإلضافة إىل معايري اخلدمات العامة باملراكز الصحي -

  .كما مت إعداد قائمة مراجعه لتسهيل استخدام معايري اخلدمة وتقييم األداء
  : وحتتوى معايري الربامج الفنية على اجلزئيات الالزمة لتقدمي اخلدمة وهى

  .املرافق -
  .األثاث -
  .اإلمدادات واملستلزمات -
  .اإلجراءات الفنية -
  .التثقيف الصحي -
  .السجالت والتقارير والـمؤشرات -

عايري اخلدمات العامة للمركز على اجلزئيات الضرورية الستكمال اخلدمة الصحية كما حتتوى م
  : واليت تساهم يف إرضاء املترددين على اخلدمة وهى

  .املرافق -
  .اخلدمات املساعدة -



١٤٩  

  .القوى العاملة -
  .إجراءات مكافحة العدوى -
  .الصيدلية -
  .املعمل -
  .صيانة املباين واملعدات -
  .إرضاء املترددين -

شروع بتطبيق هذه املعايري على اخلدمات املقدمة باملراكز احلضرية باحملافظات اليت ا وقد قام امل
 حيث أثبتت التجربة أن ١٩٩٥ وحىت عام ١٩٩٣كليات للطب كمرحلة جتريبية وذلك من عام 

هذه اخلدمات واختاذ اإلجراءات  استخدام هذه املعايري يؤدى إىل اكتشاف أوجه القصور يف
وبة لرفع مستوى اخلدمة ورغم أن هذه املرحلة استهدفت احملافظات اليت ا التصحيحية املطل

كليات طب حىت يتم تدريب الطلبة باملراكز النموذجية إال أن بعض اجلامعات استجابت والبعض 
  .اآلخر تقاعس عن التعاون مع املشروع

روع صحة األم مث دخلت جهود حتسني جودة الرعاية الصحية األولية مرحلة جديدة مع بدء مش
  :  حيث تبىن هذا املشروع األهداف التالية١٩٩٦والطفل عام 

  .حتسني املهارات اإلدارية واإلشرافية ملديري اإلدارات باستخدام قائمة مراجعات معايري اخلدمة .١
  .زيادة استخدام اخلدمات الصحية وخاصة خدمات رعاية احلوامل .٢
راكز الرعاية الصحية األولية بكل احملافظات من م % ١٠زيادة عدد املراكز النموذجية لتشمل  .٣

  .احملافظات املستهدفة من % ٤٠وتشمل 
  )اإلشراف(دعم الالمركزية يف التخطيط والتنفيذ واملتابعة  .٤

اخلدمات حىت تتالءم يف تطبيقها مع الوحدات الصحية الصغرية يف الريف  ومن مث مت تطوير معايري
حمافظة بىن سويف كدراسة  وقد بدأ تطبيق الربنامج يف ،قائمة املتابعة كما مت تطوير، املصري

استرشادية حيث مت تدريب كل األطباء يف مراكز الرعاية الصحية األولية باحملافظة على استخدام 
كما مت تدريب فريق إشرايف على مستوى املديرية وآخر ، معايري اخلدمة والتقومي الذايت وحل املشكالت

حمافظة حىت اآلن وهى   امتد تطبيق الربنامج ليشمل أربع عشرةعلى مستوى كل إدارة صحية مث
ومن ،  أسيوط- املنيا-  سوهاج- الفيوم - أسوان - األقصر - قنا -بىن سويف : من الوجه القبلي
 مشال سيناء - الوادي اجلديد- بور سعيد - باإلضافة إىل اإلسكندرية، البحرية: الوجه البحري
  .وجنوب سيناء
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  :  جودة األداء بالربنامجكيفية تقومي
يستخدم فريق الوحدة الصحية املعايري وقائمة املتابعة يف تقومي مدى توافق الوحدة مع : تقومي ذايت
  .مث حتديد املشاكل مث حل املشاكل لزيادة نسبة التوافق، املعايري

 ١٠يف تقومي عدد يستخدم فريق اإلدارة املعايري وقائمة املتابعة : تقومي إشرايف من اإلدارة الصحية
وحدات شهرياً ومناقشة أطباء الوحدات الصحية يف النقاط غري املتوافقة مع املعايري وإعطاء 

  .التوجيهات الالزمة لزيادة نسبة التوافق
وحدة يف ) ٢(يستخدم فريق املتابعة املعايري وقائمة املتابعة يف تقومي عدد : تقومي متابعة من املديرية
عة عمل اإلدارة الصحية ومساعدة الوحدات يف حل بعض املشكالت اليت كل إدارة صحية ملتاب
  .حتتاج تدخل املديرية
يستخدم الفريق املركزي املعايري وقائمة املتابعة لتطبيق النظام وإعطاء : تقومي متابعة مركزي

  .التوجيهات الالزمة مبشاريع حتسني اجلودة
  : ويتكون الفريق اإلشرايف يف املديرية من

  .عام رعاية األمومة والطفولةمدير  -
  .مديرة التمريض -
  .مراقب صحي أول املديرية -

  : ويتكون فريق اإلشراف على مستوى اإلدارة من
  .مساعد مدير اإلدارة -
  .مفتشة التمريض -
  .مراقب صحي أول اإلدارة -

تبع أربع وقد قام الربنامج بتدريب الفريق اإلشرايف باملديرية واإلدارات يف أربع ومثانني إدارة صحية ت
وقد أمثرت هذه اجلهود عن قيام أطباء وحدات  .عشرة مديرية صحية باحملافظات السابق ذكرها

الرعاية الصحية األساسية بتحسني اخلدمات املقدمة يف جماالت رعاية صحة األم والطفل وقيام 
وقد بلغت هذه . عدد من الوحدات بعمل مشروعات لتحسني مؤشرات العمل يف الوحدات

ويظهر يف امللحق ،  مشروعا وجار تقييم الباقي٨٨ مشروعا مت تقييم عدد ١٥٣عات حىت اآلن املشرو
  . اخلاص ذا الفصل نتائج هذه املشروعات يف حمافظيت بىن سويف واإلسكندرية

 قام مشروع رفع الكفاءة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية بإصدار دليل ضمان ١٩٩٨يف عام 
حيتوى على اثنيت عشرة جمموعة من املعايري تغطى نشاط وحدات الرعاية ، اجلودة لتوحيد النظام

 حمافظات معظمها يف وجه ٦الصحية األولية كما مت وضع مؤشرات للجودة ومت تطبيق النظام يف 
  .ري وهى املنوفية والشرقية والبحرية وكفر الشيخ واملنيا وسوهاجحب

 وقد انتقل االهتمام باجلودة إىل مرحلة أخرى جديدة بعد إنشاء إدارة اجلودة باهليكل التنظيمي لديوان وزارة الصحة 
حيث  Health Sector Reform Program  كأحد متطلبات مشروع إصالح القطاع الصحي١٩٩٨سنة 

ارة اجلودة بإعداد أدلة العمل اإلكلينيكي حلزمة اخلدمات املقدمة بوحدات ومراكز طب قامت إد
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كما ، األسرة مستعينة مبا مت إعداده مسبقاً عن طريق املشروعات القومية وهيئة التأمني الصحي
  : قامت إدارة اجلودة بإعداد أداة العتماد الوحدات الصحية يف ااالت اآلتية

  .حقوق املرضى -
ية املرضى وتشمل التشخيص والعالج ورعاية احلوامل والتطعيمات وتنظيمرعا -

  .األسرة وخدمات الطفولة املتكاملة ومتابعة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم 
ختتص بالتعقيم (األمن والسالمة وتشمل سالمة البيئة والسالمة اإلكلينيكية  -

  .والصحة املهنية للعاملني) ومكافحة العدوى
إن (وتنقسم إىل اإلكلينيكية وتشمل الصيدلة واملعمل واألشعة: ساعدةاخلدمات امل -

وغري اإلكلينيكية وتشمل إدارة املمتلكات وتأمني التجهيزات وخدمات املغسلة ) وجدت
  ).إن وجد(واملطبخ 

  .إدارة املعلومات -
  .أنشطة التحسني املستمر للجودة -
  .نظام طب األسرة: الرعاية املتكاملة -
  .اإلدارة -
  :  أداة االعتماد يف كل من ااالت السابقة علىوتعتمد
  .املالحظة باستخدام قائمة املراجعة -
  .مراجعة عدد عشرة ملفات مرضى -
  .املقابلة الشخصية لعدد عشرة من املرضى املترددين على الوحدة -
وتشمل مدير الوحدة ومخسة من األطباء وكذلك  املقابلة الشخصية للعاملني بالوحدة -

عدد اثنني من العاملني باملغسلة واثنني من العاملني بإدارة املمتلكات مخسة ممرضات و
  .وتأمني التجهيزات وأحد املسئولني مبكافحة العدوى

باحملافظات املستهدفة للعمل يف جلان   من العاملني٤٥هذا وقد قامت إدارة اجلودة حىت اآلن بتدريب 
يف ثالث حمافظات هي اإلسكندرية واملنوفية االعتماد ومت اعتماد ثالثني وحدة ومركز لطب األسرة 

  .وسوهاج
  : وتنقسم الوحدات طبقاً ألداة االعتماد إىل ثالث فئات حسب نسب تطابقها مع املتطلبات وهى

ومتنح اعتماداً ملدة سنتني يعاد بعده تقييمها  % ٨٠وحدات تتطابق بنسبة اكثر من  -
  .واعتمادها

ح اعتماداً ملدة سنة واحدة على أن تستكمل ومتن % ٨٠، ٥٠بني  وحدات تتطابق بنسبة -
  .املتطلبات خالل هذه السنة إلعادة اعتمادها

 شهور لتحسني ٦وال متنح اعتماداً بل متنح مهلة  % ٥٠وحدات تتطابق بنسبة اقل من  -
  .األداء حىت تتوافق مع املتطلبات ويعاد تقييمها

ا لتحسني اجلودة حىت اآلن مت توثيق وقد قامت الوحدات اليت منحت االعتماد بعمل سبعني مشروع
  .مخسني منها



١٥٢  

وتقوم إدارة اجلودة حالياً بإعداد هيكل تنظيمي على مستوى احملافظات يشمل مديراً للجودة على 
مستوى املديرية وجلنة للجودة على مستوى املديرية وجلاناً للجودة على مستوى اإلدارات وفرق جودة 

 وحدة ٥٠٠ف اخلطة املستقبلية إلدارة اجلودة اعتماد على مستوى الوحدات الصحية وتستهد
  .ومركز لطب األسرة على املستوى القومي

  يف جمال خدمات املستشفيات: ثانياً
لعل هيئة التأمني الصحي هي أول من بدأ االهتمام جبودة األداء يف جمال خدمات املستشفيات حيث 

دف حتسني أداء األطباء وحتسني قامت يف الثمانينيات بإعداد أدلة العمل يف بعض ا االت اإلكلينيكية
وىف عام ، نظام املعلومات ألغراض تعليمية واقتصادية إال أنه مل يتم تطبيق برنامج متكامل يف هذا اال

بتنفيذ جتربة ) Cost Recovery for Health Project ( قام مشروع استرداد تكاليف العالج١٩٩٣
 من خالل إعداد أدله العمل وإجراءات قياسية يف جماالت مكافحة حتسني اخلدمات باملستشفيات

  .العدوى وسري اإلجراءات الطبية واإلدارية واملالية
واستهدف برنامج ضمان اجلودة مبشروع استرداد تكاليف العالج تطبيق برنامج عملي وفعال 

ة غرب  مايو بالقاهرة ومستشفى القنطر١٥لضمان اجلودة ومت اختيار كل من مستشفى 
 مايو تضمنت ١٥باإلمساعيلية كتجربة استرشادية ومت بالفعل وضع خطة عمل ملستشفى 

  : الرؤية املستقبلية ورسالة املستشفى والغايات اآلتية
  .يئة املناخ العام وشحن الطاقات اجلماعية خللق اجتاه إجيايب حنو برنامج ضمان اجلودة -
  .خلدمات الصحيةاستكمال البنية األساسية الالزمة لتقدمي ا -
  . زيادة عدد املترددين عن طريق رفع مستوى اخلدمة -
  .حتقق رضاء املرضى والعاملني واتمع -

وقد مت وضع أهداف حمدده لكل غاية واألساليب املختلفة لتحقيق األهداف وبناء على ذلك مت 
ختيار كما مت ا، تشكيل جلنة ضمان اجلودة باملستشفى مع حتديد صالحيات وواجبات اللجنة

ويالحظ أنه مت إعادة صياغة وتنسيق خطة العمل عدة مرات على . منسق للربنامج وحتديد مهامه
  : فترات وقام الفريق برصد العقبات التالية

  .ضعف التزام اإلدارة جتاه اللجنة -
  .عدم شرعية جلنة ضمان اجلودة -
  .صعوبة التسويق ملفهوم اجلودة -
  .نقص التأهيل الالزم ألداء عمل اللجنة -
  .نقص املوارد -
  .عدم وجود نظام ثابت لعمل اللجنة -

  . دون نتائج مرضية١٩٩٥وقد انتهى الربنامج عام 
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مبىن على ) أداة اعتماد(وتقوم حالياً إدارة اجلودة بالوزارة بإعداد برنامج لتقييم أداء املستشفيات 
  .قياس معايري األداء وجتربتها ميدانياً

فقد بدأت االهتمام باجلودة يف وقت متأخر نسبياً حيث أما بالنسبة للمستشفيات اجلامعية 
، ١٩٩٨ عام ٩٠٠٠/١٩٩٤حصل مستشفى عني مشس التخصصي اجلامعي على شهادة أاليزو 

 وحىت اآلن فإن اجلهود ٢٠٠٢ عام ٢٠٠٠ /٩٠٠٠كما حصل قصر العيين اجلديد على شهادة األيزو 
 حمدودة ومتفرقة وغالباً ما تقتصر على املبذولة يف هذا اال يف املستشفيات اجلامعية تعترب

  .وحدات العالج بأجر
وإذا ما انتقلنا إىل اهليئة العامة للمستشفيات التعليمية جند أن االهتمام باجلودة بدأ حديثاً حيث 

وهناك جهود حثيثة ، ٢٠٠١ سنة٩٠٠٠حصل مستشفى أمحد ماهر التعليمي على شهادة أاليزو 
أما بالنسبة . مستشفى أمحد ماهر يف باقي مستشفيات اهليئةباهليئة لالستفادة من جتربة 

ملستشفيات القطاع اخلاص فلن يتسع اال لنخوض يف تفاصيل جتربة املستشفيات اخلاصة 
  .حيث يتطلب ذلك دراسة منفصلة ترصد الواقع وتقيمه وحتلله بعمق

  دور اجلمعيات األهلية واملؤسسات غري احلكومية: ثالثاً
 Egyptian Society of Quality (ESQua)تأسست اجلمعية املصرية جلودة الرعاية الصحية  ١٩٩٥يف عام 
  : دف
نشر الوعي يف اتمع وبني العاملني يف حقل الرعاية الصحية عن ضمان جودة الرعاية  -

  .الصحية وحتسنها املستمر
لصحية ترسيخ مفهوم أن املستفيد من اخلدمة هو حجر الزاوية جلميع خطط الرعاية ا -

  .ولذا يلزم العمل املستمر لتحقيق احتياجاته وتوقعاته
  .التعاون مع اجلهات املعنية لتعبئة وتنمية وتطوير املوارد البشرية -
التنسيق مع اجلهات املعنية واجلمعيات العلمية والطبية لوضع معايري اجلودة مبا يواكب  -

  .املعايري العاملية ويتناسب مع البيئة احمللية
 شارك فيهما الكثري من خرباء ١٩٩٩، ١٩٩٥اجلمعية بتنظيم مؤمترين قوميني عامي وقد قامت 

كما شاركت اجلمعية يف العديد من الندوات والدورات ، اجلودة على املستوى احمللى والعاملي
كذلك تأسست أيضا مجعية جودة الرعاية التمريضية والبحوث دف حتقيق رعاية . التدريبية

  .الية من خالل ربط البحوث التطبيقية باألداء التمريضي بكافة ختصصاتهمتريضية ذات جودة ع
ويالحظ أنه بدأ حديثاً اهتمام بعض اجلمعيات العلمية الطبية التخصصية بإعداد أدلة العمل 
اإلكلينيكي يف جمال التخصص ومثال ذلك ما قامت به اجلمعية املصرية لدراسة أمراض الكبد 

والبد هنا من , دليل اإلجراءات اإلكلينيكية ألمراض التهاب القولون واجلهاز اهلضمي حيث أعدت 
مراجعة املعايري وإعداد أدلة العمل / التأكيد على أمهية دور هذه اجلمعيات وإشراكها يف وضع 

   .ويتعني إجياد آلية لتفعيل دور هذه اجلمعيات وتنسيق العمل معها يف هذا اال
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هود اليت تبذهلا نقابة األطباء يف هذا اال حيث قامت بتكوين جلنة وال يفوتنا هنا اإلشارة إيل اجل
قومية للجودة من اخلرباء يف هذا اال دف وضع معايري وأدلة العمل للمستشفيات ولكن تعثر 

  .عمل اللجنة بعد عدد حمدود من االجتماعات نظراً لعدم تفرغ أعضائها للمهام املنوطة م
 أنه مت حديثا تأسيس رابطة عربية جلودة الرعاية الصحية لتوحيد جهود الدول وجتدر اإلشارة هنا إىل

  .العربية يف هذا اال وجار اختاذ باقي اإلجراءات الالزمة لتفعيل دور هذه الرابطة يف هذا اال
توسط لشرق امل  وال يفوتنا يف هذا املقام أن نذكر اجلهود احلثيثة اليت يبذهلا حاليا املكتب اإلقليمي

التابع ملنظمة الصحة العاملية الذي قام مؤخرا بوضع دليل اعتماد املستشفيات لدول اإلقليم 
ويتميز هذا الدليل مبراعاة املستويات املختلفة ، وجارى مراجعته حاليا بواسطة جمموعة من اخلرباء

 مبستوى وال متنح املستشفى اعتمادا، للمستشفيات وذلك بوضع املعايري على ثالثة مستويات
ويهدف تبىن هذه . معني إال إذا تطابقت كل الوظائف واإلجراءات فيه مع معايري هذا املستوى

االستراتيجية إىل تشجيع كل املستشفيات على اختالف مستوياا وسعتها السريرة يف خمتلف 
 بالتعاون مع كما قامت املنظمة أيضا. دول اإلقليم االشتراك يف برنامج االعتماد وااللتزام باملعايري

وحدة جودة اخلدمات الصحية بكلية طب عني مشس إلعداد كتيب تدرييب يف جمال إدارة اجلودة 
كذلك تنفيذ ثالث دورات تدريبية لتأهيل القيادات الصحية بدول اإلقليم ، باملؤسسات الصحية

   .لتطبيق وقيادة برامج اجلودة باملؤسسات الصحية باملنطقة

  يم يف جمال جودة اخلدمات الصحيةالتدريب والتعل: رابعاً
لقد صاحب االهتمام بتطبيق جودة الرعاية الصحية يف ااالت السابقة الذكر الكثري من الدورات 

كذلك ، التدريبية وحلقات العمل وخاصة من خالل الربامج القومية وإدارة اجلودة بوزارة الصحة
رة ضمان اجلودة والتحسني املستمر بني ساعدت املؤمترات القومية يف هذا اال على ترويج فك

  .بعض العاملني يف اال الصحي
كذلك قام معهد اجلودة باجلامعة األمريكية بتصميم وعقد عدة دورات تدريبية يف جمال جودة 

كذلك أنشئت وحدة ، الرعاية الصحية مث مت تطويرها إىل درجة دبلوم يف جودة الرعاية الصحية
 تعمل يف جماالت التدريب ١٩٩٩لية الطب جامعة عني مشس عام جلودة اخلدمات الصحية بك

كما ، والبحوث واخلدمات االستشارية يف جمال التحسني املستمر للجودة يف الرعاية الصحية
قامت الوحدة بالتعاون مع اجلمعية املصرية جلودة الرعاية الصحية باختاذ اإلجراءات الالزمة 

مريكي يف جودة الرعاية الصحية بكلية الطب جامعة عني للموافقة على عقد امتحان البورد األ
كما ,  م ومت عقد هذا االمتحان العاملي مبصر يف األعوام الثالثة األخرية٢٠٠٠مشس بدءًا من عام 

قامت كلية الطب جبامعة عني مشس بالتقدم بإنشاء درجة دبلوم يف إدارة جودة للرعاية الصحية 
س والتقومي ومتت املوافقة عليها من قبل جملس اجلامعة ورفعها ومت إعداد الئحة تفصيلية للتدري

للعرض على الس األعلى للجامعات الذي وافق مؤخرا على تضمني هذه الدرجة ضمن خطة 
وال يفوتنا أن ننوه هنا عن جهود املعهد . تطوير الدراسات العليا بكلية الطب جامعة عني مشس

  . التدريب والتدريس يف هذا االالعايل للصحة العامة باإلسكندرية يف
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يتضح مما سبق عرضه أن هناك جهوداً حثيثة يف العقدين األخرين لضمان وحتسني جودة األداء يف 

ولكن جاءت هذه اجلهود ، الرعاية الصحية مبصر وخاصة يف خدمات وزارة الصحة والسكان
لقومية حيث يعمل كل منهم باستراتيجية خمتلفة ودون متفرقة من خالل الربامج واملشروعات ا

ومبعث قلقنا احلقيقي هو . تنسيق وتكامل مع باقي الربامج مما تسبب يف تشتيت اجلهود واملوارد
ولكن تبقى . احتمال انتهاء جهود حتسني اجلودة والعمل باملعايري مع انتهاء هذه املشروعات والربامج

هود يف هذا اال من خالل إدارة اجلودة بوزارة الصحة والسكان هناك بارقة أمل يف استمرار اجل
وخاصة بعد تفعيل اهليكل التنظيمي إلدارة اجلودة على مستوى احملافظات واإلدارات الصحية 
حيث إن الضمان الوحيد الستمرار أنشطة حتسني اجلودة هو تضمني هذه األنشطة يف الربامج 

ذا اإلطار يتعني إجياد آلية للتنسيق بني القطاعات والربامج ويف ه. األفقية باملؤسسات الصحية
املختلفة يف هذا اال كما يتعني إجياد آلية أكثر فعالية لتقييم جودة اخلدمات الصحية مع توحيد 

  . النماذج املستخدمة يف ذلك
ة والبد أن نقر هنا بصعوبة التحديات اليت تواجه برامج حتسني اجلودة يف املؤسسات الصحي

وهناك . القائمة يف مصر يف ظل ما رسخ فيها من ممارسات وثقافات إدارية متوارثة عرب األجيال
الكثري من املعوقات اليت تعرقل مساعي حتسني اجلودة يف املؤسسات الصحية حيث يتصدر هذه 
ن املعوقات عدم التزام اإلدارة العليا بتطبيق نظم اجلودة وعدم انتشار ثقافة اجلودة بني كل م

مقدمي اخلدمة الصحية وكذلك املستفيدين من اخلدمة واتمع ككل وما يترتب على ذلك من 
كذلك ندرة الكوادر البشرية . صعوبة يف تسويق مفهوم اجلودة بني العاملني يف اال الصحي

أيضا ضعف . املؤهلة يف هذا اال والقادرة على قيادة برامج حتسني اجلودة يف املؤسسات الصحية
املخصصات املالية حيث إنه بالرغم من أن حتسني اجلودة حيد من الفاقد يف املوارد ويزيد مردود 

ورمبا حيتاج األمر يف . فإن بداية التطبيق حيتاج إىل دعم البنية التحتية، اخلدمة على املدى البعيد
   .يمهكذلك توفري منوذج عملي مطبق وناجح ميكن تعم، الدول النامية إىل دعم سياسي قوى

ونرى أنه من املقلق تطلع الكثري من املؤسسات احلكومية واخلاصة إىل احلصول على شهادة األيزو 
ورمبا ، حيث إن لنا حتفظات على صالحية هذه املواصفة للمؤسسات الصحية، العاملية يف اجلودة

 ونأمل يف .يرجع ذلك إىل غياب نظم أخرى يف مصر جتيز أو متيز مستوى اجلودة باملؤسسات الصحية
املستقبل القريب إىل تأسيس هيئة مصرية مستقلة أو كيان مستقل العتماد املؤسسات 

كذلك اعتماد املراجعني , الصحية تقوم بوضع املعايري القومية ومراجعتها وحتديثها كل فترة 
ويراعى أن يتم االعتماد بنفقات مقبولة تضمن . وحتديد مواصفام واملهام املنوطة م

ورغم أننا نقدر جهود إدارة . رية التوافق مع املعايري إلعادة االعتماد بعد انتهاء املدة املقررةاستمرا
اجلودة بوزارة الصحة والسكان للبدء يف تطبيق نظام االعتماد مبراكز طب األسرة والعمل على 

املؤسسات إال أننا نفضل أن تبقى جهود إدارة اجلودة إلعداد ، إعداد أداة االعتماد للمستشفيات
  .التابعة هلا لالعتماد وإعادة االعتماد على أن مينح االعتماد هيئة قومية أو جهة مستقلة
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 واملشهود هلا دائماً بالسبق يف العديد من -ومن الغريب أن كليات الطب باجلامعات املصرية 
 أي تنويه عن  تباطأت يف هذا اال حىت إنه مل يتم حىت اآلن تضمني املناهج الدراسية-ااالت 

ولوال جهود متواضعة بدأا كلية طب عني مشس وكلية طب ، إدارة اجلودة يف الرعاية الصحية
قناة السويس للتنويه عن مفهوم جودة الرعاية الصحية ضمن منهج طب اتمع لقلنا إن 

جلدير به ونأمل يف املستقبل القريب أن يلقى هذا اال االهتمام ا, كليات الطب ختلفت عن الركب 
وأن تتعاون كليات الطب مع وزارة الصحة والسكان والربامج القومية لتدريب طلبة كلية الطب 
على استخدام معايري اخلدمة وقائمة املراجعات ومهارات حل املشاكل وأدوات حتسني اجلودة وذلك 

تدريب العملي أثناء التدريب العملي والزيارات امليدانية ملراكز ووحدات طب األسرة ضمن منهج ال
  . ملادة طب اتمع

وجتدر اإلشارة هنا أن مناهج برنامج الزمالة املصرية التابع لوزارة الصحة ختلو من أي حمتوى يف 
وحنب أن نشدد هنا على أمهية تضمني هذا اجلزء يف برامج الزمالة ، إدارة جودة الرعاية الصحية

تشفيات اليت يتم ا التدريب لربنامج كما جيب على املس. املصرية وخاصة زمالة طب األسرة
الزمالة أن تنشئ نظام جودة موثقاً ومطبقاً بفاعلية وجيب على اإلدارة العليا ذه املستشفيات 

  .أن توفر أدلة على التزامها بتطوير وتطبيق نظام إدارة اجلودة
ودة يف الرعاية وىف النهاية فإننا نتطلع يف القريب العاجل إىل إصدار وثيقة قومية لسياسة اجل

الصحية توضح الرؤية القومية واألهداف األستراتيجية واخلطوات العملية يف هذا اال وتكون 
  .مبثابة ميثاق تتطلع إليه كل املؤسسات الصحية مبصر
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  فحمافظة بين سوي: أوالً
        متوسط تردد احلامل: ١مؤشر 

 تاريخ بداية املشروع اسم الوحدة م
متوسط النسبة 

 قبل التحسني

متوسط النسبة 
 بعد لتحسني

 مشروعات حققت نتائج ومازال التحسني مستمرا. أ

 ٤,٥ ٠,٦ ٢٠٠١فرباير  بيليفيا ١

 ٣,٩ ٠,٩ ٢٠٠١يونيو  ابسوج ٢

 ٣ ١,٣ ٢٠٠١أكتوبر  أنفسط ٣

 ٣,٣ ٠,٩ ٢٠٠١وبر أكت املماليك ٤

 ٣ ١,١ ٢٠٠١ديسمرب  النويرة ٥

 ٣,٣ ٠,٥ ٢٠٠١ديسمرب  تلت ٦

 ٤,٢ ١ ٢٠٠٢يناير  نزلة املشارقة ٧

 ٢,٦ ٠,٨ ٢٠٠٢يناير  منشأة األمراء ٨

 ٤,٤ ٠,٨ ٢٠٠٢فرباير  براوة ٩

 ٢,٥ ١,٤ ٢٠٠٢مارس  انزلة حن ١٠

 ٢,٧ ٠,٩ ٢٠٠٢يوليه  ننا ١١

 ٣,٩ ٠,٩ ٢٠٠٢يوليه  كوم أدرجية ١٢

 ٣,٤ ٠,٨  اإلمجايل 

  مشروعات مل حتقق نتائج أو توقف العمل ا-ب

  ٢,٣  ٢,٧ ٢٠٠٢يناير   العواونة ١
        ٢,٣        ٢,٧         اإلمجايل 

  
        نسبة تغطية فحص اهليموجلوبني يف عمر سنة: ٢مؤشر 

 تاريخ بداية املشروع اسم الوحدة م
متوسط النسبة 

 قبل التحسني

متوسط النسبة 
 بعد التحسني

 مشروعات حققت نتائج ومازال التحسني مستمرا. أ

 %٩٠,٧ %صفر ٢٠٠٢أغسطس  طنسا بين مالو ١

 %٩٠,٧ %صفر  اإلمجايل 

 مشروعات مل حتقق نتائج أو توقف العمل ا. ب

  %٢٦,١  %صفر ٢٠٠٢فرباير  أبسوج ١
        %٢٦,١        %صفر         اإلمجايل 
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        نسبة تغطية الوالدات للحوامل اجلدد: ٣مؤشر 

 تاريخ بداية املشروع لوحدةاسم ا م
متوسط النسبة 

 قبل التحسني

متوسط النسبة 
 بعد التحسني

 %٣٥ %٢١,٤ ٢٠٠٢يناير رعاية طفل ناصر ١

 %٣٥ %٢١,٣  اإلمجايل 

  حمافظة اإلسكندرية: ثانياً
        متوسط تردد احلامل: ١مؤشر 

 اسم الوحدة م
تاريخ بداية 

 املشروع

متوسط النسبة 
 قبل التحسني

سبة متوسط الن
بعد التحسني 

 ٢٠٠٢ديسمرب 

 ٥٠١ ١٠٧ ٢٠٠٠إبريل  مركز طيب القباري ١

 ٣,٨ ١,٦ ٢٠٠٠مايو رعاية طفل كرموز ٢

 ٣,٩ ١,٩ ٢٠٠١يونيو  رعاية طفل حمرم بك ٣

 ٣ ١,٩ ٢٠٠١يوليو  برج العرب ٤

 ٣,٢ ١,٥ ٢٠٠١يوليو الريفية املنتزة ٥

 ٤,١ ٢,٩ ٢٠٠١ديسمرب  مركز طيب باكوس ٦

 ٣,٢ ٢,٥ ٢٠٠٢يناير  طيب دنامركز  ٧

 ٢,٦ ٢,٣ ٢٠٠٢يناير  وحدة طومسون ٨

 ٣,١ ٢,٩ ٢٠٠٢يناير  رعاية طفل أبو قري ٩

 ٣,٩ ٣,٦ ٢٠٠٢يناير  رعاية األمومة باحلضرة ١٠

 ٢,٦ ١,٩ ٢٠٠٢فرباير  وحدة كينج مريوط ١١

 ٣,٨ ٢,٤ ٢٠٠٢فرباير  وحدة يج ١٢

 ٣,١ ١,٨ ٢٠٠٢فرباير  رعاية طفل اهلانوفيل ١٣

 ٣,٤ ٢,٥ ٢٠٠٢مارس  وحدة أبو صري ١٤

        ٣,٨        ٢,٤                اإلمجايل        
  

 نسبة تغطية رعاية الطفل حديثي الوالدة: ٢مؤشر 

 اسم الوحدة م
تاريخ بداية 

 املشروع

  متوسط النسبة
 قبل التحسني

متوسط النسبة 
بعد التحسني 

 ٢٠٠٢ديسمرب

 %٦٩,٥ %٣٤,٤ ٢٠٠٠ديسمرب رعاية طفل كرموز ١

 %٨٦,٤ %٧,٢ ٢٠٠١أغسطس العامرية فلرعاية ط ٢

 %٩٢,٢ %٥٨,٦ ٢٠٠٢يناير وحدة الورديان ٣

  %٦٤,٥  %٦٢,١  ٢٠٠٢فرباير  رعاية طفل أبو قيري  ٤
        %٨٧,٣        %٥٣,١                 اإلمجايل        
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 نسبة تغطية احلوامل اجلدد خبدمات الرعاية

 اسم الوحدة م
تاريخ بداية 

 املشروع

متوسط النسبة قبل 
 التحسني

  بعدمتوسط النسبة 
 التحسني

 %٥٥,٣ %٥٥,٣ ٢٠٠١يونيو  مركز طيب مسوحة ١

 %٥٤,٦ %٣٣,٤ ٢٠٠١ديسمرب  اجلمرك ٢

 %٧٠٣٤ %٣٣,٢ ٢٠٠١ديسمرب  رعاية طفل اللبان ٣

        %٦٠,٢        %٤٠,٦                اإلمجايل        
  

        نسبة تغطية الوالدات للحوامل اجلدد: ٣مؤشر 

 اسم الوحدة م
تاريخ بداية 

 املشروع

متوسط النسبة 
 قبل التحسني

متوسط النسبة 
 بعد التحسني

 %٣٠,٧ %٢١,٦ ٢٠٠١يونيه اجلمرك ١

 %٢٨,٢ %١٦,٣ ٢٠٠١يونيه القباري ٢

 %٣٧ %٣٥,١ ٢٠٠١ديسمرب  مركز طيب باكوس ٣

 %١١,٤ %٩,٦ ٢٠٠٢مايو  رعاية طفل العامرية ٤

  %٢٠,٧  %٢٠,١  ٢٠٠٢يونيو   رعاية طفل حمرم بك  ٥
        %٢٥,٧        %٢٠,٥                اإلمجايل        
هذا املؤشر صعوبات كبرية نتيجة حلدوث حالة وفاة يف رعاية طفل كرموز مما أثر على مجيع حاالت واجه : ملحوظة

  .الوالدة يف دور الوالدة باحملافظة
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حياول هذا الفصل من التقرير إلقاء الضوء على حالة الصحة يف مصر من خالل عرض عدد من 
 أو مبحددات حاكمة للحالة الصحية، املؤشرات املختارة واليت تتعلق باحلالة الصحية للمواطنني

مت اختيار هذه املؤشرات باالستعانة بتقسيم . ات بعض الدول األخرى املختارةمبؤشرومقارنتها 
مع إجراء بعض التعديالت وفقاً لتوفر البيانات عن ، )WHO ( ملنظمة الصحة العامليةاملؤشرات

  : وميكن تصنيف املؤشرات اليت مت اختيارها كما يلي. الواقع املصري

1 .���	�� �������� �� !" �����  
  وزيع املواردت. أ
  ). مليون جنيه(إمجايل اإلنفاق االجتماعي على الصحة : ١-أ

باملليون ) ٢٠٠٠/٩٩-٩٠/١٩٩١(تطور اإلنفاق علي الصحة يف مصر وذلك خالل الفترة ): ١-١(جدول 
  جنيه

  عام
االنفاق على الصحة 

 )باملليون جنيه(

١٩٩٠/١٩٩١ 742.1 

١٩٩١/١٩٩٢ 886.2 

١٩٩٢/١٩٩٣ 1033.7 

١٩٩٣/١٩٩٤ 1197.2 

١٩٩٤/١٩٩٥ 1400.8 

١٩٩٥/١٩٩٦ 1576.3 

١٩٩٦/١٩٩٧ 1993.7 

١٩٩٧/١٩٩٨ 2129.6 

١٩٩٨/١٩٩٩ 2512.9 

١٩٩٩/٢٠٠٠ 3106.5 

  ١٩٩٩املوازنة العامة للدولة 
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  (%)نسبة مجايل اإلنفاق الصحي إىل إمجايل الدخل القومي : ٢-أ
يف مصر باملقارنة بدول (%) لدخل القومي نسبة مجايل اإلنفاق الصحي إىل إمجايل ا): ٢-١(جدول 
        .أخرى

 ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ الدولة

 ٨,٣ ٧,٩ ٧,٥ ٧,٥ ٧,٤ ٧,٢ الربازيل

 ٥,٣ ٥,١ ٤,٧ ٤,٥ ٤,٢ ٣,٩ الصني

 ٦,٨ ٦,٩ ٦,٤ ٦,٣ ٥,٨ ٥,٧ كوبا

 ٣,٨ ٣,٩ ٤ ٣,٩ ٣,٨ ٣,٧ مصر

 ٤,٩ ٥,١ ٥ ٥,٣ ٥,٢ ٥ اهلند

 ١٠,٩ ١٠,٩ ١٠ ١٠,١ ١٠,٢ ٩,٩ إسرائيل

 ٧,٨ ٧,٤ ٧,١ ٧,٢ ٧ ٧ اليابان

 ٨,٣ ٨,٤ ٨,٤ ٨,٣ ٨,١ ٨,١ كينيا

 ٦ ٥,٦ ٥,١ ٥ ٤,٩ ٤,٧ كوريا
 ٥,٣ ٥,٦ ٥,٩ ٥,٨ ٥,٤ ٥,٥ روسيا

 ٥,٣ ٥,٤ ٥,٧ ٥,١ ٥,١ ٥,٣ السعودية

 ٨,٨ ٨,٨ ٨,٧ ٩ ٩,٢ ٨,٤ جنوب إفريقيا

 ٧ ٧ ٦,٨ ٦,٤ ٦,٦ ٦,٨ تونس
 ٧,٣ ٧,١ ٦,٨ ٦,٨ ٧ ٧ إجنلترا

 ١٣ ١٣ ١٢,٩ ١٣ ١٣,٢ ١٣,٣ واليات املتحدةال
  ٢٠٠٢ – منظمة الصحة العاملية -تقرير الصحة يف العامل 

  

يف مـصر   (%) نسبة اإلنفاق اخلاص على الصحة إىل إمجـايل اإلنفـاق الـصحي             : ٣-أ
  .باملقارنة بدول أخرى

 مصر باملقارنة يف(%) نسبة اإلنفاق اخلاص على الصحة إىل إمجايل اإلنفاق الصحي ): ٣-١(جدول 
        .بدول أخري

 ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ الدولة

 ٥٩,٢ ٥٧,٢ ٥٦ ٥٦,٥ ٥٩,٦ ٥٧,٣ الربازيل

 ٦٣,٤ ٦٢ ٦١ ٦٠ ٥٧,٨ ٥٣,٣ الصني

 ١٠,٨ ١١,٤ ١٢,٤ ١٢,٥ ١٠,٥ ٩,٨ كوبا

 ٥٣,٩ ٥٣,٦ ٥٤ ٥٤,١ ٥٥,٤ ٥٦,١ مصر

 ٨٢,٢ ٨٢,١ ٨١,٦ ٨٤,٣ ٨٤,٤ ٨٣,٨ اهلند

 ٢٤,١ ٢٢,٣ ٢٣ ٢١,٣ ٢١,٤ ٢٥,٦ إسرائيل

 ٢٣,٣ ٢٢ ٢٢,٦ ٢٠,٥ ١٩,٧ ٢١,٨ اليابان

 ٧٧,٨ ٧٣,٥ ٧٣,٨ ٧٣,٨ ٧٢,٧ ٧٣,٤ كينيا

 ٥٥,٩ ٥٦,٩ ٥٣,٨ ٥٩ ٦١,٢ ٦٣,٥ كوريا

 ٢٧,٥ ٣٥,٣ ٣١,١ ٢٧,١ ٢١,٩ ١٨,٥ روسيا

 ٢٠,٩ ٢٠,٧ ٢٠,٩ ٢١,٥ ٢٢ ٢١,٣ السعودية

 ٥٧,٨ ٥٧,٤ ٥٧,٦ ٥٣,٩ ٥٣,١ ٥١,٣ جنوب إفريقيا

 ٢١,٨ ٢١,٢ ٢٠,٩ ٢٢,٣ ٣٢,٥  ٤٣,٩ تونس

 ١٩ ١٩,٨ ٢٠,١ ٢٠,١ ١٧,١ ١٦,١ إجنلترا

 ٥٥,٧ ٥٥,٧ ٥٥,٥ ٥٤,٨ ٥٤,٥ ٥٤,٧ الواليات املتحدة

  ٢٠٠٢ - منظمة الصحة العاملية -تقرير الصحة يف العامل 
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  (%).نسبة اإلنفاق احلكومي على الصحة إىل إمجايل اإلنفاق الصحي : ٤-أ
يف مصر باملقارنة (%) حلكومي على الصحة إىل إمجايل اإلنفاق الصحي نسبة اإلنفاق ا): ٤-١(جدول 

  .بدول أخري
        الدولة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠
 الربازيل 42.7 40.4 43.5 44 42.8 40.8

 الصني 46.7 42.2 40 39 38 36.6

 كوبا 90.2 89.5 87.5 87.6 88.6 89.2

 مصر 43.9 44.6 45.9 46 46.4 46.1

 اهلند 16.2 15.6 15.7 18.4 17.9 17.8

 اسرائيل 74.4 78.6 78.7 77 77.7 75.9

 اليابان 78.2 80.3 79.5 77.4 78 76.7

 كينيا 26.6 27.3 26.2 26.2 26.5 22.2

 كوريا 36.5 38.8 41 46.2 43.1 44.1

 روسيا 81.5 78.1 72.9 68.9 64.7 72.5

 السعودية 78.7 78 78.5 79.1 79.3 79.1

 جنوب افريقيا 48.7 46.9 46.1 42.4 42.6 42.2

 تونس 56.1 67.5 77.7 79.1 78.8 78.2

 اجنلترا 83.9 82.9 79.9 79.9 80.2 81

 الواليات املتحدة 45.3 45.5 45.2 44.5 44.3 44.3

  ٢٠٠٢ – منظمة الصحة العاملية -تقرير الصحة يف العامل 

  

  (%).ايل اإلنفاق احلكومي نسبة اإلنفاق احلكومي على الصحة إىل إمج: ٥-أ
يف مصر باملقارنة (%) نسبة اإلنفاق احلكومي على الصحة إىل إمجايل اإلنفاق احلكومي ): ٥-١(جدول 

        .بدول أخري
 الدولة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠

 الربازيل 8.3 8.3 9.1 9 9.3 8.4

 الصني 15.5 15.2 14.7 13.7 12 11

 وباك 8 9.3 10 10.3 11.8 13.5

 مصر 4.8 5.2 5.9 6.5 6.2 6.5

 اهلند 4.7 4.7 4.7 5.6 5.7 5.3

 اسرائيل 15.7 16.8 14.6 14.3 15.9 15.7

 اليابان 15.1 15.2 16.2 13.2 15.3 15.4

 كينيا 6.6 7.2 8 8.1 8.1 8.1

 كوريا 8.6 9.1 9.4 9.6 10.2 11.2

 روسيا 11.7 10.4 10.6 12.3 11.9 14.5

 السعودية 13.3 14 12.2 11.1 13.9 14.6

 جنوب افريقيا 12.6 12.6 12.4 11.3 11.1 11.2

 تونس 11.5 13.5 15.7 16.9 17.3 17.2

 اجنلترا 13.1 13.5 13.2 13.7 14.6 14.9

 الواليات املتحدة 16.8 17 17.2 16.8 16.7 16.7

  ٢٠٠٢ - منظمة الصحة العاملية -تقرير الصحة يف العامل 
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در اخلارجيــة لإلنفــاق علــى الــصحة إىل اإلنفــاق احلكــومي علــى   نــسبة املــصا: ٦-أ
  (%).الصحة 

يف (%) نسبة املصادر اخلارجية لإلنفاق على الصحة إىل اإلنفاق احلكومي على الصحة ): ٦-١(جدول 
        . مصر باملقارنة بدول أخري

 الدولة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠

 الربازيل 0.4 0.4 0.8 1.2 1.2 1

 الصني 0.8 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6

 كوبا 0.1 0 0.2 0.1 0.3 0.2

 مصر 5.7 5.8 4.2 4.5 3.8 3.8

 اهلند 13.2 12.8 14.8 13.1 12.5 12.4

 اسرائيل 0 0 1.4 0 0.3 0.4

 اليابان 0 0 0 0 0 0

        كينيا 32.3 26.1 26.9 29.8 32.3 38.3

 كوريا 0 0 0 0 0 0

 روسيا 0.3 0.4 0.5 1.7 5.8 4.4

 السعودية 0 0 0 0 0 0

 جنوب افريقيا 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

 تونس 1.2 0.9 0.9 0.7 0.6 0.7

 اجنلترا 0 0 0 0 0 0

 الواليات املتحدة 0 0 0 0 0 0

  ٢٠٠٢ – منظمة الصحة العاملية -تقرير الصحة يف العامل 
  

  (%).لى الصحة نسبة إنفاق األمان االجتماعي على الصحة إىل اإلنفاق احلكومي ع: ٧-أ
يف (%) نسبة إنفاق األمان االجتماعي على الصحة إىل اإلنفاق احلكومي على الصحة ): ٧-١(جدول 

        . مصر باملقارنة بدول أخري
 الدولة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠

 الربازيل 0 0 0 0 0 0

 الصني 62.1 60 58 53 51.4 50.7

 كوبا 17.7 13 20.9 19.4 11 10.6

 مصر 27.9 28.3 28 28.4 29.5 29.5

 اهلند 0 0 0 0 0 0

 اسرائيل 23.8 24.9 25.6 26.3 24.3 25.8

 اليابان  84.7 84.4 89 84.8 84 89.1

 كينيا 13.4 13 13.3 13.1 12.8 15.2

 كوريا 69.6 71 71.9 74.5 75.2 77.3

 روسيا 28.1 31.5 33.8 36.3 36.9 24.5

 السعودية 0 0 0 0 0 0

 جنوب افريقيا 0 0 0 0 0 0

 تونس 37.2 42.2 45.3 47.1 47.8 47.6

 اجنلترا  11.3 11.3 11.9 12.2 11.6 11.2

 الواليات املتحدة 32.1 32.8 32.2 33.4 33.3 33.7

  ٢٠٠٢ - منظمة الصحة العاملية -تقرير الصحة يف العامل 



١٦٥ 

  عدالة التوزيع. ب
  ).كيبالدوالر األمري(معدل اإلنفاق الصحي للفرد : ١-ب

        . يف مصر باملقارنة بدول أخري) بالدوالر األمريكي(معدل اإلنفاق الصحي للفرد ): ٨-١(جدول 
 الدولة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠

 الربازيل 319 355 365 351 248  267

 الصني 22 28 33 36 40 45

 كوبا 112 121 131 138 157 169

 مصر 36 41 46 48 52 51

 اهلند 20 21 23 22 23 23

 إسرائيل 1653 1823 1819 1767 1888 2021

 اليابان 2950 2594 2467 2213 2631 2908

 كينيا 27 27 31 33 29 28

 كوريا 508 568 523 354 486 584

 روسيا 126 153 167 112 71 92

 السعودية 397 408 411 387 394 448

 جنوب إفريقيا 318 324 322 275 269 255

 تونس 137 142 133 145 155 145

 إجنلترا 1357 1422 1531 1657 1753 1747

 الواليات املتحدة 3621 3762 3905 4068 4252 4499

  ٢٠٠٢ – منظمة الصحة العاملية -تقرير الصحة يف العامل 

  

  ).بالدوالر األمريكي(معدل اإلنفاق احلكومي الصحي للفرد : ٢-ب
        . يف مصر باملقارنة بدول أخري) بالدوالر األمريكي(ي للفرد معدل اإلنفاق احلكومي الصح): ٩-١(جدول 

 الدولة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠

 الربازيل 203 203 231 234 243 257

 الصني 44 48 54 60 67 75

 كوبا 112 126 139 144 161 166

 مصر 44 49 55 58 61 64

 اهلند 9 9 10 12 13 13

 إسرائيل 1321 1510 1527 1515 1699 1776

 اليابان 1277 1365 1455 1343 1443 1540

 كينيا 28 30 30 31 31 26

 كوريا 196 238 271 294 330 401

 روسيا 300 277 284 263 245 293

 السعودية 536 506 512 576 542 541

 جنوب إفريقيا 271 296 294 262 272 280

 تونس 186 234 280 316 348 369

 إجنلترا 1103 1179 1184 1223 1340 1437

 الواليات املتحدة 1639 1714 1767 1810 1883 1992

  ٢٠٠٢ – منظمة الصحة العاملية -تقرير الصحة يف العامل 



١٦٦ 

  .توزيع فريق العمل بالقطاع الصحي: ٣-ب
) وزارة الصحة فقط(توزيع فريق العمل بالقطاع الصحي مبناطق مصر اجلغرافية ): ١٠-١(جدول 
        .نسمة آلف ١٠٠لكل 

 النطاق اجلغرايف أطباء متريض

 احملافظات احلضرية 99 99

 حمافظات الوجه البحري 67.4 143

 حمافظات الوجه القبلي 56 89

 احلدود 110 212

  ).١٩٩٨/١٩٩٩( مصر –تقرير التنمية البشرية 

  

 – ١٩٨٠( آلف نسمة ١٠٠توزيع فريق العمل بالقطاع الصحي مبصر لكل ): ١١- ١(جدول 
١٩٩٨(.        

        عامال أطباء متريض املصدر مالحظات
 ١ .. 110 ١٩٨٠ 

 ١٩٨٢ 54 91 2 وزارة الصحة فقط

 3 125 125 ١٩٨٤ 

 ٤ 128.2 129.8 ١٩٨٤-١٩٨٩ 

 ١ .. 160 ١٩٩٠-١٩٩٩ 

 ١٩٩٤ 65 86 ٢ وزارة الصحة فقط

 ١٩٩٨ 69 116 ٥ وزارة الصحة فقط

  مل يذكر.. 

  ).١٩٩٠(تقرير التنمية البشرية العاملي . ٣  ).١٩٩٦( مصر –تقرير التنمية البشرية . ٢  )٢٠٠٢(ويل  البنك الد–مؤشرات التنمية العاملية . ١

  ).٢٠٠١( مصر –تقرير التنمية البشرية . ٥    ).١٩٩٣(تقرير التنمية البشرية العاملي . ٤

  

ف لأ ١٠٠توزيع فريق العمل بالقطاع الصحي يف مصر باملقارنة مع دول أخرى لكل ): ١٢-١(جدول 
        .نسمة

 عام صيادلة        عام

أطباء 
 عام متريض عام قابالت عام أسنان

أطباء 
 بشريني

 الدولة

 الربازيل 127.2 1996 41.3 1996 … … 85.1 1996 … …

 الصني 161.7 1998 98.6 1998 3.9 1998 … … … …

 كوبا 530.4 1997 677.6 1997 … … 84.5 1997 … …

 مصر 202 1996 233 1996 .. .. 25 1996 56 1996

 اهلند 48 1992 45 1992 … … … … … …

 اسرائيل 385 1998 613 1998 18.6 1998 116 1998 60.5 1998

 اليابان 193.2 1996 744.9 1996 18.9 1996 68.6 1996 … …

 كينيا 13.2 1995 90.1 1995 … … 2.2 1995 … …

 كوريا 136.1 1997 291.2 1997 … … 33.4 1997 … …

 روسيا 421 1998 821 1998 62.5 1998 32.2 1998 6.2 1998

 السعودية 166 1997 330 1997 .. .. 16 1997 21 1997

 جنوب افريقيا 56.3 1996 471.8 1996 … … 17.8 1996 … …



١٦٧ 

 عام صيادلة        عام

أطباء 
 عام متريض عام قابالت عام أسنان

أطباء 
 بشريني

 الدولة

 تونس 70 1997 286 1997 .. .. 13 1997 17 1997

 اجنلترا 164 1993 497 1989 43.3 1989 39.8 1992 58.2 1992

 الواليات املتحدة 279 1995 972 1996 … … 59.8 1996 … …

  ).WHOSIS(نظام املعلومات اإلحصائي ملنظمة الصحة العاملية 

2 .�$%�	"&�� ��'�(")� �����  
 معدل – معدالت الوفيات –معدالت املواليد (معدالت النمو السكاين .أ

  )ةالزيادة الطبيعي
 مبناطق مصر اجلغرافية عام ةات ومعدل الزيادة الطبيعيمعدالت املواليد ومعدالت الوفي): ١-٢(جدول 
١٩٩٨        

  ةمعدل الزيادة الطبيعي
(%)  

  معدل الوفيات 
 ) نسمة١٠٠٠لكل (

  معدل املواليد 
 ) نسمة١٠٠٠لكل (

 )١٩٩٨عام (النطاق اجلغرايف 

 احملافظات احلضرية 23.3 6.7 1.66

 حمافظات الوجه البحري 25.8 5.9 1.99

 افظات الوجه القبليحم 31.6 7.2 2.44

 احلدود 30.4 4.2 2.62

  ).١٩٩٨/١٩٩٩( مصر –تقرير التنمية البشرية 

  

        ).٢٠٠١ -١٩٦٠( مبصر ةمعدالت املواليد ومعدالت الوفيات ومعدل الزيادة الطبيعي): ٢-٢(جدول 

 املصدر
  معدل الزيادة 

  (%)ةالطبيعي

  معدل الوفيات 
 ) نسمة١٠٠٠لكل (

  معدل املواليد 
 ) نسمة١٠٠٠لكل (

 عامال

١ 2.4 21 45 ١٩٦٠        
١ 2.3 17 40 ١٩٧٠ 

١ 2.1 10 31 ١٩٩١ 

٢ 2 8 28 ١٩٩٥ 

٣ 2 7 27 ١٩٩٦ 

٤ 1.9 7 26 ١٩٩٧ 

٥ 1.9 7 26 ١٩٩٨ 

٦ 1.9 7 26 ١٩٩٩ 

٧ 1.8 6 24 ٢٠٠١ 

  ).١٩٩٨(ال العامل تقرير حالة أطف. ٣  ).١٩٩٧(تقرير حالة أطفال العامل . ٢  ).١٩٩٣(تقرير حالة أطفال العامل . ١

  ).٢٠٠١(تقرير حالة أطفال العامل . ٦  ).٢٠٠٠(تقرير حالة أطفال العامل . ٥  ).١٩٩٩(تقرير حالة أطفال العامل . ٤

  ).٢٠٠٣(تقرير حالة أطفال العامل . ٧



١٦٨ 

        .  مبصر باملقارنة بدول أخرىةمعدالت املواليد ومعدالت الوفيات ومعدل الزيادة الطبيعي): ٣-٢(جدول 
  ةل الزيادة الطبيعيمعد

(%)  

  معدل الوفيات 
 ) نسمة١٠٠٠لكل (

  معدل املواليد 
 ) نسمة١٠٠٠لكل (

2001 1997 1970 2001 1997 1970 2001 1997 1970 

 الدولة

 إسرائيل 27 20 20 7 6 6 2 1.4 1.4

 الربازيل 35 20 19 11 7 7 2.4 1.3 1.2

 السعودية 48 34 34 18 4 4 3 3 3

 اليابان 19 10 9 7 8 8 1.2 0.2 0.1

 تونس 40 24 18 14 6 7 2.6 1.8 1.1

 جنوب إفريقيا 38 30 25 14 8 15 2.4 2.2 1

 كوريا 31 15 13 9 6 6 2.2 0.9 0.7

 كينيا 52 37 35 17 11 13 3.5 2.6 2.2

 مصر 40 26 24 17 7 6 2.3 1.9 1.8

  
  مؤشرات اقتصادية . ب
  . فرد من الدخل القوميإمجايل الدخل القومي ونصيب ال: ١-ب

دوالر (ونصيب الفرد من الدخل القومي ) بليون دوالر أمريكي(إمجايل الدخل القومي ): ٤-٢(جدول 
         باملقارنة بدول أخرى٢٠٠٠مبصر عام ) أمريكي

نصيب الفرد من الدخل 
 القومي

بليون (إمجايل الدخل القومي 
 )٢٠٠٠) (دوالر أمريكي

 الدولة

        ات املتحدةالوالي 9,837.4 34,142
 اليابان 4,841.6  26,755

 اجنلترا 1,414.6 23,509

 اسرائيل 110.4 20,131

 كوريا 457.2 17,380

 روسيا 251.1 8,377

 السعودية 173.3 11,367

 الربازيل 595.5 7,625

 الصني 1,080.0 3,976

 تونس 19.5 6,363

 جنوب افريقيا 125.9 9,401

 مصر 98.7 3,635

 اهلند 457.0 2,358

 كينيا 10.4 1,022

  ).٢٠٠٢( العامل –تقرير التنمية البشرية 



١٦٩ 

  . أولويات أنفاق الدخل القومي: ٢-ب
        . أولويات أنفاق الدخل القومي مبصر باملقارنة بدول أخرى): ٥-٢(جدول 

Total debt 
service 

)as % or GDP(        
(% االنفاق العسكري 
 )من الدخل القومي

االنفاق العام على 
من الدخل (% صحة ال

 )القومي

االنفاق العام على 
من الدخل (% التعليم 

        )القومي
2000 1990 2000 1990 1998 1990 ١٩٨٧-١٩٨٥ ١٩٩٧-١٩٩٥  

 الدولة

 الواليات املتحدة 5.0 5.4 4.7 5.7 5.3 3.1 .. ..

 اليابان .. 3.6 4.6 5.7 0.9 1.0 .. ..

 إجنلترا 4.8 5.3 5.1 5.8 3.9 2.5 .. ..

 إسرائيل 6.7 7.6 3.8 6.0 12.2 8.0 .. ..

 كوريا 3.8 3.7 1.8 2.4 3.7 2.8 3.3  5.1

 كوبا 6.8 6.7 4.9 .. .. .. .. ..

 روسيا 3.4 3.5 2.5 .. 12.3 4.0 2.0 4.6

 السعودية 7.4 7.5 .. .. 12.8 11.6 .. ..

 الربازيل 4.7 5.1 3.0 2.9 1.9 1.3 1.8 10.5

 الصني 2.3 2.3 2.2 2.1 2.7 2.1 2.0 2.0

 تونس 6.2 7.7 3.0 2.2 2.0 1.7 11.6 9.8

 جنوب إفريقيا 6.1 7.6 3.1 3.3 3.8 1.5 .. 3.1

 مصر 4.5 4.8 1.8 .. 3.5 2.3 7.1 1.8

 اهلند 3.2 3.2 0.9 .. 2.7 2.4 2.6 2.2

 كينيا 7.1 6.5 2.4 2.4 2.9 1.8 9.3 4.6

  ).٢٠٠٢( العامل –تقرير التنمية البشرية 

  مؤشرات التعليم. جـ
        .١٩٩٨مبناطق مصر اجلغرافية عام )  عاما١٥ًاكرب من (معدالت تعليم البالغني ): ٦-٢(جدول 

 النطاق اجلغرايف ١٩٩٩-١٩٩٨

 احملافظات احلضرية 75

 حمافظات الوجه البحري 57

 حمافظات الوجه القبلي 47.8

 احلدود 70.1

  ).١٩٩٩( مصر –تقرير التنمية البشرية 
  

        ).٢٠٠٠ – ١٩٧٠(يف مصر )  عاما١٥ًاكرب من (معدالت أمية البالغني ): ٧-٢(جدول 
 (%) نسبة األميني  )١٠٠٠(عدد األفراد األميني 

 كلي ذكور إناث كلي ذكور إناث
 عامال

8,617 5,533 14,150 83.2 53.6 68.4 ١٩٧٠ 

9,909 6,154 16,063 75.3 46.3 60.7 ١٩٨٠ 

11,116 6,752 17,866 66.4 39.6 52.9 ١٩٩٠ 

11,669 7,025 18,687 61.5 36.5 48.9 ١٩٩٥ 

12,253 7,374 19,613 56.2 33.4 44.7 ٢٠٠٠ 

  ).www.uis.unesco.org(موقع إحصائيات اليونسكو 



١٧٠ 

        )٢٠٠٠عام (مقارنة بدول أخرى يف مصر )  عاما١٥ًاكرب من (معدالت أمية البالغني ): ٨-٢(جدول 
 (%) نسبة األميني  )١٠٠٠(عدد األفراد األميني 

 كلي ذكور إناث كلي ذكور إناث
 الدولة

 الربازيل 13.1 13.0 13.2 15,885 7,690 8,195

 الصني 14.8 7.9 22.1 141,903 38,424 103,499

 كوبا 3.3 3.2 3.4 294 141 153

 مصر 44.7 33.4 56.2 19,613 7,374 12,253

 اهلند 42.8 31.6 54.6 286,951 109,367 177,689

 اسرائيل 5.2 3.0 7.3 225 64 162

 كينيا 17.6 11.1 24.0 3,049 954 2,102

 كوريا 2.2 0.9 3.6 831 159 673

 روسيا 0.4 0.3 0.6 535 159 376

 السعودية 23.8 17.0 33.1 2,760 1,092 1,723

 جنوب افريقيا 14.8 14.0 15.4 4,217 1,956 2,260

 تونس 29.0 18.6 39.4 1,928 621 1,307

  ).www.uis.unesco.org(موقع إحصائيات اليونسكو 

3 .����+� ��	�� ��,-. �����  
  املياه النقية والصرف الصحي. أ

النسبة املئوية للوحدات السكنية املتصلة باملياه نقية والصرف الصحي يف مناطق ): ١-٣(جدول 
        .٢٠٠١مصر اجلغرافية عام 

الوحدات املتصلة بالصرف 
 )(%الصحي 

الوحدات املتصلة مبياه 
        النطاق اجلغرايف (%)نقية 

 احملافظات احلضرية 99.8 99.9

 حمافظات الوجه البحري 89.6 98.2

 حمافظات الوجه القبلي 85.9 84.9

        احلدود 90 91.6
  ).٢٠٠٣( مصر –تقرير التنمية البشرية 

ية والصرف الصحي يف مصر النسبة املئوية للوحدات السكنية املتصلة باملياه نق): ٢-٣(جدول 
)٢٠٠١-١٩٨٠(        

 املصدر
الوحدات املتصلة 
 (%)بالصرف الصحي 

الوحدات املتصلة مبياه 
 (%)نقية 

 عامال

١ 70 75 ١٩٨٠        
٢ 54 86 ١٩٩٠-١٩٨٨ 

١ .. 86 ١٩٩٣ 

٣ 84.3 83.3 ١٩٩٥ 

٤ 45.1 82.6 ١٩٩٦ 

٥ 94.5 87.4 ١٩٩٩ 

٦ 93.6 91.3 ٢٠٠١ 

  ).١٩٩٦( مصر –تقرير التنمية البشرية . ٣  ).١٩٩٣( العامل –تقرير التنمية البشرية . ٢  )١٩٩٦( البنك الدويل –ية مؤشرات التنمية العامل. ١

  ).٢٠٠٣( مصر –تقرير التنمية البشرية . ٦  ).١٩٩٩( مصر –تقرير التنمية البشرية . ٥    ).١٩٩٧( مصر –تقرير التنمية البشرية . ٤



١٧١ 

ن الذين يصلهم مياه نقية وصرف صحي يف مصر باملقارنة النسبة املئوية للسكا): ٣-٣(جدول 
        ).٢٠٠٠عام (بدول اخرى 

نسبة السكان الذين 
 (%)يستخدمون ملاء نقي 

نسبة السكان الذين 
        (%)يستخدمون صرف صحي 

        الدولة

 الربازيل 77 87

 الصني 38 75

 كوبا 95 95

 مصر 94 95

 اهلند 31 88

 اسرائيل .. ..

 اليابان .. ..

 كينيا 86 49

 كوريا 63 92

 روسيا .. 99

 السعودية 100 95

 جنوب افريقيا 86 86

 تونس .. ..

 اجنلترا 100 100

 الواليات املتحدة 100 100

  ).٢٠٠٢( العامل –تقرير التنمية البشرية 

  

  التطعيم. ب
        .مصر اجلغرافيةالنسبة املئوية لألطفال اكرب من سنة وتلقوا كافة التطعيمات مبناطق ): ٤-٣(جدول 

 النطاق اجلغرايف )١٩٩٨عام % (

 احملافظات احلضرية 97.3

 حمافظات الوجه البحري 82.4

 حمافظات الوجه القبلي 81.2

 احلدود ..

  ).١٩٩٨/١٩٩٩( مصر –تقرير التنمية البشرية 

  

        .٢٠٠١ وحىت ١٩٨٧النسبة املئوية لتطعيم األطفال اكرب من سن عام منذ ): ٥-٣(جدول 

 صدرامل
تلقوا التطعيم 

 (%)ضد احلصبة 
 املصدر

تلقوا التطعيم 
 (%)ضد الدرن 

 املصدر
تلقوا كافة 
 (%)التطعيمات 

 عامال

 ..  .. 1 85 ١٩٨٧ 

 ..  .. 2 87 ١٩٩١-١٩٨٩ 

٣ 93 ٣ 93  .. ١٩٩١-١٩٩٠ 

٤ 90 ٤ 95  .. ١٩٩٥-١٩٩٢ 

٥ 77 ٥ 91  .. ١٩٩٦-١٩٩٥ 

٦ 92 ٦ 98  .. ١٩٩٧-١٩٩٥ 

٧ 98 ٧ 97  ..  ١٩٩٨-١٩٩٥ 



١٧٢ 

٨ 97 ٨ 99  .. ١٩٩٩-١٩٩٧ 

 ..  .. ٩ 84.3 ١٩٩٨ 

١٠ 95 ١٠ 99  .. ١٩٩٩ 

 ..  .. ٩ 97.9 ٢٠٠١ 

  ).١٩٩٣(تقرير حالة أطفال العامل . ٣      ).١٩٩٣( العامل –تقرير التنمية البشرية . ٢  ).١٩٩٠( العامل –تقرير التنمية البشرية . ١

  ).١٩٩٩(العامل –تقرير التنمية البشرية . ٦     ).١٩٩٨(تقرير حالة أطفال العامل . ٥  ).١٩٩٧(تقرير حالة أطفال العامل . ٤

  ).٢٠٠٣( مصر –تقرير التنمية البشرية . ٩    ).٢٠٠١(العامل –تقرير التنمية البشرية . ٨  ).٢٠٠٠(العامل –تقرير التنمية البشرية . ٧

  ).٢٠٠٢(العامل –تقرير التنمية البشرية . ١٠

  

عدد حاالت اإلصابة املسجلة بامراض يتم التطعيم ضدها يف مصر باملقارنة بدول ): ٦-٣(جدول 
        ).٢٠٠٠عام (أخرى 

 
احلمى 
 الصفراء

 
جممو 

 التيتانوس
 

شلل 
 االطفال

 
السعال 
 الديكي

 

تيتانوس 
حديثي 
 الوالدة

 الدولة دفتريا  حصبة 

 إسرائيل 0  33  0  434  0  أ 1  .. ..

 الربازيل 48  38  40  1044  0  447  85 

 السعودية 0 أ 2815 أ 10 ب 11 أ 0 أ 19 أ 0 أ

 الصني 19  71093  3230  5561  0  .. .. .. ..

 اهلند 3094  22236  1679  27851  265  6694  .. ..

 الواليات املتحدة 4  81  0  6755  0  26  0 

 اليابان 1  22497  0  3787  0  90  0 

 إجنلترا 2  104  0  866  0  ب 2  .. ..

 تونس 0  47  2  1  0  5  .. ..

 جنوب إفريقيا 2  1459  11  8  0  11  0 

 روسيا 838  أ 7428  أ 40 ب 22222 أ 0 ب 49 أ .. ..

 كوبا 0  0  0  0  0  1  0 

 كوريا 0  ب 32088  0 أ 28  0 ب 6  0 ب

 كينيا 15  21002  1278  424  0  628  0 

 مصر 0  2633  321  3  4  597  0 أ

  مل يذكر..       ١٩٩٨عام . ب     ١٩٩٩عام . أ

  ).WHOSIS(نظام املعلومات اإلحصائي ملنظمة الصحة العاملية 



١٧٣ 

4 .�����+� ���	�� ����� �����  
  الوفيات. أ
  .وفيات الرضع دون سن عام: ١-أ

        . مولود حي١٠٠٠ لكل ٢٠٠١وفيات الرضع دون سن عام مبناطق مصر اجلغرافية عام ): ١-٤(جدول 
 النطاق اجلغرايف ) مولود حي١٠٠٠لكل (وفيات الرضع 

 حمافظات الوجه البحري 22.2

 احلدود 25.9

 حمافظات الوجه القبلي 35.7

 احملافظات احلضرية 36.6

  ).٢٠٠٣( مصر –تقرير التنمية البشرية 

  

        . مولود حي١٠٠٠كل ل) ٢٠٠١-١٩٩٠عام (وفيات الرضع دون سن عام مبصر ): ٢-٤(جدول 

 صدرامل
لكل (وفيات الرضع 

 ) مولود حي١٠٠٠
 صدرامل

لكل (وفيات الرضع 
 ) مولود حي١٠٠٠

 صدرامل
لكل (وفيات الرضع 

 عامال ) مولود حي١٠٠٠

  ٢ 62 ١ 76 ١٩٩٠ 

    3 59 ١٩٩١ 

    4 62 ١٩٩٢ 

6 37 5 82 2 66.1 ١٩٩٣ 

    7 40 ١٩٩٥ 

  9 34 ٨ 57 ١٩٩٦ 

  ١١ 54 ١٠ 54 ١٩٩٧ 

13 29.8 ٢ 43.5 ١٢ 51 ١٩٩٨ 

    ١٤ 41 ١٩٩٩ 

    1 37 ٢٠٠٠ 

  ١٦ 30 15 35 ٢٠٠١ 

  ).٢٠٠٠( مصر –املسح الدميوجرايف والصحي . ٢    ).org.childinfo.www(إحصائيات اليونسيف . ١

  ).١٩٩٣(تقرير حالة أطفال العامل . ٤      ).١٩٩٣(تقرير التنمية البشرية العاملي . ٣

  ).١٩٩٦(تقرير التنمية البشرية العاملي . ٦  .)١٩٩٥( منظمة الصحة العاملية -تقرير الصحة يف العامل . ٥

  ).١٩٩٨(تقرير حالة أطفال العامل . ٨      ).١٩٩٧(تقرير حالة أطفال العامل . ٧

  ).١٩٩٩(ير حالة أطفال العامل تقر. ١٠      ).١٩٩٧(تقرير التنمية البشرية العاملي . ٩

  ).٢٠٠٠(تقرير حالة أطفال العامل . ١٢      ).١٩٩٩(تقرير التنمية البشرية العاملي . ١١

  ).٢٠٠١(تقرير حالة أطفال العامل . ١٤      ).١٩٩٩( مصر -تقرير التنمية البشرية . ١٣

  ).٢٠٠٣ ( مصر-تقرير التنمية البشرية . ١٦      ).٢٠٠٣(تقرير حالة أطفال العامل . ١٥

  

        ). مولود حي١٠٠٠لكل ( وفيات الرضع دون سن عام مبصر باملقارنة بدول أخرى): ٣-٤(جدول 
 الدولة ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠

 الربازيل 115 95 70 50 41 32

        الصني 150 85 49 38 37 32



١٧٤ 

 الدولة ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠

 كوبا 39 34 22 12 9 7

 مصر 189 157 119 76 56 37

 نداهل 146 127 113 84 74 69

 إسرائيل 32 24 16 10 7 6

        اليابان 31 14 8 5 4 4

 كينيا 122 96 73 63 73 77

 كوريا 90 43 16 8 6 5

 روسيا 48 29 28 21 18 18

 السعودية 170 118 65 34 27 24

 جنوب إفريقيا 89 80 65 45 50 55

 تونس 170 135 72 41 29 22

 إجنلترا 23 18 12 8 6 6

 يات املتحدةالوال 26 20 13 9 8 7

  ).www.childinfo.org((((إحصائيات اليونسيف 

  

  .وفيات األطفال دون سن مخسة أعوام: ٢-أ
 ١٠٠٠ لكل ١٩٩٨وفيات األطفال دون سن مخسة أعوام مبناطق مصر اجلغرافية عام ): ٤-٤(جدول 

        . طفل دون سن اخلامسة
وفيات األطفال دون سن مخسة أعوام 

 النطاق اجلغرايف ) طفل دون سن اخلامسة١٠٠٠لكل (

 حمافظات الوجه البحري ٣٠,٧

 احملافظات احلضرية ٣١,٢

 احلدود ٤١,٣

 حمافظات الوجه القبلي  ٥٨,٧

  ).١٩٩٩( مصر –تقرير التنمية البشرية 

  

        . طفل دون سن اخلامسة١٠٠٠وفيات األطفال دون سن مخسة أعوام مبصر لكل ): ٥-٤(جدول 

 صدرامل

وفيات األطفال دون سن 
ة أعوام مبصر لكل مخس

 طفل دون سن ١٠٠٠
 اخلامسة

 صدرامل

وفيات األطفال دون سن 
مخسة أعوام مبصر لكل 

 طفل دون سن ١٠٠٠
 اخلامسة

 عامال

   1 300 ١٩٦٠ 

   2 243 ١٩٦٧ 

   3 235 ١٩٧٠ 

   ٢ 238 ١٩٧٢ 

   ٢ 203 ١٩٧٦ 

   ٢ 191 ١٩٧٧ 

   ٢ 157 ١٩٨٠ 

   ٢ 167 ١٩٨١ 

   ٢ 139 ١٩٨٣ 



١٧٥ 

 صدرامل

وفيات األطفال دون سن 
ة أعوام مبصر لكل مخس

 طفل دون سن ١٠٠٠
 اخلامسة

 صدرامل

وفيات األطفال دون سن 
مخسة أعوام مبصر لكل 

 طفل دون سن ١٠٠٠
 اخلامسة

 عامال

   ٢ 130 ١٩٨٥ 

   ٢ 102 ١٩٨٦ 

1 125 ٢ 103 ١٩٨٨ 

   ٢ 85 ١٩٩٠ 

   4 85  ١٩٩١ 

   ٢ 81 ١٩٩٣ 

   5 51 ١٩٩٥ 

٧ 34 ٦ 78 ١٩٩٦ 

3 73 ٨ 73 ١٩٩٧ 

9 69 ٢ 54 ١٩٩٨ 

١١ 52 10 52 ١٩٩٩ 

    12 45 ٢٠٠٠ 

١٤ 39.1 ١٣ 41 ٢٠٠١ 

  ).١٩٩٩(تقرير التنمية البشرية العاملي . ٣  ).٢٠٠٠( مصر –ايف والصحي املسح الدميوجر. ٢  ).١٩٩٠(تقرير حالة أطفال العامل . ١

  ).١٩٩٨(تقرير حالة أطفال العامل . ٦    ).١٩٩٧(تقرير حالة أطفال العامل . ٥  ).١٩٩٣(تقرير حالة أطفال العامل . ٤

  ).٢٠٠٠(رير حالة أطفال العامل تق. ٩    ).١٩٩٩(تقرير حالة أطفال العامل . ٨  ).١٩٩٧( العاملي -تقرير التنمية البشرية . ٧

      ).٢٠٠١( العاملي -تقرير التنمية البشرية . ١١  ).٢٠٠١(تقرير حالة أطفال العامل . ١٠

  ).٢٠٠٣(تقرير حالة أطفال العامل . ١٣        ).org.childinfo.www(إحصائيات اليونسيف . ١٢

  ).٢٠٠٣( مصر –بشرية تقرير التنمية ال. ١٤
  

 طفل دون سن اخلامسة مبصر ١٠٠٠وفيات األطفال دون سن مخسة أعوام مبصر لكل ): ٦-٤(جدول 
        .باملقارنة بدول أخرى

        الدولة ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠١

 الربازيل 177 135 92 60 48 38 36

        الصني 225 120 64 49 46 40 39

 كوبا 54 43 22 13 10 9 9

 مصر 282 235 175 104 71 45 41

 اهلند 242 202 173 123 104 95 93

 اسرائيل 39 27 19 12 7 6 6

 اليابان 40 21 11 6 6 5 5

 كينيا 205 156 115 97 111 120 122

 كوريا 127 54 18 9 6 5 5

 روسيا 64 36 35 21 22 21 21

 السعودية 250 185 85 44 34 29 28

 جنوب افريقيا 130 115 90 60 65 70 71

 تونس 254 201 100 52 37 28 27

 اجنلترا 27 23 14 10 7 7 7

 الواليات املتحدة 30 26 15 10 9 9 8

  ).www.childinfo.org( إحصائيات اليونسيف 
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  .وفيات األمهات: ٣-أ
        ).  مولود حي١٠٠٠٠٠لكل ( وفيات األمهات مبناطق مصر اجلغرافية ): ٧-٤(جدول 

 ) مولود حي١٠٠٠٠٠لكل ( مبناطق مصر اجلغرافية وفيات األمهات 

)١ (١٩٩٣-١٩٩٢ ٢٠٠٠) ٢( ٢٠٠١) ٣( 
 النطاق اجلغرايف

 حمافظات الوجه البحري 132 93 41.8

 احلدود .. 120 50.3

 حمافظات الوجه القبلي 217 89 61.8

 احملافظات احلضرية 233 48 88.9

  ).١٩٩٣(الدراسة القومية لوفيات األمهات . ١

  ).٢٠٠٠(الدراسة القومية لوفيات األمهات . ٢

  ).٢٠٠٣( مصر –تقرير التنمية البشرية . ٣

  

        ).٢٠٠١-١٩٧٩) ( مولود حي١٠٠٠٠٠لكل ( وفيات األمهات مبصر ): ٨-٤(جدول 

 املصدر
  وفيات األمهات مبصر

 ) مولود حي١٠٠٠٠٠لكل  ( 
 العام

١ 78 ١٩٧٩ 

٢ 320 ١٩٨٧-١٩٨٠ 

3 300 ١٩٨٨ 

4 170 ١٩٩٠ 

5 170 ١٩٩٧-١٩٩٠ 

1 174 ١٩٩٣-١٩٩٢ 

4 170 ١٩٩٥ 

6 96 ١٩٩٨ 

7 84 ٢٠٠٠ 

٨ 60.7 ٢٠٠١ 

  ).١٩٩٠( العامل –تقرير التنمية البشرية . ٢      ).١٩٩٣(الدراسة القومية لوفيات األمهات . ١

  ).WHOSIS(املية نظام املعلومات اإلحصائي ملنظمة الصحة الع. ٤      ).١٩٩٣( العامل –تقرير التنمية البشرية . ٣

  ).١٩٩٩( العامل –تقرير التنمية البشرية . ٦  ).٢٠٠٠( منظمة الصحة العاملية -تقرير الصحة يف العامل . ٥

  ).٢٠٠٣( مصر –تقرير التنمية البشرية . ٨      ).٢٠٠٠(الدراسة القومية لوفيات األمهات . ٧

  

        .قارنة بدول أخرىبامل)  مولود حي١٠٠٠٠٠لكل ( وفيات األمهات مبصر ): ٩-٤(جدول 
 ) مولود حي١٠٠٠٠٠لكل ( وفيات األمهات 

١٩٩٠ ١٩٩٥ 
 الدولة

 الربازيل 220 260

 الصني 95 60

 كوبا 95 24

 مصر 170 170

 اهلند 570  440

 اسرائيل 7 8

 اليابان 18 12



١٧٧ 

 ) مولود حي١٠٠٠٠٠لكل ( وفيات األمهات 

١٩٩٠ ١٩٩٥ 
 الدولة

 كينيا 650 1300

 روسيا 75 75

 السعودية 130 23

 جنوب افريقيا 230 340

 تونس 170 70

 اجنلترا 9 10

 الواليات املتحدة 12 12

  ).WHOSIS(نظام املعلومات اإلحصائي ملنظمة الصحة العاملية 

  

  العمر املتوقع عند امليالد. ب
        )٢٠٠١-١٩٧٦(تطور العمر املتوقع عند امليالد يف مصر ): ١٠-٤(جدول 

        العام العمر املتوقع عند امليالد املصدر

1 55 ١٩٧٦ 

2 56 ١٩٨٠ 

٣ 62 ١٩٨٧ 

4 61 ١٩٨٨ 

5 60.3 ١٩٩٠ 

٦ 61 ١٩٩١ 

٧  64 ١٩٩٣ 

٨ 66.7 ١٩٩٤ 

9 65 ١٩٩٥ 

10 65 ١٩٩٦ 

11 66 ١٩٩٧ 

١٢ 67 ١٩٩٨ 

١٣ 67 ١٩٩٩ 

14 67 ٢٠٠٠ 

15 68 ٢٠٠١ 

  ).٢٠٠٠( منظمة الصحة العاملية -تقرير الصحة يف العامل . ٢        ).٢٠٠٣( مصر –تقرير التنمية البشرية . ١

  ).١٩٩٠(تقرير حالة أطفال العامل . ٤        ).١٩٩٠( العامل –ية البشرية تقرير التنم. ٣

  ).١٩٩٣(تقرير حالة أطفال العامل . ٦        ).١٩٩٣( العامل –تقرير التنمية البشرية . ٥

  ).١٩٩٦( مصر –تقرير التنمية البشرية . ٨        ).١٩٩٥( العامل –تقرير التنمية البشرية . ٧

  ).١٩٩٨(تقرير حالة أطفال العامل . ١٠        ).١٩٩٧ (تقرير حالة أطفال العامل. ٩

  ).٢٠٠٠(تقرير حالة أطفال العامل . ١٢        ).١٩٩٩(تقرير حالة أطفال العامل . ١١

  ).٢٠٠٢( العامل –تقرير التنمية البشرية . ١٤        ).٢٠٠١(تقرير حالة أطفال العامل . ١٣

  ).٢٠٠٣(تقرير حالة أطفال العامل . ١٥
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        ).٢٠٠١(العمر املتوقع عند امليالد يف مصر باملقارنة بدول أخرى ): ١١-٤(جدول 
 العمر املتوقع عند امليالد

 كل السكان        ذكور اناث
 الدولة

 اليابان 81.4 77.9 84.7

 اسرائيل 78.5 76.1 80.9

 كوريا 74.9 71.2 78.7

 تونس 71.1 69 73.5

 السعودية 70.5 68.4 73.5

 الربازيل 68.7 65.5 72

 مصر 66.5 65.3 67.8

 جنوب افريقيا 49 47.7 50.3

 كينيا 48.9 48.2 49.6

 روسيا 65.2 58.9  72.3

 الصني 71.2 69.8 72.7

 اجنلترا 77.5 75.1 79.9

 الواليات املتحدة 77 74.3 79.5

 كوبا 76.9 74.7 79.2

 اهلند 60.8 60 60.7

  ).WHOSIS(نظام املعلومات اإلحصائي ملنظمة الصحة العاملية 

  

  ).Healthy life expectancy at birth(العمر املتوقع عند امليالد بدون علة . ج
        ).٢٠٠١(العمر املتوقع عند امليالد بدون علة يف مصر باملقارنة بدول أخرى ): ١٢-٤(جدول 

 العمر املتوقع عند امليالد بدون علة

 كل السكان        ذكور اناث

 الدولة

 اليابان 73.6 71.4 75.8

 إسرائيل 69.4  68 70.8

 كوريا 67.4 64.5 70.3

 تونس 61.3 58.9 63.7

 السعودية 60 57.4 62.5

 مصر 56.7 56.4 57

 الربازيل 56.7 52.2 61.1

 جنوب إفريقيا 41.3 40 42.7

 كينيا 40.8 39.5 42.1

 روسيا 56.7 51.5 61.9

 الصني 63.2 62 64.3

 إجنلترا 69.6 68.4 70.4

 الواليات املتحدة 76.6 66.4 68.8

 كوبا 66.6 64.7 68.5

 اهلند 51.4 51.5 51.3

  ).WHOSIS(نظام املعلومات اإلحصائي ملنظمة الصحة العاملية 



١٧٩ 

   املتوقع فقدها من العمر بسبب العلة عند امليالدواتالسن. دـ
) Expected lost health years at birth(  

العمر بسبب العلة عند امليالد يف مصر باملقارنة بدول  املتوقع فقدها من واتالسن): ١٣-٤(جدول 
        ).٢٠٠١(أخرى 

السنوات املتوقع فقدها من العمر بسبب العلة عند 
 امليالد

        ذكور اناث
 الدولة

 الربازيل 13.3 11.0

 الصني 7.7 8.4

 كوبا 10.0 10.8

 مصر 8.9 10.8

 اهلند 8.4 10.4

 اسرائيل 8.1 10.0

 اليابان 6.5 8.9

 كينيا 8.7 7.5

 كوريا 6.7 8.4

 روسيا 7.4 10.4

 السعودية 10.9 11.0

 جنوب افريقيا 7.7 7.6

 تونس 10.1 9.8

        اجنلترا 6.6 9.0

 الواليات املتحدة 8.0 10.7

  ).WHOSIS(نظام املعلومات اإلحصائي ملنظمة الصحة العاملية 

  

  ).ند امليالدع( عاماً ٦٥النسبة املئوية الحتماالت احلياة حىت سن . هـ
يف مصر باملقارنة ) عند امليالد( عاماً ٦٥النسبة املئوية الحتماالت احلياة حىت سن ): ١٤-٤(جدول 

        ).٢٠٠٠-١٩٩٥(بدول أخرى 
 ٦٥النسبة املئوية الحتماالت احلياة حىت سن 

 ).عند امليالد(عاماً 

 إناث ذكور

 الدولة

 الربازيل 75.4 59.3

 الصني 79.4 70.9

 كوبا 84.1 78.1

 مصر 72.8 63.9

 اهلند 64.7 59.9

 إسرائيل 89.7 85.1

 اليابان 92.1 84.0

 كينيا 43.6 38.5

 كوريا 87.5 72.1

 روسيا 77.0 46.4
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 ٦٥النسبة املئوية الحتماالت احلياة حىت سن 
 ).عند امليالد(عاماً 

 إناث ذكور

 الدولة

 السعودية 78.4 73.4

 جنوب إفريقيا 53.7 40.2

 تونس 75.8 70.6

 إجنلترا 88.3 81.5

 الواليات املتحدة 85.7 77.4

  )٢٠٠٢( منظمة الصحة العاملية - تقرير الصحة يف العامل
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  تعريف

 أو موجودة يف منتج صيديل Pharmacopoeiaأي مادة مدرجة يف دستور لألدوية "يعرف الدواء بأنه 
و حاالت مرضية لصاحل ويكون من شان استخدامها تغيري أو استكشاف نظم فسيولوجية أ

  ".متلقيها

  خصوصيات رئيسية
أما عن اخلصوصيات فهي . وللدواء ثالث خصوصيات رئيسية جعلت له أبعاداً غري عادية، هذا

  : كالتايل
  .اخلصوصية األوىل هي أن الدواء سلعة ال ميكن ملن حيتاجها أن يستغين عنها -
 منذ عرفها اإلنسان ومل تتوقف اخلصوصية الثانية هي أن الدواء سلعة توجد على الدوام -

وكذلك لزوم ، وهي تتطور باستمرار لزوم احلصول على عالج أحسن، احلاجة إليها قط
  .ااة العالجية ملستجدات مرضية جديدة

اخلصوصية الثالثة هي أن االبتكار الدوائي يعتمد على البحث العلمي العميق  -
  .راع يف ااالت الدوائية قيمة كبريةوهو األمر الذي جعل لرباءات االخت، واملتواصل

  أبعاد قضايا الدواء
وغالباً مل تنشأ ، لقد تسببت هذه اخلصوصيات يف توليد وتطوير أبعاداً غري عادية ترتبط بالدواء

وميكن . أبعاداً مماثلة هلا يف األمهية والتعدد والتعقد خبصوص أية سلعة أخرى عرفها اإلنسان
  :  أهم هذه األبعاد إىل– فيما يلي –اإلشارة 
وهو مصطلح مل يشع استخدامه ، "الدواء"بـ " مافيا"شيوع ارتباط استخدام مصطلح  .١

وإذا كان من املفهوم ارتباط هذا املصطلح باملخدرات . عاملياً يف غري املخدرات والسالح والدواء
واء قد فإن ارتباطه بالد، حيث لكل منهما استخدامات بغيضة معادية لإلنسانية، وبالسالح

مع الدواء " مافيا"ملاذا بزغ وشاع استخدام مصطلح ، يكون أمراً غريباً يبعث على التساؤل
رمبا يكمن جزء كبري من اإلجابة يف حقيقة أن الدواء . بالذات دون بقية السلع املفيدة للبشر

  .هي األعلى مقارنة بأية سلع مشروعة أخرى، يتميز بقيمة مضافة هائلة
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من خالل مكانة (من أبرزها االحتياجات البشرية ، حتياجات تنموية مباشرةارتباط الدواء با .٢
ذلك ، )عرب القيمة املضافة العالية(واالحتياجات االقتصادية ، )الدواء يف الرعاية الصحية

من منظور الدور الرئيسي لتلبية احلاجات يف صنع (فضالً عن احتياجات اجتماعية سياسية 
  ).اظ على إمكانات احلس الدميقراطياالستقرار االجتماعي واحلف

فيما يلي أبرز . Transnational" عرب الوطنية"بارتباط عالٍ بالعديد من احلركيات " الدواء"متيز  .٣
  -: هذه احلركيات

التحالفات االستراتيجية بني الشركات وبعضها البعض أو بني الشركات ومعاهد   .أ 
  .البحوث

  .كات كربى بشراء شركات أخرى أصغر منهااالندماج بني شركات عاملية كربى وقيام شر  .ب 
والذي يرى فيه البعض قدراً من ، نشاط مكثف دف توافق املواصفات على مستوى عاملي  .ج 

، Harmon –Imperialism حيث ميثل بالنسبة هلم، التهديد للمنتجني والدول األقل منواً
 – على الدوام –وقع حيث من املت، أو استعماراً قائماً على عملية التوافق يف املواصفات

  ).الشركات العاملية الكربى(ارتقاء املواصفات طبقاً الستيعاب ومتكن الالعبني الكبار 
 على -  كواحدة من اتفاقيات اجلات من خاللTRIPsبزوغ اتفاقية حقوق امللكية الفكرية   .د 

  . قوة دفع من الشركات الدوائية ذات النشاط الدويل–وجه اخلصوص 
من هذه املمارسات االدعاء . سات سلبية يف البيئة الدوائية الدوليةتكرار انكشاف ممار  .ه 

حيث يظن أن درجة املغاالة تصل إىل ، بتكاليف مغال فيها بشدة بشأن البحوث الدوائية
ومن هذه املمارسات أيضاً استخدام نشرات دوائية إعالمية ، حوايل عشرة أمثال احلقيقة

 من أجل احلصول على معامالت تفصيلية يف وتقدمي رشاوى ملسئولني حكوميني، معيبة
لقد بلغت هذه السلبيات حد إنتاج عبوات من دواء ملنع . عطاءات ختتص باإلمداد الدوائي

ال حيتوي على املادة ) بواسطة شركة فرعية إلحدى الشركات العاملية يف الربازيل(احلمل 
  .الفعالة

  بزوغ احلاجة لسياسات دوائية معلنة
ح مع املصاحل بالعديد من اخلصوصيات والقضايا املتداخلة بوضو" الدواء"فرد نتيجة لت، وهكذا

بزغت احلاجة ، ) العامل– الدولة – اجلماعة –الفرد (اإلنسانية املباشرة على مستويات خمتلفة 
سياسات يكون من شأا ، National Drug Policiesلصياغة وتطبيق سياسات قومية للدواء 

لقد بدأت . وترشيد التعامالت الدوائية عرب الدول،  على املستويات الوطنيةتنظيم األداء الدوائي
صحة العاملية االهتمامات امللحوظة بالسياسة الدوائية تتطور دولياً من خالل إصدار منظمة ال

مث من خالل اعتبار إتاحة األدوية األساسية كأحد ، ١٩٧٧لنموذج قائمة األدوية األساسية عام 
بواسطة املؤمتر املشترك ملنظمة الصحة (ية يف الرعاية الصحية األساسية العناصر الرئيس

بعد ذلك تأسس برنامج منظمة الصحة العاملية لألدوية ). ١٩٧٨ عام -العاملية واليونيسيف 
وتصاعد االهتمام بأمور سياسات الدواء بانعقاد مؤمتر خرباء االستخدام . ١٩٧٩األساسية عام 
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والذي اعتمدت توصياته يف العام التايل بواسطة جملس ، ١٩٨٥ عام السليم للدواء يف نريويب
لقد أدت هذه األنشطة واملبادرات املتتالية إىل انعقاد اجتماع خاص للخرباء من . الصحة العاملية

لوضع إرشادات عملية يكون من شأا مساعدة ) ١٩٨٦عام (خالل منظمة الصحة العاملية 
 يف ١٩٨٨وقد صدرت هذه اإلرشادات عام ،  الوطنيةاسات الدوائيةالدول األعضاء على صياغة السي

وكنتيجة . Guidelines For Developing National Drug Policiesبعنوان ) أو كتيب(تقرير 
تصاعد عدد الدول ، واستجابة للحاجات الوطنية لتنظيم التعامل مع قضايا الدواء، هلذه اجلهود

ذلك ، ١٩٩٩ دولة عام ٦٦ إىل عدد ١٩٨٩ دولة عام ١٤ من عدد اليت اعتمدت سياسات وطنية للدواء
ن خالل قائمة األدوية األساسية إىل عدد بينما وصل عدد الدول اليت تنظم حاجاا الدوائية م

  .يف نفس العام،  دولة١٥٦
 National Drug Policyوباختصار شديد ميكن اإلشارة إىل أن احلاجة إىل وجود سياسة دوائية قومية 

  : فيما يلي إشارة إىل أمهها، قضايا الدواء تعود إىل أسباب عديدة) وتعدد جوانب( ظل تعقيدات يف
متوسطة (تقدمي توضيح موثق للقيم والطموحات واألهداف والقرارات وااللتزامات احلكومية  .١

  .خبصوص قضايا الدواء) وطويلة املدى
  . الدوائيحتديد األهداف واملقاصد واألولويات املنوطة إىل القطاع .٢
وكذلك حتديد ، حتديد االستراتيجيات املطلوبة لتحقيق األهداف واملقاصد واألولويات .٣

  .املسئوليات واملسئولني خبصوص تطبيق السياسة
  . للمناقشات القومية خبصوص قضايا السياسة الدوائيةForumتأسيس منتدى  .٤
لوطنية للدواء تتضمن املساواة يف  لكافة السياسات اوجيدر االنتباه إىل أن املقاصد الرئيسية، هذا

وعن هذه املقاصد . واستخدامه استخداماً سليماً، وضمان جودة الدواء، إتاحة الدواء ملن حيتاجه
) وحتديد االستراتيجيات اخلاصة بتحقيقها(فإن حتديدها ) من مقاصد السياسة الدوائية(وغريها 

كما يعتمد كذلك على ، ات سياسيةوعلى قيم وخيار، يعتمد على مستوى التنمية االقتصادية
  .عوامل ثقافية وتارخيية

$��+�, :�	�  -�.����� -�)/0��  
، الذي جترى داخله العمليات والتفاعالت اخلاصة بتحديد األهداف) أو الكيان(املنظومة هي اإلطار 

وهي اليت تقوم من خالل حركياا الداخلية باستيعاب ، والتنسيق واملتابعة، وبالتشغيل
وحتويلها مجيعاً إىل خمرجات حتافظ ا على استمرار وجودها وعلى إجناز ، التحديات واملدخالت

، إن املكونات الرئيسية للمنظومة الدوائية املصرية تتضمن اجلهات الدوائية احلكومية. تقدمها
هذا باإلضافة إىل جهات أخرى متعددة تعتمد يف . كما تتضمن مؤسسات الصناعة الدوائية

باجلهات ) يف ثانياً(إننا نعين هنا .  على املكونات الرئيسية املشار إليها- إىل حد كبري –ا عمله
يف هذا اإلطار نشري إىل أن اجلهات الدوائية احلكومية تتبع . الدوائية احلكومية وآليات عملها

  : مجيعها وزارة الصحة والسكان وتتكون بشكل أساسي من
  .اإلدارة املركزية لشئون الصيدلة .١
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  .اهليئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية .٢
  .مركز التخطيط والسياسات الدوائية .٣

  .وفيما يلي نشري إىل املهام الرئيسية املنوطة ذه اجلهات

   اإلدارة املركزية لشئون الصيدلة-١
تتحمل اإلدارة املركزية لشئون الصيدلة العديد من املسئوليات اإلدارية اهلامة بشـأن التيسري 

ويعود إليها االختصاص يف هذه األمور من خالل ، داري والفين لشئون الدواء على املستوى القومياإل
  : العديد من املهام املوكلة إليها ومن أمهها ما يلي

اإلشراف على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون املخدرات والقوانني  -
  .والقرارات املنفذة هلما، املعدلة له

  .يص بفتح مصانع األدوية واملستودعات واملخازن التابعة هلاالترخ -
والرقابة على األدوية والكيماويات املستوردة واملصنعة ، تسجيل األدوية احمللية واألجنبية -

  .حملياً واملصدرة
ومديريات الشئون الصحية ، متابعة األداء الصيديل يف الوحدات التابعة للوزارة مركزيا -

  .باحملليات
 على توفري األدوية للوحدات احلكومية ووحدات القطاعني العام واخلاص طبقاً الرقابة -

ووضع اخلطط والربامج اليت دف إىل ترشيد ، للخطة الدوائية على املستوى القومي
  .استهالك الدواء ومتابعتها

ص ختت(وتنجز اإلدارة املركزية لشئون الصيدلة مهامها من خالل عدد من اإلدارات العامة ، هذا
كما أا تتعاون يف أداء مهامها مع اجلهتني ، ) اخل..بالتفتيش والتسجيل والترخيص والدراسات

  ).اهليئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ومركز التخطيط والسياسات الدوائية(األخريني 

   اهليئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية-٢
وذلك بدمج كل من معامل الرقابة ، ١٩٧٦ الدوائية عام مت إنشاء اهليئة القومية للرقابة والبحوث

وتتحدد مهام هذه ، وتعترب هيئة علمية، ومركز األحباث والرقابة الدوائية، الدوائية يف وزارة الصحة
  : يف أداء ما يلي) خبصوص الدواء(اهليئة 
طرق القيام باألعمال الرقابية على املستحضرات وموادها اخلام واستحداث الوسائل وال -

  .الرقابية مبا يتفق والتقدم العلمي
إجراء التحاليل والفحوص والدراسات على املستحضرات املستجدة واملعدة للتسجيل أو  -

وذلك دف ضمان مطابقتها ، اليت تدعو احلاجة إىل تقييمها أو إعادة النظر يف تقييمها
  .وخلوها من األضرار، وفاعليتها، للمواصفات

  .بية للمستحضرات الدوائيةإقرار املواصفات الرقا -
  .النهوض باملستوى العلمي يف جمال الرقابة الدوائية -
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تقدمي املشورة العلمية والدراسات للجهات العلمية وإجراء األحباث العلمية يف جماالت  -
    .الرقابة والتقييم الدوائي

إبداء الرأي يف املضمون العلمي للنشرات العلمية واإلعالنات العامة عن املواد  -
  .املستحضرات العالجيةو

وعن ، إصدار النشرات اإلعالمية عن األدوية اجلديدة أو األدوية اليت يبطل استعماهلا -
  .التأثريات اجلانبية اليت تنتج عن األدوية

  .التصريح بإجراء الدراسات اإلكلينيكية اليت دف إىل تقييم تأثري األدوية يف اإلنسان -
 اليت كانت تباشرها اجلهات اليت نقلت إليها مزاولة االختصاصات والسلطات األخرى -

  ).خاصة حبوث وتطوير األدوية(
وتتكون اهليئة من العديد من الشعب العلمية واملعامل واملراكز املتخصصة يف ااالت ، هذا

 – النباتات الطبية – امليكروبيولوجيا – النبات –الكيمياء (املختلفة لرقابة وحبوث الدواء 
  ). اخل.. اإلتاحة احليوية لألدوية– املعلوماتية – الكيمياء احليوية –والسموم الفارماكولوجيا 

   مركز التخطيط والسياسات الدوائية-٣
 إىل ١٩٩٥مث تغري االسم عام ، )١٩٩٢(نشأ هذا املركز يف البداية باسم جلنة اخلدمات الدوائية عام 

ويتوىل هذا املركز القيام . مل تتغريوإن كانت املهام ، مسمى مركز التخطيط والسياسات الدوائية
  : مبا يلي
  .إعداد الدراسات والتقارير الالزمة لتسعري منتجات شركات األدوية -
  .تدعيم اإلعالم الدوائي -
  .السعي إىل حتقيق ما يكفل توفري الدواء واستكمال نواقصه -
  .ة بالدواءدعم البحوث العلمية الدوائية وتداول املعلومات العلمية والتنظيمية املتعلقـ -
مباشرة املهام اليت كانت تقوم ا هيئة القطاع العام لألدوية والكيماويات واملستلزمات  -

اهليئة املذكورة ألغيت من خالل حتوهلا : ملحوظة(الطبية فيما يتعلق بتسجيل األدوية 
  ).إىل شركة قابضة يف قطاع األعمال

لصيدلة ومركز التخطيط والسياسات الدوائية اجلدير باإلشارة أن كال من اإلدارة املركزية لشئون ا
  :  ما يلي– يف األساس –ميارسا أعماهلما يف إطار عدد من القوانني والقرارات املرجعية واليت تضم 

  . يف شأن مزالة مهنة الصيدلة١٩٥٥ لسنة ١٢٧القانون رقم  -
يات  بشأن تنظيم جتارة األدوية واملستلزمات والكيماو١٩٦٠ لسنة ٢١٢القانون رقم  -

  .والقوانني املعدلة له، الطبية
  . يف شأن االسترياد والتصدير١٩٧٥ لسنة ١١٨القانون رقم  -
 بإنشاء صندوق لتحسني اخلدمة ودعم البحوث ١٩٧٨ لسنة ٩٦قرار رئيس اجلمهورية رقم  -

  .املشتركة بالقطاع الصحي
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 منتجات  يف شأن تسعري٣٠/٩/١٩٨٩قرار جملس الوزراء الصادر جبلسته املعقودة بتاريخ  -
  .شركات األدوية اخلاضعة لقانون االستثمار

  .باإلضافة إىل عدد من القرارات الوزارية، هذا -
وباإلضافة إىل اجلهات الرئيسية الثالث املشار إليها توجد كيانات أخرى تتصل مهامها 

  : ومن أهم هذه الكيانات نشري إىل. واهتماماا بشكل أو آخر باملنظومة الوطنية للدواء
  .فة صناعة الدواء باحتاد الصناعاتغر -
  .شعبة حبوث الدواء مبجلس البحوث الطبية بأكادميية البحث العلمي -
  .شعبة الدواء مبجلس اخلدمات باالس القومية املتخصصة -

تضم هذه . وجتدر اإلشارة أيضاً إىل وجود جلان علمية تساهم بالرأي يف قرارات تسجيل األدوية
كما تتم املوافقة ، جيا وجلان طبية متخصصة يف شىت فروع الطباللجان جلنة الفارماكولو

وتوجد ، هذا. النهائية على تسجيل أو عدم تسجيل الدواء بواسطة اللجنة الفنية ملراقبة األدوية
  .جلنة خاصة بقائمة األدوية األساسية

 الطبية واجلدير بالذكر أنه قد نشأ مؤخراً جملس لتحديث وتطوير صناعة الدواء واملستلزمات
 ويتعلق ٢٠٠٢ لسنة ١٢١٦وذلك بقرار رئيس جملس الوزراء رقم ، خيتص أيضاً بالتخطيط والتسعري

، هذا الس طبقاً لقرار إنشائه بوضع السياسات واالستراتيجيات خبصوص حتديث الصناعة
ستلزمات وامل، والترويج لالستثمارات يف جمايل اخلامات الدوائية، وإعداد التخطيط للتسعري العادل

والعمل على توفري األدوية واملستلزمات الطبية حملدودي ، الطبية وتنشيط الصادرات املصرية
  .وميارس الس مهامه برئاسة وزير الصحة والسكان.  اخل..الدخل

$����, :-1�	�� -�.����� -2����� 3��  
 االعتبارات املنطقية قبل تناول حال السياسة الدوائية الوطنية يف مصر فإنه جتدر اإلشارة إىل

  : التالية
ويعين ، )أو بأهداف(أن وجود سياسة دوائية وطنية أمر يعين وجود التزام دف : االعتبار األول

  .أيضاً وجود تصور استرشادي للتطبيق
فإنه من ) أي يف غيبة سياسية مكتوبة(أنه يف عدم وجود وثيقة للسياسة : االعتبار الثاين

أو بوجود تصور ، )أو بأهداف(القول بوجود التزام دف ) أو من املستحيل(الصعب 
  .استرشادي للتطبيق

مبا تتضمنه من تصورات (أن عملية التوصل إىل سياسة دوائية وطنية : االعتبار الثالث
تتكافأ يف األمهية مع مسألة وجود )  اخل..واستشارات ومناقشات ودراسات

 كفئة للتوصل إىل Processية يل فإنه يف غيبة عملوبالتا. السياسة كوثيقة
  .سياسة فإن الوثيقة الناجتة ستكون وثيقة غري كفئة
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أن وجود سياسة دوائية دون وجود خطة للتطبيق أمر يعين أن السياسة جمرد : االعتبار الرابع
  .وثيقة ميتة

سة التقوميية حلال السياباألخذ يف احلسبان لالعتبارات األربعة السابقة تتجسم الرؤية ، وهكذا
كما وضح ( دوائية ضخمة وعريقة Structuresفبالرغم من وجود بين . الوطنية للدواء يف مصر

إال أن ، مقارنة بالبين املثيلة يف كافة دول املنطقة ومعظم الدول النامية) ثانياً"يف اجلزء السابق 
 تفتقد إىل – ورمبا ال زالت –كانت ) مبا تضم من موارد بشرية مشهود هلا بالكفاءة(هذه البىن 

وذلك بسبب غيبة العمل يف إطار اعتبارات املنظومة ، الطريق األمثل لألداء الكفء واملتطور دائماً
System ، ا الفاعلةوديناميكياActive Mechanisms ،إن هذه . واملتطورة باستمرار، والشفافة

صدور وذلك سواء قبل ، الوضعية تتجسم كحقيقة يف ضعف السياسة الدوائية املصرية
  .أم بعد صدور هذه الوثيقة، )٢٠٠١عام (الوثيقة املعنونة السياسة الدوائية الوطنية 

  : نشري فيما يلي إىل البعض منها، إن مؤشرات هذا الضعف متعددة
 نفى 1ويف لقاء عام خيتص مبوضوع السياسة الدوائية الوطنية يف مصر، ١٩٨٨أنه يف سبتمرب  .١

وذلك بتأكيدات ، جة امللحة لتطوير أوضاع وسياسات الدواءاملتحدثون نيابة عن احلكومة احلا
وأن أية ، قاطعة بأن هذه األوضاع والسياسات هي األحسن على مستوى كافة دول املنطقة

  !). ؟(رؤى أو حتليالت تقضي إىل غري ذلك هي رؤى أو حتليالت غري سليمة مطلقاً و
 مصر قد اتضحت بعد ذلك من أن وضعية السياسة الدوائية يف) أو املشكلة(املفاجئة 

 يف شكل تقرير ملنظمة الصحة ١٩٨٨خالل استقراء بيانات هامة صدرت يف اية عام 
  .Drug Situation in the world – 1988العاملية بعنوان وضعية الدواء يف العامل 

لقد وصفت منظمة الصحة العاملية األوضاع الدوائية يف بلدان العامل من خالل أحد عشر 
 تتعلق بالتشريع واإلنتاج واألدوية األساسية واملعلوماتية والرقابة والتوزيع Indicatorراً مؤش

وذلك باستعمال مدى من الدرجات لكل مؤشر ، اخل. .والتنمية البشرية والترشيد الدوائي
وبفحص أوضاع الدواء يف . يصف حالة البلدان فيما خيتص بأوضاعها املتعلقة ذا املؤشر

وبالكشف على عدد املؤشرات اليت حتقق ،  مؤشرات وبيانات الصحة العامليةالعامل حسب
يتضح لنا أن مرتبة مصر يف السياسة ، فيها البلدان املختلفة احلد األعلى من الدرجات

. وال تتناسب أبداً مع تارخيها وإمكانياا،  كانت مكانة منخفضة جدا١٩٨٨ًالدوائية عام 
ئية يف مصر حسب املعيار املشار إليه ال يسبق من الدول لقد كان مستوى السياسة الدوا
 غري نيجرييا والسنغال ١٥وال يسبق من دول جمموعة الـ ، العربية غري موريتانيا والصومال

تليها (ذلك بينما كانت العراق حتقق أعلى مستوى يف جمموعة البلدان العربية ، وزميبابوي

                                                

حنو سياسة دوائية "عقد هذا اللقاء برعاية النقابة العامة للصيادلة يف مصر، وكان يتكون من حماضرة لكاتب هذه السطور بعنوان  1
حوث الدوائية، ، يعقبها تعليقات رئيسية من السادة رؤساء اإلدارة املركزية لشئون الصيدلة، واهليئة القومية للرقابة والب"أكثر تكامالً

السياسة "انظر أيضاً مقال . يوسف عز الدين محودة. د. وهيئة القطاع العام لألدوية، وقد أدار احلوار نقيب صيادلة مصر وقتها املرحوم أ
  .١٩٨٨ / ٣ / ٢١ األهرام –" الدوائية املفقودة
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حتقق أعلى ) مع الربازيل وشيلي وإندونيسيا واملكسيكباالشتراك (وكانت اجلزائر ، )..!!اجلزائر
  ").٢-٨"، "١-٨"انظر اجلدولني  (١٥مستوى بني جمموعة دول الـ 

ذلك كله يف الوقت الذي كانت الدولة يف مصر ممثلة يف القيادات الدوائية املسئولة ترفض 
اسة الوطنية نداءات ودراسات وطنية تنبه وحتذر خبصوص ضعف مستوى السي) وال تبايل بـ(

 بالترحيب ١٩٩٢واجلدير باالنتباه هنا أن السيد وزير الصحة كان قد تفضل عام . للدواء
من أجل وضع سياسة ) ١٢/٣/١٩٩٢ –نشر يف األهرام (باقتراح بإنشاء جملس أعلى للدواء 

 –غري أن الكيان الذي أنشئ بعد ذلك بالفعل كان . ومتابعة تنفيذها وتطويرها، وطنية للدواء
مث تغري مسماه بعد ذلك إىل ، "جلنة اخلدمات"وقد أطلق عليه ،  خيتص بأعمال إجرائية–ال يزال و

  .مركز التخطيط والسياسات الدوائية
  

 حسب عدد مؤشرات السياسة الدوائية اليت حتقق ١٥ترتيب دول جمموعة الـ ): ١-٨(جدول 
        .فيها الدولة الدرجات األعظم

   املكسيك– إندونيسيا – شيلي – الربازيل –اجلزائر : مؤشرات" ٥"م يف دول حتقق الدرجات األعظ: أوالً
   ماليزيا– اهلند –األرجنتني : مؤشرات" ٣"دول حتقق الدرجات األعظم يف : ثانياً
   فرتويال– جاميكا –مصر : دول حتقق الدرجات األعظم يف مؤشر واحد: ثالثاً
   زميبابوي- السنغال –نيجرييا : راتدول ال حتقق الدرجات األعظم يف أي مؤش: رابعاً

  .١٩٩٨ يناير – نيودهلي – يف املعايري واجلودة ١٥حامد حماضرة أمام اجتماع خرباء جمموعة الـ : .ر.م: املرجع* 
  

ترتيب الدول العربية حسب عدد مؤشرات اليت حتقق فيها الدولة الدرجات ): ٢-٨(جدول 
        األعظم

  العراق: مؤشرات" ٨" دول حتقق الدرجات األعظم يف: أوالً
  اجلزائر: مؤشرات" ٥"دول حتقق الدرجات األعظم يف : ثانياً
   سوريا-ليبيا : مؤشرات" ٤"دول حتقق الدرجات األعظم يف : ثالثاً
  الكويت: مؤشرات" ٣"دول ال حتقق الدرجات األعظم يف : رابعاً

   جيبويت– األردن –البحرين : دول ال حتقق الدرجات األعظم يف مؤشرين فقط: خامساً
 – السودان – لبنان – عمان – اليمن الدميقراطي –مصر : دول حتقق الدرجات األعظم يف مؤشر واحد: سادساً

  السعودية
   موريتانيا-الصومال : دول ال حتقق الدرجات األعظم يف أي مؤشر: سابعاً

 منظمة – جمموعة دول شرق املتوسط –الدوائية حماضرة أمام االجتماع االستشاري يف الصناعة : حامد. ر.م: املرجع* 
  .١٩٩٨ إبريل – اإلسكندرية –الصحة العاملية 

  

قد جاءت ، ٢٠٠١واليت صدرت عن وزارة الصحة عام ، أن وثيقة السياسة الدوائية الوطنية .٢
ويف عجالة شديدة أو كرد فعل أدائي جتاه الرأي ) كما يبدو من حمتوياا(على استحياء 
ومما يلفت ). منذ منتصف مثانينيات القرن العشرين(ب بسياسة دوائية قومية العام املطال

  : االنتباه بشأن هذه الوثيقة ما يلي
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إال أنه من الثابت من ، "السياسة الدوائية الوطنية"وإن كانت الوثيقة بعنوان ، انه  .أ 
 أن مركز التخطيط والسياسات، ومن تشكيل جلنة إعدادها وجلنة صياغتها، حمتوياا

وهو األمر الذي جنذب االنتباه ، الدوائية مل يشارك رمسياً يف التوصل إىل هذه الوثيقة
ولكن من منظور صحة البىن ، ليس من منظور كفاءة الوثيقة ومصداقيتها، إليه

أو ألي من أنشطة السياسة الدوائية ، والعالقات املنظومية املولدة هلذه الوثيقة
  .الوطنية

 Scientificوحمتوياا وصياغتها مل تعتمد على منهج علمي أن الوثيقة يف بنائها   .ب 

methodسواء باستخدام مؤشرات معيارية ،  مناسبStandardized indicators أم 
  . اخل..رؤى وتقييمات سياسية

  .أن الوثيقة قد خلت من أية توصيفات أو إشارات للواقع وملشكالته  .ج 
أن متيل الوثيقة إىل " ج"، و"ب"، و"أ"ا يف أنه من الطبيعي يف إطار املالبسات املشار إليه  .د 

اإلفراط يف العمومية وأن ختلو من األبعاد والتناوالت السياسية والتخطيطية والتعاونية 
  .املتوقعة منها

أن املالمح احلقيقية لألوضاع الدوائية الوطنية تتضمن مؤشرات ضعف تدفع إىل ضرورة  .٣
 باإلشارة بقدر من – فقط –ا نكتفي إننا هن" حقيقية"الدعوة لعمل سياسة دوائية 

والذي يتعلق بالتفاوت الضخم يف توزيع ، التفصيل إىل مثال واحد لنماذج مؤشرات الضعف
حيث جند أن التفاوت يف متوسط نصيب الفرد بني ، قيم استهالك الدواء يف حمافظات مصر

كبرية بني توزيع قيم وأن هناك تفاوتات ، حمافظة وأخرى يصل إىل قدر يزيد على األربعة أمثال
من األمثلة الصارخة . مقارنة بتوزيع السكان، استهالك الدواء على مستوى حمافظات مصر

، ٩٩) باجلنيه(على التفاوتات جند أن متوسط نصيب الفرد يبلغ يف حمافظات دمياط والقاهرة 
، ي اجلديد جنيهاً يف حمافظات أسيوط والواد٢٥ إىل ٢١على الترتيب بينما هو يف حدود ، ٩٠و

 ").٣-٨"انظر جدول (والبحرية ، وسوهاج، واملنيا، والفيوم وبين سويف

 

        )١٩٩٦عام (قيم استهالك الدواء على مستوى حمافظات مصر ): ٣-٨(جدول رقم 
        احملافظة        استهالك الدواء        السكــــان
        %        مليون جنيه        (%)        مليون نسمة

متوسط نصيب 
        الفرد باجلنيه

  ٩٠  ٢٢,٥  ٦١٧,٣  ١١,٧  ٦,٩  القاهرة
  ٦١  ١٠,٧  ٢٩٢,٠٠  ٨,٢  ٤,٨  اجليزة

  ٧٧  ١١,١  ٢٧٦,٨  ٦,٢  ٣,٦  اإلسكندرية ومطروح
  ٢٤  ٣,٥  ٩٤,٥  ٦,٦  ٣,٩  البحرية

  ٤٠  ٣,٢  ٨٨,٥  ٣,٨  ٢,٢  كفر الشيخ
  ٥٦  ٦,٩  ١٩٠,٠٠  ٥,٨  ٣,٤  الغربية
  ٣٨  ٣,٧  ١٠٢,٥  ٤,٦  ٢,٧  املنوفية
  ٢٧  ٢,٩  ٧٩,٨  ٥,١  ٣,٠٠  القليوبية
  ٩٩  ٣,٣  ٨٩,٠٠  ١,٥  ٠,٩  دمياط

  ٤٣  ٦,٦  ١٨١,٠٠  ٧,٢  ٤,٢  الدقهلية
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        احملافظة        استهالك الدواء        السكــــان
        %        مليون جنيه        (%)        مليون نسمة

متوسط نصيب 
        الفرد باجلنيه

  ٤٦  ٧,٠٠  ١٩٢,٧  ٧,٢  ٤,٢  الشرقية
  ٦٢  ٢,٨  ٧٤,٥  ٢,٠٠  ١,٢  اإلمساعيلية وبورسعيد وسينا
  ٢٩  ٠,٧  ٢٠,٢  ١,٢  ٠,٧  السويس وسيناء الشمالية

  ٢٢  ٢,٩  ٨١,٥  ٦,٥  ٣,٨  الفيوم وبين سويف
  ٢٥  ٣,٠٠  ٨٢,١  ٥,٦  ٣,٣  املنيا

  ٢١  ٢,٣  ٦٣,٨  ٥,١  ٣,٠٠  أسيوط والوادي اجلديد
  ٢٥  ٢,٩  ٨٠,٢  ٥,٥  ٣,٢  سوهاج

  ٣٨  ٤,٩  ١٣٤,٧  ٦,٢  ٣,٦  قنا وأسوان والبحر األمحر
        ٤٧        ١٠٠        ٢٧٤١,١        ١٠٠        ٥٨,٦        اإلمجايل

  
، أن مؤشرات ضعف السياسة الدوائية تتضمن أمثلة واقعية أخرى نشري إىل بعضها بإجياز .٤

 : كما يلي

فيما يتعلق بأوضاع وإشكاليات ) سات احلالةأو درا(الدراسات امليدانية ) أو غيبة(ندرة   .أ 
وكذلك عمليات متابعة ، وتطورات عمليات إتاحة وتوزيع ووصف واستخدام األدوية

 .Pharmacovigillanceاحتماليات وجود آثار ضارة بعد االستخدام 

حبيث يتم صرف رشيد ، فقدان االهتمام العملي بضبط صرف العبوات الدوائية  .ب 
، وكذلك دف تقليل الفاقد، ال أكثر وال أقل، بالقدر املوصوف، قررةللجرعات الدوائية امل

حيث ، ويف نفس الوقت ضمان عدم وجود قصور أو نقص يف العالج باجلرعات الكاملة
يؤدي هذا النقص إىل أضرار عديدة من أشدها انتشار حاالت مقاومة امليكروبات للعالج 

Resistance. 

وهو األمر الذي يظهر يف تباينات كبرية يف ، بعض األحيانوجود مغاالة يف هامش الربح يف   .ج 
كما يظهر أيضاً ، أسعار بعض املستحضرات الدوائية خارج وداخل املناقصات احلكومية

والغريب أن ذلك حيدث يف ذات . يف بعض سلوكيات البيع والدعاية لبعض الشركات
دوية املهمة متدنية الوقت الذي جتابه فيه بعض الشركات صعوبات يف إنتاج بعض األ

واليت مل تتحرك أسعارها منذ سنوات عديدة رغم التعرض للعديد من املتغريات ، السعر
 .النقدية املؤثرة يف األسعار بشكل عام

افتقاد تعميم تطبيق املفاهيم والتوجهات احلديثة اخلاصة بترشيد استخدامات   .د 
من حيث استيعابه " (ألساسيةقائمة األدوية ا"وذلك مثل مفهوم ، األدوية) واقتصاديات(

فيما يتعلق بالتصنيع الدوائي وبعمليات الوصف ، وتطبيقه على مستويات خمتلفة
 ).الدوائي يف املؤسسات الصحية على تباين أنواعها

فإنه حيسب للقيادات ، وإذا كنا قد أكدنا على ضعف أوضاع السياسة الدوائية املصرية، هذا
 – بقدر اإلمكان –متسكهم )  السادة وزراء الصحة ومعاونيهمنقصد(الصحية القومية املتتالية 

فيما يتعلق (غري أن استمرار األوضاع اجلارية ، بالعمل على توفري األدوية ومقاومة رفع أسعارها
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يعين استمرار وجود فاقد كبري يف املمكنات ، على ما هي عليه) بالسياسة الدوائية الوطنية
  .مالية التعرض للصعوبات واملفاجئات واألزماتويعين كذلك ارتفاع احت، والفرص

$�&'�! :-1�	�� -�.����� -4�0	�� 3��  
بالرغم من املوارد البشرية الكثيفة ، "هدر اإلمكانية"تقدم صناعة الداء املصرية منوذجاً فريداً يف 

املوجودة داخل مؤسسات هذه الصناعة وكذلك خارجها يف معاهد ومراكز البحث العلمي على 
وبالرغم من أن هذه الصناعة كانت هي الرائدة والقائدة واملعلمة على املستويات ، ستوى الوطينامل

وذلك باألخذ يف االعتبار ، إال أا تعاين حالياً من تأخر نسيب واضح، اإلقليمية يف زمن سابق
نطقة ويف العديد وأيضاً باملقارنة مع حال الصناعات الدوائية يف دول امل، لإلمكانيات واملوارد الذاتية

ويف . وأيضاً بالنظر إىل إيقاع تقدم الصناعات الدوائية على املستوى الدويل، من الدول النامية
من خالل التناول املوجز لبعض " أوضاع سياسة صناعة الدواء يف مصر"ميكن التعرف على ، تقديرنا

اء االستراتيجية اليت ولألخط، وللمشكالت الذاتية الرئيسية الكامنة فيها، خلفياا العامة
  .أضعفت مسريا على مدى العقود الثالثة املاضية

   خلفيات عامة-أ
حيث هي األوىل من حيث النشأة على املستوى ، تعترب صناعة الدواء يف مصر صناعة عريقة .١

  ). الشرق أوسطي– العريب –اإلفريقي (اإلقليمي 
يف فترة اخلمسينيات استطاعت هذه الصناعة أن حتقق اهلدف التقليدي للتنمية  .٢

  ".اإلحالل حمل الواردات"وهو ، والستينيات من القرن العشرين
فقدت هذه الصناعة الوطنية مكانتها القيادية بني دول العامل الثالث تدرجيياً منذ  .٣

حيث تقدمت عليها صناعة الدواء يف دول كثرية مثل اهلند واألرجنتني والربازيل ، السبعينيات
  .وبيةوالصني وكوريا اجلن

  (%)تطور نصيب اإلنتاج الوطين من املستحضرات الصيدلية يف مجلة االستهالك احمللي ): ١-٨(شكل 
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بلغت بعض الصناعات الدوائية الناشئة يف بعض البلدان العربية نفس املستوى النوعي  .٤
وقد تفوقت األردن ، وأحياناً تفوقت عليها، )يف جمال التشكيل الصيديل(للصناعة املصرية 

  ).حيث تصدر أكثر من ضعف ما تصدره مصر(شكل واضح يف جمال التصدير ب
وصلت القدرة الوطنية يف صناعة الدواء منذ بداية سبعينيات القرن العشرين إىل سقف  .٥

 ").١-٨"انظر الشكل (منحين تطورها يف إطار السياسات واآلليات القائمة 

  الذاتية) أو السلبيات( املشكالت -ب
وكذلك عدم وجود خمطط استراتيجي لتطوير ، وائية وطنية متكاملةعدم وجود سياسة د .١

  .الصناعة الدوائية
عدم استيعاب صناعة الدواء الوطنية من خالل منظومتها القائمة لطبيعة صناعة الدواء  .٢

 على – يف األساس –باعتبارها من نوع الصناعات اليت يعتمد فيها التقدم التكنولوجي 
ا جنذب االنتباه إىل أن نسبة الصرف على أنشطة البحث هن. أنشطة البحث والتطوير

يصرف أكثر من ، %٢,٥يف الشركات املصرية تكاد ال تتعدى ) مقارنة باملبيعات(والتطوير 
ذلك بينما ترتفع هذه النسبة يف شركات الدواء اليت تقوم بنشاط حبثي ، نصفها على األجور

  %.١٥تطويري حقيقي إىل أكثر من 
 حىت –حيث ترتكز هذه املعايري ، تدهور املعايري اخلاصة بتقييم الصناعة الدوائية وخمرجاا .٣

كما تتداخل اعتبارات وتوجهات ذاتية ،  على حجم تغطية احتياجات السوق احمللي–اآلن 
  .مع أي جهود لتقومي هذه املعايري") الربوباجندا"تتمثل يف الرؤى الشخصية وغلبة (
والتكتالت الوطنية التطويرية الفعالة يف ااالت البحثية والتسويقية غيبة التحالفات  .٤

  .والتجارية
وتعود أسباب هذا احلاجز النفسي إىل . وجود حاجز نفسي أمام االبتكار الدوائي الوطين .٥

يف (السلبية األوىل تتعلق بضعف قدرة األجهزة الدوائية القائمة . سلبيتني رئيستني
ستقراء وفهم سياسات واقتصاديات التطورات العاملية يف صناعة على ا) الصناعة والبحوث

وأما السلبية الثانية فتتعلق بسوء حال إدارة أنشطة البحث والتطوير الدوائي يف . الدواء
خبصوص ) يف مؤسسات الدواء(وكذلك ضعف قدرة القيادات واألنظمة القائمة ، مصر

ب االنتباه إىل أن السلبيتني املذكورتني هنا جيدر جذ. استيعاب وتسيري اإلمكانات الوطنية
  . استثناءات فردية خمالفة له– بالقطع –والذي توجد ، أعاله تصفا الوضع العام

  : املشار إليها ما يلي) أو السلبيات(وقد نتج عن املشكالت ، هذا
  ).اجلامعات ومراكز البحوث(هدر إمكانيات البحث والتطوير الدوائي يف مؤسسات الدولة  -
وحيث تعتمد على بشكل شبه كلي ، )كما أشرنا من قبل( صناعة الدواء املصرية تأخر -

  . استرياد مواد التعبئة– إىل حد كبري –وأيضاً ، على استرياد املواد اخلام والتكنولوجيا
وذلك يف ، تأخر إنشاء بنية أساسية للتكنولوجيا احليوية داخل الصناعة الدوائية املصرية -

  .وجهد وطين لتنمية الصناعة الدوائية تكنولوجيا،  قوميةظل استمرار غياب رؤية
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حيث جيرى ذلك يف إطار توجه خيتص ، دخول بعض الشركات العاملية لشراء شركات قائمة -
 باالستحواذ على السوق احمللي أكثر مما خيتص بنقل التكنولوجيا -يف األساس  -
من حجم % ٩ثر من يستحوذ فرع شركة جالكسو العاملية يف مصر على أك: ملحوظة(

 ).السوق املصرية

جتدر اإلشارة إىل وجود نشاط ، الذاتية يف قطاع الدواء) أو السلبيات(ويف غمار التعرض للمشكالت 
خاصة مع حتول هيئة األمصال واللقاحات إىل (ملحوظ ومتزايد يف جمال األمصال واللقاحات 

  .وهو أمر حيتاج إىل تقييم نوعي وكمي، )شركة قابضة

  خطاء االستراتيجية اليت أضعفت مسرية صناعة الدواء الوطنية األ-ج
تطور (مبعىن زيادة عدد املصانع دون االنتباه إىل التطور الرأسي ، االقتصار على التطور األفقي .١

وذلك بينما التطور ، )املنتجات والعمليات اإلنتاجية واخلدمية وقدرات البحث والتطوير
هو الطريق الرئيسي لتنظيم ، م مثل صناعة الدواءالرأسي يف صناعة تعتمد على العل
  .القيمة املضافة والنمو والتنافسية

جتاه ) رمبا منذ أواخر ستينيات القرن العشرين(غيبة دور إجيايب للحكومات املصرية املتعاقبة  .٢
لقد ركزت احلكومات املصرية طلباا من . ضرورات التطور الرأسي للصناعة الدوائية

ومل تشأ أي ، يف تغطية االحتياجات احمللية) مث القطاع اخلاص بعد ذلك(لدوائي القطاع العام ا
حتمل مسئولية الترشيد اإلجيايب أو إدارة الدفة لصناعة الدواء املصرية ) أي احلكومات(منها 

من خالل استخدام اآلليات املالية والتشريعية واالستثمارية املناسبة من أجل دفع هذه 
ويف املقابل فقد ، )التطور القائم على أنشطة البحث والتطوير(ر الرأسي الصناعة إىل التطو

 بأدوار إجيابية هامة يف – على السواء –حكومات الدول املتقدمة والالحقة ) وتقوم(قامت 
  .ترشيد وتطوير الصناعات الدوائية الوطنية

للقطاع العام الدوائي ) ورمبا بديل( كامتداد موازٍ – يف األساس –نشأة القطاع اخلاص الدوائي  .٣
. وحتت سقف مستويات تكنولوجية متشاة إىل حد كبري، مما حصر املنافسة يف إطار حملي

وال القدرات (ونتيجة لذلك مل تتطور القدرات النوعية النسبية لصناعة الدواء املصرية 
ن أوضاع بل مل تتطور كثرياً ع، عن أوضاع ما قبل اخلصخصة أو العوملة) اإلدارية لقياداا

  .ستينيات القرن العشرين
وهو ، يتضح أن األخطاء االستراتيجية الثالثة السابق ذكرها تشترك يف جوهر رئيسي واحد، وهكذا

  .عدم االنتباه إىل التطور الرأسي املعتمد على أنشطة البحث والتطوير والتسويق
ناظرة يف دول بدأت معها لقد أدى ذلك إىل تعطيل مسرية صناعة الدواء املصرية عن املسريات امل

مثل الصناعات الدوائية يف العديد من الدول (كما حلقت ا صناعات حديثة النشأة ، )مثل اهلند(
ذلك فضالً عن السبق الذي حققته ). كتلك يف األردن واإلمارات وفلسطني وسوريا واملغرب، العربية

نقصد الصناعة ( الدوائي كيانات دوائية حديثة مل تكن موجودة عندما بدأت مصر صناعتها
وبينما قيادات الصحة والدواء يف مصر تتمسك مبعيار تغطية االستهالك ). الدوائية اإلسرائيلية
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وهو معيار خاطئ يف صناعة تعتمد على العلم مثل صناعة (احمللي كدليل قوة هلذه الصناعة 
من % ٩٥ية تغطي حيث دأبت هذه القيادات على اإلعالن بأن صناعة الدواء الوطن، )الدواء

فإن تقرير حديث قد صدر من احتاد الصناعات قد ، )كدليل قوة هلذه الصناعة(االحتياجات احمللية 
ويف تقديرنا أن ارتفاع أو اخنفاض هذه النسبة %. ٨٥أوضح أن هذه النسبة قد اخنفضت مؤخراً إىل 

ناعة الدواء احلديثة ليس له عالقة مباشرة بتفوق القدرات العلمية والتكنولوجية األصيلة لص
من االحتياجات % ٦٠صناعات الدواء يف بلدان مثل سويسرا وإجنلترا ال تغطي أكثر من : ملحوظة(

  ).احمللية بينما هلا أنصبة كبرية يف السوق العاملي
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يف التأثري على األوضاع ) ورمبا الكلية(لقوة الرئيسية تشكل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ا

  : ويف تقديرنا ستكون األولوية يف التأثريات راجعة آلليات ثالث، الدوائية يف مصر
  .النفاذية لألسواق .١
  ..االلتزام باملواصفات املقبولة عاملياً .٢
  .محاية امللكية الفكرية .٣

حقوق "وليس فقط اتفاقية ، ل اتفاقيات اجلاتإن اإلشارة إىل هذه اآلليات تأخذ يف االعتبار جمم
وإن كانت هذه األخرية هي األكثر وضوحاً يف التأثري ، TRIPs" امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة

  .املباشر
 تؤثر على األوضاع الدوائية عامة من خالل العديد من TRIPsاجلدير باالنتباه أن اتفاقية تريبس 

ومها تغطية براءة االختراع لكل من العملية االبتكارية ، بني رئيسينينذكر منها هنا جان، اجلوانب
Process ، واملنتجProduct ، وذلك بعد أن كان الوضع الدارج يف قوانني الدول هو منح الرباءة على

ذلك باإلضافة إىل جعل فترة محاية براءة االختراع متتد إىل عشرين عاماً ، العملية االبتكارية فقط
  .على األقل

، إن تقييم االنعكاسات املمكنة هلذه االتفاقية على األوضاع الدوائية ينبغي أن يأخذ يف احلسبان
، اعتبارات أخرى تنتج يف جمملها من كافة بنود هذه االتفاقية، باإلضافة إىل اجلانبني املشار إليهما

 ترعاها منظمة وهي االتفاقيات اليت(باإلضافة إىل املستجدات اخلاصة ببقية اتفاقيات اجلات 
، واخلدمات، واالستثمار، وخاصة فيما يتعلق بفض الرتاعات، )١٩٩٥التجارة العاملية منذ يناير 

باإلضافة إىل وضعية صناعة الدواء باعتبارها صناعة تعتمد (ذلك كله . واالعتبارات الصحية
ات الرئيسية  يعين يف تقديرنا أن االنعكاسResearch – Driven Industryعلى البحث العلمي 
  :  يف اجتاهني– أساساً –هلذه االتفاقية تكون 

وذلك من حيث سطوا يف محاية ، زيادة قوة اجلهة صاحبة االختراع الدوائي: االجتاه األول
ذلك فضالً عن حماولتها متديد فترة . واكتساب ريع عنه لفترة طويلة جداً، منتجها
  .نتجمن خالل إدخال تعديالت طفيفة يف امل، الرباءة
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، اإلبطاء من سرعة منو العديد من الصناعات الدوائية الناشئة يف البلدان النامية: االجتاه الثاين
حبيث يصعب قيامها بإنتاج أدوية غري تلك ، وتقليص إمكانيات تطورها املستقبلي

  ).Genericsواملسماة باألدوية اجلنيسة (اليت زالت عنها براءات االختراع 
) ومنها مصر( احتمالية تقليص قدرات الصناعات الدوائية يف البلدان النامية ومما يزيد من، هذا

زيادة التنافسية بني هذه البلدان خبصوص األدوية اليت زالت عنها فترات محاية براءات ، على النمو
ذلك باإلضافة إىل اجتاه ). Public domainأي تلك اليت أصبحت يف حيز امللك العام (اختراعها 
العاملية الكربى إىل إنشاء شركات صغرية تابعة هلا لتقوم بإنتاج األدوية اجلنيسة من الشركات 

 اليت اشتهرت Brand namesوبنفس األمساء التجارية ، نفس املنتجات اخلاصة بالشركات األم
  .ا

مها ، على أوضاع الدواء يف مصر يتركز يف جمالني" تريبس"خالصة ما سبق هو أن تأثري اتفاقية 
  ".مصري الصناعة الدوائية الوطنية"، و"سعاراأل"

  : فبالتركيز على مصر نشري إىل ما يلي، وعليه

   بالنسبة لألسعار-أ
هي أدوية ) على األقل% ٩٥ – ٩٠(نظراً ألن معظم األدوية املتداولة يف السوق املصرية  .١

بل يتوقع أن . يةفإن أسعارها لن تتأثر سلبياً بتطبيق االتفاق، سقطت براءاا يف امللك العام
، يكون هناك اخنفاض يف أسعارها نتيجة التنافسية بني الصناعات الدوائية يف الدول النامية

ستكون على ) مثل اهلند والربازيل(حيث نتوقع أن الصناعات الدوائية يف بعض هذه البلدان 
  .قدرة أكرب خبصوص توفري هذه األدوية بأسعار أقل

 من شركات أجنبية licenseألدوية املصرية تنتج بترخيص من ا% ٤٠ومع مالحظة أن حوايل  .٢
فإن ، ) أي حلماية براءة االختراع-رغم أن جزءاً قليالً منها هو فقط اخلاضع للملك اخلاص(

  .بل ميكن أن تنخفض، أسعار هذه األدوية لن تتأثر بتطبيق االتفاقية
من األدوية املوجودة % ١٠ – ٥ل يف حدود وهي متث، وأما األدوية اخلاضعة حالياً حلماية براءة االختراع .٣

، Mother Companies فإن جزءاً منها يستورد من الشركات األجنبية األم، يف السوق املصرية
وأما اجلزء اآلخر والذي يصنع . وبالتايل فإن هذا اجلزء لن ترتفع أسعاره بتطبيق االتفاقية

فهو جزء قليل ، الشركات األمأو يستورد من شركات أجنبية غري ، بواسطة شركات مصرية
إذا ما (وهو عرضة الرتفاع يف السعر عند تطبيق االتفاقية ، %)١٠-٥ميثل جزءاً من الـ (جداً 

وحىت عندئذ فمن احملتمل أن ال يتأثر تسعري بعض هذه ). كان حينئذ ال يزال متمتعاً باحلماية
نب اإلساءة إىل صورا حيث سيكون للشركات األجنبية األم بعض املصلحة يف جت، األدوية

خاصة أدوية (الذهنية عند مجهور يكون قد تعود على اقتناء الدواء بأسعار منخفضة 
  ).األمراض املزمنة
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تأتى املشكلة يف السعر أكثر وضوحاً مع األدوية اجلديدة خاصة تلك اليت سيكون إنتاجها  .٤
 مرتفعة للغاية بالنسبة وإن أسعار هذه األدوية ستكون، من خالل تكنولوجيا راقية نسبياً

  .ومن دوم) ومنهم كبار موظفي الدولة(ملتوسطي الدخل 
واجلدير بالتوقف واالنتباه هو أنه مع مرور الزمن ستزداد نسبة األدوية اجلديدة اخلاضعة  .٥

وأيضاً ستكون هذه األدوية أكثر تفوقاً يف ، لرباءات اختراع جتعلها خاضعة للملكية اخلاصة
حيث ستكون األدوية األحدث ، ة مقارنة باألدوية اليت ستكون يف امللك العامالكفاءة العالجي

من خالل متكن املستحضر الدوائي من إجناز العالج الدقيق ) يف الفعالية واملأمونية(أكثر متيزاً 
وذلك باالعتماد على املعارف والتطبيقات ، Drug Targetingللجزء املصاب من اجلسم 

 التشكيل الدوائي – املواد اجلديدة –اهلندسة الوراثية ( األحدث العلمية والتكنولوجية
  ). اخل..املتطور جداً

، ذلك يعين أن مشكلة األسعار لن تبزغ بالفعل بشكل كبري وحقيقي إال بعد سنوات .٦
  .ولكنها عندئذ ستتفاقم بعجلة متسارعة

   بالنسبة للصناعة-ب
 قدرة تنافسية يف – حالياً –ال متلك ) جه عامبو(هنا ميكن القول إن الصناعة الدوائية املصرية 

وإذا ، وإن كانت متلك إمكانيات مالية وبشرية مدفونة غري موظفة(جمال أنشطة البحث والتطوير 
فإا ، ويف استراتيجياااستمرت بوضعها احلايل دون حدوث تعديالت عادية وجذرية يف إدارا 

ملتطورة دوائياً يف جمال إنتاج أدوية جنيسة ستواجه بتنافسية عالية من الدول النامية ا
Genericsيف إطار اتفاقيات التجارة (إن هذه التنافسية .  بكفاءة عالجية عالية وأسعار منخفضة
ليس فقط خبصوص املنافسة يف ، ميكن أن تؤثر سلباً على قدرة صناعة الدواء املصرية) العاملية

ص املنافسة داخل ولكن أيضاً خبصو، ئر الدول الناميةاألسواق الدوائية داخل البلدان العربية وسا
  .السوق املصرية ذاا

، "مصري الصناعة الوطنية للدواء"و" األسعار"وإذا ما كانت التأثريات املباشرة الرئيسية تتركز يف 
وحكومات البلدان اليت ) أو متعدية اجلنسية(فإن الشركات الدوائية العاملية ذات النشاط الدويل 

 إليها تسعى باستمرار وبكثافة إىل تعطيل االنتباه إىل اإلمكانيات الكامنة واملمكنة يف تنتمي
خاصة يف البلدان اليت متلك إمكانات بشرية كامنة واعدة مثل (الصناعات الدوائية الوطنية 

وهي تنتهج هذا النهج من خالل االرتكاز على بعض مواد اتفاقية تريبس من أجل تقييد ، )مصر
وذلك كما ، ٢٠٠٤ الصناعة الوطنية للدواء للفترة االنتقالية واليت تنتهي بنهاية عام استخدام

إيقاف إنتاج ) معظمها ينتمي إىل الواليات املتحدة(حدث خبصوص طلب جمموعة شركات أجنبية 
أكثر من مائة منتج دوائي حملي حبجة حصول الشركات الوطنية على معلومات غري متاحة 

وكذلك مطالبة بعض ، ) من اتفاقية تريبس٣٩ اعتماداً على نص املادة وذلك(للملك العام 
  .الشركات الدوائية العاملية الكتساب حق التسويق االستئثاري ألدوية معينة
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من ، ومع األخذ بضرورة التعامل مع ج الشركات العاملية يف مثل التصرفات املشار إليها أعاله
) وال يعطل(إال أن ذلك ينبغي أن حيفز ، علمي مكثفخالل منظور سياسي وجهد نضايل منظومي 

  .بناء وتطبيق رؤية استراتيجية لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية
ك عند األخذ يف احلسبان وذل، إن مثل هذا االعتبار يرقى ألن يكون حتذيراً سياسياً واستراتيجياً

 يف حتجيم استفادة عدد من PHRMAللجهد احلاد الذي تبذله الرابطة األمريكية ملصنعي األدوية 
. البلدان النامية على رأسها اهلند والصني ومصر والربازيل من بعض مكتسبات إعالن الدوحة

  ).وبالتحديد فيما يتعلق باملرونات املقررة خبصوص االستفادة من مبدأ الترخيص اإلجباري(
،  أوضاع الدواء يف مصرىويف اية هذا العرض خبصوص انعكاسات االتفاقيات الدولية عل، هذا

ال ، رمبا بالنسبة للدواء على وجه اخلصوص، جنذب االنتباه إىل أن اتفاقية املشاركة املصرية األوروبية
وعلى وجه اخلصوص اتفاقية (تأيت جبديد رئيسي يضاف إىل انعكاسات اتفاقيات التجارة العاملية 

 منها على عدم تعرض االتفاق ٢٦ املادة حيث تنص اتفاقية املشاركة املصرية األوروبية يف، )تريبس
  .حلماية حقوق امللكية الفكرية
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يف ظل ما يكون قد وضح يف األجزاء السابقة من هذا الفصل خبصوص ما هو حادث يف مصر من 

فإنه يتعذر ،  الدواءهدر مزمن لإلمكانيات الوطنية البشرية واملادية والتارخيية يف سياسات وجماالت
للتمعن يف " وقفة وطنية" االنتقال إىل عمل نظرة مستقبلية دون إجراء – من الناحية املنطقية –

وأيضاً مبا فيه من ظروف وعوامل ، الواقع وأيضاً مبا فيه من ظروف معرقلة ألية توجهات للتقدم
اجلارية وإجناز " حملك سر "يكون من شأن االنتباه إليها وتوظيفها إتاحة فرص للخروج من شرنقة

  .تقدم وطين حقيقي
 – يف تقديرنا –باعتبارها ، اليت ال مناص من عبورها" العتبة"املطلوبة متثل " الوقفة الوطنية"إن 

الطريق الوحيد لصياغة رؤى وسياسات وبرامج مستقبلية تكون بالفعل على درجة مقبولة من 
العقل "لوقفة بواسطة ما ميكن أن يطلق عليه ذلك يعين احلاجة ألن متارس هذه ا. الفعالية

والذي يتشكل من مفكرين وخرباء وممثلني للمصاحل اتمعية املتعلقة ، "اجلماعي الدوائي الوطين
املسألة إذن أنه يستحيل إجراء وقفة وطنية . وليس فقط ممثلو اجلهات التنفيذية املعنية، بالدواء

فإن ما ميكننا تقدميه ، وعليه. أو من منظور فردي، ليديحقيقية ومسئولة من منظور بريوقراطي تق
هنا ال يعدو جمرد اإلشارة إىل اعتبارات عامة نظن بإمكان مسامهتها كمدخل لعمل مجاعي 

  ".النظرة املستقبلية" و"الوقفة الوطنية"مسئول يف شأن 

   اعتبارات عامة خبصوص الوقفة الوطنية-أ
  :  الكفيلة بإجراء وقفة وطنية شاملة ومؤثرةتركز االعتبارات التالية على النقاط

الضعف اجلاري يف كل من السياسة الدوائية الوطنية وأحوال " تضاريس"احلاجة لكشف  .١
  .وإدراك حقيقة وفداحة غيبة رؤى استراتيجية لتطويرمها، الصناعة الدوائية الوطنية
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ذه الفجوة بأا وميكن تعريف ه". فجوة االستنهاض الدوائي الوطين"احلاجة إىل قياس  .٢
يف (بني حالة حملك سر القائمة منذ سنوات طويلة ) االقتصادي واملؤسسايت واملعريف(الفارق 

وحالة التقدم اليت ميكن أن تتحقق ، )جماالت الصناعة الدوائية والسياسية الدوائية
  ).البشرية واملادية(بالتفعيل األمثل لإلمكانات الدوائية الوطنية 

  : وذلك من منظورين، إلجيايب مع ظروف البيئة الدوليةاحلاجة للتفاعل ا .٣
وعلى (الواقعة أو اليت ميكن أن تقع علينا " التحديات"اكتشاف وقياس واستشراف : املنظور األول

) متوسطة وطويلة املدى(ورسم سيناريوهات ، من البيئة الدولية) املنطقة
ومن . درء السلبياتللتعامل مع هذه التحديات من خالل االستعداد والتوظيف و

  : أمثلة هذه التحديات ميكن اإلشارة إىل
بشأن توكيد ) من شركات وحكومات(توجهات وآليات وأدوات الشمال املتقدم  �

  .االحتكار
  .تسارع آليات وتقنيات رسم وتطبيق وتطوير السياسات الدوائية الوطنية �
أو توليد /يكون من شأا إتاحة و) أو مفاهيم(التبكري يف احلس ببزوغ أحداث ورؤى : املنظور الثاين

من أمثلة . فرص لربامج وتغيريات تساهم يف تسريع إجناز التقدم الدوائي الوطين
  : ميكن اإلشارة إىل) أو املفاهيم(هذه األحداث والرؤى 

تصاعد يف االجتاه العاملي باعتبار أن من شان اتفاقية حقوق امللكية الفكرية  �
ومن ، رقلة التنمية الصحية يف البلدان الناميةبأوضاعها الراهنة ع" تريبس"

  : املعامل الرئيسية هلذا التصاعد ما يلي
o  املعارضات الشعبية واحلكومية قبل انعقاد مؤمتر الوزراء الرابع ملنظمة التجارة

  ).٢٠٠١نوفمرب (العاملية يف الدوحة 
o  يف التوكيد الذي جاء يف إعالنات مؤمتر الدوحة خبصوص حق الدول النامية

  .االستفادة والتمتع مبرونات االتفاقية
o  صدور تقرير عن جلنة دولية مشكلة بواسطة احلكومة الربيطانية بشأن حقوق

يقف يف صف الدول النامية بشأن التمتع بالعديد من ، )٢٠٠٢(امللكية الفكرية 
وذلك برغم الصلف املتواصل ، املرونات واحلقوق بشأن امللكية الفكرية والدواء

  .ات ودول كربىمن شرك
 قدرة الشركات الدوائية ظهور حتليالت واعتبارات حديثة تؤكد على تنامي �

 على Small and medium-sized companiesالصغرية واملتوسطة احلجم 
متاماً بنفس القدرة النسبية ، Value Creation Potentialتوليد القيمة 
  .ديدةية إدارية جوذلك باتباع أدوات وتوجهات اقتصاد، للشركات الكبرية
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   اعتبارات عامة خبصوص النظرة املستقبلية-ب
أن متكَّن من القدرة على ) من حيث أدواا وشفافيتها(اجليدة " الوقفة الوطنية"إذا كان من شأن 

فإن من شأن النظرة املستقبلية أن تستكشف أسس وأدوات ، إحداث قفزات يف التقدم الدوائي
  .بليوآفاق التطور الدوائي املستق

كمدخل ، السياسية واالستراتيجية التالية) واالحتياجات(من هذا املنظور نشري إىل االعتبارات 
  : للنظرة املستقبلية

ضرورة التعامل بوضوح وشفافية مع ثالثة أنواع من العالقات بني السياســــة الدوائية  .١
  : )٢-٨انظر شكل (والصناعة الوطنية للدواء من جهة أخرى ، الوطنية من جهة

  : عالقات ختتص بنقاط تالقي: ١-١
ليس فقط ، تلتقي كل من الصناعة الدوائية والسياسة الوطنية للدواء يف هدف محاية اإلنسان

  .بل ومحايته من أي ممارسات قد يستغل فيها اإلنسان بقصد أو دون قصد، بتوفري األدوية املفيدة له
، عة الدوائية يف احلفاظ على اعتبارات أساسيةويف هذا اإلطار تلتقي السياسة الدوائية مع الصنا

  : من أمهها ما يلي
  . يف ترويج األدوية– غري معيبة –أخالقيات طيبة   .أ 
 .ضوابط جتريب األدوية على اإلنسان  .ب 

 .متابعة اآلثار الطيبة والسلبية للدواء بعد تسويقه  .ج 

 .التسعري املناسب  .د 

 .التفتيش والرقابة على جودة األدوية  .ه 

  : ص بنقاط تكاملعالقات ختت: ٢-١
حتقيق التطبيق املناسب ملفاهيم مهمة تتكامل الصناعة الدوائية مع السياسة الوطنية للدواء من خالل 

، Essential drugsومفهوم األدوية األساسية ، Generic drugs) أو النوعية(مفهوم األدوية اجلنيسة : مثل
وذلك من خالل التوافق بني آليات ، Pharmaco - Economicsوكذلك مفهوم اقتصاديات العالج الدوائي 

وكذلك يف مؤسسات ، Drug Regulationsويف املؤسسات املعنية بالنظم الدوائية ، خمتلفة يف الصناعة
ومن ناحية أخرى يكون على السياسة الدوائية الرشيدة أن تأخذ يف االعتبار إنعاش وحتفيز . الرعاية الصحية

األهداف اآلنية وبعيدة املدى وخلق املناخ االقتصادي خالل ضبط من ، الصناعة الدوائية الوطنية
  .اسب لتحقيق الصناعة الدوائية ألهدافهاوالتشريعي املن

  : عالقات ختتص بنقاط تباعد أو حبدود فاصلة: ٣-١
عن أجهزة ، من ناحية، من أهم هذه النقاط استقاللية أجهزة التنظيم الدوائي والرقابة الدوائية

 Conflict of Interestsيف املصاحل حبيث ال يكون هناك تداخل ، وائية من ناحية أخرىالصناعة الد
هنا جتدر . أو يف املصاحل الشخصية اخلاصة بالقائمني عليهما، يف األهداف اجلزئية لكل منهما

 اإلشارة إىل أن أجهزة الرقابة الدوائية عادة ما تفرض عليها مهامها اختاذ موقف احلكم بني أطراف
عندما اضطرت ، مثلما حدث يف الواليات املتحدة يف تسعينيات القرن العشرين، ناعية خمتلفةص
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 إىل إصدار بيان ملواجهة شائعات تروجها بعض الشركات FDAاألغذية واألدوية األمريكية هيئة 
وغين عن البيان هنا أن . Genericsالدوائية الكربى ضد شركات املستحضرات الدوائية اجلنيسة 

تغريات التقانية والتجارية املصاحبة للعوملة تتطلب أن تكون األجهزة املختصة بتنظيم شئون امل
 مصاحل كافة األطراف حبيث تقدر على محاية، "دائمة التطور الذايت"الدواء ورقابته أجهزة قوية 

، ةوذلك بسحب األدوية غري املطابق، ) اقتصاد الدولة– املستهلكني –الصناعة الدوائية : مثل(
وكذلك اتباع املمارسات اجليدة يف ، وتصحيح أية حيود للشركات يف أساليب الترويج والدعاية

مع الدفع ، اخل.. أو يف التجريب الدوائي على اإلنسان، التصنيع الدوائي أو يف االختبارات املعملية
  .على التحسني املتواصل ألساليب اإلنتاج وأساليب الرقابة والبحوث الدوائية

السياسة  
السياسة  الصحية 

الوطنية   
للدواء   

الصناعة  
الوطنية   
للدواء   

  

معلومات "وأن تستند صياغتها على ، أن تصاغ السياسة الوطنية للدواء مبنهج علمي .٢
واقتراحات حمددة ، وحتليل أسباب النجاح والفشل، تتضمن تقييم األداء" ومعارف

ذلك على أن تعتمد مسارات التطبيق على التحديد والوضوح . باستراتيجيات للتحسني
وأهداف وميكانيزمات وآفاق التعاون على ، واملوارد، واملسئوليات، واخلطط، لوياتبشأن األو
  .اإلقليمي والدويل، املستويني

أخرى ) أو جهات(والذي ال ميكن أن تتعهد برعايته جهة ، أن تقوم احلكومة بالدور املأمول منها .٣
  : ئيسية فيما يليوتتحدد معامله الر، وهو دور إدارة دفة التقدم الدوائي الوطين، غريها
  .صياغة السياسات: ١-٣
الصناعية وغري (رعاية تصميم وتطبيق االستراتيجيات الدوائية القومية : ٢-٣

  ).الصناعية
  .حتديث هيكل املنظومة الدوائية املصرية: ٣-٣

غىن عن البيان أن قيام احلكومة بدور إدارة الدفة يعين وجود أدوار مساعدة : ملحوظة
  ).لحة اتمعية الدوائية يف كافة القطاعاتلكافة أصحاب املص
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بوضع رؤية استراتيجية ) بقوة دفع وبرعاية من احلكومة(أن تقوم عناصر منظومة الصناعة  .٤
على أن تعتمد ، إجيايب يف مسار الصناعة الوطنية للدواء" حتول"يكون من شاا إحداث 

 على – أساساً –بتكرة ترتكز وأن تقوم على آليات م، صياغة هذه الرؤية على دراسات علمية
، هذا. وتأخذ يف االعتبار للظروف والتحديات اإلقليمية والدولية، اخلصوصيات القومية
يف ( أمثلة آلليات ميكن من خالل توافقها واتزاا – يف إجياز شديد –ونكتفي هنا بأن نورد 

انظر ملزيد من (أن تساهم يف إدارة حتول صناعة الدواء يف مصر ) إطار حزمة من الوسائل
 –األهرام االقتصادي ". حتالف استراتيجي وطين يف صناعة الدواء"مقال ) ١(التفاصيل 

 ١٩٩٩ – دار املعارف – سلسلة اقرأ –" الوطنية يف مواجهة العوملة"كتاب  )٢(، ٧/١٢/١٩٩٣
  : )٢٠٤ ص –

  .تصحيح معايري تقييم الصناعة الدوائية: ١-٤
أحدمها خاص بصناعة األدوية اجلنيسة ، ىل مستوينيتصنيف الصناعة القائمة إ: ٢-٤

Generics ،واآلخر خاص بصناعة تقوم على التطوير العلمي التكنولوجي املباشر ،
  .مع ما يترتب على ذلك من تباين يف وسائل وإجراءات التشجيع والتحفيز

  .إدخال إدارة التغيري التكنولوجي إىل الصناعة الدوائية املصرية: ٣-٤
مثل العملقة (تيعاب املتغريات العاملية يف إدارة واقتصاديات الصناعة الدوائية اس: ٤-٤

  ).والتحالف والتكتالت وشبكات البحوث
االلتفاف اإلجيايب حول قانون محاية امللكية الفكرية بواسطة استراتيجية : ٥-٤

  .Incremental changesالتطويرات البسيطة املتصاعدة 
من منتجات طبيعية (ملوارد احمللية واإلقليمية القائمة التواصل األفقي مع ا: ٦-٤

  ).وصناعات
  .استخدام التعليم والدراسات العليا كآلية رئيسية يف التغيري التكنولوجي الدوائي: ٧-٤
والكليات العملية من ناحية ، حتفيز اإلعارة املتبادلة بني شركات الدواء من ناحية: ٨-٤

  .أخرى
يتحالف ، يف شكل مركز حبثي عمالق) قطاع خاص(صرية إنشاء شركة مسامهة م: ٩-٤

وتكون مهمته بناء قدرات حبثية ، يف إقامته البنوك وشركات الدواء واملستثمرون
تتمكن من اختراق التطورات العلمية والتكنولوجية وتقدمي منتجات وعمليات 

 ١٩٩٣وهو اقتراح قدمناه مفصل عام (إنتاجية جديدة حتتكرها الشركات املصرية 
من ) أو برفض(بينما قوبل بعدم اكتراث ، ولقي موافقة أحد البنوك الوطنية الكربى

  ).قيادات دوائية عليا
بني السياسات الوطنية للدواء من جهة ) أو ديالكتيك إجيايب(احلرص على تشييد وابتكار تآزر  .٥

كرب وذلك حىت ميكن احلفاظ على إمكانية توليد أ، والتشريعات الوطنية من جهة أخرى
  .واليت هي عرضة للتطور باستمرار، استفادة ممكنة من ظروف اتفاقيات التجارة العاملية
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وهو ، تطبيق االستخدام احلكومي لألدوية احملمية برباءات اختراع بعيداً عن املنفعة التجارية .٦
ر وذلك يف إطار توفري الدواء حملتاجيه ممن ال يقدرون على شرائه بأسعا، أمر مسموح به دولياً

 .السوق

  .االستخدام البحثي لألدوية احملمية .٧
كسلعة سريعة التطور من شأا جعل كافة " الدواء"وكخامتة البد من اإلشارة إىل أن طبيعة 

وهو األمر الذي ، "اإلدارة"شديدة احلساسية لضعف أو تآخر ) يف السياسات والصناعة(شئون الدواء 
كثر إجيابية يف أحوال وسياسات الدواء يف مصر أمر يعين يف جممله أن العبور إىل أوضاع وآفاق أ

داخل ،  بقدر جودة التغيري والشفافية يف املنظومة الدوائية املصرية– إىل حد كبري –مرهون 
  .احلكومة وخارجها

��(�
��� �� �1<"�� =>���  
 – كراسات مستقبلية –مستقبل صناعة الدواء يف مصر واملنطقة العربية : حامد. ر. م .١

 .١٩٩٧ – القاهرة –ة األكادميية املكتب

حممد .  حترير د–بديل للتقدم :  يف–االستنهاض التكنولوجي لصناعة الدواء : حامد. ر. م .٢
 .١٩٩٨ – األهرام – مركز الدراسات االستراتيجية –السيد سعيد 

 .٢٠٠١ دار املعارف – سلسلة اقرأ – املستقبل والتحديات ..ثورة الدواء: حامد. ر. م .٣

 دراسة يف اجلغرافيا االقتصادية – إنتاج األدوية واستهالكها يف مصر –ه بدر الدين حممد عبد .٤
 .٢٠٠١ – جامعة اإلسكندرية – كلية اآلداب – رسالة دكتوراه –

 – كراسات مستقبلية – رؤية جنوبية مستقبلية –حقوق امللكية الفكرية : حامد. ر. م .٥
 .٢٠٠٢ – القاهرة –املكتبة األكادميية 

٦. National Drug Policy, WHO, 2001  
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األطفال "لقد طلب مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل إيل مجيع الشعوب أن تسترشد مببدأ 

، الذي ينادي بضرورة إعطاء احتياجات األطفال األساسية أولوية عليا عند ختصيص املوارد، "أوالً
وعلى مستوى األسرة ، وعلى كافة املستويات الوطنية والدولية، ء يف أوقات الرخاء أو الشدةسوا

ذلك أن منو الطفل ، مل ينب على الرمال العاصفة واألحاسيس" األطفال أوال"إن مبدأ  .نفسها
وهلذا فإن هذه السنوات هي  .العقلي واجلسدي حيدث معظمه خالل السنوات األويل من العمر

وإذا مل  .وحيقق طاقاته الوراثية كاملة، طفل األويل والوحيدة لكي ينمو عقليا وجسديافرصة ال
ولن ، فإن تلفا دائما سيلحق مبجمل عمليات النمو، تكتمل املراحل املختلفة للنمو يف الوقت املالئم

أ مت بناء على مبد، على أرضية هذه احلقيقة الفسيولوجية. تكون هناك فرصة أخرى إلصالح اخللل
وينادي بعدم ، وهلذا فإن هذا املبدأ يطالب بإيالء أمهية خاصة حلماية األطفال ".األطفال أوال"

كما يطالب باإلبقاء عليها كآخر عنصر يف احلماية  .حىت يف أحلك الظروف واألوقات، املساس ا
  .بدال من جعلها الضحية األويل ألي تغيري، االجتماعية

مبا يف ذلك احلب ، تلتزم بتوفري املقومات األساسية لنمو الطفلوينبغي على كل اتمعات أن 
، والتحصني ضد األمراض، واالهتمام املناسب والرعاية احلانية وأن تضمن له النمو اجلسدي السوي

هذا  .يف أوقات الرخاء والشدة، وأن توفر له الرعاية الصحية األساسية وفرصة االلتحاق باملدارس
وال أمام املتطلبات القصرية األمد لربامج ، ف يف أوقات الركود االقتصاديااللتزام جيب أال يضع
كما ينبغي أن ال خيضع هذا االلتزام للضغوط اليت ميارسها أصحاب املصاحل  .التكيف اهليكلية

وينبغي أال يتزعزع يف أوقات االضطرابات ، وال أن يتقلب وفقا ألهواء أحزاب سياسية معينة، اخلاصة
وأال جيمد يف أوقات احلروب أو ، وأال يعتمد علي أية أيديولوجية سياسية، فترات االنتقاليةأو أثناء ال

  .الصراعات األهلية
مت تأسيس ميثاق حقوق الطفل على املبدأ األساسي حلق الطفل املكتسب يف العيش والبقاء 

فس الفرص إلدراك إال إنه يف أغلب األحيان يتعرض كثري من األطفال خلطر عدم امتالكهم ن, والنمو
تتفاعل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية وبيئية وبيولوجية يف ، ويف أحيان كثرية .تلك احلقوق

وذلك إما يعرض  .جعل فئات عديدة من األطفال يف وضع يضر ويهمش من دورهم يف اتمع
ور الدولة لذلك فقد أكد ميثاق حقوق الطفل على د .أو يعرقل منوهم/حيام وبقاءهم للخطر و

كذلك يشتمل  .واتمع بأكمله يف ضمان محاية األطفال من الظروف اليت قد تنتهك تلك احلقوق



٢٠٤ 

وبالتايل يتخطى واجب الدولة واتمع ، مفهوم حقوق الطفل على مقاييس وقائية وتعزيزية
ل ودد منو للمهام العالجية ليمتد دورها إىل دور سابق لذلك وهو عالج األسباب اجلذرية اليت تعرق

  .جبانب توفري البيئة الالزمة اليت متكن األطفال من تنمية كل قدارم الكامنة، الطفل
ولكنها لعبت أيضاً دوراً قيادياً ، مل تكن مصر جمرد إحدى الدول املوقعة على ميثاق حقوق الطفل

،  العقد املاضيوقد شهد. باألخص اموعات املعرضة واحملرومني، يف تعزيز وتأييد حقوق األطفال
تنميات هامة على مستويات السياسات والتشريعات وتوفري اخلدمات ، خاصة آخر مخس سنوات

وصل التأكيد على مسألة محاية ، فعلى مستوى السياسات .جبانب الوعي العام حلقوق الطفل
فل  هو عقد محاية الط١٩٩٩ إىل ١٩٨٩الطفل ذروة جديدة مت إثباا بالتصريح بأن السنوات من 

والذي يعترب جمهوداً مشتركاً ، كما سامهت مصر يف صدور دستور حقوق الطفل العريب. املصري
  .(A-Wahdan, 1999)بني كل الدول العربية 

فألول مرة . مت إصدار أول تشريع شامل خيص الطفل املصري، ١٩٩٦وعلى املستوى التشريعي لعام 
 ١٢هو قانون رقم ،  الطفل يف تشريع واحدمت مجع كل القوانني اخلاصة حبماية، يف تاريخ مصر

والرعاية ، إذ يتضمن التشريع اخلاص بالطفل فصوالً خمصصة لصحة الطفل. ١٩٩٦لسنة 
وقد  .باإلضافة إىل حقوقهم الثقافية، واألطفال العاملني وغري القادرين، والتعليم، االجتماعية

فإن ، باإلضافة إىل هذا .ن التشريعاحتلت البنود اخلاصة مبعاقبة األطفال فصالً واحداً فقط م
هو التركيز األكرب على احلماية واإلصالح ، اإلطار العام لألطفال الواقعني حتت املعاقبة القانونية

فقد شهدت التسعينيات الظهور والتكاثر ، وعلى مستوى اخلدمات .أكثر من املعاقبة والتجرمي
حقوق األطفال احملرومني يف كل من اهليئات السريع للربامج واملشروعات اليت ختاطب احتياجات و

   .احلكومية وغري احلكومية
مل تكن التطورات اليت طرأت على املنظمات املهتمة باحتياجات األطفال ، يف الوقت نفسه

إذ عكست التطورات حتوال كبريا من اإلشفاق  .احملرومني يف الكم فقط ولكنها يف الكيف أيضاً
مل تكن  . دور نشط أكثر فاعلية يف تأييد ودعم حقوق هؤالء األطفالوتوفري اخلدمات والعناية إىل

تلك الفترة شاهدة فقط على إنشاء وتطوير العديد من املنظمات املهتمة حبقوق األطفال بشكل 
ولكن باإلضافة إىل ذلك تبنت أنواع من املنظمات اليت توفر اخلدمة ، عام واحملرومني منهم خاصة

تعمل املنظمات ، ويف كثري من األحيان .واراً جديدة لتأييد ودعم حقوق األطفالوالرعاية التقليدية أد
فقد أدى اإلدراك األفضل حلقوق ، وأخرياً .على اجلمع بني توفري اخلدمة وتأييد ودعم حقوق األطفال

إىل عمل الكثري من املنظمات مع األطفال لتطوير املنابر اليت فيها ، الطفل يف التعبري واالجتماع
ولذلك مت إنشاء ائتالف ، كن لألطفال والشباب إبداء آرائهم والتعبري والدفاع عن احتياجاممي

توفر املنابر الفرص لألطفال والشباب ، جبانب ذلك .للمنظمات غري احلكومية خاص حبقوق الطفل
للمرة األوىل كممثلني إجيابيني يف هذه املنظمات واتمعات اليت يعملون ا وليسوا فقط 

   .كمتلقني
يلقي هذا التحليل الضوء على ، إال إنه على الرغم من التطورات اإلجيابية اليت سبق ذكرها

الفجوات اليت يف حاجة ماسة للعالج وذلك إذا أدرك كل األطفال املصريني حقوقهم يف احلياة 
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ن اإلفادة من يستطيع العامل اآل، "األطفال أوال"ويف حماولة إليقاد شعلة مبدأ  .والبقاء والتنمية
وتشمل أهداف مؤمتر  .االتفاق الدويل احلايل على احلد األدىن من احلماية الواجب توفريها لألطفال
على معايري دنيا متفقا ، القمة العاملي من أجل الطفل وبنود االتفاقية الدولية حلقوق الطفل

 من املعايري املتفق كما تشمل على احلد األدىن .عليها حلماية بقاء األطفال وصحتهم وتعليمهم
، عليها لتوفري احلماية لكل األطفال يف خمتلف أماكن تواجدهم من االستغالل وسوء االستخدام

فإن العامل قد وضع جمموعة من املعايري املتفق ، وهلذا .سواء يف أوقات احلروب أم يف العمل أم املرتل
مل أن تقيس مدى التقدم العملي الذي وتستطيع أي دولة من دول العا .عليها دوليا حلماية األطفال

  .يف ضوء هذه املعايري، أحرزته على صعيد إقامة نظام جديد لألطفال

�	' * +�
,-�  �	�� ��.� �  )/  
وكانت مصر من الدول اليت وافقت علي ، هناك عدة معايري مت وضعها عامليا لتقييم حالة األطفال

ولكن تكمن مشكلة ، يف مصر ميكن استخدام هذه املعايريوعند تقييم حالة األطفال  .هذه املعايري
يعتمد تقييم احلالة الصحية علي ، كمعظم الدول النامية، ويف مصر .التقييم يف مصادر البيانات

طرق غري مباشرة مثل الدراسات اليت حتدد مدى انتشار بعض األمراض وعلى معدالت الوفيات 
جنازات يف جمال التنمية بني األطفال يف مصر جيب االعتماد وملتابعة وتقييم اإل .نتيجة هذه األمراض

علي ، يف هذا التقرير، وقد مت االعتماد على تقييم حالة األطفال يف مصر .على بيانات موثوق ا
   .بيانات موثقة دوليا وعلي البيانات احمللية واليت قد وجد أنه يوجد تباين بينها

 مصر حنو حتسني حال األطفال ا واليت مت تقييمها حسب واجلدول التايل يوضح درجة اإلجناز يف
 ٣٠قائمة األهداف اليت وضعت بواسطة مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل الذي عقد يف 

وبذلك  .٢٠٠٠وهذه األهداف ينبغي حتقيقها حبلول عام ،  والذي وقعت عليه مصر١٩٩٠سبتمرب 
وقد مت االعتماد يف التقييم علي بيانات  .د السابقميكن تقييم اإلجناز الذي حققته مصر خالل العق

  .متوفرة عن مصر من مصدر واحد لكل مؤشر ملراعاة توحيد القياس
        )١٩٩٢يونيسف، ( اخلاصة مباشرة باألطفال ٢٠٠٠أهداف عام ): ١-٩(جدول 

 األهداف
املعدل سنة 

١٩٩٢-١٩٩٠        
املعدل سنة 

٢٠٠٠- ١٩٩٥        
درجة اإلجناز 
 يف مصر

 ٢٠٠٠-١٩٩٠لة األهداف الشام

أو (ختفيض معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة بنسبة الثلث 
 #) أيهما أقل- والدة حية ١٠٠٠ وفاة لكل ٧٠ختفيضها إيل ما دون 

 حتقق  ٥٤  ٨٥

 ١٠٠٠ وفاة لكل ٥٠ختفيض معدالت وفيات األطفال الرضع إيل ما دون 
  #والدة حية

  حتقق  ٤٤  ٦٢

    ٢٤  ٣٣  ي الوالدة إيل ما دون ختفيض معدالت وفيات األطفال حديث
 : التعليم

 سنة من ١٥-٦(توفري التعليم األساسي لكل األطفال  �
  #)امللتحقني باملدارس االبتدائية حاليا) (% العمر

علي األقل من األطفال % ٨٠التعليم االبتدائي الكامل لـ  �
 #. سنة من العمر١٥-٦ما بني 

  

  
٨٤,٤  
  
٤٧,٠  

  
٨٤,٣  
  

 مل يتحقق
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 األهداف
املعدل سنة 

١٩٩٢-١٩٩٠        
املعدل سنة 

٢٠٠٠- ١٩٩٥        
درجة اإلجناز 
 يف مصر

 التغذية

 كجم إيل ما يقل عن ٢,٥فيض عدد الوالدات بوزن منخفض أقل من خت
١٠  ١٠  **%.١٠   

ختفيض حاالت سوء التغذية احلادة واملعتدلة إيل النصف بني األطفال 
  .الذين هم دون اخلامسة

 *اخنفاض الوزن �

 *اهلزال �

  *التقزم �

  
٩  
٣  
٢٤  

  
١٢  
٦  
٢٥  

  
تفاقمت 
 املشكلة

  .ن نقص فيتامني أ واليودالقضاء كليا علي اإلضرابات الناجتة ع
حصلوا علي فيتامني أ )  شهرا٢٣-١٢(األطفال %  �

 #التكميلي

  #استهالك أفراد العائلة مللح اليود%  �

  
  مل يبدأ
--  

  
٢٢,٧  
٥٥,٩  

 

نشر املعرفة بني العائالت مجيعها عن أمهية تقدمي الدعم للمرأة يف 
ة أشهر من حيا٦-٤عملية إرضاع الطفل عن طريق الثدي خالل أول 

  .الطفل
 )* شهور٣-٠(األطفال يرضعون رضاعة طبيعية فقط %  �

  )* شهور٩-٦(يتناولون أغذية مكملة حلليب األم  �

  
٦٨  
٥٢  

  
٥٣  
٣٧  

  
تفاقمت 
 املشكلة

  األنيميا
 # شهر٥٩-٦انتشار األنيميا بني األطفال يف العمر  �

  # عاما١٩-١١انتشار األنيميا بني األطفال يف العمر  �

  
  

  
٢٩,٩  
٢٩,٧  

 

 طفلصحة ال

  .القضاء علي شلل األطفال
  *نسبة احملصنني حتصينا كامال �

  
٩١  

  
٩٦  

  
 مل يتحقق

  أمراض اإلسهال بني األطفال دون اخلامسة
  #%٢٥ختفيض نسبة حدوث األمراض اإلسهالية بنسبة  �

  
١٥,٩  

  
٧,١  

  
  حتقق

  االلتهابات التنفسية احلادة بني األطفال دون اخلامسة
  #لتنفسية مبقدار الثلثختفيض نسبة حدوث االلتهابات ا �

  
٢٣,٢  

  
٩,٥  

  
  مل يتحقق

  )٢٠٠٠( وزارة الصحة والسكان **    املسح السكاين الصحي#     اليونيسيف* 
  

  معدل وفيات األطفال دون اخلامسة
وجد أن معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر يف خالل اخلمس سنوات السابقة للمسح 

فإن هناك ، وعند هذا املستوى . مولود١٠٠٠لة وفاة لكل  حا٥٤هو ) ٢٠٠٠مصر (السكاين الصحي 
كما أن  . طفال مصريا سوف يتوىف قبل بلوغه السنة اخلامسة من العمر٢٠طفل من بني كل 

أما معدل ،  مولود١٠٠٠ حالة وفاة لكل ٤٤هو ) خالل العام األول من العمر(معدل وفيات الرضع 
ويوضح  . مولود١٠٠٠ حالة وفاة لكل ٢٤فهو )  العمرخالل الشهر األول من(وفيات حديثي الوالدة 

، من وفيات الطفولة املبكرة يف مصر حتدث قبل بلوغ الطفل السنة األويل من العمر% ٨٠هذا أن 
  .من الوفيات حتدث خالل الشهر األول من العمر% ٤٠وأكثر من 

 من مسوح أجريت يف ميكن دراسة تطور وفيات الطفولة املبكرة يف مصر وذلك مبقارنة التقديرات
الدورات األربع اخلاصة باملسح السكاين الصحي يف مصر ومسح اخلصوبة (فترات زمنية خمتلفة 



٢٠٧ 

 ١٩٦٥وتغطي هذه التقديرات مع بعضها البعض فترة مخسة وثالثني عاما بني  ).١٩٨٠املصري 
لحوظا يف تؤكد التقديرات أن وفيات الطفولة املبكرة قد اخنفضت اخنفاضا م .٢٠٠٠وحىت عام 

حيث بلغ احتمال وفاة الطفل قبل بلوغه سن اخلامسة يف  .مصر خالل العقود الثالثة السابقة
كما تؤكد التقديرات التغري يف  .منتصف الستينيات مخسة أضعاف نظريه يف اية التسعينيات

كل حيث تناقصت املعدالت بصفة عامة وتركزت الوفيات بش، النمط العمري للوفيات بني األطفال
من الوفيات بعد بلوغ % ٤٠ففي منتصف الستينيات حدثت  .متزايد يف الشهور األويل من احلياة

فقط من وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر % ٢٠الطفل عامه األول ويف التسعينيات حدثت 
  . شهرا من حياته١٢بعد أن أمت الطفل 

ب اخلصائص االجتماعية واالقتصادية كما وجد أن هناك تباينات يف وفيات الطفولة املبكرة حس
يف أي مرحلة من مراحل الطفولة املبكرة ، فإن احتمال الوفاة بني األطفال يف احلضر .والدميوجرافية

حيث توجد أقل معدالت ، وهناك تباينات حسب حمل اإلقامة .أقل منه لدى األطفال يف الريف
ا توجد أعلى هذه املعدالت يف ريف الوجه بينم، للوفيات يف احملافظات احلضرية وحمافظات احلدود

وبالرغم من أن الوفيات يف ريف الوجه القبلي أعلي لكل األعمار من الوفيات يف ريف الوجه  .القبلي
 .إال أن التباينات الكبرية يف وفيات األطفال ما بعد حديثي الوالدة بصفة خاصة تثري االنتباه، البحري

يف ريف ) الفرق بني وفيات الرضع ووفيات حديثي الوالدة(دة إن معدل وفيات ما بعد حديثي الوال
كذلك  ). مولود١٠٠٠ حالة وفاة لكل ٢١ و٤٢(الوجه القبلي ضعف املعدل يف ريف الوجه البحري 

عن املعدل يف ريف الوجه البحري % ٦٤فإن معدل وفيات الرضع يف ريف الوجه القبلي أعلي بنسبة 
تعترب مستويات الوفيات أعلى ، وبالنظر إىل املناطق احلضرية ).ود مول١٠٠٠ حالة وفاة لكل ٤٧ و٧٧(

بكثري يف حضر الوجه القبلي عنها يف حضر الوجه البحري أو احملافظات احلضرية حيث ترجع أغلب 
بينما تعترب الفجوة يف وفيات األطفال بني املناطق احلضرية  .هذه التباينات إىل ارتفاع وفيات الرضع

  .الثالث أقل بكثري
هناك أثر ذو معنوية إحصائية للرعاية الصحية لألم خالل فترة ، وكما هو مبني يف مسوح سابقة

حيث تعترب مستويات الوفيات خالل مرحلة  .احلمل والوالدة على خماطر وفيات الطفولة املبكرة
العام األول أقل للمواليد الذين حصلت أمهام على كل من رعاية احلمل والوالدة من مقدم 
خدمة طيب متمرس مقارنة باملواليد الذين حصلت أمهام على رعاية احلمل فقط أو مل حيصلن 

كما أوضحت األحباث وجود عالقة قوية بني أمناط اإلجناب لألمهات واحتمالية البقاء  .على أي رعاية
ا أو وتزداد خطورة الوفاة يف الطفولة املبكرة ملواليد األمهات الصغريات جد .علي قيد احلياة

ولألطفال املولودين بعد فترة مباعدة قصرية )  سنة٣٤أكرب من  و١٨أقل من (الكبريات جدا يف السن 
. عند اإلجناب)الترتيب الرابع أو أعلي(وذوي الترتيب العايل )  شهرا من الوالدة السابقة٢٤أقل من (

وتشري نتائج املسح  .ة سن٢٩-٢٠كما تبلغ مستويات الوفيات أدناها للمواليد ألمهات أعمارهن بني 
من املواليد يف اخلمس سنوات السابقة على املسح كانوا يف % ٤٨ إىل أن ٢٠٠٠السكاين الصحي 

كانوا عرضة لعاملني أو أكثر من عوامل % ١٥ وفئة واحدة على األقل من فئات اخلطر العايل احملددة
ود األعلى أكثر عوامل اخلطر املرتفع كذلك تعترب قصر الفترة بني املواليد وترتيب املول .اخلطر العايل

 مرة خلطر ١،٩ويصل خطر الوفاة للطفل الذي يقع يف أي فئة من فئات اخلطر العايل إىل  .الشائعة
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فإن غالبية السيدات ، وبصفة عامة .الطفل الذي ال يقع يف أي فئة من فئات اخلطر العايل
فحوايل سيدة  .اطر عالية للوفاةلديهن مقومات إجناب طفل بنسب خم%) ٧٦(املتزوجات حاليا 

أساسا ترتيب (واحدة من بني كل ثالث سيدات ميكن أن تنجب طفال بفئة خطر واحدة مرتفعة 
بينما حوايل سيدة واحدة من بني كل مثاين سيدات ميكن أن تنجب طفال بفئة ) أعلي للمولود

  ). دأساسا كرب العمر عند اإلجناب والترتيب العايل للمولو(خماطر متعددة 

  الرضاعة الطبيعية واألغذية املكملة
كذلك تعترب العادات الغذائية احملدد  .إن منط تغذية الرضع له تأثري هام علي صحة األطفال

فلقد ثبت أن سوء احلالة الغذائية تزيد من خماطر ، الرئيسي للحالة التغذوية لألطفال الصغار
 الرضاعة الطبيعية هلا تأثري علي خصوبة كما أن ممارسة .التعرض للمرض والوفاة بني األطفال

  .األم
من األطفال علي ثدي األم % ٥٧ أنه مت وضع ٢٠٠٠ مصر -أوضحت نتائج املسح السكاين الصحي 

من األطفال قد % ٥٤كما أن  .رضعوا رضاعة طبيعية خالل اليوم األول% ٨٨ وخالل ساعة من الوالدة
  .ل الثالثة أيام األويل بعد امليالدتناولوا أغذية قبل الرضاعة الطبيعية وذلك خال

فإن قلة من ، تعترب الرضاعة الطبيعية املطلقة ليست ظاهرة عامة يف الطفولة املبكرة يف مصر
% ٧٩فقد وجد أن  .األطفال يرضعون رضاعة طبيعية مطلقة خالل الستة أشهر األويل من العمر

مث تنخفض نسبة من  .دي فقطمن األطفال الرضع وعمرهم أقل من شهرين يتناولون لنب الث
بني األطفال % ٣٤ و أشهر٣-٢بني األطفال عند العمر % ٦٠يرضعون رضاعة طبيعية مطلقة إيل 

 شهور فإن حوايل واحد من بني كل ستة ٩-٨ومع ذلك فعند العمر من  . أشهر٥-٤عند العمر 
وعند العمر من  . الثديأطفال مل يتناول أي أغذية صلبة أو شبه صلبة أو لنب آخر باإلضافة إيل لنب

وقد وجد أن  .فإن واحدا من بني كل عشرة أطفال مل يتناول أي أغذية أخري أو لنب،  شهرا١١-١٠
 شهراً يرضعون رضاعة طبيعية وحوايل نصف األطفال ١٣-١٢من األطفال يف العمر % ٨٠أكثر من 
 بني كل ستة أطفال وقد وجد أن أقل من واحد من . شهرا مستمرون يف الرضاعة١٩-١٨يف العمر 

  . شهرا٢٥-٢٤الزالوا يرضعون من الثدي يف العمر 

  نقص وزن املواليد
 . جم بصرف النظر عن عمر احلمل٢٥٠٠يعرف وزن الوالدة املنخفض بالوزن عند الوالدة أقل من 

ويعد وزن الوالدة املنخفض أحد احملددات الرئيسية للحفاظ علي حياة حديثي الوالدة يف الشهر 
أجريت دراسة ميدانية لدراسة ، ١٩٩٧-١٩٩٥يف املدة من  .بعد الوالدة وملراضته بعد ذلكاألول 

وقد مشلت عينة البحث حمافظات مجهورية مصر  .مشكلة وزن الوالدة املنخفض يف مصر
وقد سجلت الدراسة أن معدل والدة أطفال ناقصي الوزن بني املواليد  .باستثناء حمافظات احلدود

يف % ١٤,٤يف البحرية ليصل إيل % ٨,١يف بورسعيد و% ٧,٤ويتراوح هذا املعدل بني % ١٢,٩األحياء هو 
حيث إن هذا ، وتعترب هذه املعدالت عالية باملقارنة باملقاييس العاملية .يف القاهرة% ١٧,١الدقهلية و
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من األطفال ناقصي الوزن كانوا يف % ٣١,٦كما أظهرت الدراسة أن  %.١٠املعدل جيب أن يقل عن 
  %.٢احتياج لدخول الرعاية املركزة وأن نسبة الوفاة بينهم وصلت إيل 

  مقاييس احلالة الغذائية
  هناك ثالث مؤشرات قياسية للنمو الطبيعي ميكن من خالهلا تصنيف احلالة الغذائية لألطفال

 .الطول بالنسبة للعمر �

 .الوزن بالنسبة للطول �

 .الوزن بالنسبة للعمر �

فمقياس الطول بالنسبة  .ؤشرات مفاهيم خمتلفة للحالة الغذائيةيقيس كل مؤشر من هذه امل
والتقزم يف منو األطفال يكون نتيجة لعدم  ).التقزم(للعمر هو مؤشر للقصور عن خط النمو 

حصول الطفل علي الغذاء املتوازن ملدة زمنية طويلة أو نتيجة لتكرار العدوى أو اإلصابة مبرض 
ل بالنسبة للعمر ميثل ناتج سوء التغذية يف جمتمع علي مدار وبالتايل فإن مقياس الطو .مزمن

أما مقياس الوزن بالنسبة للطول  .فترة زمنية طويلة وال يتغري كثريا حسب فصل مجع البيانات
األطفال الذين تكون مقاييس الوزن بالنسبة للطول أقل من  .يقيس كتلة اجلسم وعالقتها بالطول
وتنتج هذه النحافة عن فشل حصول الطفل علي  .ن حنافةوسيط اتمع املرجعي يعانون م

الغذاء الكايف خالل الفترة السابقة مباشرة للمسح واليت تكون نتيجة إلصابة الطفل بسلسلة 
ويعترب مقياس الوزن بالنسبة للعمر مؤشرا  .من األمراض املتعاقبة أو بسبب نقص توافر الغذاء

واألطفال الذين يكون مقياس  .زن بالنسبة للطولمركبا لكل من الطول بالنسبة للعمر والو
وزم بالنسبة لعمرهم أقل من وسيط اتمع املرجعي يعتربون مصابني بنقص الوزن بالنسبة 

أو ) قصر القامة(وميكن أن يكون الطفل ناقص الوزن بالنسبة لعمره بسبب التقزم  .للعمر
  .تالنحافة أو بسبب أنه قصري القامة وحنيف يف نفس الوق

 وجود سوء تغذية مزمن بني األطفال ٢٠٠٠ مصر -يتضح من نتائج املسح السكاين الصحي 
قصر (من األطفال دون سن اخلامسة من العمر يعانون من التقزم % ١٩فإن ، بصفة عامة .املصريني

 .وهناك ارتباط بني عمر الطفل والتقزم .يعانون من قصر قامة حاد% ٦ و)القامة بالنسبة للعمر
 أشهر من العمر إيل ٦فقط بني األطفال أقل من % ١١ القامة يزيد بسرعة مع العمر من فقصر

 سنوات ٤بني األطفال عند سن % ١٨قبل أن تنخفض إيل ،  شهرا٢٣-١٢بني األطفال ما بني % ٢٤
والنحافة أكثر انتشارا بني األطفال . من األطفال املصريني مصابون بالنحافة% ٣كما جند أن  .فأكرب
 سنوات لديهم نقص يف ٥من األطفال أقل من % ٤كذلك  . من عامني عن األطفال األكرب عمراأقل

  .الوزن بالنسبة للعمر

  انتشار األنيميا بني األطفال
يعاين ثالثة من بني كل عشرة أطفال من درجة ما من ، بصفة عامة: ) شهرا٥٩ً-٦(صغار األطفال 

من صغار األطفال لديهم أنيميا % ١١فقد وجد أن  .عديدةتعترب األنيميا بسيطة يف حاالت  .األنيميا
مت تصنيفهم بأن لديهم أنيميا %) ١أقٌل من (ونسبة صغرية ) ديسيلتر/  جم٩،٩-٧(متوسطة 
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ويزداد احتمال إصابة  ).٢٠٠٠ مصر -املسح السكاين الصحي ) (ديسيلتر/  جم٧أقل من (حادة 
كما تزداد احتمال إصابة األطفال  .ألطفال األكرب عمرااألطفال دون الثانية من العمر باألنيميا عن ا
وريف الوجه القبلي وحمافظات ) علي الترتيب% ٢٤ و%٣٤(يف الريف باألنيميا عن األطفال يف احلضر 

  %).٣٨(احلدود 
 لديهم ١٩-١١بصفة عامة فإن حوايل ثالثة من بني عشرة أفراد يف العمر : ) سنة١٩-١١(األطفال 
بأن لديهم أنيميا % ٢ألنيميا لدى الغالبية منهم بسيطة بينما مت تصنيف وتعترب ا .أنيميا

  .متوسطة ونسبة قليلة جدا كانت لديهم أنيميا حادة

  التكميلي" أ"فيتامني 
 ٩التكميلي لكل من األمهات اجلدد ولألطفال ابتداء من عمر " أ"تتبىن مصر برناجما لفيتامني 

لألمهات خالل " أ"يتم إعطاء كبسولة فيتامني ، والأ. ويشتمل الربنامج علي عنصرين .شهور
الشهرين األولني بعد الوالدة دف حصول الرضيع علي كمية كافية من العناصر الغذائية 

الوقت (ابتداء من الشهر التاسع للطفل ، ثانيا .الدقيقة لضمان النمو السليم من خالل لنب األم
 وحدة ١٠٠٠٠٠" (أ"عطاء الطفل كبسولة فيتامني يتم إ) الذي يتم فيه عادة أخذ تطعيم احلصبة

 شهراً مع اجلرعة ١٨يف العمر )  وحدة٢٠٠٠٠٠(كما يتم إعطاء الطفل كبسولتني إضافيتني ) دولية
فقط من األمهات % ١١ أن ٢٠٠٠ مصر -تبني من خالل املسح السكاين الصحي  .املنشطة للشلل

كما حصل حوايل مخس األطفال  .لوالدةالتكميلي يف الفترة بعد ا" أ"حصلن علي فيتامني 
  ".أ"املصريني علي األقل علي كبسولة واحدة من فيتامني 

  استخدام امللح املعاجل باليود
فإن ، بصفة عامة .لقد تبنت مصر برناجما ملعاجلة امللح باليود للتغلب علي نقص اليود باجلسم

من األسر مل يكن % ٤٤ملستخدم يف بينما امللح ا، من األسر تستخدم امللح املعاجل باليود% ٥٦
كما وجد أن األسر املعيشية يف احلضر أكثر استخداما مللح ميكن اعتباره معاجل  .حيتوي علي اليود

حيث مل يعاجل امللح باليود يف أكثر قليال من ، بنسبة كافية من اليود عن األسر املعيشية يف الريف
أما حسب حمل اإلقامة فتتراوح  .يشية يف احلضرنصف األسر املعيشية يف الريف وثلث األسر املع

% ٥٧يف حمافظات احلدود إيل % ٢٢نسبة األسر املعيشية اليت تستخدم ملحاً غري معاجل باليود من 
  .يف ريف الوجه البحري

  اإلسهال
بني  .يعترب اجلفاف الناجم عن اإلسهال احلاد من أهم أسباب املرض والوفاة بني صغار األطفال

 أن نسبة األطفال دون اخلامسة من العمر الذين أصيبوا ٢٠٠٠ مصر -اين الصحياملسح السك
ومبا أن هناك اختالفات مومسية  .باإلسهال يف أي وقت خالل فترة األسبوعني السابقني علي املسح

 ٢٠٠٠ مصر -فإنه جيب تذكر أن وقت إجراء املسح السكاين الصحي، يف أمناط اإلصابة باإلسهال
من األطفال دون اخلامسة قد أصيبوا باإلسهال % ٧وجد أن  .٢٠٠٠مارس -ما بني فربايركان يف الفترة 

ومع األخذ يف االعتبار التباينات يف مستوي اإلسهال حسب  .خالل األسبوعني السابقني علي املسح
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 شهرا أكثر عرضة لإلصابة باإلسهال من ٢٣-٦فإن النتائج توضح أن األطفال يف العمر ، العمر
فقد لوحظ أكرب ، وبالنسبة للخصائص اخللفية األخرى .ن األطفال األكرب أو األصغر سناغريهم م

حيث تتفاوت نسبة األطفال الذين أصيبوا باإلسهال خالل  .تباين بني املناطق اجلغرافية املختلفة
من األطفال % ١٠ ومن األطفال يف احملافظات احلضرية% ٥فترة األسبوعني السابقني للمسح ما بني 

كانوا أكثر %) ٩١(وقد وجد أن األطفال ألمهات يعملن مقابل عائد نقدي  .يف ريف الوجه القبلي
بينما األطفال املقيمون يف ريف الوجه ، حصوال علي رعاية أو عالج خالل فترة اإلصابة باإلسهال

صحية وقد مت احلصول علي الرعاية ال .كانوا أقل حصوال علي رعاية لعالج اإلسهال%) ٧٠(القبلي 
وكان األطفال يف الريف أكثر  .أكثر لألطفال أقل من عام واألطفال املقيمني يف املناطق احلضرية

ووجد أن األطفال الذين  .حصوال علي حملول لعالج اجلفاف أو زيادة السوائل من األطفال يف احلضر
أقل ، ةتقل أعمارهم عن ستة أشهر أو الذين يقيمون يف احلضر خاصة يف احملافظات احلضري

كما أن االعتماد علي املضادات احليوية  .احتماال لزيادة السوائل هلم خالل فترة إصابتهم باإلسهال
علما بأنه  .أو أي عقار آخر لعالج اإلسهال أكثر شيوعا يف املناطق احلضرية عنه يف املناطق الريفية

، وبالرغم من ذلك. غارال ينصح باستخدام املضادات احليوية ومضادات اإلسهال يف األطفال الص
من األطفال املصابني باإلسهال % ٢٤تبني النتائج بصفة عامة أنه مت إعطاء املضادات احليوية ل 

  .من األطفال عالجا آخر% ٣١بينما تلقي 

  أمراض اجلهاز التنفسي احلادة
ب من األسبا، باإلضافة إيل اإلسهال، تعترب أمراض اجلهاز التنفسي وخصوصا االلتهاب الرئوي

فالتشخيص املبكر والعالج باملضادات احليوية ميكن أن  .الشائعة لوفيات الرضع وصغار األطفال
مت تقدير انتشار أمراض اجلهاز التنفسي  .مينع نسبة كبرية من الوفيات بسبب االلتهاب الرئوي

يف فترة ) أعراض االلتهاب الرئوي(لألطفال دون اخلامسة بسعال مصحوب بتنفس قصري وسريع 
وجد أن نسبة انتشار أمراض اجلهاز التنفسي لألطفال دون  .ألسبوعني السابقني علي املسحا

وأيضا كما هو احلال يف أمراض  %.١٠ كان ٢٠٠٠ مصر -اخلامسة يف املسح السكاين الصحي 
وقد وجد أن التباينات يف نسبة األطفال  .تتفاوت أمراض اجلهاز التنفسي حسب املوسم، اإلسهال
وقد لوحظ أكرب تباين حسب عمر الطفل حيث إن  .أمراض اجلهاز التنفسي احلادة صغريةاملصابني ب

من األطفال املرضي قد % ٦٦كما أن  . شهرا٢٣ً-٦أكرب نسبة أصيبت كانت بني األطفال يف العمر 
وقد مت استشارة مقدمي اخلدمة يف القطاع اخلاص  .تلقوا نصيحة أو عالج من مقدم خدمة صحي

من % ٧٥وأن  ).علي الترتيب% ٢٥ و%٤٣(ي اخلدمة يف الوحدات الصحية احلكومية أكثر من مقدم
  .األطفال املصابني قد مت استعمال املضادات احليوية لعالجهم

  تطعيمات األطفال
تبنت وزارة الصحة والسكان يف مصر إرشادات منظمة الصحة العاملية اخلاصة بتطعيمات 

يب (خالل العام األول من العمر علي تطعيم ضد الدرن الطفولة وذلك بأن حيصل مجيع األطفال 
، وثالث جرعات من طعم الثالثي للحماية من الدفترييا والسعال الديكى والتيتانوس) سي جي

باإلضافة إيل هذه التطعيمات  .وجرعة من طعم احلصبة، وثالث جرعات من طعم شلل األطفال
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لطفولة بأن يأخذ األطفال ثالث جرعات من فقد أوصي الربنامج املصري لتطعيمات ا، األساسية
أو /كانت شهادة امليالد و، ٢٠٠٠يف أثناء املسح السكاين الصحي األخري  .طعم الكبد الوبائي

أما النسبة الباقية من  . شهرا٢٣-١٢من األطفال يف العمر % ٧٠البطاقة الصحية متاحة يف 
ومن املهم أن نتذكر أن اإلجراءات  .ته األماألطفال فإن املعلومات عن التطعيمات تعتمد علي ما ذكر

افترضت أن نسبة من التطعيمات اليت مت إعطاؤها خالل ، اليت استخدمت يف إجياد التقديرات
السنة األويل من العمر لألطفال الذين مت احلصول علي املعلومات اخلاصة م وفقا ملا ذكرته األم 

 .ة مسجل فيها تواريخ خمتلف التطعيماتبطاقة صحي/مثل حالة الذين لديهم شهادة ميالد
ومن الواضح أن هذا االفتراض أكثر مصداقية إذا كانت النسبة املئوية من األطفال اليت اعتمدت 

  .املعلومات اخلاصة م علي ما ذكرته األم صغرية
 شهرا قد أخذوا مجيع التطعيمات ٢٣-١٢من األطفال يف فئة العمر % ٩٢بصفة عامة وجد أن 

وأن أكرب تغطية للتطعيمات يف  ).ثالث جرعات من كل من طعم الثالثي وشلل األطفال، رنضد الد(
يليه تطعيم احلصبة حيث ، %٩٩،٣هذه الفئة السنية كانت لتطعيم الدرن حيث بلغت النسبة 

أما  .ورمبا يرجع ذلك أن التطعيم ضد هذه األمراض يتكون من جرعة واحدة% ٩٦،٩بلغت النسبة 
 األطفال الذين مت تطعيمهم قبل بلوغهم السنة األويل من العمر كما يوصي عند تقييم نسب

 شهرا قد حصلوا علي التطعيمات ٢٣-١٢من األطفال يف العمر % ٨٨فإن ، بصفة عامة، بذلك
وقد مت إدخال تطعيم الكبد  .ببلوغهم السنة األويل من العمر) باستثناء الكبد الوبائي(املطلوبة 

وتبني النتائج أن  .ج املصري لتطعيمات الطفولة منذ منتصف التسعينياتالوبائي ضمن الربنام
من األطفال قد حصلوا علي اجلرعة الثالثة من طعم الكبد الوبائي قبل بلوغهم السنة % ٩٢

من األطفال قبل بلوغهم السنة األويل % ٨٧وبصفة عامة فإن  .كما يوصي بذلك، األويل من العمر
عيم كامل ضد الكبد الوبائي باإلضافة إيل السبعة أمراض األخرى من العمر قد حصلوا علي تط

  .اليت ميكن الوقاية منها
يتبني أن هناك حتسناً يف األحوال الصحية للطفل ، من استعراض املؤشرات السابقة، وهكذا
وبعد استعراض  .إال أن هذا التحسن مل يبلغ األهداف االستراتيجية اليت سبق وضعها، املصري
اإلعاقة ، هناك قضيتان مرتبطتان بوضع األطفال يف مصر، لصحية لألطفال يف مصراحلالة ا

كان جيب أن نلقي الضوء عليهما يف هذا ، وملا كانت هاتان القضيتان من األمهية .وعمالة األطفال
وتأيت أمهية هاتني القضيتني ملا هلما من أبعاد خمتلفة وواسعة سوف تساعد عند  .التقرير

  .هم أكثر وضوحا حلال األطفال يف مصرعرضهما علي تف

0�&1�  
وذلك ملا هلا من آثار سلبية صحية ونفسية ، تشكل اإلعاقة يف مصر معوقا هاما للتنمية

  .واجتماعية علي األشخاص املعاقني أنفسهم وأسرهم وجمتمعام احمللية وعلي الوطن كله
 حلساب نسبة انتشار اإلعاقة بني منذ البداية نود أن نوضح صعوبة الوصول إيل تقديرات دقيقة

األطفال يف مصر وهذا يرجع إيل عدم وجود توحيد قياسي لتعريف وتصنيف اإلعاقة وندرة البيانات 
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هذا باإلضافة إيل أن نتائج البحوث السابقة يف هذا اال جاءت  .السنوية اليت ميكن الرجوع إليها
% ٣ ال تتعدى ١٩٧٦ة يف تعداد السكان لسنة فبينما جند أن نسبة اإلعاق .متباينة إيل حد كبري

 مدرسة مبنطقة ١٨ و قرى٦يف دراسة قام ا معهد شلل األطفال يف % ١١،٨جندها تصل إيل 
أما الدراسة اخلاصة بصحة الطفل فلم تتعد النسبة فيها  ).١٩٨٨(إمبابة يف حمافظة اجليزة 

ويف عام  ).١٩٨٧% (١،٥٢يها إيل وكذلك اخلريطة الصحية ملصر وصلت النسبة ف ).١٩٩٢% (١،٥٤
 قام الس القومي لألمومة والطفولة بدراسة يف ثالث حمافظات وهي اجليزة وكفر الشيخ ١٩٩٤
واعتمدت هذه الدراسة علي املنهج املستخدم يف الدراسة الدولية لوبائيات اإلعاقة بني ، وأسوان
 اإلعاقة بني األطفال من سن صفر إيل وقد بينت دراسة الس القومي للطفولة أن نسبة .األطفال
 -% ١،٩ كفر الشيخ بنسبة -% ١،٢اجليزة بنسبة :  سنة يف احملافظات الثالثة كانت كاآليت١٥سن 

تعاونت مجعية التنمية البيئية والصحية مع ) ١٩٩٤(ويف نفس العام  %.٤،٥أسوان بنسبة 
 سنة ١٥ إيل ٢طفال من سن منظمة اليونيسيف يف دراسة مسحية مبنطقة عني حلوان علي األ

 -وأخريا وضحت نتائج املسح السكاين الصحي  %.٥،٧ووصلت النتائج يف تلك الدراسة إيل نسبة 
علما بأن هذه النسبة تشمل الدرجة % ٨ أن نسب اإلعاقة بني األطفال تصل إيل ٢٠٠٠مصر 

وترجع هذه  %.٣،٤ البسيطة من اإلعاقة البصرية وإذا استبعدت هذه الفئة تصل نسب اإلعاقة إيل
ومعظم التقديرات ، االختالفات إيل عدد من األسباب أمهها وجود تعريف موحد ملفهوم اإلعاقة

والصعوبات املنهجية للدراسات اليت ، اخلاصة باإلعاقة جاءت من خالل دراسات عامة حمدودة
 تتعامل من باإلضافة إيل غياب التسجيل الدقيق يف معظم اجلهات اليت، تعرضت ملفهوم اإلعاقة

  .اإلعاقة
ولو التزمنا بالنسب اليت حددا منظمة الصحة العاملية واليت حتدد نسبة اإلعاقة يف البالد 

فسوف ميكننا أن حندد عدد األطفال ، %١٣-١٢ويف البالد النامية بنسبة % ١٠الصناعية بنسبة 
ل وطفلة نصفهم  مليون طف٢،٤ سنة حبوايل ١٥املصابني بإعاقات يف مصر بني سن صفر إيل 

وبالرغم أن اإلعاقات تصيب الذكور واإلناث بشكل متقارب  .علي األقل مصابون بأكثر من إعاقة
كما أظهرت بعض الدراسات اليت أجريت يف جمتمعات حملية إال أن الواضح أن األسر واتمع 

 وكذا بشكل عام يهتم باإلعاقات لدى الذكور بشكل أكرب ومن مث يظهر حجم اإلعاقة لديهم
   .استخدامهم للخدمات التأهيلية أكثر من اإلناث

وتشري الدراسات القليلة اليت أجريت عن أهم األسباب وعوامل اخلطورة املرتبطة حبدوث اإلعاقة إيل 
وهي بطبيعتها أسباب مرتبطة ، أن األمراض املعدية واحلوادث ال تزال تشكل األسباب األكثر شيوعا

تماعية والثقافية وميكن التغلب عليها وجتنبها من خالل تطبيق برامج باألوضاع االقتصادية واالج
  .وقائية وبتنمية اتمع وحتسني الظروف املعيشية والبيئية بشكل عام

هذا إيل جانب غياب . من هذا العدد علي أكثر تقدير% ١٠أما اخلدمات املتاحة فال ختدم أكثر من 
قضية اإلعاقة علي مستوياا املختلفة مع سيادة استراتيجية قومية واضحة ومبلورة ملواجهة 

وعجزها عن االستجابة الحتياجات ، النظرة املؤسسية الطبية اجلزئية يف التعامل مع اإلعاقة
  .بل نتائجها الضارة يف تكريس عزلة املعاق وأسرته، اإلنسان املعاق وأسرته
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، وقطاع التعليم، قطاع الصحة ،تشارك ثالثة قطاعات رئيسية يف حتمل خدمات األطفال املعاقني
وعدد من املنظمات غري احلكومية بتقدمي اخلدمات هلذه الفئة من ، وقطاع الشئون االجتماعية

كما يقوم القطاع اخلاص أيضا ببعض اخلدمات يف اال الصحي والتعليمي ولكن نسبة  .األطفال
ل والترابط بني القطاعات من كما أن غياب التكام. املستفيدين من هذه اخلدمات حمدودة للغاية

يؤدي إيل إضعاف قدرة هذه اخلدمات يف االستجابة ، وداخل القطاع الواحد من جهة أخري، جهة
وهو ما يؤدي إيل مضاعفة األعباء االقتصادية  .الحتياجات املعاقني وأسرهم إيل أقصى احلدود

 .واالجتماعية علي هؤالء األشخاص وأسرهم

مما ، التأثري الكبري لقضية اإلعاقة فقد اهتمت ا كافة األطراف املعنيةونظرا لألمهية الواضحة و
عقد "أدى إيل حدوث تطورات هامة علي كافة مستويات التعامل معها خالل العقد املاضي 

، فعلي مستوي املفاهيم واجتاهات التأهيل .وعلي األخص خالل اخلمس سنوات املاضية" املعاقني
املرتكز علي اتمع يف النصف الثاين من السبعينيات متزامنة ظهرت استراتيجية التأهيل 

ومتوافقة مع منو املفهوم االجتماعي للصحة بشكلها الشامل والتعامل معها علي حماور 
املساواة والعدالة االجتماعية وتعدد القطاعات واملشاركة اتمعية من خالل استراتيجية ومنهج 

وقد تطورت  .لفئات اخلاصة كجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسانالرعاية الصحية األساسية وحقوق ا
منذ ، مناذج التأهيل املرتكز علي اتمع وزيادة انتشار مجعيات املعاقني أنفسهم وأسرهم يف مصر

وظهرت العديد من املبادرات يف اخلمس سنوات  .منتصف الثمانينيات وخاصة يف عقد التسعينيات
من اإلعاقة يف وزارة الصحة وتبين وزارة الشئون االجتماعية منهج األخرية مثل تشكيل جلنة احلد 

 مشروعاً ٣٠وتأسيس أكثر من ، التأهيل املرتكز علي اتمع والعمل علي نشره بني اجلمعيات
للتأهيل املرتكز علي اتمع جبانب تبين العديد من مجعيات التنمية مفهوم اإلعاقة كمكون 

منو حقيقي من حيث الكم  كما مت يف السنوات األخرية .تمعيةأساسي من مكونات التنمية ا
املعاقني حيث ازداد عدد الربامج التليفزيونية أكثر من  ووالكيف يف اهتمام اإلعالم بقضية اإلعاقة

مخسة أضعاف وانتشرت املقاالت اليت تتناول قضية اإلعاقة يف خمتلف الصحف واالت 
  .القومية واحمللية

فقد تنامي اهتمام صانعي القرار والسياسات بقضية ،  السياسات والتشريعاتعلي مستويأما 
كما  .مما حسن من موقعها علي سلم أولويات جدول العمل االجتماعي والتنموي يف مصر، اإلعاقة

ومنها قانون  .ظهرت عدة قوانني ومشاريع قوانني جديدة تشكل أرضية هامة إذا ما مت تفعيلها
 . والذي أفرد بابا كامال حلقوق الطفل املعاق ألول مرة١٩٩٧حته التنفيذية عام  والئ١٩٩٦الطفل عام 

 الذي مد مظلة التأمني الصحي لتشمل كافة األطفال ١٩٩٨وقانون التأمني الصحي لعام 
املولودين بعد هذا العام لتوسيع املظلة العامة للتأمني ولتوفري األجهزة واملعدات املعينة لألطفال 

كما ظهرت عدة مبادرات هامة يف اجتاه بلورة  .ذين مل يشملهم ذلك من قبلاملعاقني ال
استراتيجيات قومية ملواجهة مشكلة اإلعاقة من أبرزها االستراتيجية القومية مببادرة من مركز 

  .املعلومات لدعم اختاذ القرار التابع لس الوزراء حتت مظلة الس القومي لألمومة والطفولة
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قد حدثت طفرة هامة يف التنسيق ، ى التنسيق والتكامل بني القطاعات املختلفةعلي مستوأما 
والتكامل بني القطاعات املختلفة من مقدمي اخلدمات يف جمال اإلعاقة خاصة يف اخلمس سنوات 

فبجانب الدور الذي يلعبه الس القومي لألمومة والطفولة يف التنسيق بني مقدمي ، األخرية
قامت عدة مبادرات لتأسيس شبكات للتعاون ، لقرار يف جمال إعاقات الطفولةاخلدمات وصانعي ا

علي مستوى املراكز واحملافظات مجعت بني اجلمعيات األهلية واالس احمللية وإدارات الوزارات 
  .املختلفة يف عدد من احملافظات املصرية

القومي للحد من اإلعاقة قامت الوزارة ببلورة الربنامج ، مستوى وزارة الصحة والسكانوعلي 
والذي حدد الوقاية واالكتشاف املبكر والتدخل املبكر بالعالج والتأهيل كثالثة حماور رئيسية 

مع تطبيق عدة مبادرات لنماذج لالكتشاف املبكر والتأهيل  .للوزارة يف التعامل مع قضية اإلعاقة
ت علي مستوى مصر بالتعاون مع املرتكز علي اتمع يف عدد من اتمعات احمللية واحملافظا

كما مت تنفيذ عدة برامج لالرتقاء بكفاءة أفراد الفريق  .اجلمعيات األهلية والقطاعات األخرى
الصحي يف التعامل مع قضية اإلعاقة علي عدة مستويات بداية من التثقيف الصحي 

نة القومية للحد من وقد مت تشكيل اللج .واالكتشاف املبكر والعالج وإجراء التحويالت املالئمة
وتشرف اللجنة حاليا علي  . اليت مشلت عددا من الوزارات املعنية واجلمعيات١٩٩٧اإلعاقة يف عام 

 ٤تنفيذ مناذج ملواجهة مشكلة اإلعاقة بشكل متكامل علي أسس التأهيل املرتكز علي اتمع يف 
وقد مت تشكيل  .قني وأسرهمحمافظات وذلك بالتعاون مع القطاعات األخرى والعمل األهلي واملعا

 .إدارة خاصة باإلعاقة يئة التأمني الصحي تشرف علي كافة جماالت تقدمي اخلدمة وتطويرها
وتشمل هذه ، كما مت دخول التأمني الصحي كطرف أساسي يف تقدمي اخلدمات يف جمال اإلعاقة
لتقييم والتوجيه اخلدمات الكشوف الطبية الشاملة علي مجيع طالب املدارس وتوفري خدمات ا

  .وتأهيل التخاطب والعالج الطبيعي من خالل مراكزه املنتشرة
 ٢٣مت التوسع يف منافذ تقدمي اخلدمات بإنشاء أكثر من ، مستوى وزارة الشئون االجتماعيةعلي 

مكتب تأهيل اجتماعي جديداً للمسامهة يف تغطية احتياجات املعاقني يف املناطق احملرومة 
كما عملت الوزارة علي جتريب  .اصة والتوسع يف تأسيس حضانات املعاقنيوالنائية بصورة خ

يف عدد من املراكز بالتعاون مع الس العريب للطفولة والعمل ) بورتيدج(برنامج التأهيل املرتيل 
كما قامت الوزارة بدعم عدد واسع من اجلمعيات األهلية يف هذا  .علي تطوير برامج التأهيل املهين

  .اال
مت البدء يف برنامج لتطوير آفاق التربية الفكرية من خالل مناذج ، مستوى وزارة التربية والتعليملي ع

لتشمل ) ٢٤٤(كما مت التوسع يف التغطية اجلغرافية للمدارس والفصول امللحقة  .جتريبية متزايدة
ستحداث مرحلة رياض كما جيري حاليا ا .املراكز والقرى النائية بعد أن كانت تتركز تقريبا يف املدن

األطفال واليت مل تكن موجودة من قبل واالجتاه حنو دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف 
   .املدارس العامة
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  فجوات جيب التغلب عليها
فما زالت هناك فجوات كبرية بني احتياجات مواجهة ، وبالرغم من كل هذه التطورات اهلامة
إن رصد هذه الفجوات يساعد والشك يف  .ة من جانب آخراملشكلة من جانب والتدخالت القائم

حتديد ااالت اليت مازالت حتتاج إيل تطور وبالتايل األهداف واالستراتيجيات والتدخالت املطلوب 
  .القيام ا

عدم الوصول إيل اتفاق واضح حول تعريف وتصنيف : يف جمال املفاهيم واجتاهات التأهيل: أوال
مع تباينات يف طرق املواجهة وأولويتها ويف مدي وعمق تبين ، واجهتهاوطرق رصد اإلعاقة وم

واستمرار اعتماد معظم اخلدمات التأهيلية علي ، وتطبيق منهج التأهيل املرتكز علي اتمع
املراكز واملؤسسات اليت تتبع أسلوب التأهيل املؤسسي الذي يعاين من سلبيات هامة يف مقدمتها 

الة واالبتعاد عن الدمج واخلروج من إطار التنمية ونقص املشاركة عدم الكفاية وعدم العد
  .اتمعية

استمرار االحتياج للمزيد من توحيد الرؤى والسياسات بني : يف جمال السياسات والتشريعات: ثانيا
وتقليل ، األطراف املعنية املختلفة وطرق حتويلها إيل تدخالت حمددة علي املستويني احمللي والقومي

سافة بني اخلطط والربامج الفعلية يف القدرة علي التصدي لألبعاد املختلفة للمشكلة امل
  .واستيعاب األطراف املعنية املختلفة وتغطية األقاليم اجلغرافية املختلفة

استمرار مشكلة نقص التنسيق والتكامل بني القطاعات : يف جمال التنسيق والتكامل: ثالثا
مما يؤدي إيل إهدار للموارد وإيل ،  كظاهرة عامة علي أرض الواقعاملختلفة وبني مقدمي اخلدمات

فهناك قصور يف حتديد األدوار املختلفة لألطراف املعنية  .إضافة أعباء مالية واجتماعية باهظة
كما أن هناك ، واالتفاق عليها واإللزام ا واستمرارها من أجل تعميق تكاملها وجتاوز تكرارها

  .وات حتقيق التكامل والتعاون بني األطراف املعنية علي املستويات املختلفةقصوراً يف آليات وأد
إذ ، استمرار وجود نقص حاد يف اخلدمات القائمة مقارنة باالحتياجات: يف جمال تقدمي اخلدمات: رابعا

كما ال تزال فعليا صعبة املنال خاصة بالنسبة ، فقط يف بعض اجلوانب% ٥-٣تغطي ما يقرب من 
وما زالت يغلب عليها التعامل مع األعراض وليس ، ولقاطين الريف واملناطق النائيةللفقراء 

وتفتقد التكامل وتتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة  .األسباب االجتماعية والبيئية املؤدية هلا
مما يعمق االعتمادية عند مجهور ، وأسرهم باعتبارهم متلقني للخدمة وليسوا شركاء يف القضية

  .ص ذوي االحتياجات اخلاصة ويقلل من قدرة اخلدمات علي التصدي الحتياجام احلقيقيةاألشخا
  : فجوات خاصة: خامسا

استمرار نقص املعلومات املتوافرة عن أسباب اإلعاقة يف مصر : يف جمال الوقاية واالكتشاف املبكر
ر يف نظم وأدوات ووجود قصو، وعوامل اخلطر املؤدية هلا مما يضعف وضع األولويات والتخطيط

االكتشاف املبكر لإلعاقة واالتفاق عليها وتعميمها علي منافذ اخلدمات املالئمة والقادرة علي 
  .التعرف واكتشاف اإلعاقة بني املواطنني من خمتلف األعمار خاصة سن ما قبل املدرسة
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 وضعف استمرار القصور يف توفر فرق العمل متعددة التخصصات: يف جمال التشخيص والتقييم
مما يؤدي إيل جتزئة خدمات التشخيص والتقييم بني املهنيني ، طريقة عملها كفريق متكامل

وصعوبة الوصول إيل تشخيص وتقييم متكامل يستجيب لالحتياجات املختلفة ، املختلفني
  .للشخص املعاق بصورة متكاملة

 يف اخلدمات استمرار وجود نقص كبري: يف جمال تعليم األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة
تنعكس علي عدم وصول قطاعات واسعة من األطفال ، التعليمية ويف وعي األسر بأمهية التعليم

خاصة بالنسبة لقاطين الريف واملناطق النائية ، املعاقني يف سن التعليم للخدمات التعليمية
  .وملتعددي اإلعاقة وكذلك متوسطي وشديدي اإلعاقات الذهنية

استمرار نقص إمكانيات وفرص التأهيل املهين ومنطية أساليبه القائمة : ينيف جمال التأهيل امله
وعدم توافقها مع قدرات املعاق ورغبات وإمكانات األسر وعدم جتاوا مع االحتياجات احلقيقة 

  .لسوق العمل
تنعكس السلبيات القائمة يف جمال التأهيل املهين من جانب وتغريات : يف جمال العمل والتشغيل

اجات السوق وتفاعلها مع سيادة التوجهات السلبية لصاحيب األعمال يف وضع صعوبات احتي
  .وعراقيل حقيقية جتاه عمل وتشغيل األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة

ما زالت املعلومات سواء تلك املتعلقة : بالنسبة للمعلومات اخلاصة حبجم املشكلة وأسباا
ويتم الوصول إليها وفقا ملعايري وطرق وأدوات ،  أحيان كثريةبأسباب املشكلة أو أنواعها متباينة يف

يف ظل غياب نظام موحد لتسجيل اإلعاقة عند اكتشافها يف املراحل السنية املختلفة  .خمتلفة
كما ال يزال توثيق التجارب ، وفقا ملعايري حمددة ولربط منافذ التسجيل مبركز قومي للمعلومات

وإتاحة هذه الوثائق لصانعي القرار ومقدمي اخلدمات املهتمني بتلك والقضايا واألحباث املختلفة 
  .القضية غري كاف بشكل كبري

ما تزال الرسالة اإلعالمية تصور املعاق يف األغلب بشكل غري موضوعي وغري : بالنسبة لدور اإلعالم
 اإلعاقة يف وما زالت الربامج اليت تتناول قضية، حقيقي يدعو إيل الشفقة أو يهول من إمكانياته

ال تعرض املعاقني كجزء طبيعي من نسيج اتمع وال تركز علي ، األغلب برامج خاصة غري جذابة
  .مشاركة األشخاص املعاقني وأسرهم يف احلياة الطبيعية

ال تزال مسامهة هذا القطاع تعاين من نقص اإلمكانيات واملوارد وخاصة : بالنسبة للقطاع األهلي
كما ، ما يركز عمل أغلبية اجلمعيات األهلية يف املدن دون الريف واملناطق النائيةك، املوارد الداخلية

يوجد ضعف متثيل األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم بشكل عام يف إدارات هذه 
  .اهليئات

ال يزال دور األشخاص ذوي االحتياجات : بالنسبة لدور األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم
وما زالت أغلبية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف موقع . سرهم حمدودا وغري منظماخلاصة وأ

وما زال العديد من أسر األشخاص ذوي . املتلقي للخدمة وليس العنصر الفاعل والقائد للتطوير
وتتراوح التوجهات من اخلجل ، االحتياجات اخلاصة تشوا السلبية جتاه املعاقني خاصة اإلناث

وما  .عليهم إيل عزهلم عن املشاركة يف حياة األسرة وتشجيعهم لالندماج يف اتمعوالشفقة 
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زالت اهليئات اليت تشكلت من قبل األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم تنتمي يف األغلب 
وما زالت ، األعم إيل القطاعات امليسورة وال متثل صوت القطاعات األوسع من املعاقني وأسرهم

تأسيس خدمات تعليمية وتأهيلية متقدمة غري قابلة للتعميم والتكرار يف حني تفتقد تركز علي 
إيل الرؤية اخلاصة بضرورة تطوير الوعي اتمعي وتغيري التوجهات السلبية يف اتمع والتعبئة 

  .والدفاع عن حقوق املعاقني
ال تزال : ت اخلاصةبالنسبة لتوجهات اتمع جتاه قضية اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجا

إذ تتراوح نظرة العديد من املواطنني جتاه ، التوجهات السائدة يشوا الكثري من السلبيات
مما ينعكس علي ، األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة من الشفقة إيل اخلوف بل واالمشئزاز أحيانا
فالطرق ، ي اإلعاقاتالبيئة الفيزيقية للمجتمع واليت ال تضع يف حسباا احتياجات األشخاص ذو

ويؤثر ذلك علي عملية اإلعاقة واليت تؤدي ، واملواصالت واألماكن العامة يف األغلب غري متاحة هلم
  .إيل العجز رمبا أكثر من األسباب البيولوجية األصلية

فال توجد خطة قومية لدعم : بالنسبة للربامج القائمة يف جمال التأهيل املرتكز علي اتمع
 يف مشولية األنشطة اًكما أن هناك نقص .واملشروعات احمللية للتأهيل املرتكز علي اتمعاملبادرات 

احمللية للفئات العمرية ونوعيات اإلعاقة املختلفة وعدم كفاية مشاركة األشخاص ذوي 
كما أن هناك صعوبة يف توفري التمويل الالزم  .االحتياجات اخلاصة وأسرهم وعناصر اتمع احمللي

  .روعات وضعف عوامل االستمرارية وبطء انتشار املشروعات والتوسع فيهاللمش
 بدأ العمل يف برنامج تطوير مشروعات التأهيل املرتكز علي اتمع والذي تتعاون فيه ٢٠٠٢يف عام 

اللجنة القومية للحد من اإلعاقة ووزاريت الصحة والشئون االجتماعية وهيئات اليونسيف وإنقاذ 
واهليئة القبطية اإلجنيلية للخدمات ) CARITAS-EGYPT(مع مركز سييت ، طانيةالطفولة الربي
، كجمعيات مساندة) AHED(ومجعية التنمية الصحية والبيئية ) CEOSS(االجتماعية 

ومجعيات التأهيل االجتماعي بكل من اإلسكندرية وقنا ومجعية تنمية اتمع احمللي السالم ثاين 
نفذة أساسية تتعاون مع مجعيات تنمية ومكاتب تأهيل حملية يف بالقاهرة كجمعيات حملية م

  .مواقع املشروعات مبحافظات القاهرة واإلسكندرية وقنا

+�
,2� ��3&  
  : جيب أن يشمل معىن احلماية اآليت، بداخل اإلطار العام حلقوق الطفل

  ، جبانب.. .لواإلمهال واالستغال، احلماية من كل أشكال العنف واإليذاء وإساءة املعاملة .١
  .محاية حقوق الطفل .٢

بالتايل فقد تبىن منوذج احلماية اخلاص مبيثاق حقوق الطفل التنمية الشاملة وليس فقط دنو 
  .وهو بذلك يسهم يف تنمية األطفال املعرضني، بسيط منها
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  نظم قانونية 
ارة التعليم ميكن وباالتفاق مع وز .يعترب سن الرابعة عشرة احلد األدىن القانوين لكل فئات العمل

 عاماً يف أعمال مومسية غري ضارة ١٤ – ١٢لرؤساء احلكومات السماح بعمل األطفال من سن 
جبانب ،  عاما١٧ًكما مت منع األعمال اخلطرية ملن هم أقل من  .بالصحة أو معطلة للحضور املدرسي

 غري امللتزمني ذه على أن يتم تعرض العاملني .إرساء القوانني املنظمة ملواعيد العمل وشروطه
 جنيه باإلضافة إىل تعرض هؤالء الذين يعيقون ٥٠٠ – ١٠٠القوانني إىل غرامة مالية تصل إىل 

وبالرغم من  . جنيه٥٠٠ – ٢٠٠عملية تعليم الطفل إىل سجن ملدة شهر أو غرامة مالية تصل إىل 
  .كل هذه القوانني إال أن عمالة األطفال مازالت مستمرة

  هرة عمالة األطفال يف مصرنسبة انتشار ظا
فقد قدر اجلهاز املركزي ، هناك تعدد يف التقديرات اخلاصة بتحديد مدي انتشار هذه الظاهرة

خالل )  عاما١٤ً – ٦ما بني (نسبة عمالة األطفال ) CAPMAS(للتعبئة واإلحصاء يف مصر 
بعها اخنفاض حاد مث ت، ١٩٨٨يف عام % ١٢لتصل النسبة إىل ،  %١٠حبوايل ، منتصف السبعينيات

غري أن دراسات ميدانية أخرى قد أظهرت تقديرات . ١٩٩٥يف عام % ٢,٦خالل التسعينيات ويصل إىل 
 .خمتلفة عما سبق

         عاما١٤ – ٦النسبة املئوية لعمالة األطفال من جمموع األطفال من سن ): ٢-٩(جدول 

مصدر 
        العام  البيانات

النسبة املئوية 
لألطفال العاملني من 

         عاما١٤ً – ٦عمر 

النسبة املئوية لألطفال 
اجلامعني بني الدراسة والعمل 
        من بني األطفال العاملني

النسبة املئوية لألطفال 
العاملني بال أجر من بني 
        األطفال العاملني

LFSS )٤٤,٠  ٣٥,٤  ١٢  ١٩٨٨  )١  
LFSS )٢,٦  ١٩٩٥  )١  -  -  
DHS )٢٤,٠  ٩,٨  ٣,٦  ١٩٩٥  )٢  

EMICS )٧٢,٦  ٦٥,٨  ١١,٩  ١٩٩٦  )٣  
ASCE )٧٣,٠  ٦٥  ١٤,٧  ١٩٩٧  )٤  
ELMS )٣٦,٤  ٦,٣  ١٩٩٨  )٥  -  

  مسح قوة العمل. ١
  .صحي ومسح دميوجراىف. ٢
  .يف مصر املسح العنقودي ملؤشرات متعددة. ٣
 .واإلجناز الدراسي للمراهقني يف مصر األوضاع الصحية واالجتماعية. ٤

 بتبين نفس ١٩٩٨ – ١٩٨٨لتغري يف االنتشار من بني عامي دراسة خاصة لتقييم ا. (مسح عن سوق العمالة املصرية. ٥
  ).املنهج العلمي

وهذا ناتج عن االختالفات يف ، الواردة يف اجلدول السابق واضحة إن تضارب التقديرات املختلقة
  .التعريفات واملناهج املستخدمة يف الدراسات املختلفة باإلضافة إىل مومسية عمل األطفال

  ألطفالتفهم ظاهرة عمالة ا
إن تفهم طبيعة عمالة األطفال والعوامل املرتبطة باستمراريتها شرط أساسي لوضع 

إذ كانت التقييمات اخلاصة بظاهرة عمالة األطفال يف املاضي متأثرة بتفسريات ، السياسات
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ومن هنا أجريت دراسات عدة يف القاهرة الكربى حول عمالة األطفال  .انطباعية ونزعات مفاهيمية
  .بتت بطالن العديد من االعتقادات اخلاطئةوقد أث

 بل غالباً تنتج عن االيار األسري، ادعت التفسريات السابقة أن عمالة األطفال ترتبط .١
(NCSCR,1991). إذ كشف جمال البحث عن وجود ارتباط وتضامن , ولكن العكس صحيح

تج عن الطالق وفقدان أحد وإن االيار األسري النا، وثيق بني أفراد عائالت األطفال العاملني
  .من أسر األطفال العاملني %١,٩اآلباء ال تتعدى نسبته 

كما مت إثبات عدم دقة االدعاءات القائلة إن اهلجرة من الريف إىل املدن تؤدي إىل ارتفاع نسبة  .٢
من عائالت % ٥٢إذ أشارت الدارسة إىل أن  .(Al Heneidi, 1986)العمالة بني األطفال 

قد هاجروا إىل القاهرة منذ أكثر % ٤٨وأن ، لني هم يف األساس من سكان القاهرةاألطفال العام
 . عاماً مضى١٥ – ١٠من 

آخرون قد ادعوا أن املستوى التكنولوجي املتدين للزارعة والصناعة يعد عامالً مسبباً لظاهرة  .٣
اث والظروف إال أنه من الضروري التفرقة بني العوامل املسببة واألحد. العمالة بني األطفال
كما أنه من  .وجود الظاهرة بل وتوفر البيئة املناسبة النتشارها" تسهيل"اليت تعمل على 

ما هو إال جرس إنذار يعلن عن ، الضروري إدراك أن التفشي الواضح لظاهرة أو مشكلة ما
  .وجود املشكلة وليس هو مبسببها

  : ليلذلك فإن التفهم احلقيقي لتلك الظاهرة يستلزم حتديد ما ي
  . طبيعة الظاهرة بداخل حميطها االجتماعي �
  .الترابط اجلذري لعدة عوامل تساعد على وجود واستمرار ظاهرة عمالة األطفال �
 .تضارب وتضامن السياسات االجتماعية واالقتصادية وتأثريها على عمالة األطفال �

  عمالة األطفال وما يتبعها من آثار سلبية
تؤثر  و/يواجهها األطفال الذين يعملون مؤشراً للحرمان أو غالباً ما تكون املشكالت اليت  �

وقد أشارت نتائج البحوث إىل وجود ارتباط  .سلبا علي دراستهم وراحتهم ومتعتهم
وهو يف الوقع حرمان من ، واضح بني عمالة األطفال واحلرمان الذي يتعرضون إليه

لصحي املصري مثال لذلك ما كشفه املسح الدميوجرايف وا .حقوقهم األساسية
(EDHS, 1992) عن وجود عالقة ثالثية األبعاد بني الفقر واحلرمان التربوي وعمالة 

  .األطفال
مع األخذ بعني االعتبار ، كذلك يتطلب تفهم الظاهرة بداخل حميطها االجتماعي �

  .اخللفية االجتماعية واالقتصادية لألطفال العاملني باإلضافة إىل خصائصهم
  ال العاملنيخلفية عن أسر األطف .١

يأيت الغالبية العظمى من األطفال العاملني من خلفيات ذات مستوى اجتماعي 
  .واقتصادي متدن
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 يف مصر على CAPMASكشف مسح أجراه اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء ) ١(
% ٨٦أن النسبة املئوية لألطفال العاملني مرتفعة مبعدل ) ١٩٨٨عام (عمالة األطفال 
يف األسر اليت يصل مكسبها % ٢٨( األسر ذات الدخل املنخفض يف ثالث فئات من
يف األسر اليت يصل مكسبها السنوي ما بني % ٣٢،  جنيه١٠٠٠السنوي أقل من 

 إىل ٢٠٠٠يف األسر اليت يصل مكسبها السنوي ما بني % ٢٦و،  جنيها١٩٩٩ً إىل ١٠٠٠
  ). جنيهاً سنويا٢٩٩٩ً

 DHSالدميوجرايف الصحي املصري وقد أسفرت الدراسات اليت أجراها املسح 

 عن نتائج مطابقة واليت تستخلص يف مجلتها أن املستوى االجتماعي (1992)
واالقتصادي ألسر األطفال العاملني أقل من مستوى األسر اليت ال تضم أطفاالً 

  .عاملني
على األطفال العاملني يف القاهرة ) ١٩٩١ (NCSCRكما أكدت الدراسة اليت أجرا 

مشرية إىل أن ،  عن وجود عالقة وثيقة بني احلرمان االقتصادي وعمالة األطفالالكربى
على حسب تقدير % (٢٣مكاسب األطفال العاملني متثل يف املتوسط ما بني 

يف الوقت  .من الدخل الشهري لألسرة) على حسب تقدير األطفال% (٣١و) األمهات
من األوالد % ٦٨ بأن Nassar,1999)(الذي بينت فيه دراسة حديثة بالقاهرة الكربى 

  .من الفتيات العامالت يوفرون املساعدة املادية ألسرهم% ١٠٠العاملني و
كذلك تشري الدراسات أن احلالة االجتماعية والوظيفية واالقتصادية لعائل هذه ) ٢(

  : األسر متدن
 أن EDHS (1995)أشار املسح الدميوجرايف الصحي : مستوي تعليم رب األسرة

األسر الذكور بداخل أسر األطفال العاملني حيظون على مستوى تعليمي أرباب 
منهم مل حيصلوا على أي قسط من التعليم أو مل يكملوا تعليمهم % ٨٤: متدن

يف الوقت نفسه أشارت تلك . أكملوا التعليم االبتدائي% ٧,٧بينما ، االبتدائي
أكملوا تعليمهم % ١,٩وفقط ، مل يكملوا التعليم الثانوي% ٣,٣الدراسة إىل أن 

  . الثانوي
 حول عمالة األطفال يف NCSCRكشفت دراسة أجرا : طبيعة عمل رب األسرة
 عن أن آباء األطفال العاملني يف معظم احلاالت يشغلون ١٩٩١القاهرة الكربى يف عام 

%) ٢٥(واخلدام %) ٣٤(وظائف متدنية أو بسيطة إذ تصل نسبة العمال بينهم إىل 
  .جبانب أعمال أخرى مشاة، %)١٤(والبائعني 

 أن (1995)أشارت نتائج املسح الدميوجرايف الصحي : نسبة بطالة عائل األسرة
يف الوقت الذي تصل فيه نسبة ربات األسرة ، %٩نسبة بطالة رب األسرة تصل إىل 

 تعد تلك النتائج مؤشراً إضافياً للحرمان واملعاناة اليت%. ٨٠الاليت ال يعملن إىل 
 .ها تلك األسرتواجه
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 : خصائص األطفال العاملني .٢

  : نسبة عمالة األطفال يف املناطق الريفية واحلضرية. أ
) املدينة/ الريف (يوضح اجلدول التايل نسب توزيع األطفال العاملني حبسب اإلقامة 

  .وإىل أن انتشار ظاهرة عمالة األطفال أكرب يف املناطق الريفية، يف دراسات خمتلفة
        حسب حمل اإلقامة يف ثالثة مسوح خمتلفة(%) نسبة عمالة األطفال ): ٣-٩(جدول 

        LFSS – 88 EMICS - 96 ELMS – 98 

  ٢,٥  ٣,٨  ٥,٣        املدينة
  ٨,٧  ١٣,٦  ١٥,٦        الريف
  ٦,٣  ١٠,٤  ١١,٦        اموع

إال أنه من ، وغالباً ما يتم تشغيل األطفال يف أنشطة زراعية مثل جين القطن
ر أن نسبة األطفال العاملني يف جمال الزراعة ختتلف على الضروري األخذ يف االعتبا

  .ذلك ألن عمل األطفال غالباً ما يكون مومسيا، مدار العام
  : السن والنوع. ب

يوضح اجلدول التايل نسبة انتشار ظاهرة األطفال العاملني طبقا لفئات العمر 
  : املختلفة

  رية يف ثالثة مسوح خمتلفة حسب الفئة العم(%) نسبة عمالة األطفال ): ٣-٩(جدول 
 LFSS – 88 EMICS – 96 ELMS - 98        الفئة العمرية

٣,٤  ٦,٩  ٧,٢  ١١ - ٦  
١١,٤  ١٧,٣  ٢٠,٧  ١٤ – ١٢  
٦,٣  ١٠,٤  ١١,٦  ١٤ - ٦  

 سنة ١٤ – ١٢يشري اجلدول إىل ارتفاع نسبة األطفال العاملني يف الفئة العمرية من 
وقد مت تأكيد تلك النتائج يف .  سنة١١ – ٦باملقارنة باألطفال يف الفئة العمرية 

كما تشري النتائج أيضا إيل  .على الرغم من وجود تباين يف النتائج، الثالثة مسوحات
  .ارتفاع هذه النسب بني اإلناث مقارنة بالذكور وخاصة يف املناطق الريفية

  : التعليم. ج
o  اعينت الدراسة اليت أجرLFSS – 88لعاملني املستوى التعليمي لألطفال ا ،

، من األطفال العاملني حتت سن العاشرة% ١٨,٤وقد كشف املسح عن وجود 
حتت املستوى % ١٢,٦باإلضافة إىل ، من املتعلمني% ١٩,٣و، غري متعلمني% ٤٩,٧و

  %).٣٠,٥(وبني الذكور إيل %) ٥٢(لترتفع نسبة األمية بني اإلناث إىل . املتوسط
o  اكما طلبت دراسة أجرEMICS – 1996األطفال العاملني أن حيددوا  من 

من األطفال % ٣٣وكشفت النتائج إىل أن . السنة الدراسية اليت وصلوا إليها
وتصل ). من اإلناث% ٥٥,٣ ومن الذكور% ٢٢,١(العاملني ال يذهبون إىل املدارس 

  .من األطفال العاملني% ١٢,١نسبة الذين وصلوا إىل الصف اخلامس ملا فوق 
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o من األطفال العاملني % ٤٤,٢راسة السابقة أن كذلك كشفت نتائج الد
% ١٠و، منهم من املناطق احلضرية% ٩٠(مواظبون على الدراسة يف وقت املسح 

  .)من املناطق الريفية
o  اكشفت الدارسة اليت أجرEDHS – 95 من األطفال العاملني مل % ١٢ أن

يف % ١٥,٧وهي نسبة تصل إىل ، يستكملوا عامهم األول يف التعليم االبتدائي
ومع اختالف نوع الطفل فإن ، يف املناطق احلضرية% ١٠,٤و، املناطق الريفية

  .من اإلناث الذين يعملون كانوا منتظمني يف الدراسة% ٣٣,٣من الذكور و% ١٣,٢

  مة يف عمالة األطفال ـالعوامل املساه
، اليونسيف. (إن التفشي الواضح لظاهرة معينة هو غالباً الربيق الذي يسبق بقاؤها وسببها

ظاهرة مثل عمالة األطفال على أا عَرض ملوقف أكثر عمقاً  لذلك جيب أن نتفهم). ١٩٩٦
  .وتعقيداً بداخل نطاق اجتماعي حمدد

  أسباب متعلقة بالعمل .١
إال أن  .تدعي معظم البحوث أن أسباب التوقف عن الدراسة غالباً ما تقود إىل عمالة األطفال

فقد أظهرت دراسة حديثة حول عمالة األطفال أن األسباب . ون مضلالًهذا االدعاء ميكن أن يك
. الرئيسة للتسرب من املدارس هي أسباب مالية جبانب انعدام الرغبة يف االستمرار يف التعليم

أشارت دراسة حول عمالة ، ومن ناحية أخرى). راجع اجلزء اخلاص بعمالة الطفل والتعليم(
 علي عينة من األطفال العاملني إىل أن أسباب العمل ١٩٩١م األطفال يف القاهرة الكربى عا

  : هي كما يلي
        أسباب العمل حسب النوع): ٤-٩(جدول 

النسبة املئوية من         *السبب 
        الذكور

النسبة املئوية من 
        اإلناث

  ١٨,٩  ٥٢,٦  فشل يف التعليم
  ١٨,٩  ٤٧,٨  تعلم مهنة

  ٦٦  ٤٣,٣  املسامهة يف دخل األسرة
  ٥٨,٥  ٣٤,٥  كسب مال خاص

  ١٨,٩  ٥,٥  أسباب أخرى
  .مت السماح للمجيبني ذكر أكثر من سبب* 

أما  .كانا من أهم األسباب بالنسبة للذكور، الفشل يف التعليم والرغبة يف تعلم حرفة ما
وقد  .فكانت العوامل االقتصادية من أكثر األسباب احملفزة على العمل، بالنسبة لإلناث

ت شخصية إذا ما كان التعليم األساسي كافياً ملد أوالدهم مبا يف مقابال، استنكر بعض اآلباء
كما  .يف الوقت الذي اشتكى فيه البعض من أعباء تكاليف املدرسة .حيتاجونه لكسب اخلربة

إذ أشارت ، أظهرت الدراسة الضغوط االقتصادية اليت تتعرض هلا األسر لألطفال العاملني
حسب تقدير % (٢٢,٨سرة ميثل يف املتوسط فيما بني النتائج أن مسامهة الطفل يف ميزانية األ

، وغالباً ما تكون ربة األسرة من أكثر الفئات قهراً ).حسب تقدير األطفال% (٣٠,٧ و)األمهات
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وقد أظهرت تلك النتائج  .وبالتايل جندها تعتمد بقدر كبري على عمالة الطفل كمصدر للدخل
احلقيقة اليت تدعو إىل أخذ تلك الظاهرة بعني تلك ، إىل املعاناة اليت تعيشها ربة األسرة

  .االعتبار قي وضع إستراتيجية شاملة حلماية تلك الفئات املُُعذبة
        أسباب عمالة األطفال يف أُسر مكونة من أبوين وأسر ذات عائل واحد): ٥-٩(جدول 

  ألطفال بداخل أسر%         *السبب 
        تعوهلا ربة املرتل

  لألطفال بداخل أسر% 
        انيعوهلا األبو

  ٣٩,٩  ٦١,٨  يساهم يف دخل األسرة
  ٣٣  ٤٣,٦  يكسب ماله اخلاص
  ٤٩,٦  ٤٢,٣  فشل يف الدراسة

  ٤٥,٢  ٣٨,٥  تعلم حرفة
  ٦,٧  ٥,١  أسباب أخرى

  مت السماح للمجيبني بذكر أكثر من سبب* 

  الفقر وعمالة األطفال .٢
 مالك من% ٢٠حيث قيم البنك الدويل إن أغىن ، يوجد يف مصر تفاوت واسع يف الثروات

فقط من األراضي % ١٥بـ % ٢٠بينما حيظى أفقر ، من األراضي الزراعية% ٧٩األراضي حيظون بـ 
االقتصادية يف " الباب املفتوح"سياسة ، متأثرة بالتيارات العاملية، وقد تبنت احلكومة. الزراعية
وذلك أدى بالنفع ، خاصةً يف بضائع املستهلكني،  واليت أدت إىل النمو يف التجارة١٩٧٤عام 

جبانب ثقّل الديون احمللية ، وكان للعجز يف امليزانية السنوية .على فئة حمددة من رجال األعمال
 سياسات اإلصالح ١٩٨٦لذلك فقد تبنت مصر يف عام  .والدولية تأثريه على االقتصاد

، والكهرباءفانتهجت سياسة احلد من اإلنفاق العام جبانب زيادة يف معدالت املاء ، االقتصادي
 – ٢٠وقد قدر البنك الدويل يف بداية التسعينيات أن ما بني  .وكذلك احلد من فرص التوظيف

من السكان يعيشون أشكال % ١٣ – ١٠من عدد السكان يعيشون حتت خط الفقر وأن % ٢٥
  ).١٩٩٠، البنك الدويل(قصوى من الفقر

مسح اجلهاز املركزي للتعبئة وأكثر التقديرات احلديثة حول قضية الفقر تقوم على أساس 
حول دخل األسرة واإلنفاق ليقدر أن خط الفقر ) ١٩٩٦ – ١٩٩٥ (CAPMASالعامة واإلحصاء 

 جنيهاً ٥٩٤ جنيهاً لألسرة أو أقل أو ٣١٤٨القائم على اإلنفاق علي املأكل فقط يصل إىل 
يعيشون من السكان % ٢٤ أن (INP)فقد قيمت مؤسسة التخطيط القومي ، تباعا .للفرد

باإلضافة إىل ذلك  ".فقر نسيب"كما مت اعتبار خمس السكان يعيشون يف ، حتت خط الفقر
يف املناطق % ٥٨ ومن الفقراء يعيشون يف املناطق احلضرية% ٤٢فقد أشارت نتائج البحث أن 

. يف مصر العليا% ٨ ومنهم يف حمافظات الوجه البحري% ٣٦يعيش ، ووفقاً لألقاليم، الريفية
(INP, 1996).   

 إىل أن املعىن املطلق للفقر يف مصر يتراوح فيما بني (Nagi, 1995)وقد أشار مسح آخر 
إذا أخذنا نصف أو ثلثي مستوي اإلنفاق السابق ذكره كحد ملستوي الفقر % ٣٧,٢إيل % ٣٢,٦

 ٥٠٠من السكان أقل من % ٨٢,٨كما أوضحت ذات الدراسة إيل أن الدخل الشهري لـ  .بالترتيب
كما كشف هذا املسح أيضا عن أن الفقر  . جنيه٢٠٠يقل دخلهم الشهري عن % ٢٨,٣ وجنيه
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مقارنة بالرجال اليت تصل النسبة ، %٤٣,٢أكثر تفشياً بني السيدات املعيالت لألسرة بنسبة 
  %.٣٤,٣بينهم إىل 

  إىل أن القرويني الذين ال(INP, 1996)أشارت دراسة ميدانية مت إجراؤها يف حمافظة سوهاج 
إذ أم يعتمدون على العمل املومسي ، ميلكون أراضي زراعية يعدون من أكثر الفقراء معاناةً

وقد أشار املسح إىل أن هذه الفئة غري قادرة على .  أيام يف الشهر١٠ – ٨الذي يقدر على حنو من 
من فدان أقل (يف حني يستطيع املستأجرون البسطاء ومالك األراضي . إبقاء أبنائها يف املدارس

أن يوفروا احتياجام األساسية ملدة شهرين أو ثالثة ليجدوا أنفسهم يف حاجة إىل ) واحد
ذلك باإلضافة إىل عدم توفر أي موارد أخرى لتعليم . البحث عن عمل يكفيهم لبقية األشهر

ء إذ جيتذب النسا، يعد القطاع العام املالذ األساسي للفقراء، ويف املناطق احلضرية .األطفال
  .(INP, 1996)واألطفال لشغل أدين حدود األنشطة االقتصادية 

من األسر % ٢٩,٧ أن (Nagi, 1995)فقد كشف مسح . وألوجه معاناة الفقراء مظاهر عدة
من األسر % ٣٥,٣و، اليت مت إجراء الدراسة عليها تواجه صعوبات يف احلصول على مثن الطعام

من الفقراء الذين هم يف حاجة إىل % ١٣,٦و، ستواجه صعوبة يف حتمل تكلفة املأكل وامللب
فقد ، بوجه عام .من الفقراء تصلهم معونة مادية% ١١,٩وفقط ، رعاية طبية ال حيظون ا

كذلك فقد كشفت شواهد  .وجد أن اخلدمات والقروض املخصصة للفقراء قليلة ومتفرقة
 بسبب اخنفاض معدالت قوية أن نسبة األطفال الذين ال حيضرون املدارس يف زيادة مستمرة

. من دخل األسرة% ٢٣وقد أشارت دراسة أخري إىل أن دخل الطفل العامل ميثل  .دخول األسر
  ).١٩٩١، عمالة األطفال يف القاهرة الكربى(

        الذين ال حيضرون املدرسة ودخل األسرة) ١٥ – ٦بني سن (األطفال ): ٦-٩(جدول 
        السنوي باجلنيهالدخل 

        اموع        ٨٤٠٠+        ٨٣٩٩ -٢٤٠٠        )٢٣٩٩-١٢٢٠>(
عدد األطفال الذين ال 
        حيضرون املدرسة

N = 939        N = 2537 N = 221 N = 3696 

  ال أحد
  واحد
  اثنان

  ثالثة أو أكثر

٥٧,١%  
٢٥,٥%  
١٠,١%  
٧,٢%  

٧٤,٢%  
١٦,٤%  
٥,٣%  
٤,٢%  

٨٤,٢%  
١٠,٩%  
٣,٦%  
١,٤%  

٧٠,٥%  
١٨,٣%  
٦,٤%  
٤,٨%  

  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  اموع
 ) سنة١٥ – ٦( طفالً واحداً يف عمر ما بني - على األقٌل -يقتصر التحليل على األسر اليت تضم : حوظةمل * 

(Nagi, 1995).  

  التعليم وعمالة األطفال .٣
جماناً يف املؤسسات ) ١٨بند (ينص القانون املصري على أن التعليم هو حق تضمنه الدولة 

لة االبتدائية باإلضافة إىل أن الدولة تعمل ملد وإجباري يف املرح) ٢٠بند (التعليمية احلكومية 
تضم املرحلة اإلجبارية ، ويف الوقت احلايل). ١٨بند (إجبارية التعليم لتشمل املراحل األخرى 

يواجه نظام التعليم ، عملياً .وثالث سنوات التعليم اإلعدادي، مخس سنوات التعليم االبتدائي
  .ءصعوبات ذات مضاعفات على األطفال الفقرا



٢٢٦ 

املسجلني يف )  سنوات٨ – ٦( تصل نسبة األطفال من فئة سن ، طبقاً لإلحصائيات الرمسية
إال أنه يوجد تباين واضح بني احملافظات %. ٩١,٩إىل ) ١٩٩٣لعام (مراحل التعليم األساسية 

يف الوقت الذي تصل ، يف حمافظات مثل اإلمساعيلية ودمياط% ١٠٠تصل نسبة القيد إىل (
وزارة ) (يف سوهاج وكفر الشيخ وأسيوط وبين سويف والفيوم% ٨٦ – ٧٢بني فيه النسبة 

  ).١٩٩٣، التعليم
مت ، "أوجه الفقر يف مصر" حمافظة حول ٢٠ يف (Datt et al, 1997)ويف مسح حديث أجرته 

 عاماً أو أكثر حول عدم ذهام للمدارس ١٥التحري عن األسباب اليت أدىل ا أفراد يف سن 
ان السببان الرئيسيان اللذان حظيا على أعلى نسبة مئوية لدى ايبني من الفقراء وك .ائياً

  .وقلة الرغبة يف التعليم، أسباب مادية: وغري الفقراء مها
  التسرب املدرسي

قدرت نسبة التسرب املدرسي من الصف اخلامس للتعليم االبتدائي خالل فترة العشرة  �
، التعليم للجميع، وزارة التعليم % (١١ – ١٠ بني ١٩٨٨/١٩٨٩ حىت ١٩٧٨/١٩٧٩أعوام 
١٩٩٣.(  

ويف تقييم آخر للتسرب املدرسي علي األطفال الذين التحقوا بالصف األول من التعليم  �
من % ٢٠وجد أن ، ١٩٩١/١٩٩٢وعن إمتامهم املرحلة االبتدائية يف ، ٨٨-١٩٨٧االبتدائي يف 

  ).١٩٩٣، ليم للجميعالتع، وزارة التعليم(هؤالء األطفال تركوا التعليم 
، كذلك فإن نسبة املتسربني من املرحلة اإلعدادية للتعليم األساسي قد وجدت عالية �

 وجد أن نسبة التسرب من الصف ١٩٩٣/١٩٩٤ إىل ١٩٩١/١٩٩٢ففي خالل الفترة بني 
كما أشارت  %.٧,٢ومن الصف الثاين تصل إيل % ٩,١األول للتعليم اإلعدادي تصل إىل 

 من الصف األول% ١٦,٨بنسبة ،  أن هذه املعدالت أعلى يف القاهرةنفس الدراسة إىل
   ). ١٩٩٣، التعليم للجميع، وزارة التعليم( من الصف الثاين % ١٧,٢و

أظهرت الدراسة أن خالل ، وعند األخذ يف االعتبار نسب امللتحقني ونسب املتسربني �
ة االبتدائية  تصل نسبة األطفال احلاضرين للمرحل١٩٩٢/١٩٩٣الفصل الدراسي 

وأن ، من اموع الكلي لألطفال يف هذه الفئة العمرية% ٧٧,٥للتعليم األساسي إىل 
 .من جمموع األطفال يف هذه الفئة العمرية% ٨٢,٩األطفال يف املرحلة اإلعدادية ميثلون 

وزارة % ( ٨١بذلك مت تقدير نسبة األطفال الذين أمتوا مرحلة التعليم األساسي بـ 
  ).١٩٩٣، التعليم للجميع، التعليم

أوجه " حمافظة لتحديد ٢٠ أقيمت يف (Datt etal.1997)وقد سعت دراسة ميدانية  �
إىل تقييم سنوات الدراسة ونسب أمية ايبني من الفقراء وغري الفقراء " الفقر يف مصر
غري "إذ عينت الدراسة أن متوسط السنوات الدراسية لفئة  . عاما١٥ًخالل أكثر من 

 عام للذين مت ٣,١٤وفقط ، "الفقراء" عام لفئة ٤,٤يف مقابل ،  عام٧,٢تعد " ءالفقرا
وكذلك سجلت الدراسة وجود هوة بني الفقراء وغري الفقراء يف  ".أكثر فقراً"اعتبارهم 

كما كشف البحث علي نسب األمية  .وبني الذكور واإلناث، املناطق احلضرية والريفية
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النسبة املئوية للقادرين على القراءة من غري الفقراء فقد بلغت ، على املستوى الوطين
كما بلغت النسبة املئوية للقادرين على الكتابة من غري  %.٤٨,٤من الفقراء  و%٦٦,٥

  %.٤٧,٣من الفقراء  و%٦٥,٦الفقراء 
  أسباب التسرب من املدرسة

لتسرب سعت العديد من الدراسات واملسوح لتحديد األسباب اليت تساهم يف زيادة نسب ا
  .ويعد ذلك التقييم ذا صلة وثيقة بتفهم قضية عمالة األطفال، من املدارس

        * (%)أسباب ترك املدرسة حبسب القطاع والنوع): ٧-٩(جدول 

        
إاء 
        الدراسة

مل يتم 
االلتحاق 
        باملدرسة

أسباب 
        مادية

  عدم الرغبة
        يف االستمرار

أسباب 
        أخرى

عدد 
        املالحظات

  املدينة
  فقري

  غري فقري
  اكالمه

  
٤١,٣٩  
٦٥,١١  
٦٠,٦٥  

  
٠٠,٠٠  
٠,٣٧  
٠,٣٠  

  
٣١,٠١  
١٥,٠٦  
١٨,٠٦  

  
٢٥,٨١  
١٤,٠١  
١٦,٢٣  

  
١,٧٩  
٥,٤٥  
٤,٧٦  

  
٤١٣  
١,٨٥٦  
٢,٢٦٩  

  الريف
  فقري 

  غري فقري
  كالمها

  
٣٤,٢٨  
٤٦,٥٩  
٤٤,١٨  

  
٢,٣١  
١,٣٨  
١,٥٧  

  
٣١,٩١  
٢٥,٨١  
٢٧,٠٠  

  
٢٩,٣٩  
٢١,٠٢  
٢٢,٦٦  

  
٢,١١  
٥,٢٠  
٤,٦٠  

  
٤٠٨  
١,٦٧٥  
٢,٠٨٣  

  ذكور
  فقري 

  غري فقري
  كالمها

  
٣٧,٩٠  
٥٨,١٧  
٥٤,١١  

  
١,١٣  
٠,٨٠  
٠,٨٦  

  
٣٥,٤٨  
٢٢,٢٤  
٢٤,٨٨  

  
٢٥,٠١  
١٩,٨٤  
١٩,٢٨  

  
٠,٤٧  
٠,٩٦  
٠,٨٦  

  
٥١٧  
٢,٠٨٨  
٢,٦٠٥  

  إناث
  فقري 

  غري فقري
  كالمها

  
٣٨,٦٢  
٥٥,٢٦  
٥٢,٢٨  

  
٠,٩٠  
٠,٨٤  
٠,٨٥  

  
٢٤,٨٥  
١٦,٣٤  
١٧,٨٦  

  
٣١,٣٣  
١٦,٠٥  
١٨,٧٨  

  
٤,٣١  
١١,٥٢  
١٠,٢٣  

  
٣٠٤  
١,٤٤٣  
١,٧٤٧  

  يف كل مصر
  فقري 

  غري فقري
  كالمها

  
٢٣,٩٥  
٣٨,١٨  
٥٦,٩٦  
٥٣,٣٦  

  
٠,٩١  
١,٠٤  
٠,٨٢  
٠,٨٦  

  
٤٠,٧٨  
٣١,٤٢  
١٩,٧٩  
٢٢,٠١  

  
٣٢,٥٦  
٢٧,٤٣  
١٧,١٠  
١٩,٠٨  

  
١,٨٠  
١,٩٣  
٥,٢٤  
٤,٩٦  

  
١٩٩  
٨٢١  
٣,٥٣١  
٤,٣٥٢  
* Datt et al (1997) 

 بعد املسافة أو عدم توفر نفت تلك النتائج االدعاءات القائلة بعدم االلتحاق باملدارس بسبب
فقد مثلت األسباب املادية األسباب الرئيسية للتسرب املدرسي ، وكما هو واضح. املدارس

ويتمثل السبب اآلخر املتصل بالقضية يف عدم ). من الفقراء% ٣١، من غري الفقراء% ٢٠(
د دراسة كذلك تؤك). من الفقراء% ٢٧، من غري الفقراء% ١٧(الرغبة يف استكمال التعليم 

تلك النتائج مشرية إىل أن عدد األطفال الذين ال حيضرون ) Nagi, 1995(ميدانية أخرى 
  .).انظر إىل اجلزء اخلاص بالفقر وعمالة األطفال(املدارس يف تزايد واضح مع تدين دخول األسر 
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  تكلفة التعليم
رقم (أن قانون التعليم إال ، على الرغم من أن التعليم يف املؤسسات احلكومية يف مبدئه جماناً

وتأمني على استعمال أدوات املدرسة " خدمات إضافية"يشرع نفقات خاصة لـ ) ١٤٦/١٩٨١
نظام لرسوم اموعات اخلاصة الستكمال ) ١٤٨/١٩٨٦رقم (كذلك قدم قرار وزاري ). ٣بند (

  .بذلك ختتلف التقديرات حول تكلفة التعليم، دروس املدرسة ومقاومة الرسوم اخلاصة
 ٣٦٠٠ويف دراسة حول تكلفة التعليم اليت تتحملها األسر من الدخل السنوي ال يتعدى 

من دخل األسرة يف املراحل االبتدائية % ١٠قدرت الدراسة أن تكلفة التعليم حتظى بـ ، جنيه
 estimated by(. يف املرحلة اإلعدادية من التعليم األساسي% ١٢,٥من التعليم األساسي و

El Leithy H, quoted by Nassar H., 1995..(  ا وزارةكذلك أشارت دراسة أخرى أجر
تنفق يف املتوسط ،  جنيه٥٠٠ إىل أن األسر اليت ال يزيد دخلها الشهري عن ١٩٩٣التعليم يف 

وزارة ( جنيهاً سنوياً يف التعليم اإلعدادي ٣٥٦ جنيهاً سنوياً يف التعليم االبتدائي و٢٦٠
وقد احتوت نتائج البحث دالئل على عدم قدرة األسر  ).١٩٩٣ ،التعليم للجميع، التعليم

 إيل ١٩٩١إذ أشارت دراسة حول عمالة األطفال يف مصر عام  .الفقرية لتحمل تكلفة التعليم
كما أظهرت . من أسر األطفال العاملني يؤمنون بأن تكلفة املدرسة تعترب عبئاً ثقيالً% ٤٢أن 

ل العاملني ال يستطيعون حتمل دفع مصاريف اموعات من أسر األطفا% ٥٦,٢دراسة أخرى أن 
  .اخلاصة

  جودة التعليم
، والتسهيالت التربوية، فهي ترتبط ببيئة املدرسة. ، تعد جودة التعليم قضية أكثر تعقيدا

يتطلب العجز يف التسهيالت إىل ، ويف بعض األحيان .واملهارات املُقدمة، واملناهج واألساليب
  ) (Nagi, 1995.  لفترتني أو أكثراستخدام نفس املبىن

إىل ،  عاما١٧ً –١٠وقد أشار تقييم املهارات األساسية بداخل أعضاء األسرة لفئة سن ما بني 
إذ مل يتعد متوسط العالمات ثلث الكفاءة ، خاصةً يف الرياضيات، مستويات منخفضة

وكانت ، %٥٠ىل أقل من فقد هبط متوسط العالمات إ، أما بالنسبة للقراءة والكتابة، املتوقعة
وقد أثارت هذه النتائج مؤخراً  .(Fergani, 1995)أسوأ النتائج لألسر يف املناطق الفقرية 

، أساليب املدرسني، مثل مستوى التدريس، قضايا عديدة ألخذ سياسة التعليم بعني االعتبار
اليونسكو إىل أنه وأشار تقرير  .كل هذا ألقل قطاعات اتمع استفادة،  اخل..ترابط املناهج

 .غالباً ما يكون املناهج بعيدة الصلة باألسر ذات الدخول املنخفضة وخلربة األطفال احلياتية
أقر حوايل نصف اآلباء إىل أن التعليم ، ويف دراسة مبدئية لتقييم التعليم األساسي يف مصر

 .(Fergani, 1995)كما يؤمنوا بأن التعليم ال يوفر املكسب الكايف ، ال يضمن وجود الوظيفة

  توافر املصادر
: قسم اليونسيف املصادر الالزمة لتطبيق ميثاق حقوق الطفل إىل ثالث فئات أساسية

  .وتنظيمية، واقتصادية، مصادر إنسانية



٢٢٩ 

وكان لذلك تأثري ، كانت ميزانية احلكومة املصرية املخصصة للتعليم حمدودة، يف املاضي
إذ مت . ت حصص امليزانية املخصصة للتعليم يف ازديادبدأ، ومؤخرا. دائم على جودة التعليم
تلك الزيادة اليت ال شك سوف تقود إىل ,  بليون جنيه هلذا العام١٤ختصيص ما يتعدى الـ 

  .حتسينات يف البنية التحتية املنهكة واخلدمات يف الوقت احلايل
  : والتحسني مطلوب يف جهات عدة

تعد نسبة املعلمني يف املدارس ، ١٩٩٧م طبقاً إلحصائيات عا: إمكانيات املدرسني �
يف % ٦,٣ ويف املرحلة االبتدائية% ١١احلاصلني على شهادة جامعية ومؤهالت تربوية 

كما تصل نسبة احلاصلني على شهادة جامعية ولكن بدون تأهيل  .املرحلة اإلعدادية
 تصل نسبة بينما، يف اإلعدادية% ٢٤,٤ ويف املرحلة االبتدائية% ٦,٢على التدريس إىل 

يف % ٦٩,٣يف املرحلة االبتدائية و% ٨٥,٧املدرسني غري احلاصلني على شهادات جامعية إىل 
  ).١٩٩٧، وزارة التعليم(التعليم اإلعدادي 

ومع ذلك ،  طالبا٤٤ًإن متوسط عدد الطالب يف الفصل يصل إىل : كثافة الفصل �
، وزارة التعليم( بعض احلاالت  طالباً يف٦٠فاألعداد متزايدة يف بعض احملافظات لتصل إىل 

١٩٩٧.(  
 ماليني من أطفال ٥إىل أكثر من ) خاصة البسكويت اجلاهز(يتم توفري التغذية الالزمة  �

 )١٩٩٩، وزارة التعليم(املدارس يف املناطق الريفية واحلضرية الفقرية ويكون هذا كافياُ 

  اجلمع بني العمل والتعليم
إال أن ، والتعليم لألطفال الصغار قضية مثرية للجدلتعد قضية إمكانية اجلمع بني العمل 

  : بعض املسوح قد أمدتنا بنظرياا املتعمقة يف هذه القضية
 إىل أن األغلبية العظمى من األطفال ال جيمعون بني (Zibani, 1999)أشارت دراسة حديثة 

ى من أولئك الذين وأن النسبة األعل .خاصةً يف املناطق احلضرية وبني الذكور، العمل والدراسة
يف )  عاما١٤ً – ١٢(جيمعون بني العمل والتعليم فتكون من بني األطفال املتراوح أعمارهم بني 

، إذ إن العمل يف املناطق الريفية عمل مرن ومومسي، وهذا يعد منطقياً، املناطق الريفية
  .خاصةً يف نطاق العمل اخلاص باألسرة
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        ١٩٩٨لعام ) املدينة/ الريف (نوع والعمر واملوقع نشاطات األطفال حبسب ال): ٨-٩(جدول 
١٤-٦        ١٤-١٢        ١١-٦          

يف         
        املدينة

يف 
        الريف

        اموع
يف 
        املدينة

يف 
        الريف

        اموع
يف 
        املدينة

يف 
        الريف

        اموع

  الذكور
  يف املدرسة
  يف العمل

  كالمها معاً
  الهذا وال ذاك

  
٩٦,١  
٠,٤  
٠,٤  
٣,١  

  
٩٣,٦  
١,٠  
٠,١  
٥,٣  

  
٩٤,٥  
٠,٨  
٠,٢  
٤,٥  

  
٩٢,١  
٤,٢  
٠,٥  
٣,٢  

  
٨٢,٢  
٨,٠  
٢,٧  
٧,١  

  
٨٥,٨  
٦,٦  
١,٩  
٥,٧  

  
٩٤,٦  
١,٨  
٠,٥  
٣,٢  

  
٨٩,٥  
٣,٥  
١,٠  
٦,٠  

  
٩١,٤  
٢,٩  
٠,٨  
٤,٩  

  اإلناث
  يف املدرسة
  ف العمل

  كالمها معاً
  الهذا وال ذاك

  
٩٥,٠  
٠,٧  
٠,٧  
٣,٦  

  
٨٠,٦  
٣,٨  
٤,٢  
١١,٥  

  
٨٦,٢  
٢,٦  
٢,٨  
٨,٤  

  
٨٧,١  
١,٥  
٢,٠  
٩,٤  

  
٦٦,٢  
١١,٣  
٨,٣  
١٤,٢  

  
٧٥,٢  
٧,٠  
٥,٦  
١٢,٢  

  
٩١,٨  
١,٠  
١,٢  
٥,٩  

  
٧٥,٤  
٦,٥  
٥,٧  
١٢,٥  

  
٨٢,٠  
٤,٣  
٣,٩  
٩,٨  

 *Zibani (1999) 

 احلالة التعليمية واملهنية لدى األطفال (SRC, 1996)كذلك فقد حددت دراسة أخرى 
  .العاملني

نية وحبسب  حبسب احلالة التعليمية وامله١٤ – ٦توزيع األطفال العاملني من فئة سن ): ٩-٩(جدول 
        ١٩٩٦ –العمر يف املناطق احلضرية والريفية 

١٤ - ٦        ١٤ - ١٢        ١١-٦                
بأجر 
        مدفوع

بال 
        أجر

بأجر         اموع
        مدفوع

بال 
        أجر

بأجر         اموع
        مدفوع

بال 
        أجر

        اموع

  املُسجلني 
  غري املُسجلني

        اموع

٥,٤  
٥٥,٣  
١٢,٢  

٩٤,٦  
٤٤,٧  
٨٧,٨  

١٠٠,٠  
١٠٠,٠  
١٠٠,٠  

١٥,٩  
٥٧,٧  
٣٦,١  

٨٤,١  
٤٢,٣  
٦٣,٩  

١٠٠,٠  
١٠٠,٠  
١٠٠,٠  

١٠,٣  
٥٧,١  
٢٦,٣  

٨٩,٧  
٤٢,٩  
٧٣,٧  

١٠٠,٠  
١٠٠,٠  
٧٣,٧  

  SRCمشروع االرتقاء بالطفل يف مصر : املصدر

إن الغالبية العظمى من األطفال العاملني الذين جيمعون : أشار املسح إىل النتائج اهلامة التالية
،  عاما١٤ً – ١٢فيما بني % ٨٤,١،  عاما١١ً – ٦ني فيما ب% ٩٤,٦(يعملون بال أجر ، بني العمل والدراسة

كما أن أكثر من نصف  ). عاما١٤ً - ٦بالنسبة جلميع األطفال العاملني بال أجر فيما بني % ٨٩,٧
مبعىن أن نسبة األطفال العاملني ، حيصلون على أجور، األطفال العاملني غري املسجلني بالتعليم

بالنسبة جلميع % ٥٧,١،  عاما١٤ً – ١٢فيما بني % ٥٧,٧،  عاما١١ً – ٦فيما بني % ٥٣(بأجور تصل إىل 
  ) عاما١٤ً – ٦األطفال فيما بني 

وينصح أن تأخذ الدراسات املستقبلية اخلاصة بعمالة . وقد وفرت تلك النتائج نظرة دقيقة هامة
يف الوقت  .هرةاألطفال يف االعتبار الترددات املومسية اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً جداً ذه الظا

اختذت وزارة التعليم أولويات لتطوير التعليم األساسي وحتديث املناهج باإلضافة إىل ، نفسه
 .ومع ذلك يعد تزايد غري املُسجلني باملدارس واملتسربني منها حتدياً خطرياً، حتسني أساليب التدريس

ارس أن توفر الربامج لذلك جيب أن يوازي تلك اجلهود املبذولة لتطوير النظام الرمسي للمد
احلكومية األخرى فرصاً بديلة هلؤالء الذين مل يتم تسجيلهم يف املدارس أو املتسربني منها قبل 

  .إمتام دراستهم
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وتشمل برنامج ، تسعي الدولة إيل معاجلة قضية التسرب املدرسي عن طريق برامج غري تقليدية
يهدف  .ومدارس التكوين املهين، لرمسيوالتعليم غري ا، املدارس املشتركة ذات الفصل الواحد

كما يسعى ،  مدرسة ذات فصل واحد٣٠٠برنامج املدارس املشتركة ذات الفصل الواحد إىل إنشاء 
هذا باإلضافة إىل معاجلة ، إىل خفض التباينات بني املدارس اليت تضم جمموعات ذات السن الواحد

كز تعليم الكبار يف حلوان فيوفر دورات أما التعليم غري الرمسي يف مر .قضية التسرب املدرسي
 توفر تعليماً غري NGOكما أن بعض ، باإلضافة إىل تدريب مهين، تعليمية للمتسربني من املدارس

سامهت وزارة الشئون االجتماعية يف معاجلة مشكلة ، وأخريا .رمسي يف أجزاء متفرقة من الدولة
وصل ،  مركزاً للتدريب املهين٥٦قد أنشئ ف، التسرب املدرسي من خالل مدارس التكوين املهين

  . مراهقا٤٤٢٧ً إىل ١٩٩٦عدد املنتفعني ا يف عام 

  تأثري عمالة األطفال 
  شروط العمل

ينظم القانون املصري عمالة األطفال وذلك بالسماح لألطفال بالعمل ست ساعات فقط يف اليوم 
ن يعملوا أكثر من أربع ساعات وغري مسموح هلم أ، على أن يكون هلم على األقٌل ساعة راحة

  . متواصلة
ففي دراسة  .إال أن معظم الدراسات أوضحت أن األطفال يعملون لعدد ساعات أطول من احملددة

 ١١أشارت إىل أن متوسط ساعات العمل لدى األطفال كان حوايل ، ١٩٩١ يف عام NCSCRأجرا 
بينما حيصل ،  بدون فترة راحةمن األطفال بشكل متواصل% ١٣,٦يعمل نسبة  .ساعة يف اليوم

، وبعض األطفال عليهم العمل لوقت متأخر يف الليل، منهم على نصف ساعة راحة فقط% ٣٤,٦
كما أكدت دراسات أخرى تلك النتائج باختالفات  .وآخرون عليهم العمل ملدة فترتني متواصلتني

 ٩,٤العمل يصل إىل  أن متوسط ساعات ١٩٩٣ يف عام Rashadإذ أوضحت دراسة أجراها ، طفيفة
كذلك أكدت .  ساعات يف اليوم٨من األطفال يعملون ملدة أطول من % ٧٣,٦وأن ، ساعة يف اليوم

أشارت دراسة  .دراسات أخرى أكثر حداثة عمل األطفال لساعات أطول مما أثبتته الدراسات السابقة
 أن األطفال  طفل عامل يف شرق القاهرة إىل١٠٠ على ١٩٩٧ يف عام Abdel Gawadأجراها 

 طفل ١٠٠ على NCSCRويف دراسة حتت إشراف .  ساعة يف اليوم١٢يعملون يف املتوسط ملدة 
 .(NCSCR, 1999) ساعة يف اليوم ١٢من األطفال يعملون ملدة % ٤١عامل أشارت النتائج أن 

ولكنهم ال حيصلون أيضاً علي فترات راحة كافية ، ال يعمل األطفال عدد ساعات طويلة فقط
 NCSCR ففي دراسة أجرا. ويف بعض األحيان ال حيصلون على أي راحة مطلقاً. ل عملهمخال

على نصف % ٣٤,٦بينما حيصل ، ال حيصلون على راحة مطلقاً% ١٣,٦كشفت النتائج أن ، (1991)
من % ٤٢ أن ١٩٩٧ يف عام Abdel Gawadبينما أشار . على ساعة راحة واحدة% ٣٤,٤، وساعة

على % ١٧حيصلون على نصف ساعة فقط و% ٢٤بينما ،  على راحة مطلقااألطفال ال حيصلون
واملشكلة ال تقتصر فقط . ويرجع ذلك االختالف إىل تباين اتمعات وأنواع النشاطات .ساعة راحة

على توظيف األطفال حتت السن القانونية وإجبارهم على العمل ملدة ساعات أكثر من املدة 
  . دمج كل هذا باألجور الظاملة والعمل ذي الطابع اخلطرولكن ميكن أيضاً، القانونية
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 أن األوضاع يف أماكن العمل بصورة عامة غري NCSCR, 1991كذلك كشفت دراسة أجرا 
توفر دوارات ، %)٣٨(إذ يفتقر مكان العمل للتسهيالت األساسية مثل إمكانية شرب املاء . مالئمة
ة بداخل أماكن العمل كالغبار والضوضاء والرائحة جبانب أنواع التلوث املختلف، %)٥٠(املياه 

بينما تتوفر حقائب اإلسعافات األولية ، هذا باإلضافة إىل عدم توفر أدوات الطوارئ واألمان .الكريهة
  .فقط من األطفال املالبس الواقية% ٨,٦٦يف الوقت الذي فيه يرتدي ، من أماكن العمل% ٥٠فقط يف 

إذ ،  وجود أشغال خطرةYoussef, 1995أكد ، فال علي الصحةويف دراسة ألبعاد عمالة األط
يتعرض األطفال لضوضاء وحرارة عالية باإلضافة إىل خماطر مهنية مثل التعامل بالكيماويات أو 

هذا وقد أكدت دراسات أخرى عن نقص مياه الشرب النظيفة والتعرض لدرجات حرارة . املاكينات
  .عالية جبانب غياب أدوات األمان

طبيعة اخلدمة املرتلية حبد ذاا تعين أن أولئك القائمني ا بعيدون متاما عن أنظار العامل إن 
إن هذه العزلة جتعل من الصعب التوصل إيل  .وال تتوافر هلم أية محاية من اإلساءات، اخلارجي

ينا ومع هذا فيمكن للمسوحات احمللية أن تعط .تقديرات صحيحة حول عدد األطفال يف هذا اال
  .عن حجم هذه املشكلة وأبعادها، ولو بسيطة، فكرة

يف ، يعمل األطفال يف أماكن ظاهرة للجميع متاما، علي عكس األطفال العاملني يف اخلدمة املرتلية
يتدافعون يف وسط زمحة حركة ، ينادون علي بضاعتهم يف األسواق، تراهم يف كل مكان .الشوارع
ويري كثري من  .وأمام الفنادق واحملالت التجارية، ت والقطاراتيعرضون بضاعتهم يف احلافال، املرور

فإن ما ، ويف واقع احلال .إن مل يكونوا جمرمني صغارا خطرين، الكبار هؤالء األطفال مصدرا لإلزعاج
يعمل األطفال يف الشوارع يف تلميع  .يفعله هؤالء األطفال يف الشوارع هو نوع من أنواع العمل

كما يبتدعون آالف الطرق ، وبيع الزهور، ومحل األمتعة، ارات وحراستهااألحذية وغسل السي
إال أنه يزيد يف بعض األحيان عن ، ومع أن ما جيمعونه من نقود رمبا كان قليال .للحصول علي النقود

  .األجر الذي ميكن أن يتلقوه من عملهم يف القطاع الرمسي
فهم يعملون يف الشوارع ولكنهم  .م كل ليلةتعود الغالبية العظمى من هؤالء األطفال إيل أهله

فغالبا ما تكون احلياة بالنسبة هلم حمفوفة باملخاطر ، وبالرغم من ذلك .ليسوا أطفال شوارع
إال ، وغري صحية ومع أن بعضهم يستطيعون اجلمع بني الدراسة والعمل يف الشارع، وتنذر بالعنف

كما يعاين الكثريون من سوء التغذية  .يال الكبارومن احت، أن الكثريين منهم يعانون من االستغالل
وغالبا ما تكون ثقتهم بأنفسهم ضعيفة بالرغم مما حياولون تصنعه من ثقة مبالغ  .واألمراض

ومن احملتم يف مثل هذه احلالة أن يصبح هؤالء عرضة  .ا بالنفس إلظهار براعتهم يف الشوارع
كما ينجر الكثريون منهم إيل  .كالتسول والنشل، ةلالخنراط يف األعمال اهلامشية وغري املشروع

إن الثقافة اخلاصة اليت ينغمس فيها هؤالء األطفال ال تعرف سوي العدوانية  .ترويج املخدرات
  .واإلساءة

   األثر على الصحة–أ 
تؤثر عناصر عدة لعمالة األطفال بصورة خطرية على صحة األطفال منها االنضمام إىل سوق 

. جبانب العمل يف بيئة قاسية، إجناز مهام ثقيلة، العمل ملدة ساعات طويلة، ريالعمل يف سن صغ
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 أن األطفال يعانون من سوء التغذية باإلضافة Badran) ١٩٩٥(فقد أشارت نتائج ، واألكثر من ذلك
وهذا يعود بآثار سلبية على صحتهم . إىل تعرضهم ألخطار تناول األطعمة امللوثة والفاسدة

وذلك ألم حمرومون من ، ثري من األحيان يستمر األطفال يف العمل خالل مرضهمويف ك .ومنوهم
  .الدواء املالئم يف املستشفيات العامة اليت يلجئون إليها للعالج

احلالة الصحية لألطفال العاملني لتقييم احلاالت  NCSCR, 1991وقد اختربت دراسة أجرا 
ت أن األطفال يعانون من أمراض خمتلقة مثل وقد وجد، اليت تتعرض ألوضاع العمل اخلطرية

من % ٢١,٩كما يعاين ، %٢٢,٨وأنواع خمتلقة من اإلسهال بنسبة ، %٢١,٨البلهارسيا بنسبة 
هذا جبانب وجود  .لديهم مشاكل هلا عالقة بأمراض القلب% ١، ومشاكل خطرية يف اهلضم

تلك النتائج  .ا يتعلق بسعة رئتهماختالف واضح بني األطفال العاملني واألطفال غري العاملني فيم
كما أوضحت النتائج  .السلبية ظهرت بوضوح يف صناعات النسيج والزجاج على وجه اخلصوص

إىل أن األطفال العاملني يف تلك الصناعات لديهم اخنفاض يف متوسط سرعة إخراج اهلواء 
  .باملقارنة باحلاالت العادية

اسية باإلضافة إىل الظروف الصحية السيئة كل إن ساعات العمل الطويلة وظروف العمل الق
وقد أوضحت دراسة أجرا  .هذا جعل األطفال يعانون من حوادث يف العمل وإصابات مهنية

NCSCR,1991 من األطفال أصيبوا أثناء العمل وثلثهم قد أصيب أكثر من مرة% ٤٣,١١ أن. 
من األطفال يعانون % ٦٢ أن Abdel Gawad (1997)بينما كشفت نتائج الدراسة اليت قام ا 

تلك النسبة العالية من ، وإن أكثر من نصفهم أصيبوا أكثر من مرة، من إصابات أثناء العمل
ومما زاد من نسبة اإلصابات . اإلصابات مت تفسريها بسبب صغر سن األطفال وافتقارهم للخربة
 Abdel Gawadكذلك حترى  .استخدام التكنولوجيا البدائية وأيضاً إرهاق األطفال بأعمال ثقيلة

من احلاالت ال يفعل أصحاب % ٣٨فوجد أن ، عن ردود أفعال أصحاب العمل جتاه إصابات األطفال
بينما يتم ، وتقريبا ربع احلاالت يأخذ صاحب العمل الطفل إىل املستشفى، العمل أي شيء جتاهها

  %).١٣( قريب أو عند صيديل) ربع احلاالت(عالج اإلصابات البسيطة يف حمل العمل 
   األثر االقتصادي واالجتماعي–ب 

يؤدي االلتحاق بسوق العمل يف سن صغرية إىل حرمان األطفال من حقهم يف التعليم والتمتع 
كما حيد أيضاً من فرص تنمية قدرام العقلية ويؤذي ، بطفولتهم والعيش يف بيئة صحية

ويف بعض األحيان جيمع . لنفسيكل هذا يصبح عائقاً لنموهم اجلسدي والعقلي وا .صحتهم
ويف تلك احلاالت يتداخل العمل الشاق مع عملية التعليم وجيعلها ، األطفال بني العمل والدراسة

غري مؤثرة إذ أنه يقلل من تركيز األطفال يف الفصول وحيد من الوقت الكايف للواجبات املدرسية 
(Abdel-Gawad, 1997).  

. ر على احلياة االجتماعية للطفل بداخل أسرته واتمع األوسعكذلك ميكن لعمالة األطفال أن تؤث
مل تشر الكثري من الدراسات إىل التأثريات ، ويف مقابل النتائج السلبية اخلطرية على الصحة

إذ أوضحت نتائج الدراسة اليت . السلبية احلقيقية اليت تؤثر على العالقة بني األطفال وعائالم
األطفال الذين يقضون معظم وقتهم خارج البيت تكون عالقتهم  أن NCSCR, 1993 أجرا
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ووفقاً  .بأسرم قوية باإلضافة إىل اشتياقهم للتجمع مع عائلتهم للعشاء أو مشاهدة التلفاز
وهذا يعين عدم ، تتصف عالقة األطفال العاملني بأخوم باحملبة والتفاهم والتعاون، آلراء األمهات

إذ تقل املشاكل مع ، بل بالعكس. لى عالقة الطفل باألسرة بسبب عملهوجود نتائج سلبية تؤثر ع
من احلاالت يشتاق أعضاء األسرة إىل % ٥٦أنه يف  كما أبدت ذات الدراسة .األخوة بعد العمل

فإن قضاء ساعات عمل ، بالرغم من ذلك .االجتماع معاً لتناول وجبام خصوصاً يف العطالت
ويف إجابة لسؤال عن ماذا .  يف حقهم يف االستمتاع بطفولتهمطويلة يف العمل حيرم األطفال

بينما ، إم يتناولون العشاء وخيلدون للنوم% ٦٩يفعلون عندما يعودون إىل املرتل بعد العمل أجاب 
إم يتحدثون عن مشكالم مع % ٩وقال ، منهم أم يلعبون مع اإلخوة واألخوات% ٢٢ذكر 

  .باقي أفراد األسرة
فقد أوضحت الدراسة اليت ، ك األطفال العاملون مع أسرهم يف املسئوليات االقتصاديةكما يشتر
منهم % ٦٦,٤إذ يساهم ،  أن األطفال يسامهون بوضوح يف دخل األسرةNCSCR, 1991أجرا 

% ٥يف حني أنه ، بنصف أجره% ٦,٥بينما يساهم ، بثالثة أرباع اجره% ١٨,٤ويساهم ، بأجره كامالً
إذ ، من دخل األسرة% ٣٠,٨و% ٢٢,٨وتتراوح نسبة املسامهة فيما بني . ون أسرهمفقط ال يساعد

كما . من أمهات األطفال العاملني أن مسامهة األطفال ضرورية يف ميزانية األسرة% ٨١اعترب 
 أن األطفال العاملني يسامهون يف املتوسط يف حدود NCSCR, 1993أوضحت الدراسة التالية 

 .ربع دخل األسرة

-Abdelإذ قدر . ك أكدت دراسات أكثر حداثة مسامهة األطفال العاملني يف دخل أسرهمكذل

Gawad, 1997 جنيه يف ١٥,٥يصل يف املتوسط إىل ) األجر والبقشيش( أن جمموع دخل الطفل 
منهم % ٥٧: من األطفال يف دخل األسرة مبعدالت خمتلفة% ٩٧كما يساهم حوايل ، األسبوع

، لذلك .مبعدالت خمتلفة% ٦بنصف األجر و% ١١و، بثالثة أرباع أجورهم% ٢٣و، يسامهون باألجر كله
ذلك ألن ، فإن واحداً من أهم التأثريات اإلجيابية لعمالة األطفال هو املسامهة يف ميزانية األسرة

هذا ، أيضاً يساعد ذلك على رفع تقدير الطفل لنفسه. معظم أسر هؤالء األطفال من الفقراء
من األطفال سعداء وراضون % ٩٧إذ إن ، ه أن يضمد أي نتائج عاطفية سلبية أخرىاألمر الذي ميكن

، منهم يشعرون بالفخر واحترام الذات% ٤٧: وسبب ذلك هو ما يلي .ملسامهتهم يف دخل األسرة
يدخر % ٦، ويكفون حاجتهم املادية% ١٨، منهم خيتربون مشاعر النضج وحتمل املسئولية %٢٥

  . منهم أن أسرهم تقدر دورهم% ٤نما يشعر بي، أسرهم هلم النقود
  النتائج النفسية املترتبة على عمالة الطفل -ج 

فقد ، اهتمت دراسات قليلة باآلثار السلبية لعمالة األطفال على نفسية الطفل وصحته العقلية
 بصورة األسرة كما يراها الطفل العامل ومميزات Fathi, 1994اهتمت الدراسة اليت أجرا 

إذ تبنت الدراسة منهج قارنت فيه بني عينة من األطفال غري العاملني وعينتني من  .هشخصيت
أحدمها خطر واآلخر ، ومت اختيار األطفال العاملني يف جمالني عمل خمتلفتني، األطفال العاملني

وكان هناك اختالفات واضحة بني هؤالء الذين يعملون يف أشغال خطرة وهؤالء الذين  .عمل بسيط
فاألطفال الذين يعملون يف أعمال بسيطة لديهم عالقات أكثر وثاقة  .ن يف أشغال بسيطةيعملو
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أما  .فكال الذكور واإلناث العاملني لديهم إحساس متساوٍ بااللتزام جتاه عائالم، بعائالم
فوجد أن األطفال العاملني أكثر استقالالً من غري العاملني ، بالنسبة للمميزات الشخصية

إال أم أكثر عدوانية من األطفال غري ، إذ ميكن وصفهم باحملاربني، ة إىل تأثريهم الواضحباإلضاف
  .العاملني

 دراسة على األطفال العاملني يف القطاع الزراعي وعينة El-Garhi, 1994قاد ، ومن ناحية أخرى
ا يتعلق بالتوافق لتأيت النتائج موضحة اختالفات هامة بني الفريقني فيم، من األطفال غري العاملني
، يف صاحل األطفال غري العاملني الذين التحقوا باملدارس وكانت النتيجة .االجتماعي والشخصي

موضحاً أن األطفال العاملني يعانون من مستويات منخفضة من التوافق املهين والصحي 
  .واالجتماعي الشخصي

ج النفسية املترتبة على  على عمالة األطفال النتائNCSCR, 1991وقد عينت دراسة شاملة 
،  طفالً عامال٥٦٦ًكما حبثت الدراسة عينة مكونة من  .دخول األطفال سوق العمل يف سن مبكرة

 أن دخول Ramziادعى ، ففي هذه الدراسة . آخرون لدراسة احلاالت األكثر تعقيدا١٨ًأضيف إليهم 
قلل من قدرم على سوق العمل يف سن مبكرة حيد من فرص األطفال يف تنمية مهارام وي

وقد أكدت الدراسة على احلاجة إىل استقصاء املتغريات اليت ترتبط ارتباطاً وثيقا بظاهرة  .التوافق
فبالنسبة  .عمالة األطفال مثل الذكاء والتوافق الشخصي والتوافق االجتماعي والتوافق العام

خفض ويف الوقت نفسه ترك مت االدعاء بأن مستوى ذكاء األطفال التاركني للمدرسة من، للذكاء
إن التوافق الشخصي يتم تكوينه على أساس من  .املدرسة مل يوفر هلم الفرصة لتنمية ذكائهم

أما التوافق االجتماعي فيتولد عندما يشعر ، الشعور باألمن ويعكس استقاللية واحتراماً للنفس
إن التوافق العام هو نتيجة  .وحيترم هو القوانني والقواعد، الطفل باهتمام واحترام اآلخرين له

  .فهو يعكس قدرة التوافق مع اآلخرين يف خمتلف املواقف، التوافق االجتماعي والشخصي
منهجاً قارن فيه عينة ثانوية من األطفال العاملني بعينة من األطفال  ) Ramzi ١٩٩٨(وقد تبىن 

لذكاء لدى األطفال يف وكشفت النتائج عن ارتفاع مستوى ا .غري العاملني امللتحقني باملدارس
وقد أكدت تلك النتائج أن الدراسة اكثر تأثرياً يف األطفال . عن ذويهم من األطفال العاملني املدارس

، كما أا تنمي القدرات الالزمة لكسب املعيشة .من العمل إزاء تطوير معامل الذكاء لدى الطفل
ستويات متوسطة من الذكاء كما إا إال أن معظم األطفال ميارسون أعماالً يدوية حتتاج إىل م

توفر فرصاً أقل لتدريب مستويات عليا من القدرات العقلية ذلك ألن القدرات اليت تنمي املقدرة 
  .املعرفية والذكاء تكون أكثر فاعلية من خالل نظام مدرسي فعال

لني فيما كما كشفت النتائج عن متغريات هامة بني جمموعتني من األطفال العاملني وغري العام
إال أنه ال يوجد متغريات فعالة بني العينتني فيم خيتص بالتفاعل ، يتعلق بالتوافق االجتماعي والعام

من األطفال العاملني يسامهون يف % ٩١,٦وميكن شرح هذا يف ضوء النتائج اليت تكشف أن  .الذايت
س على توافقهم الذايت دخل األسرة مما يكون لديهم اإلحساس بالرضا بالنفس والتأثري وهذا ينعك

(NCSCR,1991).  إال أن ذلك غري كاف لتعويض اإلحساس بالقهر والظلم االجتماعي وذلك
كذلك يعاين األطفال العاملون من  .مبقارنة أنفسهم باألطفال اآلخرين يف نفس املرحلة العمرية
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ة وكذلك ففي الوقت الذي يدركون فيه أمهية دورهم يف األسر، تضارب مشاعرهم مع مهامهم
إال أم يتطلعون للعيش معيشة األطفال اليت متكنهم من اللعب ، أمهية إسهامهم املادي

  .واالستمتاع
ليجد ،  العالقة بني الرضا الناتج عن العمل والتفاعل النفسيAbdel-Gawad, 1997وقد حبث 

ملختلفة وهذا نتيجة للمتغريات ا. أن هذا الرضا هو نتيجة حتول نظرة الطفل للعمل وقيمته
. نوع العمل وواألجر املتصلة بالبيئة الطبيعية احمليطة بالعمل والعالقة بالزمالء وأصحاب العمل 

كما يتأثر الرضا الناتج عن العمل ببعض املتغريات الثقافية والتربوية واالقتصادية واالجتماعية 
لنفسي اليت  نفس مقاييس التفاعل الذايت واAbdel-Gawadوقد استخدم  .وأيضاً النفسية

إذ أوضحت الدراسة وجود عالقة متوسطة بني الرضا الناتج عن العمل والتفاعل  .Ramziأرساها 
  .النفسي يف أبعاده الذاتية واالجتماعية

 45)��' �6�  

  ملشاكل الصحية اليت يعاين منها األطفالا
ر عند وضع هناك جماالت حمددة جيب علي احلكومة وكل األطراف املعنية وضعها يف االعتبا

  : السياسات
ولكن جيب دعم هذه ، عدم االعتماد كليا علي النظم التقليدية يف التسجيل واإلحصاء �

 .اإلحصائيات مبسوح ميدانية يف إطار سياسة حبثية قومية

وبني حمافظات ، تقليل الفجوة يف احلالة الصحية لألطفال يف املناطق احلضرية والريفية �
 .الوجه البحري والوجه القبلي

مازالت مشاكل سوء التغذية بني األطفال منتشرة وجيب علي مجيع اجلهات والوزارات  �
برامج ، هذا جيب أن يتضمن سياسة لألمن الغذائي .املعنية التصدي هلا بسياسة متكاملة

ومواجهة األساليب ، تدعيمية ملنع وعالج أمراض سوء التغذية الناجتة من األمراض املزمنة
 .الغذائية اخلاطئة

لعمل علي تكثيف جهود املنظمات غري احلكومية يف التصدي لبعض املشاكل وخاصة يف ا �
واملناطق العشوائية ، وحمافظات الوجه القبلي، األماكن احملرومة مثل املناطق الريفية

  .واحملرومة

  سياسة اإلعاقة بداخل مفهوم حقوق الطفل
جيابية اليت مت تطويرها خالل السنوات الوسائل املقترحة لعالج القضية وبناء على االحتماالت اإل

  : فقد ركز التحليل على احملاور األساسية التالية، املاضية
وقضية إعاقة األطفال ، تكوين رؤية قومية موحدة واستراتيجية لعالج قضية اإلعاقة عامة �

قائمة على مفاهيم ميثاق حقوق الطفل ومحاية الطفل مع إدماج طاقات ، بشكل خاص
  .اقني وأسرهماألفراد املع
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  .تشجيع التأهيل املرتكز علي اتمع ملعاجلة القضية بداخل إطار تنمية اتمع بأكمله �
التركيز على التجميع والتنسيق بني املقترحات املختلفة القائمة على تكرار وامتداد اخلربات  �

 .فضالً عن بناء مناذج جديدة، اإلجيابية للنماذج الناجحة الكثرية

  ألطفال بداخل مفهوم حقوق الطفلسياسة عمالة ا
إىل أن عمالة األطفال هي يف األساس ، تشري الدراسات السابقة لقضية عمل األطفال يف مصر

فقد كشفت نتائج البحوث أن  .وجه واحد من أوجه احلرمان العديدة اليت يتعرض هلا الطفل
 يف العيش يف مستوى العوامل الرئيسية املؤدية إىل عمالة الطفل هي يف تعارض مع حق الطفل

أو التعرض ألعمال /وغالبا ما تزيد عمالة الطفل فرص التعرض لالستغالل و ).CRC ٢٨بند (مالئم 
إن مضمنات مفاهيم حقوق الطفل  .اليت ميكن أن تكون ضارة ألمن الطفل وصاحله، خطرة

واالقتراب من معاجلة قضية عمالة األطفال سوف يستلزم سياسة شاملة تسعى لتحقيق 
  : هدفني
معاجلة املوقف الراهن الذي يشري إىل وجود أعداد كبرية من األطفال العاملني الشاغلني  �

  .بدون محاية كافية، وظائف خمتلفة يف كل من املناطق احلضرية والزراعية
ونقصد بذلك العوامل املسببة اليت تنتهك ، التوجه إىل األسباب اجلذرية لعمالة الطفل �

 .تساهم يف التدفق املستمر لألعداد اجلديدة من عمالة األطفالحقوق الطفل األساسية و

  .مرحلة بعيدة املدى ومرحلة انتقالية، وميكن معاجلة ظاهرة عمالة األطفال علي مرحلتني

  املرحلة االنتقالية يف محاية األطفال العاملني
طفال بالقوة واملنع كشفت اخلربات املقارنة يف البلدان املختلفة أن حماوالت التخلص من عمالة األ

تعرض األطفال ألشكال متطرفة من احلرمان ، مثالً يف بنجالدش، ويف بعض احلاالت .قد فشلت
إال إنه بالنظر إىل الطبيعة املعقدة لعمالة األطفال يكون من املنطقي توقع  .واالستغالل

ال ميكن جتاهل ، تقاليةويف خالل املرحلة االن .استمرارها طاملا استمرت العوامل املؤدية إىل بقائها
  : وهذا يدعو إىل أخذ بعني االعتبار ما يلي يف تلك السياسة، املوقف احلايل لألطفال العاملني

يوجد مبادئ قانونية متنع عمل الطفل قبل سن ، كما سبق أن ذكرنا: احلماية القانونية .١
افة إىل شرط باإلض . عاما١٧ عاماً جبانب منع شغله يف الوظائف اخلطرية حىت سن الـ ١٤

إال أن العوامل االجتماعية واالقتصادية املؤدية  .محايته من ظروف العمل اخلطرية والضارة
  .لعمالة الطفل منتشرة ومبطلة لفاعلية احلماية القانونية

يتم تنظيمه بقانون وأن يكون مضموناً من خالل مفتشني : الصحة واألمن الصناعي .٢
إال أن عملية  .(MOMM)القوى العاملة واهلجرة على العمالة معينني من قِبل وزارة 
لذلك جيب  .جبانب أا ال تتضمن القطاع الزراعي، التفتيش غري منتظمة وليس هلا أي أثر

إذ إن دور املفتشني جيب أن يكون أقرب إىل ، تصور دور جديد للمفتشني خالل املرحلة االنتقالية
كما توفر الربازيل ، ام بعمل تربويمنظم للجماعة وقادر على القي، شخص واسع األفق

  .(Bequele and Myers, 1995)محاية حملية من خالل جمالس محاية الطفل 
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إذ إن اهلدف الذي يسعى إليه ميثاق حقوق الطفل : برامج جتمع بني احلماية والتنمية .٣
لذلك جيب أن تتضمن الربامج اخلاصة حبماية . هو ضمان التنمية املتجانسة لكل طفل

الس القومي  فقد أسس، اعتمادا علي هذا املبدأ .ل العاملني عنصر التنميةاألطفا
باإلضافة إىل مشروعني ، مشروعا شامالً يف مدينة احلرفيني NCCMللطفولة واألمومة

يف شربا ) (ILO(ومنظمة العمل الدولية ) يف اإلسكندرية(آخرين أنشأما اليونسيف 
هذا وقد  .عات الناجحة الرائدة وتقدمي مناذج مماثلة هلالذلك جيب تقييم تلك املشرو ).اخليمة

-IPEC اتفاقية مع منظمة العمل الدولية MOMMوقعت وزارة القوى العاملة واهلجرة 

ILO ولكن حىت اآلن مل يتنب هذا الربنامج ،  إلنشاء برامج لعمالة األطفال يف مصر١٩٩٦ يف
  .لسياسة شاملة حملاربة أو القضاء على عمالة األطفا

  : كما أن هناك موضوعات عدة جيب آخذها يف االعتبار عند رسم السياسة اخلاصة بعمالة األطفال
جيب عدم إِجازة األشغال ، ١٨٢/١٩٩٩رقم ) ILO(فطبقاً مليثاق منظمة العمل الدولية  �

باإلضافة إىل توفري بدائل للطفل واألسرة مثل اجلمع بني الفرص ، اخلطرة لعمالة األطفال
  .وتوفري ما يضمن لألجيال القادمة بدائل لعمل األطفال، ة والتربويةالتدريبي

 مركزاً حتت ٥٦توفري دورات تدريب مهين لألطفال املتسربني من املدارس من خالل  كذلك يتم �
إال أن التدريب يقتصر على األعمال التقليدية مثل النجارة ، إشراف وزارة الشئون االجتماعية

على أن يتم التوسع يف الربامج املهنية لتوفر فرص تدريب لألطفال  ،اخل.. .واللحام والنسيج
العاملني وإلعادة توظيف هؤالء العاملني يف أعمال خطرية ألعمال أكثر أمناً ومالءمة 

  ). خبصوص عمالة األطفالMOMMجمموعة عمل وزارة القوى العاملة واهلجرة (
التأمني الصحي القاصر على األطفال يتم حرمان األطفال العاملني من ، ويف الوقت احلايل �

لذلك جيب علي السياسة الواقعية املتدرجة واملتقدمة يف التخلص من  .امللتحقني باملدارس
عمالة األطفال مع عدم إغفال توفري احلماية الصحية لألطفال العاملني يف خالل املرحلة 

  .االنتقالية
اية األطفال العاملني على مستوى كذلك جيب إنشاء نظام مراقبة ملنع عمالة األطفال ومح �

فقد مت إنشاء مشروع استكشايف ملراقبة األطفال املعرضني ملخاطر العمل  .املنطقة احمللية
  .وذلك حتت إشراف اهلالل األمحر ومجعية الرعاية املتكاملة

  سياسة بعيدة املدى
إال ، ان ملعاجلة الوضع الراهنإن املرحلة االنتقالية واخلطوات الالزمة حلماية األطفال العاملني ضروري

لذا فإن  .أن هذه اخلطوات ال تتعامل مع األسباب اجلذرية اليت تساهم يف استمرارية عمالة األطفال
 .التفهم احلقيقي مليثاق حقوق الطفل يستلزم تبين منوذج للتنمية عن تبين منوذج ثانوي اجتماعي

ذلك  .اليت تقع على األطفال" األذى"أشكال إن محاية الطفل ال تقتصر على الوقاية ومعاجلة لكل 
وهي بذلك تسهم يف تنمية ، هي محاية حلقوق الطفل، كما يراها ميثاق حقوق الطفل، ألن احلماية
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هناك بعض القضايا جيب أن تؤخذ يف ، يف نطاق هذه االستراتيجية .األطفال احملرومني واملعذبني
  .االعتبار عند رسم السياسة

  عدة التقنية يف تربية الطفلالتوجيه واملسا) ١
أدرك ميثاق حقوق الطفل املبدأ اخلاص بأن كال من األبوين لديهما مسئوليات مشتركة يف  �

ويف بعض األحيان ميكن أن يكون اآلباء غري قادرين على أداء ، تربية الطفل وتنميته
ملساعدة لذلك فعلى أحزاب الدولة يف تلك األحيان أن تقدم ا .مسئوليتهم بالشكل الكايف

كذلك جيب ضمان تنمية ، املناسبة لآلباء وأولياء األمور يف أداء مسئوليتهم يف تربية الطفل
  )١٨بند (املؤسسات والتسهيالت واخلدمات اخلاصة برعاية األطفال 

 مكتباً للمشورة واملساعدة األسرية حتت رعاية وزارة الشئون ٩٣ويقدم يف الوقت احلاضر  �
وختتص . يحة واملساعدة للعائالت حلل مشاكلهم وخالفام النص(MOSA)االجتماعية 

ولكن ال يقدم أي مشورة أو مساعدة يف ، أغلب احلاالت باخلالفات األسرية والرتاعات املدنية
  .لذلك هناك احلاجة لتوفري األخصائيني املتدربني لتوفري تلك اخلدمة .تربية األطفال

ب أن يتم توفري وسائل احلماية له متضمنة جي، يف حالة تعرض الطفل ألذى عقلي أو جسدي �
 ).١٩بند (إنشاء برامج الدعم االجتماعي للطفل ولكل املهتمني به 

  االهتمام بالصحة) ٢
اختذت وزارة الصحة خطوات إجيابية جتاه توفري التأمني الصحي لألطفال يف ، يف اآلونة األخرية

إذ أوضحت ، بط بني الطفل والتأمني الصحيال يوجد ر، إال أنه يف حالة التسرب املدرسي .املدارس
ويف  .(Badran, 1995)الدراسات أن األطفال العاملني ميكن أال جيدوا أي عالج يف حالة مرضهم 

لذلك جيب على السياسة  .جتد أسرة الطفل أن العالج يفوق إمكانياا، حالة األمراض املزمنة
  .ي لكل األطفال وخباصة للحاالت املزمنةالصحية أن تأخذ بعني االعتبار توفري التأمني الصح

  الضمان االجتماعي واالقتصادي) ٣
لذلك تبنت سياسة الدولة  .يرتبط الفقر ارتباطاً وثيقاً مبعاناة الطفل، باإلضافة لعمالة األطفال

  : إذ يوجد برناجمان رئيسيان ذي أمهية خاصة يتطلبا أخذمها يف االعتبار، برامج للحد من الفقر
لفئات ،  جنيها٥٠وصل مؤخراً إىل ، ر نظام التأمني االجتماعي للفقراء معاشا شهريايوف  .١-٣

وقد قيمت  .من أمثال كبار السن واأليتام واملطلقات جبانب فئات أخرى، حمددة من العاطلني
 جنيها كمجموع سنوي الزم لضمان أقل ٨١٤، ١٩٩٦مؤسسة التخطيط القومي يف عام 

ويعد هذا املوضوع مهماً عند وضع السياسات . (INP, 1996)مستوى للمعيشة للفرد 
  .املستقبلية

تفضل السياسات احلالية للحد من الفقر توفري ما يضمن للفرد الفقري تأسيس مشروعات   .٢-٣
وما يتوفر من معلومات عن . األسر املنتجة وذلك كبديل ملعاشات التأمني االجتماعي

 .فاعلية وتأثري تلك املشروعات حمدود
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،  نظاماً يتضمن مشروعات تنمية اتمع(SFD)ر الصندوق االجتماعي للتنمية يوف �
  وقد مت تقييم فاعلية القروض يف حمافظات اإلسكندرية والشرقية وأسيوط

 (El Leithy, 1999).  
وزع برنامج تنمية اتمع حوايل مخسة ماليني ونصف املليون ، ١٩٩٨ مايو ٣٠وحىت  �

بعدد ،  مشروعاً صغريا٤٢,٩٦٦ًعلى الضمانات لـ جنيه على النشاطات القائمة 
  . جنيها للمشروع١,٢٨٨مبتوسط حجم قرض يصل إىل ، ٤٣,٠٥١مستفيدين يصل إىل 

هدف برنامج تنمية اتمع هذا هو احلد من الفقر ورفع املستوى املعيشي للقطاعات األكثر فقراً 
وتربية احليوانات وخدمة ، نبوكان التركيز يف ثالث حمافظات على صناعات اجل .من السكان

لتصل نسبة الفائدة فيما ، التوصيل للمنازل باإلضافة إىل األعمال اليدوية والصناعات الصغرية
  %.٩-٨بني 
  التعليم) ٤

بند (يوفر ميثاق حقوق الطفل اخلطوط األساسية لتوفري التعليم على أساس من توافق الفرص 
الفقراء قد واجهوا عوائق عدة سامهت يف عدم وقد أشارت الدراسات إىل أن األطفال  ).٢٨

كما مت مناقشة تلك  .التحاقهم باملدارس أو تسرم منها قبل إمتامهم التعليم األساسي
  .املشكالت الحقا مما آثار قضايا عدة جيب أخذها بعني االعتبار عند وضع السياسات

ويف اآلونة األخرية  .دارستتحمل األسر الفقرية العديد من تكاليف امل: عدم اإلمكانية  .١-٤
أصبحت مصروفات الدروس اخلصوصية شبه إجبارية إذ مثلت مصاريف إضافية جيب أن 

وقد قامت دراسة استكشافية أجرا منظمة غري  .يتم دفعها شهرياً لكل مادة دراسية
 جنيها شهريا لكل طفل حيضر جمموعة مبصروفات يف ٣٧بدفع ، حكومية يف القاهرة

وقد كشفت نتائج الدراسة أن األسر الفقري غري ، دادية من التعليم األساسياملرحلة اإلع
 .قادرة على حتمل املصاريف املدرسية وأن هذا العامل يعد سبباً رئيسياً للتسرب املدرسي

  .تلك القضية اليت جيب دراستها من قِبل احلكومة
دمني وأسرهم قضية قد آثارها تعد قضية مالءمة التعليم األساسي لألطفال املُع: املالءمة  .٢-٤

معربين عن إميام بضرورة أن يشمل التعليم األساسي ، أولياء أمور األطفال العاملني
كما ذكرت نسبة مماثلة . دورات مهنية لتحضري األطفال للحياة العملية والتوظيف

  .لألطفال املتسربني من املدرسة أم يأملون يف تعلم حرفة
وقد سبق أن دعا الس األعلى . يئات واتمعات املختلفةجعل املنهج مالئماً للب �

، الس األعلى للتعليم(للتعليم أن تكون املناهج متكيفة مع الظروف املختلفة 
١٩٧٤.(  

 .تقدمي مهارات مهنية وعملية متماشية مع الظروف السائدة يف اتمعات �

ويات الرمسية وغري وقد تبنت العديد من الدول استراتيجيات عدة يف حدود األول
ويف كثري من األحوال يتم  .الرمسية لتوفري جمال لالختيار والفرص لألطفال احملرومني
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كما (تكملة التعليم األساسي بتدريب ما قبل املهين واملهين وفقاً لسن الطفل 
توجيه ، )يف الربازيل(ختصيص فترة املساء لتعليم األطفال العاملني ، )حيدث يف اهلند

توفري حوافز ، )الفلبني(العاملني يف ظروف خطرية لربامج تعليم وكسب األطفال 
  )الربازيل(اقتصادية وضمان لألسر الفقرية على شرط أن حيضر الطفل املدرسة 

(Azer and Saad, 1998) 

إذ ال يتم مراقبة أو ، يفتقر احمليط املدرسي للخدمات االجتماعية والنفسية: املراقبة  .٣-٤
يف املدارس الذين يواجهون مشاكل أو الذين ال حيضرون املدرسة بانتظام أو مساندة األطفال 
لذلك جيب إرساء نظام مالئم وممتد للمراقبة واملتابعة وذلك لعالج قضية  .املتسربني منها

  .التسرب من املدرسة
  سياسات متكاملة) ٥

كثري من الشواهد إذ كشفت ال .تفتقر وسائل السياسة االجتماعية احلالية للتكامل والتنسيق
بني وسائل احلد ، بني التعليم والصحة، فالتعقيدات بني التعليم والثقافة: عن احلاجة إىل التنسيق

 –باإلضافة إىل احلماية االجتماعية واالقتصادية لألطفال احملرومني ، واألمن االجتماعي، من الفقر
  .كل طفلكلها أمور تتطلب اعتبارات سياسية تضمن تنمية مناسبة شاملة ل

  يف املناطق اليت حرم فيها األطفال من الرعاية األسرية
  : وسائل مقترحة لعالج القضية

ابتكار اقتراحات منفردة للقضاء على عزلة األطفال الضالني واللقطاء بدون أي تعقيدات  �
  .قانونية

تقدمي وتعزيز برامج التنمية االجتماعية لعالج قضية أطفال الشوارع بدال من النماذج  �
  .املؤسسية واليت منيت بالفشل

مبا يف ذلك التحديد والتدخل ، معاجلة األسباب بداخل األسرة املؤدية إىل ترك الطفل ألسرته �
  .املبكر والفعال مع أطفال الشوارع ملنع أي سلوك منحرف

�%7�  
اية علي الرغم من اإلجنازات والكم اهلائل من املقترحات يف مصر حنو حتقيق احلم، ويف النهاية

هناك بعض التدخالت اهلامة واألساسية واليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف ، الكاملة لألطفال
  : املرحلة القادمة

االحتياج إيل رؤية وسياسات مندجمة ومتكاملة تواجه األسباب اجلذرية لتهميش بعض  .١
 .الفئات من األطفال وحرمام من احلقوق األساسية

بة مستمر لألطفال بغرض التحديد املبكر لألطفال املعرضني االحتياج لتكوين نظام مراق .٢
 .والتوصية بالتدخالت املناسبة علي مستوي اتمعات احمللية والوطنية واحملرومني
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االحتياج إيل تكامل وتعاون القطاعات املختلفة يف جمال حقوق الطفل شاملة اجلهات  .٣
 .قليمية والوطنيةاحلكومية وغري احلكومية وعلي املستويات احمللية واإل
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مع أنه ، باملقارنة بدول العامل الثالث فإن مصر متتلك شبكة خدمات صحية ممتدة عرب القطر كله
 ٥٠٠٠حوايل ، ال يزال يوجد الفرق الواضح بني تلك اخلدمات وعدد األطباء حديثي التخرج سنوياً

 كيلومترات من املراكز ٥ اخلدمات الطبية اليت توفرها وزارة الصحة يف مدى وتوجد، طبيب
وهناك قلة يف . ومع ذلك فإن املستوى العام للرعاية الصحية متدن. من السكان% ٩٥الصحية لـ 
وكذلك فإن مؤشرات الصحة مثل معدالت وفيات األمهات واملواليد ال تزال مماثلة . )١(عدد املمرضات
 لكل مائة ألف مولود حي ٨٤فمعدل وفيات األمومة . ت يف بلدان العامل الثالث الفقريلتلك املعدال

وهو يعترب معدالً منخفضاً باملقارنة بالرقم السابق يف مصر لعام ) وزارة الصحة) (٢٠٠٠سنة (
من الوالدات كانت عن طريق % ٦٠و. مل ينالوا متابعة أثناء احلمل% ٣٧. لكل مائة ألف١٧٤ وهو ١٩٩٢
  .)٢(ساعدة الدايةم

حيث ، يوجد العديد من العوامل اليت تشارك يف هذا الوضع تأيت على رأسها احلالة االقتصادية
من املوازنة العامة للدولة والذي ظل ثابتاً على مدار السنوات % ١,٧ميثل اإلنفاق على قطاع الصحة 

من املوازنة العامة بني عامي % ٥,٦إىل % ٤,١السابقة باملقارنة باإلنفاق على التعليم الذي زاد من 
باإلضافة إىل احنياز اإلنفاق بنسبة تقترب من الثلثني ناحية الطب العالجي على ، )١٩٩٩ – ١٩٩١(

وكذلك هناك احنياز إىل املناطق املدنية على حساب ، حساب الطب الوقائي والرعاية الطبية األولية
  .املناطق الريفية

. ننا نتحدث عن قطاع يشكل كمياً نصف عدد السكانفإ، عندما نتحدث عن صحة املرأة
 ليس فقط من واقع أن للمرأة –جتعلها جديرة بالدراسة  فإن أوضاع املرأة خاصة، باإلضافة إىل ذلك

ولكن يوجد العديد من املشكالت الصحية اخلاصة ، احتياجات خاصة ا من الناحية البيولوجية
واليت تعرب عن نفسها من ،  أو ما يسمى بالنوع االجتماعيباملرأة واليت يشكلها دورها يف اتمع

خالل التفرقة اتمعية بني اجلنسني يف احلقوق واملوارد مما يؤدي إىل عدم التماثل يف العبء الذي يقع 
  . على كل من النوعني يف اتمع ومنها عبء املشاكل الصحية

 بني مفهوم الصحة واجلنس –حيان  يف بعض األ–ففي الواقع يوجد تداخل كبري يصعب الفصل 
فعلى سبيل املثال فإن الوظائف اإلجنابية للمرأة . وبني الصحة والنوع االجتماعي، )ذكر أو أنثى(

لتعرضها للعديد من املشكالت الصحية مثل زيادة انتشار األنيميا بني النساء عنها بني الرجال 
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. ة أخطار قد تؤدي إىل املوت أثناء الوالدةإىل مواجه) واليت يعزى سببها حلدوث الدورة الشهرية(
ولكن يزيد ، ومثل هذه األشياء والعديد من املشكالت األخرى قد تبدو أن حمدداا بيولوجية فقط

من معدالا السياق اتمعي والثقايف الذي يزيد من تعرض النساء لبعض األمراض وحيدد املوارد 
ن الصحية وحتد من وصوهلن إىل مراكز اليت تسمح هلن بالتعامل السليم مع مشكال

وال خيفى على أحد حقيقة أن وفيات األمهات تعكس الفرق الكبري بني البلدان . اخلدمات الصحية
ويعترب هذا مثالً واضحاً على كيفية . النامية والبلدان املتقدمة يف مؤشرات التطور اإلنساين

  .ذلك على الصحةالتفاعل بني النوع االجتماعي وفروق اجلنس وتأثري 
لقد تزايد االهتمام يف العقدين األخريين بصحة املرأة على املستوى العاملي بسبب اجلهود اليت 
تبذهلا احلركة النسائية ودعاة التنمية الشاملة واجلمعيات غري احلكومية واملؤسسات الدولية 

ر القاهرة الدويل وقد تكثف هذا اجلهد إبان انعقاد مؤمت. العاملة يف جمال الصحة والتنمية
 وما صدر عنه من وثائق وما انبثق عنه من جتمعات عمل ١٩٩٤يف سبتمرب ) ICPD(للسكان 

وقد تبنت السياسات والربامج السكانية مفهوم الصحة اإلجنابية . ١٩٩٥وبرامج مثل مؤمتر بكني 
حتياجات الفرد فهو يستجيب ال؛ حيث إن ذلك املفهوم يعترب أكثر إنسانية؛ تنظيم األسرةبدالً من 

  .ويشكل فعالية أكثر يف إبطاء النمو السكاين من النموذج القدمي الذي ارتكز على تنظيم األسرة
ويف مصر تزايد االهتمام بصحة املرأة وتنامي عدد اجلمعيات األهلية اليت تعمل يف هذا اال سواء 

 يف -أساساً-مت الدولة ممثلة كذلك اهت. بتقدمي اخلدمات املباشرة أو التثقيف والتوعية والتمكني
وزارة الصحة والسكان واهليئات القومية العاملة يف جماالت تنظيم األسرة واألمومة والطفولة 
بإبراز قضية صحة النساء كقضية نوعية وتزايد السعي لتكثيف اخلدمات املقدمة للمرأة بشكل 

  .خاص
ومية وهيئات التمويل الدولية يف وقد سامهت جهود مؤسسات األمم املتحدة واجلمعيات غري احلك
غري أن الكثري من هذه اجلهود ظلت ، دعم اجلهود املصرية ودفعها حنو التبلور والتنسيق والفعالية

  ). تنظيم األسرة(حمصورة يف إطار لصحة املرأة يعين أساساً بالتركيز على تنظيم اخلصوبة 
ى قضية صحة املرأة إال أنه أدى إىل طبع ورغم أن هذا التوجه لعب دوراً مهماً يف تسليط الضوء عل

ومع أن املفهوم قد .  سنة٤٥-١٥مفهومنا عنها يف حدود الدور اإلجنايب ويف النطاق العمري ما بني 
إال أنه مازالت هناك ؛ بدأ يتسع يف السنوات األخرية ليشمل األمومة اآلمنة مث الصحة اإلجنابية

  .ة فيما يتعلق بصحة املرأةجوانب عديدة وهامة غري مطروحة وغري معروف
ولعل أول ما يواجه الباحث يف هذا اال هو غياب تعريف حمدد وواضح ملا يشتمل عليه تعبري 

، فال يوجد يف األدبيات سوى عدد حمدود نسبياً من احملاوالت لوضع تعريف واضح. صحة املرأة
  .)٣(أو صحة األموحيتوى أغلبها على درجة من التداخل مع تعريفات للصحة اإلجنابية 

ويف إطار املفهوم الشمويل واإلجيايب للصحة الذي اعتمدته دول العامل كلها يف ميثاق منظمة 
حالة من اكتمال الرفاهة البدنية والعقلية واالجتماعية وليست " باعتبارها )٤(الصحة العاملية

تعدى دورها اإلجنايب إىل فإنه جيدر تبين مفهوم لصحة املرأة ي" جمرد السالمة من املرض أو اإلعاقة
، ويأخذ يف االعتبار أن كثري، األخذ يف االعتبار احتياجات ما قبل وما بعد هذه املرحلة من دورة حياا
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ولعل أقرب التعريفات هلذا املفهوم ، من العوامل االجتماعية حلياة النساء اليت تؤثر على صحتهن
إن صحة املرأة هي رفاهيتها ": نحو التايل على ال)٥(١٩٩١سنة " فان دير كواك"هو الذي طرحه 

إمنا تتحدد أيضاً بتأثريات عبء العمل ؛ الكلية اليت ال حتددها العوامل البيولوجية واإلجنابية وحسب
وميكننا أن نضيف إىل هذه العوامل أيضاً ". والتغذية والتوتر واحلرية واهلجرات من بني عوامل أخرى

 واستقالهلا االقتصادي والقيم الثقافية البالية اليت متيز ضدها أو وتعليمها، وضع املرأة يف اتمع
ومع األخذ يف االعتبار حقائق دور -إن صحة املرأة ": )٦("أور"وبعبارة أخرى كما يقول . تضطهدها

 تأخذ منظوراً أوسع حلياة املرأة وجتعل متطلباا من اخلدمات اليت -النساء يف اإلجناب والتنشئة
ورغم ". ت النساء ككل مشروعة بصرف النظر عن السن أو الوضع االجتماعيتليب احتياجا

األمهية القصوى هلذه التعريفات العريضة اليت تغلب املفهوم اإلجيايب والشمويل للصحة على 
رغم أمهيتها يف فهم ، املفاهيم البيولوجية الضيقة واليت تعرف الصحة سلبياً بغياب املرض

اال أمام مشاركة اتمعات يف حتديد أولوياا ودفع اهليئات الصحة كقضية تنموية وفتح 
العاملة يف جمال الصحة حنو صياغة استراتيجية بديلة من أجل توزيع أكثر عدالً ملدخالت التنمية 

إال أن هذه التعريفات تواجه بصعوبات شديدة عند حماولة ؛ الصحية ورفع كفاءا وكفايتها
  . حلالة الصحية وحتديد املؤشرات املطلوبة لرسم اخلريطة الصحيةوضع تعريفات كلية لقياس ا

  : ولعل أهم هذه الصعوبات تتلخص يف النقاط التالية
  .يصعب قياسه أيضاً" الرفاهة"اهلالمي مبفهوم مطاطي هو " الصحة"استبدال مفهوم  -
  .وضع الصحة كهدف مثايل ميكن التوجه حنوه ولكن ال ميكن حتقيقه بالكامل -
  .ظاهرة الصحة على عدد غري حمدود من األبعاد واملدخالتاحتواء  -
تأثر القياس والتقييم للصحة يف إطار هذه املفاهيم باملرجعية التنموية والثقافية للمقيم  -

  .ذاته
هلذا فقد اجته الباحثون إىل اختيار مؤشرات حمددة لرسم اخلريطة الصحية للمجتمعات أو 

إذا اعتربنا أن الصحة طيف من األحوال تقع يف ": )٧("كاهانسلو"قطاعات حمددة منها كما يقول 
فإنه يبدو أكثر سهولة حتليلياً وأكثر داللة عملياً يف ، حالة اكتمال الصحة أحد حدودها القصوى

آن واحد أن يتم التركيز على األحوال البينية وعلى التحسينات عوضاً عن احلالة القصوى ذاا 
وعليه فيمكننا أن جنمل أنه ال يوجد حىت ". قق أو حىت غري متخيلةواليت قد تكون غري قابلة للتح

فما زلنا حىت اآلن يف املراحل األولية " صحة املرأة"اآلن منوذج حمدود وواضح لدراسة وتوصيف 
ومع ذلك فهناك بعض .لتعريف وقياس ما الذي يتضمنه مفهوم صحة املرأة وكيف ميكن قياسه

  .تصل إىل اقتراحات مقبولة من الباحثني والعاملني يف جمال املرأةاالجتهادات اليت بدأت تتبلور و
  : وقد حاولت هذه الدراسة اعتماد بعض املفاهيم اليت بدأت تترسخ يف دراسات صحة املرأة ومنها

الذي يستوجب النظر إىل احتياجات النساء البيولوجية ) ١شكل(مفهوم دورة احلياة  -
 النظر إىل النساء كقطاع واحد يؤدي إىل طمس إن. واالجتماعية يف كل مرحلة عمرية

األمر الذي يؤدي إىل صعوبة ، حقائق هامة واحتياجات حمددة لكل مرحلة من مراحل العمر
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فضالً عن ذلك فإن هذا املفهوم يؤكد . مقارنة البيانات بني اتمعات وبني الذكور واإلناث
  .بيةمبا يتعدى الصحة اإلجنا" صحة املرأة"على توسيع نطاق 

إطار حمددات الصحة الذي يدعو إىل النظر إىل الواقع االجتماعي للمرأة والعوامل املؤثرة يف  -
حالتها الصحية بنفس القدر الذي ينظر به إىل تبديات احلالة الصحية ذاا وتقسيم هذه 

يأيت يف املستوى األقرب إىل احلالة املرضية ذاا حمدد التعرض . احملددات إىل مستويات
أما املستوى الوسيط فيتضمن أمناط احلياة . رض أو عوامل املخاطرة املباشرةللم

أما املستوى األبعد فيحتوي . والسلوكيات املتعلقة بالصحة واستخدام اخلدمات الصحية
  ).٢شكل (على املوارد املتاحة للفرد يف اتمع 

 إىل جانب Morbidityوم العبء الكلي للمرض والذي يأخذ يف االعتبار عبء املراضة مفه -
ففي كثري من األحيان ال .  عند حتديد أولويات املشاكل الصحيةMortalityعبء الوفاة 

تعكس معدالت الوفاة وال حىت سنوات العمر املفقودة بالوفاة من مرض معني مدى العبء 
 كما يتضح على وجه اخلصوص يف حاالت اإلعاقة البدنية والعقلية وسوء الكلي
  . )٨(التغذية

 مشكالت الصحة والتغذية اليت تؤثر بدرجة حمدودة أو بدرجة كبرية على صحة املرأة): ١-١٠(ل شك

املشكالت الصحية على 
العمرمدى  

العنف املتعلق بالنوع   -
االجتماعي

بعض املشكالت املتعلقة   -
بالصحة البيئية والصحة املهنية 

االكتئاب  -

مرحلة الطفولة مبا فيها السنة األوىل 
) سنوات9 -صفر  (من العمر  

اختيار النوع  -
اخلتان  -
التمييز يف التغذية  -
التمييز يف الرعاية الصحية   -

مرحلة ما بعد اإلجناب  
) سنة وما بعدها  45(
أمراض اجلهاز الدوري  -
أورام   -
هشاشة العظام  -
التهابات العظام  -
السكر   -

مرحلة املراهقة 
) سنة19 - 10(

احلمل املبكر  -
اإلجهاض  -
األمراض اليت تنتقل عن   -

طريق اجلنس واإليدز
سوء التغذية  -
تزايد معدالت االستغالل  -

) سنة44 - 20(مرحلة اإلجناب  
احلمل غري املرغوب  -
األمراض اليت تنتقل عن طريق اجلنس واإليدز  -
اإلجهاض  -
مضاعفات احلمل  -
سوء التغذية وخاصة نقص احلديد  -

  
  World Bank 1994: A New Agenda for Women's Health & Nutrition: : : : مترجم عن: املصدر
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  حمددات املراضة اإلجنابية): ٢-١٠(شكل 

املوارد 
املتاحة 

الشخصية

األسرة

اتمع

املؤسسات  
االجتماعية

العوامل 
الوسيطة

منط اإلجناب 

استخدام 
اخلدمات  
الصحية

السلوكيات 
املتعلقة 
بالصحة

املراضة  
اإلجنابية

املراضة  
من احلمل  
والوالدة  

املراضة  
من أمراض   
النساء   العدوى

القابلية 
حلدوث 
املرض 

سوء 
التغذية

عوامل 
املخاطرة 
الطبية

  
 :Huda Zurayk. Women's Reproductive Health In The Arab World. Cairo, Egypt): مترجم عن: املصدر

The Population Council Regional Office for West Asia and North Africa, 1994)  
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  توقع احلياة عند امليالد
لإلناث بالنسبة % ١٠٤ بنسبة ١٩٩٧للسكان يف مصر عام  سنة ٦٦يقدر توقع احلياة عند امليالد بـ 

وطبقاً لبيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فإن العمر املتوقع عند امليالد هو ، )٩(للذكور
يتضح من . لإلناث مقارنة بالذكور% ١٠٦ بنسبة )٩(١٩٩٦ سنة للذكور سنة ٦٥,٠١ سنة لإلناث و٦٩

 سنة ٥,٨ أن توقع احلياة لإلناث قد زاد ١٩٩٦ إىل ١٩٦٠يالد يف مصر يف سنة تطور توقع احلياة عند امل
 سنة ٤,٦و%) ١٤,٩( سنة ٧,٨ مقارنة بـ ٩٦-٨٦بني سنة %) ٨,٧( سنة ٥,٥ و٨٦-٧٦بني سنة %) ١٠(
  ).١-١٠جدول . (للذكور يف نفس الفترات%) ٧,٧(
  

        العمر املتوقع عند املولد وفقاً للنوع): ١-١٠(جدول 
 إناث ذكور السنة

٥٣,٨ ٥١,٦  ١٩٦٠ 

٥٧,٧ ٥٢,٧ ١٩٧٦ 

٦٣,٥ ٦٠,٥ ١٩٨٦ 

٦٦,٤ ٦٢,٨ ١٩٩١ 

٦٩,٠ ٦٥,١ ١٩٩٦ 

  ١٩٩٨اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء : املصدر
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وقد زاد توقع احلياة عند امليالد لإلناث والذكور يف العامل كله ومع ذلك فما زالت الفروق كبرية بني 
 ٥-٣وينخفض توقع احلياة فيما يتراوح بني . والدول املتقدمة)  بينها مصرومن(الدول النامية 

مما يعكس إهداراً جلزء من املزية ، سنوات يف املتوسط يف الدول النامية كما هو احلال يف مصر
بسبب التمييز ضدها أو بسبب اجلهد الزائد الذي ، البيولوجية اليت منحتها الطبيعة للمرأة

الجتماعية وارتفاع معدالت احلمل والوالدة وما ينتج عنها من خماطر على تتحمله يف احلياة ا
 ٢٠٢٥ سنة بنهاية عام ٧٤ومع إن العمر املتوقع عند امليالد يف مصر ينتظر أن يصل إىل  )١٠(احلياة

وهو ما يقارب فقط ما كان عليه يف الدول املتقدمة يف أواخر الثمانينيات إال أنه جيب أن يؤخذ يف 
ر عند التخطيط االستراتيجي لصحة املرأة أن نسبة النساء يف األعمار األكرب آخذة يف االعتبا

  .الزيادة مبا حتمله من مشكالت هذه املرحلة من دورة احلياة
  تطور معدل الوفيات العام): ٣-١٠(شكل 

5

6
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8
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ذكور إناث جمموع
  

  ١٩٩٨بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء : املصدر

  الوفيات العامة لإلناث
 وفاة لكل ألف من ٦,٤ و٧,١ بني ١٩٩٧-١٩٩٠راوح معدل الوفيات العامة للسكان يف الفترة من يت

تطور اخنفاض معدل الوفيات العام لإلناث والذكور ) ٣-١٠(ويبني الشكل  )٩(السكان يف مصر
ويتضح منه أن معدل الوفيات لإلناث والذكور قد اخنفض من . ١٩٩٦ إىل ١٩٧٧واإلمجايل من سنة 

وقد احتفظت اإلناث مبعدل أقل قليالً من الرجال خالل ) تقريباً% ٥٠( يف األلف ٦,٣يف األلف إىل  ١١,٨
من هذا االخنفاض يف العشر سنوات % ٢٠ يف األلف وكان حوايل ٢,٦ و٠,١هذه الفترة يتراوح بني 

ا التغري ومن املهم أن نذكر هنا أيضاً أن معظم هذ. يف العشر سنوات التالية% ٣٠األويل وحوايل 
أن أعلى ) ٤-١٠(ويبني شكل . ناتج عن اخنفاض معدالت وفيات الرضع واألطفال خالل نفس الفترة

معدل لوفيات اإلناث يف مصر هو يف صعيد مصر تليها احملافظات احلضرية مث الوجه البحري 
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الوفيات ويالحظ أيضاً يف الشكل أن أعلى مزية نسبية لإلناث من حيث معدل . فاحملافظات احلدودية
بالنسبة للرجال هو يف احملافظات احلضرية بينما تتدىن هذه املزية لتصل إىل أقل معدالا يف 
حمافظات الصعيد وتعكس هذه الصورة مدى تدين األوضاع الصحية واالجتماعية لنساء الوجه 

  .القبلي على وجه اخلصوص
 

  معدل الوفيات العام وفقاً للنوع وحمل اإلقامة): ٤-١٠(شكل 
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  ١٩٩٨بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء : املصدر
 

  أسباب وفيات اإلناث
على الرغم من دقة تسجيل الوفيات إىل حد كبري يف مصر نظراً الحتياج املواطنني إىل توثيق حدوث 

إال أن تسجيل أسباب الوفاة يشوبه الكثري من عدم الدقة بسبب صعوبات تشخيص املرض ، الوفاة
صلي املتسبب يف الوفاة واخللط بينه وبني السبب النهائي وعدم االلتزام بالتصنيف الدويل األ

فضالً عن ذلك فإن بيانات أسباب الوفاة ال تصدر بالسرعة املناسبة ويصعب احلصول ، لألمراض
عبئة لذلك فقد جلأنا يف هذه الدراسة ملقارنة بيانات اجلهاز املركزي للت؛ عليها من مصادرها أحياناً

ويوضح اجلدول . العامة واإلحصاء مع نتائج بعض الدراسات امليدانية اليت أمكن احلصول عليها
بعض التباين يف معدالت الوفاة بني اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وعدد من هذه ) ٢-١٠(

  .الدراسات وبني بعضها البعض
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ختلفة على أن أمراض اجلهاز الدوري والقلب هي رغم هذا التباين فإن هناك اتفاقاً بني املصادر امل
املسبب األول للوفيات بني اإلناث يف مجيع املراحل العمرية بعد مرحلة الطفولة األقل من مخس 

وتتضمن هذه اموعة من األمراض ارتفاع ضغط الدم والذحبة الصدرية وقصور الشرايني . سنوات
افة إىل احلمى الروماتيزمية وأمراض صمامات باإلض؛ التاجية وجلطات املخ وتصلب الشرايني

واجلدير باملالحظة أن معدل وفيات اإلناث بشكل عام من مجلة هذه األمراض . القلب الناجتة عنها
ومن املهم اإلشارة إىل احتمال املبالغة يف تسجيل سبب . ∗%)٤٦(هو أعلى منه عند الذكور %) ٤٩(

السبب النهائي للوفاة يف الكثري من األمراض األخرى الوفاة على أنه ضمن هذه اموعة حيث إن 
  .يكون نتيجة فشل القلب والدورة الدموية

ومتثل أمراض اجلهاز البويل والتناسلي أيضاً مرتبة عالية يف ترتيب أسباب الوفيات العامة بني 
كما ال ، دةالنساء على الرغم من أن هذه اموعة ال تتضمن أسباب الوفاة الناجتة عن احلمل والوال

ورغم هذا فإن اإلناث أكثر عرضة . تتضمن أيضاً أورام اجلهاز التناسلي اخلبيثة وال أورام اجلهاز البويل
  .)٩(%)١٠(عن الذكور %) ١١(قليالً للوفاة بسبب هذه اموعة من األمراض 

 يف مرحلة وما زالت األمراض املعدية والطفيلية تشكل عبئاً هاماً للوفيات وإن كان معظمها حيدث
أعلى من نسبتها يف %) ٦(وتظل إمجايل وفيات اإلناث بسبب هذه اموعة ، الطفولة واملراهقة
أيضاً ويأيت بعد ذلك يف ترتيب األمهية أمراض الغدد الصماء والتغذية واجلهاز %) ١(الذكور مبعدل 

ا أن نسب كم، من أسباب وفيات النساء% ٤-٣اهلضمي واجلهاز التنفسي حيث متثل كل منها 
  .وفيات الرجال منها أعلى قليالً من اإلناث ما عدا جمموعة الغدد الصماء والتغذية

                                                

 جيب مالحظة أن املقارنة بني الذكور واإلناث هنا هي يف نسبة السبب إىل إمجايل الوفيات داخل كل نوع وال تعرب عن العدد املطلق ∗
  .للوفيات داخل كل نوع وال تعرب عن العدد املطلق للوفيات من هذا السبب يف كل نوع
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         سنة٤٥ - ١٤أسباب الوفاة يف السيدات من سن ): ٢-١٠(جدول 

        السبب
الدراسة 
القومية 
لوفيات 
        %األمهات 

دراسة 
وفيات 
األمهات 
        %باملنوفية 

دراسة 
وفيات 
األمهات 
        %ببورسعيد 

ز بيانات اجلها
املركزي 
للتعبئة 
العامة 
        %واإلحصاء 

  ٣,٦  ٢,٧  ٧,٣  ٣,٨  األمراض املعدية والطفيليات
  ٨,٥  ١٣,٨  ٧,٧  ١٤,١  األورام

  ٢  ٠٠  ٠٠  ٣,٦  والتغذية والتمثيل الغذائي، أمراض الغدد الصماء
  ١  ٠٠  ٠٠  ٠,٦  أمراض الدم
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠,٤  أمراض عقلية

  ٢  ٠٠  ٠٠  ٤,٧  أمراض اجلهاز العصيب
  ٤١,٣  ٣٩,٥  ٢٨,١  ٢٩,٨  اجلهاز الدوريأمراض 

  ٦,٢  ٥,١  ٣  ٥  أمراض اجلهاز التنفسي
  ٦,١  ٤,٦  ٤,٦  ١٢,١  أمراض اجلهاز اهلضمي

  ٧  ٥,٨  ٣,٦  ٩,٧  أمراض اجلهاز البويل والتناسلي
  ٣,٣  ١,٩  ٢٢,٨  ٠٠  مضاعفات احلمل والوالدة

  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  أمراض وراثية
  ٠٠  ٠,٥  ٥,٢  ٠,٢  غري حمدد

  ١٢  ١٠,٥  ١٤,١  ١٦,١  سمماإلصابات والت
  ٠٠  ١١,٣  ٣,٣  ٠٠  أخرى
  : املصادر
 .National Maternal Mortality Study: Egypt, 1992-1993 Findings & Conclusions): مترجم عن- ١

Ministry of Health - Child Survival Project In Cooperation with USAID, 1994)  
مركز البحوث .  دراسة ميدانية يف حمافظة املنوفية-لسيدات يف سن اإلجناب أسباب وفيات ا.  سنية صاحل وآخرون- ٢

  .١٩٨٧،  اجلامعة األمريكية بالقاهرة-االجتماعية 
 Ghoneim H.1990, Study of Maternal Mortality in Port Said during the period of): مترجم عن- ٣

1989 - 1993).   
  .١٩٩٣،  العامة واإلحصاء بيانات اجلهاز املركزى للتعبئة- ٤
 

ورغم أمهية استعراض نسب مسامهة مجلة األسباب املختلفة لوفيات اإلناث ومقارنتها 
بالنسب اخلاصة بالذكور للتعرف على عبء املشاكل الصحية املختلفة اليت تتعرض هلا النساء 

معلومات أساسية يف اتمع بشكل عام إال أن النسب اإلمجالية ختفي يف طياا مفارقات هامة و
  . الزمة لقياس احلالة الصحية للنساء يف املراحل املختلفة من العمر

من إمجايل وفيات النساء تقع يف جمموعة ما يسمى بـ % ١٥أوىل هذه املفارقات هي أن نسبة 
ورغم أن هذه اموعة واردة %. ٣وهي أعلى منها عند الذكور مبقدار " األعراض واألسباب غري احملددة"
 كل تصنيف ألسباب الوفاة إال أن ارتفاع نسبتها وخاصة بني النساء تعكس عدم دقة يف

ومن ناحية أخرى تشري إىل احتمال تعدد األعراض . ومصداقية تسجيل أسباب الوفاة من ناحية
والظواهر املرضية لدى بعض السيدات خاصة كبار السن بسبب التعرض املستمر ألعباء احلياة 

  . جية وعدم تلبية حاجان الصحية عرب مراحل دورة احلياةواألدوار البيولو
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أما املفارقة الثانية فهي عدم وضوح أمهية احلوادث والتسمم والعنف يف النسبة اإلمجالية 
رغم ارتفاع نسبة هذه اموعة بدرجة كبرية يف مراحل معينة من ) فقط% ٢(لوفيات النساء 

  . العمر كما سوف يتضح الحقاً
) وفيات األمومة( الثالثة اهلامة هي عدم حصول جمموعة مضاعفات ما حول الوالدة واملفارقة

على أية نسبة من مجلة الوفيات العامة لإلناث نظراً لضآلة عدد الوفيات ذا السبب إىل مجلة 
الوفيات رغم خطورة هذه املشكلة ورغم أن معدل وفيات األمومة يف مصر يعترب مرتفعاً كما 

  .سيتضح الحقاً
الوزن النسيب ألسباب الوفيات لإلناث يف كل مرحلة من مراحل العمر طبقاً ) ٥-١٠(ويبني الشكل 

  .١٩٩٦لبيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لسنة 
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 أسباب الوفيات عند النساء): ٥-١٠(شكل 
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�
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، نالت صحة األطفال اهتماماً واسعاً يف مصر خالل العقود األخرية بداية من االهتمام بالتطعيم

باإلضافة إىل محالت ، وبرنامج عدوى اجلهاز التنفسي احلادة، والعالج مبحلول معاجلة اجلفاف
  .تشجيع الرضاعة الطبيعية
وباألخص برامج ، بية وصحة األممبادرات أخرى لتحسني الصحة اإلجنا، وقد صاحبت هذه املبادرات

باإلضافة إىل اجلهود املكثفة لتحسني وزيادة البنية التحتية ، تنظيم األسرة واألمومة اآلمنة
للعيادات واملستشفيات وحماوالت لتقوية قطاع خدمات الصحة األولية كجزء من املشروع طويل 

 مصر تستجيب جلهود يبدو أن صحة الطفلة يف، وبشكل عام .املد إلصالح القطاع الصحي
  ).٣-١٠ (اجلدولالتطور كما يظهر يف 

  
تطور معدل وفيات األطفال الرضع، وحديثي الوالدة، وما بعد حديثي الوالدة، واألطفال ): ٣-١٠(جدول 

        دون اخلامسة
األطفال 
 الرضع

 حديثو الوالدة
ما بعد 

 حديثي الوالدة

 ٤-١من 
 املسح السنة سنوات

 إناث ذكور إناث كورذ إناث ذكور إناث ذكور

 ١٦,١ ١٤,٦ ٢٩,٣ ٢٢,٤ ٢٥,٢ ٣٢,٦ ٥٤,٥ ٥٥,٠ ٢٠٠٠املسح الصحي والدميجرايف  ٢٠٠٠ – ١٩٩٠

 ٢٨,١ ٢١,٧ ٤١,٨ ٢٩,٩ ٣١,٥ ٤٢,٦ ٧٣,٣ ٧٢,٥ ١٩٩٥املسح الصحي والدميجرايف  ١٩٩٥ – ١٩٨٥

 ٣٦,١ ٢٤,٦ ٣٩,٢ ٣٦,٠ ٣٦,١ ٤٨,٤ ٧٥,٣ ٨٤,٤ ١٩٩٢املسح الصحي والدميجرايف  ١٩٩٢ – ١٩٨٢

 ٤٦,٢ ٣٨,١ .. .. .. .. ٩٣,٤ ٩٥,١ ١٩٨٨املسح الصحي والدميجرايف  ١٩٨٨ – ١٩٧٨

، ٤-١٠ جدول – ١٩٩٣ –الزنايت وآخرون ، ٤-٩ جدول – ١٩٩٦ –الزنايت وآخرون ، ٤-١٠ جدول – ٢٠٠١ –الزنايت وواي : املصدر
  ٨-٨ جدول – ١٩٨٩ –سيد وأخرون 

  

جند أن معدالت وفيات حديثي الوالدة تعكس املزية ، ول السابقمبالحظة البيانات الواردة يف اجلد
  .ولكن تزداد معدالت وفيات اإلناث يف مرحلة األطفال الرضع ومرحلة الطفولة، البيولوجية لإلناث

  الرعاية الصحية للطفلة
تقدم املعلومات املستمدة من املسوح القومية اليت قام ا مشروع التطعيم يف مصر مقارنة بني 

وتوضح هذه البيانات التمييز ضد اإلناث يف الذهاب . لذكور واإلناث يف طلب العالج وزيارة األطباءا
ويف اتمعات الريفية واملناطق العشوائية احلضرية ، خاصة يف صعيد مصر، إىل الطبيب
  .)١١(الفقرية
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        أهم املؤشرات الصحية لألطفال): ٤-١٠(جدول 

 وفيات الرضع 
وفيات األطفال 

 اخلامسةدون 

ألي % 
رضاعة 
 طبيعية

سوء التغذية % 
لألطفال دون 

الطول (اخلامسة 
 ٢SD–) السن/ 

نسبة القيد 
اإلمجايل يف 
التعليم 

 األساسي لإلناث

  ١٩,٨ ٩٥,١   ذكر

  ١٨,٤ ٩٥,٩   أنثى

 ١٠٤,٥ ٨,٥  ٤٤,٩ ٣٧,٤ احملافظات احلضرية

 ٩٤,٨ ١٦,٠  ٥٨,٦ ٤٥,٣ وجه حبري

  ١٣,٧  ٥١,٩ ٤٠,٣ حضر -

  ١٦,٨  ٦٠,٨ ٤٧,٠ ريف -

 ٨٠,٥ ٢٥,٨  ٨٩,٦ ٧١,٢ وجه قبلي

  ٢١,٩  ٦٥,٢ ٥٤,٣ حضر -

  ٢٧,٢  ٩٨,٥ ٧٧,٣ ريف -

 ٩٠,٨ ١٦,٧  ٤٦,٢ ٣٧,٣ حمافظات احلدود

 ٩٠,٨ ١٨,٧  ٦٩,٢ ٥٤,٧ ٢٠٠٠إمجايل 

  ٢٦,٠  ٨٥,٠ ٦٢,٠ ١٩٩٢إمجايل 

  ٢٠٠٠املسح الدميجرايف والصحي : املصدر
  

 الريف واحلضر فيما خيص وفيات األطفال الرضع قد تصل إىل الضعف بني نالحظ أن الفجوة بني
فتصل أعلى معدالا يف الوجه القبلي وأقلها يف احملافظات احلضرية ؛ املناطق اجلغرافية املختلفة

  .وحمافظات احلدود
حة ويدلل اجلدول السابق على أن هناك متييزاً ضد الطفلة يف مناح أخرى تندرج حتت حمددات الص

 ,INP% (٨٥منها نسبة القيد يف التعليم األساسي حيث تصل الفجوة بني الذكور واإلناث إىل 

وهي أكثر انتشاراً يف الوجه ، )السن/ الطول (كما وجد أن نسبة سوء التغذية حمسوبة ). 1999
  .وجند أا أعلى يف الريف عنه يف احلضر، القبلي تليه احملافظات احلضرية مث الوجه البحري

  
        األنيميا يف األطفال): ٥-١٠(جدول 

 ٩,٩-٧(متوسطة  
 )دل/جم

 ١٠,٩-١٠(بسيطة 
 )دل/جم

 ٩,٩-٧(متوسطة 
 )دل/جم

-١٠(بسيطة 
 )دل/ جم١٠,٩

 ٢٩,٥ ٠,٧ ١٧,٥ ١٢,١ ذكر

 ٢٦,١ ٢,٨ ١٩,٦ ١٠,٣ أنثى

 ٢٧,٩ ١,٧ ١٨,٥ ١١,٢ إمجايل

  ٢٠٠٠املسح الدميجرايف والصحي : املصدر
  

وتأيت النسب األعلى يف حمافظات ، ال يف مصر من أنيميا سوء التغذيةمن األطف% ٣١,٦يعاين 
وبصفة عامة فإن . احلدود تليها حمافظات الوجه القبلي مث احملافظات احلضرية مث الوجه البحري

  .)١٢(يف الريف أعلى منها يف احلضر نسب سوء األنيميا
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ن أحد العوامل اليت تؤثر على وتعترب التفرقة بني الطفل والطفلة يف التنشئة االجتماعية م
حيث ، ) شهر١٧,٧(يزيد عنه يف الطفلة )  شهرا١٩ً(فنجد أن متوسط مدة إرضاع الطفل ، الصحة

ووجد أن . وبالتايل يتم إيقاف رضاعتها مبكراً، "يقويها"يسود املعتقد إرضاع الطفلة ملدة أكرب 
 القبلي والبحري أو بني الريف بال فروق كبرية بني الوجهني، من األطفال يتم إرضاعهم% ٩٢,٢
ويف  ).EDHS-2000% (٨٤,٧إال أن هذه النسبة تقل يف احملافظات احلضرية لتصل إىل ، واحلضر
، األسر وجد أن الرجل مث االبن حيصالن على أفضل الطعام يف األسرة يليهما املرأة واالبنةبعض 

  .وحيدث هذا باألخص يف الغذاء ذي القيمة الغذائية العالية
جند أن البنات أكثر عرضة لإلصابة باحلروق واجلروح ملعاونتهن يف ، بالنسبة للحوادث املرتليةو

  .بينما يكون البنون أكثر عرضة للكسور غالباً بسبب اللهو خارج املرتل، الطهي واألعمال املرتلية

  ختان اإلناث
فالربغم من نفي . لنوعميثل طقس ختان اإلناث يف مصر ظاهرة أخرى للقيم اتمعية املتعلقة با

إال أنه عادة موروثة حتمل بني طياا العديد من الرسائل هلا تأثري سليب ونتائج ، عالقته باألديان
 كما يشري تقرير املسح -تصل نسبة انتشار هذه العادة . سلبية عقلية وجسدية وجمتمعية

ومل تتحسن هذه ). نة س٤٥ – ١٥(بني املتزوجات من سن % ٨٠ إىل – ٢٠٠٠الدميجرايف والصحي 
  .)١٢(النسبة كثرياً يف السنوات األخرية

من املالحظ أن نسبة عمليات اخلتان اليت يقوم ا األطباء واملمرضات قد ازدادت لتصل على حوايل 
خاصة بعد قرار وزير الصحة للسماح ، من العمليات اليت أجريت لفتيات يف فترة املراهقة% ٥٥,١

مما . العمليات بقصد احلد من املخاطر اجلسدية اليت قد يسببها اخلتانلألطباء فقط بإجراء هذه 
  .)١٢(يشري إىل أمهية تثقيف األطباء إذ ال توجد قواعد صحية تربر إجراء تلك العملية

. ومازال موضوع ختان اإلناث يف مصر يف حاجة إىل املزيد من اجلهود لوقف تلك املمارسة الضارة
فالتأثري فيها لن يكون ببساطة إلعداد ، ومتتزج باملعتقدات اتمعيةوحيث إن هذه القضية معقدة 
ويعد مثال قرية . وإمنا حيتاج األمر إىل منظومة تنموية كاملة، جمموعات للتثقيف والتوعية

تضافرت جهود ، %٧٥ففي قرية تبلغ فيها نسبة األمية . منوذجاً حياً يربهن على ذلك" الربشة"
إشراك اتمع والقيادات أدت يف النهاية إىل اختفاء تلك العادة من تنموية خمتلفة من خالل 

  .)١٣()١٩٩٨ –آمال عبد اهلادي (مما جيعلها جتربة رائدة يف مصر ، القرية
  

 عاماً الاليت مت ختان، حسب ١٩-١٣النسب املئوية للفتيات يف الفئة العمرية ): ٦-١٠(جدول 
        ): ٧٨٩= العدد (خصائص متصلة باخللفية 
  االنتشار  

        ٨٦,٠        االنتشار الكلي
  احلالة التعليمية للكبار

  ٩٢,٥  مل يلتحقن بالتعليم
  ٩٧,٤  مل يكملن املرحلة االبتدائية
  ٨٤,٤  مل يكملن املرحلة اإلعدادية/ أكملن املرحلة االبتدائية 
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  ٦٨,٤  مؤهل فوق املتوسط/ ثانوي 
  ٤٧,٩  ثانوي فأعلى

  االقتصادية/ احلالة االجتماعية 
  ٩١,٠  منخفضة
  ٩٠,٨  متوسطة
  ٧٤,٨  مرتفعة

  التوزيع اجلغرايف
  ٦٩,٤  احملافظات احلضرية

  ٨٢,٨  وجه حبري
  ٨٨,٢  وجه قبلي
  ريف/ حضر 
  ٨٢,٤  حضر
  ٩٣,٥  ريف

  ٠,٠٠١<مستوى املعنوية الختبارات الفروق الفردية بني املستويات الداخلية لكل متغري من املتغريات اخللفية * 
جملس : القاهرة. مسح قومى حول النشء يف مصر-االنتقال إىل مرحلة النضج . حر الطويلة وآخرونس(: املصدر

  ).١٩٩٩، السكان الدوىل
  

   عاماً موعتني عمريتني خمتلفتني١٥االحتمال التراكمي خلتان اإلناث قبل بلوغ ): ٦-١٠(شكل 
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جملس : القاهرة.مسح قومى حول النشء يف مصر -االنتقال إىل مرحلة النضج . سحر الطويلة وآخرون: (املصدر

  ).١٩٩٩السكان الدوىل، 
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        مضاعفات اخلتان): ٧-١٠(جدول 
  غري املختنات املختنات

 النسبة العدد النسبة العدد

 املضاعفات العاجلة

 - - ٥١,٣ ١٠٣ األمل

 - - ١٦,٥ ٣٣ الرتيف
 - - ٤٣,٠ ٨٦  االلتهاب

 - - ٩,٥ ١٩ تشوه خارجي
  اآلجلةاملضاعفات

 ٥,٢ ٥٢ ٦٨,٥ ١٣٧ أمل الدورة

 ٨,٠ ٨ ١٥,٥ ٢١ العقم األويل

 ١٣,٥ ١٣ ١٨,٥ ٣٧ العقم الثانوي

 ٢٩,٠ ٢٩ ٤١,٥ ٨٣ أمل أثناء اجلماع

 ٢٣,٠ ٢٣ ٦٢,٠ ١٢٤ ضعف الرغبة اجلنسية

 ٥٤,٠ ٥٤ ٦٨,٩ ١٣٦  ضعف االستمتاع اجلنسي

 ٢٩,٠ ٢٩ ٤١,٥ ٨٣  فقد األورجازم

 Adel Ali Sakr. M.Sc. Thesis in Obst & Guyn. A Study of Female Circumssion in Ismailia: املصدر

City, Suez Canal University, 1995  
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% ٢٢ مليون شاب وفتاة ميثلون ١٤,٥ سنة يف مصر ١٩-١٠يبلغ عدد السكان يف املرحلة العمرية من 

من السكان % ١٠سبة الفتيات يف هذه املرحلة تصل إىل أكثر من ويعين هذا أن ن، من السكان
وال تتعدى نسبة . )٩( مليون شابة٣,٣ سنة ١٩-١٥وتبلغ نسبة الفتيات بني ).  مليون فتاه٧,٥حوايل (

بينما ال ، %)٤٩( سنوات دراسية أو أكثر نصف الفتيات يف هذه املرحلة العمرية ٧احلاصالت على 
 ١٩-١٨بني الفتيات من سن %) ٢٣( سنوات دراسية عن الربع ١٠ى أكثر من تزيد نسبة احلاصالت عل

  .سنة
% ١٤ونسبة املتزوجات منهن حوايل % ٨فهي ،  سنة١٩-١٥أما نسبة العمالة بني الفتيات من 

ويرتبط الزواج املبكر للبنات باالنقطاع عن . باملقارنة بثالثة باملائة فقط بني الذكور يف نفس السن
 أمثال احلاصالت ٨ سنوات دراسية ٧حتمال الزواج بني الفتيات احلاصالت على أقل من فا، التعليم

من الشابات % ٦ويف كل عام تنجب حوايل %). ٦مقابل % ٤٩(على عدد أكرب من السنوات الدراسية 
  .)١٤( مولود٢٠٨,٨٠٠ أجننب ١٩٩٧ففي سنة ،  سنة مواليد جددا١٩ً-١٥يف سن 

  يةتقييم النمو واحلالة الغذائ
أوالً . يعترب تقييم النمو واحلالة الغذائية يف مرحلة املراهقة من املؤشرات األساسية للصحة

، لتأثريها املباشر على الصحة البدنية والنفسية والقدرة على التحصيل واإلنتاج يف هذه املرحلة
 وعلى أبنائها يف خصوصاً للمرحلة الالحقة من دورة حياا، وثانياً المتداد أثرها على إعداد الفتاة

  .املستقبل
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فالطفلة اليت تعاين يف فترة النضوج من سوء التغذية وفقر الدم بسبب سوء األوضاع 
هي أكثر ، االقتصادية واالجتماعية وقصور املعرفة واألمية والتمييز ضدها يف صاحل الذكور

رية اليت تنهك قواها عرضة يف ذات الوقت لإلصابة بالطفيليات والرتالت املعوية وااللتهابات الصد
وتضعف قدرا على وقاية نفسها من احلمل املبكر جداً الذي بدوره يعرضها وطفلتها للمخاطر 

فهي ، الصحية خاصة يف حالة عدم توافر رعاية صحية مناسبة وفعالة أثناء فترة احلمل والوالدة
عنه ينتج عنها والدة  مما، قد تتعرض ملضاعفات الوالدة بسبب تقزمها أو حنافتها أو االثنني معاً

فإذا جنحت يف إكمال احلمل والوالدة . متعسرة أو انفجار يف الرحم أو محى نفاس قد تودي حبياا
. فإن طفلتها يف معظم األحوال ال تكون على الدرجة املثلى من اكتمال النمو والصحة عند امليالد

دة فإا تكون أقل قدرة على رعاية ومبا أن األم نفسها تصبح أكثر ضعفاً واعتالالً بعد الوال
الطفلة مما يعرضها لزيادة احتماالت الوفاة قبل الوصول إىل سن اخلامسة وإذا كتب هلا العمر 
فإا تظل يف حالة صحية أقل من املستوى املنشود وهكذا تتكرر حلقات الدائرة املفرغة العتالل 

  ).٧-١٠كل ش(الصحة عرب األجيال بني البنات والفتيات واألمهات 
وتفيد الدراسات أن نسبة ليست قليلة من الفتيات يف سن املراهقة يعانني من مشكالت يف النمو 

 أن نسبة التقزم تتراوح )١٥("١٩٩٩النشء والتطور االجتماعي يف مصر "فقد بينت دراسة . اجلسدي
سبة إمجالية  سنة بن١٦بني الفتيات األكرب من % ٨ سنة إىل ١١-١٠بني الفتيات من % ٢١,٢بني 
%). ١٨,٩(وهي أقل قليالً من نسبة التقزم اإلمجالية بني الفتيان يف نفس املرحلة العمرية % ١٤,٥

ومبقارنة متوسط الطول بالنسبة للسن للفتيات املصريات مع العينة املرجعية املنتقاة من املركز 
ة سكانية تتمتع وهي عينة متثل شرحي(القومي األمريكي لإلحصاء ومنظمة الصحة العاملية 

  . سنة بني الفتيات املصريات١٩-١٠تبني أنه أقل يف مجيع الفئات العمرية من ) بتغذية جيدة
% ٣,٥و)  سنة١١-١٠(يف الفتيات األصغر % ٩,١أما بالنسبة للنحافة فقد تراوحت نسبتها بني 

ة النحافة وهي أيضاً أقل من نسب% ٦,٣بنسبة إمجالية )  سنة١٨-١٦(بالنسبة للفتيات األكرب 
ويرجع هذا إىل أن نسبة املعرضات للبدانة ). ١جدول %) (١٢,٥(بني الفتيان يف نفس املرحلة العمرية 

على  % ٣,٢و% ٥,٠(هي أعلى من مثيالا بني الفتيان ) على التوايل%  و٥,١% ١٤,١(واملصابات ا 
ات أقل من العينة  بني الفتيات املصريBMIوقد كانت معدالت مؤشر كتلة اجلسم ). التوايل

 سنة لتصل نسبة ١٩مث تأخذ يف الزيادة بعد هذه السن حىت سن ،  سنة١٣املرجعية حىت سن 
أي ضعف النسبة املتوقعة مقارنة ( سنة ١٩-١٦يف الفتيات بني % ٢٠,٩املعرضات للبدانة إىل 
 الدراسة وقد بررت%. ٦,٦كما تصل نسبة البدينات فعالً إىل ). ٨-١٠شكل ) (بالعينة املرجعية

انتشار البدانة بني الفتيات بالقيود اليت كثرياً ما تفرض على حركة الفتيات ونشاطهن البدين 
فضالً عن تناقص حجم وقت الفراغ الذي ميكن ختصيصه لألنشطة البدنية بسبب زيادة أعبائهن 

  . املرتلية مع تقدم العمر
حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية وحمل من املهم االنتباه إىل الفروق الكبرية يف هذه املؤشرات 

حيث تصل نسبة انتشار التقزم والنحافة إىل أقل قليالً من ضعف مستواها بني النشء ، اإلقامة
باملقارنة بالفئة العليا ) على التوايل% ١٣,٢و% ٢٠,٢(من الفئة االجتماعية واالقتصادية الدنيا 
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 من ذلك فإن معدل البدانة بني النشء من الفئات بينما على العكس، )علي التوايل% ٧,٨و% ١١,٧(
كما تزداد معدالت التقزم والنحافة بشكل %) ٣٠,١(ضعف املعدل يف الفئات الدنيا %) ٧,١(العليا 

% ١٣,٩(عنها يف حمافظات الوجه البحري %) ١٦,٣، %٢٣,٢(ملحوظ يف حمافظات الوجه القبلي 
بينما حيدث العكس بالنسبة للبدانة اليت تزيد يف %). ٣,٧(، %)٩,٠(واحملافظات احلضرية %) ٦,٢و

  %).٢,٨(والقبلي %) ٤,٤(عن كل من حمافظات الوجهني البحري %) ٧,٠١(احملافظات احلضرية 
حيث تبني أن ،  أثر التغذية يف مرحلة املراهقة)١٦(١٩٩٥ويؤكد املسح الدميوجرايف والصحي ملصر 

نهن يف مستوى طول أدىن من احلد الذي يعترب م% ١٠ سم وتقع حوايل ١٥٨متوسط طول األمهات 
 سم١٤٥من األمهات أقصر من % ٢كما تبني أن ، )سم١٥٠-١٤٠(آمناً من خماطر الوالدة املتعثرة 

 سم تقل ١٤٥ومع ذلك يتضح من النتائج أن نسبة األمهات األقل من . سم١٤٩-١٤٥ما بني % ٩و
مث % ٨بينما تقل إىل ، ) سنة٤٩-٣٥(كرب سناً بني األمهات األ% ٢,٣عرب األجيال حيث تبلغ النسبة 

  .على التوايل)  سنة١٩-١٥(، ) سنة٢٤-٢٠(بني األمهات األصغر سناً % ١,٦
% ٢وأن ) ٢٦,٣(وتبني نفس الدراسة أن متوسط مؤشر كتلة اجلسم لدى األمهات املصريات هو 

 على نقص الطاقة منهن فقط يقعن يف مستوى أقل من املستوى الذي يعترب حداً أدىن للداللة
على عكس ما هو حادث بالنسبة لتطور -وامللفت للنظر أن هذه النسبة ). ١٨,٥(الغذائية املزمن 

 سنة وتنخفض ١٩-١٥بني األمهات من % ٢,٣ آخذة يف الزيادة عرب األجيال حيث تصل إىل -الطول
  . سنة٤٩-٣٥بني األمهات من % ١,١إىل 
  

  ل الصحة عرب األجيالالدائرة املفرغة العتال): ٧-١٠(شكل 

اعتالل الصحة أثناء احلمل  
)سوء التغذية والعدوى(

رضع معتلو 
الصحة عند الوالدة 

اخنفاض الطاقة واإلمكانات 
لرعاية الطفل

اختالل النمو واحلالة الصحية  
للبنات والشابات

ضعف الطاقة واإلمكانات 
للرعاية الصحية 

اعتالل صحة النساء
اخنفاض مستوى 
التعليم والوضع 
االقتصادى واالجتماعى 

قصور اخلدمات  
الصحية املناسبة مبا  
يف ذلك خدمات 
تنظيم األسرة

التمييز ضد الطفلة يف 
الرعاية الصحية والغذاء 

  
 Winikoff B., Women's Health in the Developing Countries. In Koblisky et al: مترجم عن: املصدر

eds.: The Health of Women: A global perspective. Boulder, Westview press, 1993. Ch. 16 pp 

168-190.   
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توزيع الفتيات والفتيان املصنفني كناقصي تغذية وفقاً للطول بالنسبة للسن ودليل ): ٨-١٠(جدول 

        حسب خصائص خمتارة ) بالنسب املئوية(كتلة اجلسم بالنسبة للسن 

        العمر

نسبة 
التقزم 

اعتالالت (
        )النمو

إمجايل 
        العدد

نسبة 
املصابني 
        بالنحافة

نسبة 
املعرضني 
        للسمنة

نسبة 
املصابني 
        بالسمنة

يل إمجا
        العدد

        ١٩٦٨        ٤,٢        ١٠,١        ٩,٣        ١٦٥٨        ١٦,٦        اإلمجايل
              

  ٩٥٧  ٣,٣  ٥,٩  ١٢,٥  ٨٠١  ١٨,٩  الفتيان
  ١٠١١  ٥,١  ١٤,١  ٦,٣  ٨٥٧  ١٤,٥  الفتيات
              

                                                        الفتيان
٣٨١  ٢,٨  ٨,٠  ١٦,١  ٣٦٥  ١٩,٣  ١٢-١٠  
٣٠٥  ٤,١  ٣,٧  ١٣,٦  ٢٨٨  ١٩,٨  ١٥-١٣  
٢٧١  ٢,٩  ٥,٦  ٦,١  ١٤٨  ١٥,٨  +١٦  
              
                                                        فتياتال
٣٩٩  ٤,٠  ٦,١  ٩,١  ٣٨٠  ٢١,٢  ١٢-١٠  
٣٣٢  ٥,٣  ١٨,٤  ٥,١  ٣١٩  ٩,٦  ١٥-١٣  
٢٨٠  ٦,٦  ٣٠,٩  ٣,٥  ١٥٨  ٨,٠  +١٦  
              

الوضع 
        االجتماعي/االقتصادي

                                                

  ٥٥١  ٣,١  ٧,٧  ١٣,٢  ٤٧٤  ٢٠,٢  منخفض
  ٦٣٢  ٢,٨  ١١,٠  ٧,١  ٥٥٢  ١٥,٦  متوسط
  ٥٨٢  ٧,٠  ١٠,٨  ٧,٨  ٤٨٦  ١١,٧  مرتفع

مل يكملوا / ا مطلقاً مل يلتحقو
  املرحلة االبتدائية

٤١٧  ٣,٣  ٨,٥  ١٢,١  ٣٥٥  ١٨,٢  

  ٨٤٥  ٣,٢  ٧,١  ١١,٥  ٧٨١  ١٩,٢  مل يكمل اإلعدادي/ ابتدائي 
  ٤٦١  ٦,٢  ١٣,٨  ٦,٥  ٤١١  ١٢,٠  مل يكمل ثانوي/ إعدادي
  ١٧٦  ٥,٧  ١٧,٦  ٢,٧  ٩١  ١٠,٨  ثانوي

  ٦٩  ٥,٩  ١٢,٩  ٢,٠  ٢٠  ١٠,٠  جامعة/ فوق متوسط 
              

  ٦٧٧  ٧,٩  ١٤,٧  ٤,٩  ٥٥٧  ١٢,٧  حضر
  ١٢٩١  ٢,٥  ٧,٩  ١١,٥  ١١٠١  ١٨,١  ريف
              

  ٣٢٨  ٧,١  ١٧,٠  ٣,٧  ٢٦١  ٩,٠  احملافظات احلضرية
  ٩٦٧  ٤,٤  ١٠,٨  ٦,٢  ٨١٦  ١٣,٩  وجه حبري
  ٦٧٣  ٢,٨  ٦,١  ١٦,٢  ٥٨١  ٢٣,٢  وجه قبلي

 سنة نظراً ألن اتمع املعياري يتضمن ١٨أيضاً مت استبعاد النشء أكرب من . من املشاهدات% ٤مت استبعاد : مالحظة* 
  . سنة١٨ -١٠فقط النشء يف الفئة العمرية من 

جملس : القاهرة. مسح قومي حول النشء يف مصر-االنتقال إىل مرحلة النضج . سحر الطويلة وآخرون(: املصدر
  ).١٩٩٩، السكان الدويل
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انات املرجعية ملنظمة الصحة مقارنة دليل كتلة اجلسم للفتيات املصريات بالبي): ٨-١٠(شكل 
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جملس : القاهرة. مسح قومي حول النشء يف مصر-االنتقال إىل مرحلة النضج . سحر الطويلة وآخرون(: املصدر

  ).١٩٩٩، السكان الدويل
 

  )األنيميا(فقر الدم 
 املعروف أن األنيميا هي إحدى املشاكل الصحية األكثر انتشاراً بني النساء يف مصر لعله من

كما أن اآلثار الضارة هلا على األم والطفل ليست ، بشكل عام وخاصة بني احلوامل واملرضعات
خافية وسوف يتم اإلشارة إليها تفصيالً عند احلديث عن املرحلة اإلجنابية ولكن من املهم التأكيد 

فقد أثبت مسح .  أن هذه املشكلة تبدأ أصوهلا منذ املراحل األوىل للنمو والنضج يف املراهقةعلى
من الفتيات يعانني من درجة أو أخرى من % ٤٥,٦أن حوايل " النشء والتطور االجتماعي يف مصر"

 جراماً ١٢-١٠(منهن % ٨٣وقد صنفت درجة األنيميا على أا ضعيفة يف . األنيميا
أقل من % (٠,٤وشديدة يف ) ملل١٠٠/جرام٩,٩-٧% (١٦,٥ومتوسطة يف ، )ملل١٠٠/هيموجلوبني

إال أن . ومل يكن هناك فرق واضح يف هذه النسب اإلمجالية بني الفتيات والفتيان) ملل١٠٠/جم٧
فبينما تزداد معدالت ، هناك اختالفاً واضحاً يف نسب انتشار األنيميا حسب السن بني النوعني

%) ٦٠حوايل ( سنة حىت تصل إىل أعلى معدالا ١٤بني الفتيات تدرجيياً بداية من انتشار األنيميا 
فإن معدالت االنتشار تقل بشكل مطرد بني الفتيان حىت تصل إىل أقل ،  سنة١٩عند سن 

وتعزى .  سنة تقريبا١٦ًباستثناء ارتفاع مؤقت عند سن %) ٢٠حوايل ( سنة ١٩معدالا عند سن 
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 لألنيميا بني الفتيات إىل عدم كفاية الغذاء وخاصة عنصري احلديد ومحض هذه الزيادة املطردة
  .الفوليك لتلبية االحتياج املتزايد مع بداية الطمث وفقدان الدم املستمر

 سنة ١٩ – ١١ على ثلث أطفال مصر من -) ٩-١٠( كما هو موضح يف اجلدول رقم -تؤثر األنيميا 
  .وأعلى بقليل بني الذكور عن اإلناث

  
        انتشار األنيميا بني املراهقني): ٩-١٠(دول ج

DHS 2000 ASCE 1997  

 إناث ذكور إناث ذكور

 ٠,٢ ٠,٢ ٠,١ ٠,١ حادة

  ٧,٥  ٧,١  ٢,٨  ٠,٧        متوسطة
  ٣٧,٩  ٤٠,٤  ٢٦,١  ٢٩,٥        خفيفة
  ٤٥,٦  ٤٧,٧  ٢٩,٠  ٣٠,٣        اموع

  El-Zanaty and Way, 2001, table 13.3  : املصدر
  El-Tawila et al., 2000, table 4.4 and figure 4.3 

  وفيات ومراضة املراهقات
أما املراضة فهي متساوية . هذه النسبة منخفضة ويف الذكور أعلى منها يف اإلناث: يف مصر
  .)١٥(وتوجد زيادة طفيفة يف اإلصابات الطفيلية بني اإلناث. تقريباً

  الصحة اتمعية 
  الزواج املبكر واإلجناب املبكر

بكر خماطر صحية باإلضافة إىل أنه حيمل انتهاكاً حلقوق اإلنسان اخلاصة يسبب الزواج امل
فالفتيات املتزوجات صغريات يف السن يواجهن خماطر مرتفعة أثناء احلمل والوالدة من . بالفتيات

أقل حظاً من التعليم وأقل معرفة . ويكن على األغلب ال دور هلن يف اختيار الزوج. وفيات ومراضة
كما . وال يزال الزواج املبكر يف مصر يشكل حتدياً كبرياً. صحة اإلجنابية واجلنسيةفيما خيص ال
  .١٩ – ١٥النسبة املئوية للنساء احلوامل ما بني سن : )١٠-١٠(يوضح جدول 



٢٦٨  

 سنة والالئى بدأن محلهن يف أول ١٩-١٥النسبة املئوية للنساء احلوامل من سن ): ١٠-١٠(جدول 
        ).DHS 2000(جرافية هلن طفل وفقاً للخصائص الدمي

 السمات الدميجرافية

النسبة املئوية 
للمراهقات الاليت 
 بدأن محلهن

  السن
   سنة١٥
   سنة١٦
   سنة١٧
   سنة١٨
   سنة١٩

  
٠,٦  
٢,٧  
٧,٣  
١٢,٣  
٢٠,٤  

  اإلقليم اجلغرايف
  احملافظات احلضرية
  حضر الوجه البحري
  ريف الوجه البحري
  حضر الوجه القبلي
  ريف الوجه القبلي

  
٤,٦  
٥,٥  
٩,٣  
٦,٢  
١٣,٠  

  أعلى مستوى تعليمي
  غري متعلمني

  مل يكملوا التعليم االبتدائي
  أكملوا التعليم االبتدائي وبعض اإلعدادي
  أكملوا التعليم اإلعدادي وما قد يكون أعلى

  
١٦,٩  
١٦,٣  
٤,٩  
٦,٥  

        ٨,٥        اإلمجايل
  El-Zanaty and Way, 2001, table 4.10: املصدر

 

  ابيةاملعرفة بالصحة اإلجن
فعند سؤال . أوضحت دراسة حديثة نقص يف املعلومات عن الصحة اإلجنابية بني الفتيات

فقط منهن إجابة % ١٥أجابت .  سنة عن فترة اخلصوبة١٩ – ١٦جمموعة من الفتيات من 
بني % ١٤باملقارنة بـ . فقط كن يعرفن الواقي الذكري% ٥، أما عن وسائل منع احلمل. صحيحة
  .)١٥(الذكور
كن ال يعرفن أن هناك أمراضاً % ٣٠ عن املعرفة باألمراض املنقولة جنسياً فكانت أيضاً ضعيفة أما

فقط كن يعرفن أن هناك أمراضاً أخرى تنتقل عن طريق اجلنس غري % ٦و. تنتقل عن طريق اجلنس
  ).AIDS(مرض اإليدز 

فيزيائية بأجسادهن من الفتيات رغبتهن يف مدهن مبعلومات عن التغريات ال وقد أبدى جزء كبري
ولكنهن رغنب بنسبة أقل من الذكور عن معرفة معلومات عن األمراض املنقولة عن طريق 

  .)١٥(اجلنس
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وقد نشأ هذا االهتمام نتيجة ملالحظة النسبة . إن االهتمام باملرحلة اإلجنابية للمرأة حديثاً نسبياً

يز يف األساس على برامج تنظيم األسرة واليت طمست وقد كان الترك. العالية لوفيات األمهات
  .االهتمام حباجات النساء ومتطلبان وجتاهلت العبء القاسي الذي حتمله النساء

  وفيات األمومة
بصرف النظر - يوماً من انتهاء احلمل ٤٢وفاة املرأة أثناء محلها أو خالل "تعرف وفيات األمومة بأا 
بب من األسباب اليت تتعلق باحلمل أو تتفاقم بسببه ولكن ال  ألي س-عن مدة احلمل وموضعه

وتشري بيانات . )١٧("تعد ضمن ذلك احلوادث واألسباب العرضية اليت يتصادف حدوثها أثناء احلمل
 لكل ٦٠اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إىل اخنفاض نسبة وفيات األمومة يف مصر من 

 لكل مائة ألف يف ٣٠ مث إىل ١٩٩٠ لكل مائة ألف يف سنة ٥٠إىل  ١٩٨٦مائة ألف مولود يف سنة 
غري أنه من املعلوم أن التقديرات لوفيات األمومة املستخلصة من سجالت الوفيات . ١٩٩٥سنة 

لذلك ؛ الرمسية عادة ما تقدر نسبتها بأقل من قدرها احلقيقي حىت يف الدول املتقدمة صناعياً
احلصول على تقديرات أقرب إىل الدقة من خالل دراسات وفيات يلجأ املخططون والباحثون إىل 

عدداً من هذه الدراسات ) ١١-١٠(ويعرض اجلدول . األمهات يف املستشفيات أو يف البحوث امليدانية
اليت متت يف مصر خالل العقدين األخريين ورغم أن النسب تتباين بني هذه الدراسات بسبب اختالف 

أماكنها إال أا مجيعاً تشري إىل أن نسبة وفيات األمهات يف مصر مناهج البحوث املستخدمة و
  .أعلى بكثري من التقديرات الرمسية

  
        نسب وفيات األمهات يف دراسات خمتلفة): ١١-١٠(جدول 

        نسبة وفيات األمهات        التاريخ        املكان        نوع الدراسة
  ١٩٠  ١٩٨٣ - ١٩٨١  املنوفية  دراسة ميدانية
  ٤٥٠  ١٩٨٥ - ١٩٨١  الدقهلية  دراسة ميدانية
  ١٥٠  ١٩٨٦ - ١٩٨٥  اجليزة  دراسة ميدانية
  ٣٦٨  ١٩٨٨ - ١٩٨٧   قرى٣أسيوط و  دراسة ميدانية
  ٢٠٧  ١٩٩٠ - ١٩٨٩  قنا  دراسة ميدانية
  ١٧٤  ١٩٩٣ - ١٩٩٢  قومية  دراسة ميدانية

  ٢٠٩  ١٩٨٦ - ١٩٨١    )قصر العيىن(دراسة يف مستشفى 
  ٢٩٧  ١٩٩٥ - ١٩٩٢    )قصر العيىن(دراسة يف مستشفى 

  )عني مشس (١٠١  ١٩٩٣ - ١٩٩٠    ) األزهر-عني مشس (دراسة يف مستشفى 
  )األزهر (٦٤
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        وفيات اإلناث ووفيات األمهات ونسبة وفيات األمهات حسب حمل السكن): ١٢-١٠(جدول 
        

املواليد 
        أحياء

وفيات 
        اإلناث

وفيات 
        األمهات

وفيات األمهات 
        % وفيات اإلناث/ 

نسبة وفيات األمهات 
 من ١٠٠٠٠٠ل لك

        املواليد األحياء
  ٢٣٣  ٨,٣  ١٤٢  ١٧٠٢  ٦٠٨٨٢        احملافظات احلضرية
  ١٣٢  ٨,٨  ٣١٤  ٣٥٦٤  ٢٣٧٠٠٦        الوجه البحري
  ٢١٧  ١٤,٢  ٣١٦  ٢٢٢١  ١٤٥٣٦٠        الوجه القبلي

  ١٧٤  ١٠,٣  ٧٧٢  ٧٤٨٧  ٤٤٣٢٤٨        اموع
 .National Maternal Mortality Study: Egypt, 1992-1993 Findings & Conclusions): مترجم عن: املصدر

Ministry of Health - Child Survival Project In Cooperation with USAID, 1994)  
  

ويعزي هذا إىل أن اخنفاض اخلصوبة يف مصر قد أدى إىل اخنفاض يف . )١٧(%)٣٠-٢٥(العامل الثالث 
، يف هذه املرحلة العمريةأعداد احلوامل وبالتايل عدد وفيات األمومة ونسبتها إىل إمجايل الوفيات 

وتظل نسبة وفيات األمومة عالية حيث ال تتأثر باخنفاض عدد احلوامل ألا تنسب إىل املواليد 
ويعين هذا أن نسبة وفيات األمومة تعكس فقط املشكالت اليت تقدم للنساء احلوامل . األحياء

  .وصورة اخلدمات الصحية املقدمة هلن وليست جلملة النساء
عمر "أهم عناصر املخاطرة اليت تساهم يف وفيات األمهات وهي ) ١٠-١٠، ٩-١٠(شكالن ويبني ال

 ٢٠حيث تكون نسب الوفيات يف أقل معدالا بني " عدد مرات احلمل السابقة"و" األم أثناء احلمل
 حىت تصل ألعلى معدالا ٣٠بينما تكون عالية قبل سن العشرين ومتزايدة بعد سن ،  سنة٣٠و

  .كما تزيد معدالت وفيات األمهات اطرادياً بزيادة عدد مرات احلمل،  سنة٤٥يعد سن 
الوزن النسيب لألسباب املختلفة لوفيات األمومة حيث يتضح أن ) ١٢-١٠، ١١-١٠(ويبني الشكالن 

أهم األسباب املباشرة اليت حتدث بسبب احلمل والوالدة أو التدخالت املصاحبة هلا هي الرتف ما 
وتقيح %) ٢٣(وارتفاع ضغط الدم أثناء احلمل %) ٣٥(والرتف بعد الوالدة %) ١١وايل ح(قبل الوالدة 

أما . من األسباب املباشرة% ٩وتساهم عمليات الوالدة القيصرية حبوايل %) ١٢(اجلهاز التناسلي 
الناجتة عن أمراض موجودة أصالً قبل احلمل أو حدثت أثناء (األسباب غري املباشرة لوفيات األمومة 

فإن أمهها أمراض القلب واألوعية ) حلمل وليست بسبب احلمل ذاته ولكنها تفاقمت بسببها
  .الدموية واليت متثل أقل قليالً من نصف األسباب غري املباشرة

وقد وجدت الدراسة أن . ولعل املأساة الكربى يف وفيات األمومة أن غالبيتها العظمى ميكن جتنبها
بينما كانت أهم العوامل اليت ميكن ، عوامل ال ميكن جتنبهافقط من الوفيات بسبب % ٨حوايل 

من احلاالت % ٤٧جتنبها هي الرعاية األقل من املستوى املطلوب من فريق إخصائيي التوليد يف 
والتأخر يف احلصول على اخلدمة الطبية من % ٣٣وضعف جودة اخلدمات الصحية يف متابعة احلمل 

   .)١٨(احلاالتمن % ٤٤جانب السيدة أو أسرا يف 
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 نسبة وفيات األمهات وفقاً للمجموعات العمرية للنساء): ٩-١٠(شكل 
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 نسبة وفيات األمهات وفقاً لعدد مرات احلمل): ١٠-١٠(شكل
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 فيات األمهاتاألسباب املباشرة لو): ١١-١٠(شكل
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 األسباب غري املباشرة لوفيات األمهات): ١٢-١٠(شكل
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ة بدراستني قوميتني لوفيات األمهات وذلك يف بداية التسعينيات واألخرى يف وقد قامت وزارة الصح
بعدم كفاءم .  وقد أعلنت بأمانة املسئولية على مقدمي اخلدمات الصحية واألطباء٢٠٠٠عام 

  .يف منع األسباب اليت ميكن الوقاية بصدد وفيات األمهات
واحلاجة إىل املزيد من اجلهد . مهات يف مصراالخنفاض امللحوظ يف وفيات األ) ١٣-١٠(ميثل اجلدول 

  .خلفض الرقم الذي ال يزال مرتفعاً لوفيات األمهات
وال تزال احلاجة إىل حتسني الرعاية الصحية داخل املستشفيات تلعب دوراً رئيسياً يف تفادي وفيات 

ختلفة ميثل أكرب فال يزال دور إخصائيي النساء والتوليد يف التشخيص والعالج للحاالت امل. األمهات
% ٢٦وأيضاً الرعاية دون املستوى املقدمة يف القطاع اخلاص . سبب ميكن أن مينع وفيات األمهات

أيضاً املمارسون العموم يشاركون بدورهم يف ). DHS 2000% (٢٢باملقارنة بالقطاع احلكومي 
وية احملفزة للرحم وفيات األمهات عن طريق تأخري التحويل إىل املستشفيات وإساءة استخدام األد

  .الوالدةأثناء 
فقد قامت الدايات واملولدات مبشاركة إجيابية فيما عدا زيادة عدد الوفيات من تعفن ، وعلى النقيض

  .الدم معهن أكثر من األطباء
  

        *نسبة وفيات األمهات): ١٣-١٠(جدول 
 ٢٠٠٠ ٩٣ – ١٩٩٢ 

 نسبة وفيات األمهات

  على مستوى مصر
  العاصمة
  يالوجه القبل
  الوجه البحري

١٧٤  
٢٣٣  
٢١٧  
١٣٢ 

٨٤  
٤٨  
٨٩  
٩٣ 

 األسباب املباشرة وغري املباشرة للوفاة

  نزيف
  أمراض ناجتة عن ارتفاع ضغط الدم

  أمراض صديدية
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 اية الطبيةالتعرف على املشكلة والتأخري يف حماولة احلصول على الرع

  ٢٥  ٧٣  الوفاة نتيجة التأخري يف التعرف على املشكلة وطلب الرعاية الطبية
 وسائل النقل إىل األماكن الطبية

  ٤  ٧  املوت نتيجة قلة وسائل النقل لألماكن الطبية
 مستوى اخلدمة

  : اخلدمات دون املستوى من
  أطباء النساء والتوليد
  املمارسون العموم

  الدايات

  
٨٢  
٢١  
٢١  

  
٣٦  
٩  
٧  

   مولود حي١٠٠٠٠٠/ وفيات األمهات = نسبة وفيات األمهات * 
  .٢٠٠١ –وزارة الصحة والسكان : املصدر
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  املراضة اإلجنابية
رغم أمهية وخطورة وفيات األمومة إال أا تشكل فقط قمة جبل اجلليد من حجم العبء 

ة للصحة دراسة األحوال املرضية وتستدعي النظرة الشمولي. املرضي للنساء يف املرحلة اإلجنابية
بل إا قد تشكل بالنسبة للمجتمع ، واألعراض اليت تشكو منها النساء وتؤثر على حيان

  .ككل احلجم األكرب من سنوات العمر املفقودة بسبب اعتالل الصحة
راض باإلضافة إىل األم؛ وتشمل أسباب املراضة اإلجنابية تلك املتعلقة باحلمل والوالدة والنفاس

النسائية املتعلقة باجلهاز التناسلي غري املرتبطة حبمل حمدد مثل االلتهابات والتغريات يف عنق 
باإلضافة إىل بعض األمراض املرتبطة بالنساء مثل ، الرحم وتديل أجزاء من اجلهاز التناسلي والعقم

  .)١٩(التهابات اجلهاز البويل واألنيميا وارتفاع ضغط الدم والبدانة
بيانات املراضة من تلك اليت يصعب احلصول عليها حيث ال يتم تسجيلها يف السجالت وتعترب 

فضالً عن عدم ، الرمسية وإذا توفرت يف سجالت املستشفيات فإا يف األغلب تكون غري دقيقة
  .متثيل املترددات على املستشفيات موع النساء يف اتمع

األوىل ،  هامتان للتعرف على حجم املراضة اإلجنابيةوقد أجريت يف مصر يف العقد األخري دراستان
وقد . )٢٠(والثانية مشلت حمافظات أسيوط وسوهاج وقنا. هي دراسة يف إحدى قرى حمافظة اجليزة

، استخدمت الدراستان االستبيان لسؤال النساء عن مشكالن الصحية املصاحبة آلخر محل
  .تحاليل للتعرف على األمراض النسائيةكما أجرت الدراسة األوىل فحصاً طبياً وبعض ال

ويتضح من . أهم املشكالت الصحية املرتبطة باحلمل والوالدة يف الدراستني) ١٤-١٠(ويبني اجلدول 
الدراستني أن أهم أسباب املراضة بسبب احلمل والوالدة هي الرتف وارتفاع ضغط الدم والتشنجات 

  . األمراضيف املرحلة الثالثة من احلمل نظراً خلطورة هذه
) خاصة فيما بعد الوالدة(أما أكثرها شيوعاً فهي الصداع واإلفرازات املهبلية وآالم احلوض واحلمى 

% ٤٣و% ١٧وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة حدوث املشكالت أثناء الوالدة تتراوح بني . ومشكالت الثدي
  %).٨٦-%٧٧(علماً بأن كلتا الدراستني أكدتا على أن أغلبية الوالدات باملرتل 

        املراضة أثناء احلمل وأثناء وبعد الوالدة): ١٤-١٠(جدول 
دراسة اجلمعية 
املصرية لرعاية 

        اخلصوبة

دراسة جملس 
السكان الدويل 

        )اجليزة(
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%        %        
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  ٩  ٧  نزيف
  ٤٥  ٣٧  إفرازات أو هرش باملهبل
  ٢١  ٢٦  ارتفاع يف درجة احلرارة

  ٥٩  - -  صداع
  ٢٠  ٢٤  تورم بالقدمني
  ٢٧  ٢١  مشكالت بولية
  ١١  ١٠  ارتفاع ضغط الدم

  ٢  ٥  تشنجات يف الثلث األخري من احلمل
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دراسة اجلمعية 
املصرية لرعاية 

        اخلصوبة

دراسة جملس 
السكان الدويل 

        )اجليزة(
        احلالة

%        %        
  - -  ٢٠  قيء شديد
        - -        - -        جمموع

                        خالل الوالدة
  - -  ١٧   ساعة١٨> والدة استمرت 
  - -  ٢  تشنجات
  - -  ٧  نزيف شديد
  - -  ٩  فقد الوعي
  - -  ١  انفجار الرحم
  - -  ١٠  قطع مهبلي

        ١٧        - -        موعجم
                        بعد الوالدة

  ١٠  ٦  نزيف
  ٣٠  ١٢  إفرازات أو التهابات مهبلية
  ٣٠  ٢٢  ارتفاع يف درجة احلرارة

  ١٤  ٢١  اكتئاب
  - -  ٦  فقد الوعي
  - -  ٢  تشنجات

  - -  ٥٦  آالم يف احلوض
  - -  ٢٢  مشكالت يف الثدي
  - -  ١٢  حرقان يف البول

        - -        - -        جمموع
  : مترجم عن: املصدر

1. The Egyptian Fertility Care Society 1996, Community-Based Survey of Maternal Mortality 

in Assuit Sohag, and Qena Governorates – Final Report. 

2. Zurayk H., Khattab H., Younis N., El-Mouelhy M., and Fadle M., 1993. Concepts and 

Measures of Reproductive Health – Health Traditions Review Vol.3. 

 

ويتضح من ، األمراض النسائية غري املرتبطة حبمل أو والدة يف دراسة اجليزة) ١٥-١٠(ويبني اجلدول 
اجلدول احلجم الكبري للعبء املرضي هلذه اموعة من األمراض حيث يبلغ معدل انتشار التهابات 

ويبلغ معدل انتشار تديل ، ف النظر عن السنبني النساء تقريباً بصر% ٥٠اجلهاز التناسلي حوايل 
، وتتزايد النسبة مع زيادة العمر بسبب تزايد مرات احلمل والوالدة% ٦٥أجزاء من اجلهاز التناسلي 

  %.٦٣وحتتل األنيميا مرتبة هامة حيث يبلغ معدل االنتشار 
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        انتشار أمراض النساء): ١٥- ١٠(جدول 
        ةالفئــــة العمري

        احلالة        جمموع        +٤٥        ٤٤-٣٥        ٣٤-٢٥        ٢٤-٢٠        ١٩-١٤
%        %        %        %        %        %        

  ٥٠  ٤١  ٥٦  ٤٩  ٥٤  ٤٣        التهابات اجلهاز التناسلي 
  ٥٦  ٦٣  ٧٤  ٦٥  ٤٣  ٢٤        تديل أجزاء اجلهاز التناسلي
  ١٤  ٢٥  ١٦  ١١  ١٢  ١٣        التهابات قناة جمرى البول

  ٦٣  ٤٩  ٥٥  ٦٦  ٦٣  ٧٦        األنيميا
  ٤٣  ٦١  ٥٩  ٤٤  ٣٢  ٢١        السمنة

  ١٨  ٥٥  ٣٠  ١٣  ٨  ٧        ارتفاع ضغط الدم
  ٥٠٥  ٤٤  ١١٥  ١٧٤  ٩٤  ٧٨        متوسط عدد النساء

 .Zurayk H., Khattab H., Younis N., El-Mouelhy M., and Fadle M., 1993: مترجم عن: املصدر

Concepts and Measures of Reproductive Health – Health Traditions Review Vol.3.  
 

فقد أثبتت الدراسة أن ،  باجلدول على حدةورغم أمهية وخطورة كل مرض من األمراض املبينة
وأن أكثر ، من السيدات املبحوثات فقط كن يعانني من مرض واحد فقط من هذه األمراض% ٥حوايل 

ويرتفع تعدد . من نصف السيدات كن يعانني من ثالثة أو أكثر من هذه األمراض يف نفس الوقت
  .األمراض اليت تشكو منها السيدات مع زيادة العمر

  جهاضاإل
على الرغم من االنطباع السائد أن اإلجهاض غري منتشر يف مصر إال أن الدراسات تشري إىل أن 

 )٢١(فقد أجريت دراسة. وأنه منتشر حىت يف الريف، النساء يلجأن إىل اإلجهاض يف أحوال كثرية
، كةومالحظة باملشار، جمموعات نقاش بؤرية(والكيفية ) االستقصاء(باستخدام الطرق الكمية 

يف إحدى املناطق الريفية للتعرف على العوامل املؤثرة يف اإلجهاض العمدي يف ) ومقابالت متعمقة
من املبحوثات باالستقصاء قد جلأن إىل اإلجهاض مرة واحدة على % ١٤فتقول الدراسة إن ، مصر

ء على األغلب وتلجأ النسا. األقل طوال حيان بالرغم من أن النتائج تشري إىل انتشار أكرب من ذلك
لإلجهاض لنفس األسباب اليت يلجأن فيها إىل وسائل تنظيم األسرة أو لتغطية فشل هذه 

  .الوسائل
كما كشفت الدراسة ، ومن األسباب الشائعة لإلجهاض وجود أبناء كبار أو متزوجني لدى السيدة

اآلخذة يف هو أحد أسباب اللجوء إىل اإلجهاض " محل خارج عالقة زوجية شرعية"عن أن حدوث 
. ويزداد اللجوء إىل اإلجهاض مع زيادة السن ومدة الزواج وعدد األوالد وضعف تعليم الزوج. االزدياد

بينما مل يكن هناك ارتباط بني اإلجهاض ومستوى تعليم السيدة وعملها أو املستوى االقتصادي 
عليه ملن تستطيع وبينت الدراسة أن اإلجهاض الطيب اآلمن متوافر وسهل احلصول . واالجتماعي

أما من ليس لديهن القدرة فيلجأن إىل األساليب غري الطبية اليت تراوحت بني . دفع الثمن الغايل
كالقفز من أماكن عالية أو (استخدام األدوات اجلراحية أو األدوية أو اللجوء إىل بذل جمهود زائد 

سائل امليكانيكية عن طريق إدخال أو الو) محل أمحال ثقيلة أو قفز األطفال فوق بطن املرأة احلامل
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وتؤكد الدراسة تعدد . جزء من بعض النباتات أو ريش الطيور أو أسياخ معدنية داخل الرحم
  .وأن له جذوراً قدمية يف اتمع، الوسائل واملعلومات املنتشرة عن أن اإلجهاض ليس ظاهرة حديثة

احملجوزات يف أقسام أمراض النساء أن نسبة حاالت اإلجهاض بني النساء ) ١٣-١٠(ويوضح الشكل 
وأن نسبة اإلجهاض غري ، من اموع% ١٩والتوليد يف املستشفيات العامة واجلامعية يف مصر متثل 

، من احلاالت بسبب اإلجهاض العمدي أو احملدث% ٦٠بينما ، فقط% ٣٥العمدي بني هذه احلاالت متثل 
  .فقط من املؤكد أا حمدثة% ٥و

 سنة ٣٠ إىل ٢٠ت اإلجهاض اليت تدخل املستشفيات يف املرحلة العمرية بني وتتركز معظم حاال
من هذه % ٦٠كما أن أكثر من .  سنة١٩-١٥من احلاالت هي من سن % ٨,٥ولكن يالحظ أن %) ٣٥(

  .وتقل النسبة كلما ارتفع مستوى التعليم. احلاالت من النساء غري املتعلمات
  

   يوماً يف املستشفيات العامة٣٠ساء والوالدة خالل حاالت الدخول بقسم الن): ١٣-١٠(شكل 

ما بعد االجهاض
(19%)

أمراض النساء (%21)

الوالدة  (%60) إجهاض متعمد مؤكد
(5%)

 حيتمل أنه متعمد
(58%)

 إجهاض غري متعمد
(35%)

  يعتقد أنه متعمد
(2%)

  

 The Egyptian Fertility Care Society 1997, Postabortion Case Load Study in) :مترجم عن: املصدر

Egyptian Public Sector Hospitals - Final Report.)  
  

ولكن جتدر اإلشارة ،  مرات٥-١وبالنسبة لعدد مرات احلمل فإن أغلب احلاالت قد سبق هلن احلمل من
  .مل يكن حوامل من قبل% ١٦,١إىل أن 

. أنواع اإلجهاض املختلفة ونسبها وطول مدة البقاء باملستشفى لكل منها) ١٤-١٠(ويبني الشكل 
من % ٨٦وقد كانت أهم املضاعفات املصاحبة لإلجهاض عند دخول املستشفيات هي الرتف يف 

% ٥من احلاالت وااللتهابات يف % ٥ن احلاالت وصدمة اجلهاز الدوري يف م% ١٤احلاالت والرتف الشديد يف 
  .)١٥-١٠الشكل ( تقريباً% ١واإلصابات يف 

يف بعض املستشفيات % ٢٣وقد تراوحت نسبة الوفيات من اإلجهاض بعد دخول املستشفى بني 
 واملركزية يف الوجهني يف املستشفيات العامة% ٢,٣إىل % ١١,١العامة باحملافظات احلدودية إىل ما بني 

  .يف أحد املستشفيات اجلامعية% ١,٣البحري والقبلي إىل 
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  مدة اإلقامة يف املستشفى وفقاً لنوع اإلجهاض الذي مت تشخيصه عند الدخول): ١٤-١٠(شكل 
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  املضاعفات بني السيدات بعد اإلجهاض عند دخوهلن املستشفيات): ١٥-١٠(شكل 
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  األمراض املنقولة جنسياً واإليدز
نتائج مسح قد . متثل األمراض املنقولة عن طريق اجلنس سبباً مهماً من أسباب املرض يف مصر

أجري يف القاهرة أكد أن هناك نسبة مرتفعة من األمراض املنقولة عن طريق اجلنس القابلة 
بني الرجال الذين ميارسون اجلنس % ٢٢,٨وبني املمارسات للجنس التجاري % ٣٦,٥٥للشفاء تصل إىل 

  .)٢٢(بني املدمنني% ٥,٣٥بني النساء املترددات على عيادات تنظيم األسرة و% ٨,٣. مع الرجال
 اقترح اسم ١٩٩٤مع تبين مصطلح الصحة اإلجنابية يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية عام 

وقد قامت بالتركيز أساساً على . جنسياًبدالً من األمراض املنقولة " عدوى اجلهاز التناسلي"
وكانت األحباث اليت أجريت يف مصر بعد ذلك تعتمد على فحص النساء أساساً يف . النساء

وكان السبب . مما أدى إىل أرقام وتقديرات أقل مما هو عليه احلال يف اتمع، العيادات أو املستشفيات
ومنها (وضوع على عدم كفاية املعلومات يف تقدير معظم الدراسات اليت أجريت على هذا امل

. بسبب اعتبار النساء أن تلك األمراض متثل عاراً اجتماعياً) هند خطاب وآخرون، دراسة اجليزة
وكذلك أرجعت الكثري من الدراسات عدم ذكر النساء لكثري من األعراض وارتباكهن نتيجة 

  .للمعاملة السيئة من األطباء
فقط من النساء كن ال يعانني من أي % ٥لى النساء داخل بيون أن وكانت نتائج دراسة أجريت ع

ومخس ، نصف النساء كن يعانني من مرضني يف نفس الوقت. أمراض خاصة باجلهاز التناسلي
نصف النساء يعانني من األمراض املنقولة عن طريق . النساء كن يعانني من ثالثة أمراض أو أكثر

بسبب الكانديدا % ١٨بسبب الترايكومونس ، %٢٢بسبب البكترييا (التهابات يف املهبل % ٤٤: اجلنس
  .منهن بسبب الكالميديا% ٩؛ يعانني من التهاب بعنق الرحم% ١٥و% ). ١١

  .)٢٣(وكذلك فإن ثلثي النساء كن يعانني من سقوط يف اجلهاز التناسلي
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كما سبق ( ببحث وقد قامت وزارة الصحة املصرية بالتعاون مع منظمة الصحة واألسرة الدولية
وكانت ، من املشاركات كن مصابات بأمراض تنقل عن طريق اجلنس% ٧,٩أظهرت فيه أن ) ذكره

من النساء املترددات على عيادات % ٤و، من بني املترددات على عيادات تنظيم األسرة% ٨,٣النسبة 
ملنقولة جنسياً الدراسة باقتراح استراتيجيات للسيطرة على األمراض ا وقد أوصت. متابعة احلمل

كذلك عمل وتطوير أدلة للتشخيص والعالج لألطباء ، األحباث واملسوح: يف مصر وهي تشمل
ويعكس هذا التطور من املوقف السابق الرافض بدون بينة والذي ينكر وجود . والعاملني الصحيني

  .)٢٤(اجلنس التجاري يف مصر وكذلك اجلنسية املثلية بني الذكور
 قام الربنامج الوطين ١٩٩٦ويف عام . امة الربنامج الوطين للتحكم يف اإليدز مت إق١٩٨٦يف عام 

مبعاونة مؤسسة فورد بإقامة اخلط الساخن وذلك حماولة للتعرف على االحتياجات واملعلومات 
وقد جنح هذا الربنامج ، اليت يصعب احلصول عليها ملا حييط باإلصابة باإليدز من العار االجتماعي

لى العديد من األسئلة احلساسة عن طريق نقل العدوى والعالج واملمارسات اجلنسية يف اإلجابة ع
  .)٢٥(مثل هل يقوم الناموس بنقل املرض؟؛ الصحيحة
وقد مت اكتشاف .  كان أكثر من مخسة ماليني مصري قد مت فحصهم٢٠٠١ – ١٩٨٦يف الفترة من 

االت كانوا من الفئة العمرية بني من احل% ٥٩،  حالة أجانب٥٤٠ كان منهم HIV وAIDS حالة ١٥٨٤
% ٠,٠٣وكان معدل انتشار احلاالت بني الناس . من إمجايل احلاالت% ٨٩ سنة ومثل الذكور ٣٩ و٢٠

  .)٢٦(ومع هذه النسب تبقى مصر من البلدان األقل يف انتشار مرض اإليدز

  الصحة اجلنسية للسيدات يف مصر
فإن منهج التعليم . مع املشاكل اجلنسية للسيداتإن األطباء يف مصر غري مدربني على التعامل 

فقط أظهرت دراسة حول موقف األطباء . الطيب يف معظم اجلامعات ال يشمل الصحة اجلنسية
حول مناقشة املشاكل اجلنسية مع املترددات على عيادات تنظيم األسرة أن األطباء حيجمن عن 

وعلى النقيض أعلنت السيدات رغبتهن . دداتمناقشة تلك األمور خوفاً من التسبب يف إحراج املتر
يف مناقشة مشاكلهن اجلنسية املتعلقة بوسائل تنظيم األسرة مع مقدمي اخلدمة ولكنهن ال 

  .)٢٧(يرغنب أن يكن هن البادئات باملناقشة
وال توجد ) االغتصاب(كذلك فإن النظام الصحي غري معد للتعامل مع ضحايا العنف اجلنسي 

ستشفيات توضح طريقة التعامل مع ضحايا العنف مثل املشورة والعالج بروتوكوالت يف امل
  .اختبار انتقال العدوى عن طريق اجلنس وكذلك تقدمي الوسيلة املناسبة ملنع احلمل. النفسي

  )العقم(عدم اإلجناب 
ل العقم لألمهية الكربى املعطاة ألدوار املرأة اإلجنابية يف مصر والقيمة املرتبطة بإجناب األطفال ميث

فيبدأ الضغط على إجناب الطفل . مشكلة خطرية يف مصر هلا نتائج هامة على املرأة وأسرا
فعلى سبيل املثال مت تقدير ثالمثائة ألف حالة من النساء تأخر . األول بعد فترة قصرية من الزواج

لكثري من الطقوس ويتبع هذا التأخري الكثري من القلق واخلوف واتباع ا.  شهرا٢٤ًمحلهن على األقل 
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الشعبية والطقوس الضارة واالستخدام املبكرة للوسائل الطبية لعالج اخلصوبة وكل تلك 
  .)٢٨(العجلة جتعل املرأة وجهازها التناسلي يف حالة أكثر سوءاً

  فقد األجنة
جانب آخر من جوانب الصحة اإلجنابية املهمة وهو املعدالت املرتفعة لفقد األجنة وما ينتج عنه 

العديد من الدراسات قد أجريت وأوضحت العبء املرتفع لدى .  مشاكل نفسية وجسديةمن
  .من األمحال تفقد% ١٣ )٢٩(السيدات من فقد األجنة 

        ) سنة٤٩– ١٥(مقاييس فقدان احلمل بني النساء الاليت سبق هلن الزواج ): ١٦-١٠(جدول 
 

 كل النساء
 ٤٠النساء من 
 سنة أو أكثر

 ٩٩ ٦٢ )١(معدل فقدان احلمل 

 ٤١,٢ ٢٩,٧ النسبة املئوية للنساء الالئى سبق هلن جتربة فقد احلمل

    مرات أو أكثر٣النسبة املئوية للنساء الالئى جربن فقد احلمل 

   فقدان احلمل بني من سبق هلن احلمل

   فقدان احلمل وفقاً لنوع فقدانه

  ٢٠,٢ إجهاض

  ١٥,٩  مواليد أحياء

  ٢٣,٧  أي نوع

  ت صحية أخرىمشكال
مرض ينتقل عن طريق املاء وميثل قضية صحة عامة هامة مبصر وينتشر املرض بني : البلهارسيا

بني % ٤١,٥بني اإلناث و% ٣١,٤فيصل انتشار البلهارسيا املعوية إىل ؛ الذكور بنسبة أعلى من اإلناث
  .)٣٠(بني الذكور% ١٠,١و، بني اإلناث% ٥,٦أما انتشار بلهارسيا ااري البولية فيصل إىل . الذكور

وبالرغم من أن النسبة أعلى بني الذكور إال أن عالج البلهارسيا يف حاجة إىل حساسية خاصة جتاه 
ونسبة اإلناث خارج املدرسة أعلى وال ، حيث إن العالج يف األساس يكون من خالل املدرسة. النوع

  . يأخذن العالجباإلضافة إىل ذلك فإن السيدات احلوامل ال، يتلقني العالج
 يف احملافظات احلضرية إىل ٢,٨٩ويتراوح ما بني ، ٣,٥يقدر معدل اخلصوبة يف مصر بـ : كثرة اإلجناب

 وفقو). ٢٠٠٠ مصر –املسح الدميجرايف والصحي ( يف املناطق الريفية بصعيد مصر ٤,٦٦
 ٦ت لديهن من النساء املتزوجا% ١٩,٢فإن ، ٢٠٠٠ مصر –املسح الدميجرايف والصحي إحصاءات 
  . شهراً منذ آخر والدة١٨من املواليد احلديثة قد حدثت بعد أقل من % ١١,٣و، مواليد أحياء

وخفض تلك املعدالت هدف من األهداف ، وال تزال معدالت اإلجناب العالية يف مصر قضية هامة
جات وما زالت توجد البينة على إمكانية خفض تلك املعدالت عن طريق تلبية احتيا. التنموية
ذلك أيضاً تزايد أعداد  كما يوضح% ١٣,٤ كانت )١٢(فأرقام احلمل غري املرغوب فيه يف تقدير. األفراد

حيث ميثل احلمل غري املرغوب فيه عبئاً نفسياً وجسدياً عايل على املرأة والطفل ، احلمل السري
  .أيضاً
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غبة غري امللباة للنساء تلبية الر: ويوجد طريق واحد خلفض معدالت احلمل الغري مرغوب فيه وهو
وتقاس الرغبة غري . وتفادي فشل استخدام وسائل تنظيم األسرة. بالنسبة لوسائل تنظيم األسرة

  .ولكن ال يستخدمن وسائل لتنظيم األسرة، امللباة بنسبة النساء املعرضات للحمل
خدام وسائل من النساء املتزوجات لديهن رغبة غري ملباة يف است% ١١,٢ فإن )١٢(وحسب إحصاءات

  .للنساء غري املتعلمات% ١٤، يف ريف صعيد مصر% ١٨,٧تنظيم األسرة ويرتفع هذا العدد إىل 
لكل % ٧,٤ومن املثري أن هذا الرقم مرتفع نسبياً للنساء املتعلمات والاليت يعملن للكسب 

  .جمموعة
خدام وسائل تنظيم وكما يظهر بالبينة أنه يف مصر توجد نسبة عالية للرغبات غري امللباة يف است

العدد الكبري من الوالدات غري املخطط ، ومعدل عالٍ للتوقف يف استخدام وسائل منع احلمل، األسرة
كل هذا يستدعي وجود خطط واستراتيجيات لتبين طرق خمتلفة رمبا تكون أكثر حساسية ، هلا

  .للنوع يف التعامل مع مشاكل النساء اإلجنابية

  ةاستخدام وسائل تنظيم األسر
كما هو متوقع فقد كان موضوع تنظيم األسرة ووسائله هو األكثر حظاً من البحث خالل 

وسوف نلخص فيما يلي بعض املعلومات والبيانات األساسية املتعلقة باحلالة . العقدين املاضيني
  .الصحية

ة من السيدات املتزوجات يستخدمن الوسائل احلديث% ٦٠-٥٠تشري أحدث الدراسات إىل أن حوايل 
وقد تضاعف . ما زلن يستخدمن الوسائل التقليدية% ٢وأن نسبة ضئيلة تبلغ حوايل ، ملنع احلمل

وعلى األخص فقد زاد انتشار استخدام اللولب . استخدام الوسائل خالل السنوات العشرين األخرية
يف خالل هذه الفترة حبيث أصبح استخدامه يصل إىل ثالثة أضعاف % ٣٠إىل % ٤بشكل مطرد من 

  .أقراص منع احلمل اليت قل استخدامها بشكل ملحوظ
% ١,٥بينما يستخدم الواقي الذكري بنسبة % ٢,٥ويبلغ استخدام وسيلة منع احلمل باحلقن حوايل 

  .فقط
ولكنه قل يف ، وقد كان معدل الزيادة يف استخدام وسائل منع احلمل مرتفعاً خالل الثمانينيات

  .)٣٥-٣١-١٦(ثبات تقريباًالتسعينيات حىت وصل إىل درجة من ال
األسباب اليت تؤدي إىل توقف السيدات املتزوجات عن استخدام الوسائل ) ١٧-١٠(ويبني الشكل 
وقد بينت إحدى الدراسات أسباب عدم رضاء السيدات اليت تؤدي إىل توقفهن عن ، املختلفة

%) ٣٣(لزغللة والصداع وا%) ٤٧(االستخدام وكان أمهها الرتف واضطرابات الدورة الشهرية 
وأعراض اجلهاز البويل %) ٣(وفقدان االستمتاع اجلنسي %) ٣(وتغري الوزن %) ٦(وااللتهابات واإلفرازات 

)٤.(%  
ولكن . وال يعرف حجم املضايقات اليت تتحملها السيدات الاليت يستمرن يف استخدام الوسائل

ن األعراض املختلفة بني السيدات من املعتقد أا من بني األسباب اليت تؤدي إىل تكرار الشكوى م
  .والتردد على عيادات األطباء
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  ١٩٩٥ - ١٩٨٠تطور استخدام وسائل تنظيم األسرة يف مصر ): ١٦-١٠(شكل 
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معدالت التوقف عن استخدام وسائل تنظيم األسرة وفقاً للسبب والطريقة ): ١٧-١٠(شكل 
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  األمراض املزمنة
لقد حاولنا يف هذه الدراسة احلصول على دراسات أو بيانات عن املراضة من األمراض املزمنة مثل 

وقد توصلنا إىل عدد من . اخل.… واألورام واألمراض الروماتيزميةارتفاع ضغط الدم والبول السكري
حمدود من الدراسات عن بعض هذه األمراض وكانت معظمها من رسائل املاجستري والدكتوراه يف 

ولكن يالحظ على معظم هذه الدراسات أن عينات األفراد املبحوثني ، كليات الطب املختلفة
  .و حىت قطاعاً منه نظراً إىل أا تتم يف إطار مستشفى معنيحمدودة وال متثل اتمع املصري أ

وأخرياً فإن أغلب ، وثانياً يف كثري من األحيان ال يؤخذ عامل النوع بشكل واضح ضمن حتليل النتائج
هذه الدراسات كانت تعين بقضايا بعيدة إىل حد ما عن جمال الصحة العامة وفهم املشكلة يف 

  .إطار اتمع
رض الوحيد الذي جرى خبصوصه مسح على املستوى القومي هو ارتفاع ضغط وقد كان امل

وتبني نتائج هذا البحث أن أكثر من ربع النساء يف مصر مصابات بارتفاع ضغط الدم . )٣٢(الدم
 سنة ٣٤-٢٥عند النساء بني % ٤,٦ويزيد انتشار هذا املرض اطرادياً عند النساء مع العمر من %) ٢٧(
 سنة ٤٥وتزيد نسبة املرض يف النساء عن الرجال بعد سن ،  سنة٧٠اء األكرب من عند النس% ٦٥إىل 

  ).١٧-١٠جدول (يف املراحل العمرية التالية % ١٧و% ٥بنسبة تتراوح بني 
تقديرات معدالت االنتشار القومية الرتفاع ضغط الدم والعالج املستخدم له وفقاً ): ١٧-١٠(جدول 

        للفئات العمرية
 الفئة العمرية استخدام العالج ارتفاع ضغط الدم

 %جمموع  %نساء  %رجال  %جمموع  %نساء  %رجال 

 ٠,٨ ١,٠ ٠,٥ ٧,٨ ٤,٦ ١١,٠  سنة٣٤-٢٥

 ٣,٦ ٤,٧ ٢,٥ ١٨,٦ ١٦,٩ ٤؟٢٠  سنة٤٤-٣٥

 ١٠,٠ ١٣,٨ ٥,٨ ٣٧,٥ ٤٠,٨ ٣٤,٠  سنة٥٤-٤٥

 ١٤,١ ١٧,٦ ١٠,٥ ٤٨,٢ ٥٥,٣ ٤٠,٩  سنة٦٤-٥٥

 ١٥,٠ ١٧,٨ ١٢,٥ ٥٩,٤ ٦٤,٨ ٥٤,٤  سنة٧٤-٦٥

 ١٣,٤ ٢٠,٣ ٦,٢ ٥٦,٦ ٦٥,٠ ٤٨,٠ سنة+ ٧٥

 ٦,٣ ٨,٢ ٤,٣ ٢٦,٣ ٢٦,٩ ٢٥,٧ التقدير القومي

 Ibrahim M. et al. Hypertension Prevalence, Awareness, Treatment and Control in Egypt: املصدر

(Results from the Egyptian National Hypertension Project – NHP) 

وكانت هذه النسبة . فقط من النساء يتناولن عالجاً للضغط% ٦ومع ذلك تبني الدراسة أن حوايل 
أقل عند النساء منها عند الرجال يف كل اموعات السنية على الرغم من أن نسبة أكرب من 

  .من الرجال%) ٢٨(مقابل %) ٤٧(النساء كن يعلمن أن مصابات باملرض 
لعرض هنا على سبيل املثال لبيان أمهية بعض األمراض غري اإلجنابية وقد أخذنا هذه الدراسة ل

وعلى أية حال فإن حتليل بيانات وفيات النساء حسب املرحلة العمرية املعروض . بالنسبة للمرأة
وإن كان ال يغين عن دراسة ، سابقاً يدل على األوزان النسبية لبعض هذه األمراض وأولوياا

  .ولعل هذا األمر يتطلب دراسة خاصة. الكلياملراضة لتحديد العبء 
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 ٦٠فيمثل عدد السكان يف سن الـ ، تعترب صغرية السن. إن النسبة العظمى للسكان يف مصر

  .من جمموع السكان% ٦فيما فوق فقط 
 من اإلناث ٢/٣فإن ، وحيث إن نسبة اإلناث للذكور متشاة إال أنه يوجد فرق كبري يف اخلصائص

وكذلك فإن الفرق النوعي يف احلالة . فقط أرامل% ١٢و. من الذكور متزوجون% ٨٧أرامل يف مقابل 
ففي الوقت الذي يفوق فيه معدل عمر اإلناث عمر الذكور إال أن مراضة ، الصحية بعد هام آخر

  .)٩(النساء يف هذه العمر تفوق مراضة الذكور
إلحساس الشخصي باملراضة واخلربة مع املرض كبار السن من املصريني مستويات ا): ١٨-١٠(جدول 

        مقسمة تبعاً للجنس
 اموع إناث ذكور املراضة

  التقييم الشخصي لإلحساس بالصحة
  ممتازة
  جيدة

  متوسطة
  ضعيفة

  املستوى الصحي مقارناً باآلخرين يف نفس العمر
  أفضل

  تقريباً نفس املستوى
  أسوأ

  ال أستطيع التحديد
  تجارب املرضية السابقةال

  ضغط الدم املرتفع
  أزمة قلبية

  أية مشاكل أخرى يف القلب
  روماتيزم

  جلطة أو شلل
  سكر
  سرطان

  كسور أو شروخ بالعظام
  هبوط

  أمراض رئوية مثل الربو
  حروق
  درن

  مشاكل يف القدمني
  قرحة يف املعدة

  مرض معدٍ أو طفيلي
  أمراض أخرى

   شهر املاضية١٢ـ عدد األمراض اليت أصبت ا خالل ال
  صفر
٣ – ١  
٤+  

   شهر املاضية١٢عدد األمراض اليت أصبت ا خالل الـ 
  املتوسط

  االحنراف املعياري

  
٦,٤  
٣٧,٧  
٤٣,٩  
١٢,٠  
٢١,٨  
٥٠,٠  
١١,٦  
١٦,٦  
١٢,٣  
٧,٠  
٦,٤  
١٦,٦  
٣,٦  
٦,٨  
٠,٥  
٥,٠  
١٥,٩  
٠,٩  
٠,٧  
٥,٢  
٢,٠  
١,٨  
٣,٦  
٩,٥  
٤٧,٠  
٤٨,٤  
٤,٦  
١,٠٢  
١,٤٢  

  
٢,٦  
٢٩,٢  
٥٧,٢  
١١,١  
١١,٣  
٥٥,٨  
١٥,٥  
١٧,٤  
٢٢,٤  
١٣,٤  
٧,٥  
٣٢,٥  
١,٩  
٨,٢  
٠,٥  
٢,٨  
١١,٨  
٠,٢  
٠,٢  
٧,٨  
٣,٥  
٢,٤  
٢,٨  
١٠,٨  
٣١,٣  
٦٣,٥  
٥,٢  
١,٣٢  
١,٤٤  

  
٤,٥  
٣٣,٥  
٥٠,٤  
١١,٦  
١٦,٦  
٥٢,٨  
١٣,٥  
١٧,٠  
١٧,٢  
١٠,٢  
٦,٩  
٢٤,٤  
٢,٨  
٧,٥  
٠,٥  
٣,٩  
١٣,٩  
٠,٦  
٠,٥  
٦,٥  
٢,٨  
٢,١  
٣,٢  
١٠,٢  
٣٩,٣  
٥٥,٩  
٤,٨  
١,١٧  
١,٤٤  

        ٨٦٥        ٤٢٥        ٤٤٠        اموع
  .Khadr, 2002. Table1: املصدر
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        مستويات اإلعاقة وقيود احلركة بني كبار السن املصريني وفقاً للجنس): ١٩-١٠(جدول 
 إمجايل إناث ذكور املقاييس

 : النسبة املئوية ملن لديهم صعوبة يف أو عدم قدرة على

 ٥٢,٠ ٦٤,٠ ٤٠,٥ السفر والتجوال والتسوق

 ٥٥,٤ ٥٠,٤ ٦٠,٢ إعداد الطعام

 ٤٦,٠ ٥٦,٥ ٣٥,٩ دفع وجر األشياء الكبرية

 ٣٢,٨ ٣٨,٤ ٢٧,٥  املشي

 ٤٨,٤ ٥٧,٦ ٣٩,٥ االحنناء والركوع

 ٤٧,٩ ٦٠,٠ ٣٦,١  كجم٥محل أشياء يتخطى وزا 

 ٤٣,٢ ٤٣,١ ٢٥,٧ ثين وفرد الذراع

 ٣٠,٣ ٣٩,١ ٢١,٨ التعامل مع أو مسك أشياء صغرية باألصابع

 تم فعلها بدرجة من الصعوبةعدد األنشطة اليت ي

 ٢٦,١ ٢٠,٥ ٣١,٦ صفر

٢٩,٨ ٢٦,٦ ٣٣,٠ ٣-١ 

١٧,٦ ١٨,٨ ١٦,٣  ٦-٤ 

٢٦,٥ ٣٤,١ ١٩,١  ٨-٧ 

 ٣,٤٧ ٤,٠٨ ٢,٨٧  متوسط عدد األنشطة

 ٣,٠٩ ٣,١٢ ٢,٩٥  االحنراف املعياري

 ٣٩,٥ ٤٢,٨ ٣٦,٤  النسبة املئوية ملن لديهم مشكالت بصرية

 ٢٤,٥ ٢٧,٨ ٢١,٤  إىل نظارات وال يتحملون شراءهاالنسبة املئوية ملن حيتاجون 

 ١٣,٢ ١٤,١ ١٢,٣  النسبة املئوية ملن لديهم مشكالت مسعية

 ٤,٧ ٦,٦ ٨,٢  النسبة املئوية ملن حيتاجون إىل معينات السمع وال يتحملون شراءها

 السلوكيات ذات اخلطورة

 ٢١,٣ ٠,٧ ٤١,١  النسبة املئوية للمدخنني حالياً

 ٨٦٥ ٤٢٥ ٤٤٠        اموع

  
        ١٩٩٦ تعداد –اخلصائص الدميجرافية كبار السن يف مصر وفقاً للنوع ): ٢٠-١٠(جدول 

 إمجايل إناث ذكور        السمات

  ٥,٧  ٥,٧  ٥,٨  النسبة املئوية لكبار السن
        )النسبة املئوية(العمر 
٤١,٠  ٤٢,٢  ٣٩,٩  ٦٤-٦٠  
٢٧,٣  ٢٥,٨  ٢٨,٧  ٦٩-٦٥  
١٨,١  ١٨,٤  ١٧,٨  ٧٤-٧٠  
١٣,٦  ١٣,٧  ١٣,٦  +٧٥  

  ٦٧,٧  ٦٧,٧  ٦٧,٨  املتوسط
  ٤٤,٩  ٤٢,٨  ٤٧,٠  النسبة املئوية يف احلضر
        (%)احلالة االجتماعية 
  ٠,٩  ١,٠  ٠,٧  (%)مل يتزوج مطلقاً 

  ٦٠,٨  ٣٢,٥  ٨٧,١  (%)متزوج 
  ٣٧,٧  ٥٦,٥  ١١,٨  (%)أرمل 
  ٠,٦  ٠,٩  ٠,٤  (%)مطلق 
  ٧٤,٣  ٨٨,٦  ٦١,٠  (%)األميون 
  ٢٠,٧  ١,٤  ٣٨,٠  (%)العاملون 

  اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: املصدر
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        يف دراسة جمتمعية بالفيوم * املراضة اإلجنابية املشخصة): ٢١-١٠(جدول 

   أمراض النساء

    عدوى القناة التناسلية السفلى-١

  %٣٩,٥  التهابات مهبلية

  %٧٥,٦ التهابات عنق الرحم املزمنة

   عليا عدوى القناة التناسلية ال-٢

 %٩,٣  التهابات احلوض
 %٥٣,٥   سقوط األعضاء التناسلية-٣
 %٢٣,٤    تآكل عنق الرحم-٤
    تغريات يف اخلاليا تدعو للشك-٥

٦-    

   )١٢٦= عدد(أمراض ذات عالقة 

  %١٥,١  تضخم يف الكبد أو الطحال-١

 %١١,٩   مسنة٢
  %٢٨,٦ )٩٠> ضغط الدم االنبساطي ( ارتفاع ضغط الدم -٣

٦,٤  ٩٩ -٩٠%  

٢٢,٢    +١٠٠% 
  %٧٦,٧   عدوى القناة البولية-٤

  %٤٦,٢   أينميا-٥

  %٢٥,٦   التريكوموناس-٦

  %١٦,٧   عدوى بلهارسيا اارى البولية-٧

  ١٢٦ – ٨٦يرتكز التشخيص على فحص عدد من النساء يتراوح بني (*) 
   )٨ و٧(جدول . ٢٠٠١، طلعت: املصدر
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إال أن الوعي الصحي ما زال يف ، ال شك أن مؤشرات صحة املرأة قد حتسنت يف العقدين األخريين
وجيب أن يشارك اتمع املدين ، حاجة إىل االرتقاء سواء للحفاظ على الصحة أو حتسينها

  .مبؤسساته ومجعياته األهلية وأفراده للنهوض ذا الوعي حلياة أفضل
فال يكفي أن نطعم األطفال ، ع املدين واحلكومة واتمع احمللي ضرورةإن الشراكة بني اتم -١

وتغري السلوك إىل ، فأكثر األمراض ليس هلا تطعيم وأسلوب املعيشة يؤثر فيها، واألمهات
االجتماعات الدورية بني اتمع احمللي واجلهات الرمسية . سلوك صحي يتطلب سنوات عديدة

فما دور كل من األطراف الثالثة حىت تتحقق . اء مستوى الصحةواتمع املدين ضرورة الرتق
 طريقة معيشة صحية للمجتمع احمللي؟

اجلهات الرمسية 
 احلكم - مثل الصحة  ( 

) اخل...  التعليم- احمللي 

اتمع املدين 
 جهات - اجلمعية ( 

) اخل... مهتمة

اتمع احمللي 

 

 - متضمناً اإلعالم –لالرتقاء مبستوى صحة املرأة فإن التعاون بني اجلهات احلكومية املختلفة  -٢
 . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةواجلمعيات األهلية ضرورة يف إطار اتفاقيات القضاء

االرتقاء بصحة املرأة الريفية وتوعيتها بأمهية الوقاية الصحية هلا وألسرا  �
  .واالعتناء بنظافة البيئة يف إطار متكامل مبشاركة اتمع

 .مشاركة املرأة من اتمع احمللي سوف يوضح املعوقات واالحتياجات الصحية هلا �
ات الصحية يف نفس املنطقة ضروري حىت يستطيع املريض االستفادة التنسيق بني القطاع -٣

 .وحىت ال در املوارد املتاحة، من اخلدمات الصحية املقدمة
التنسيق بني القطاعات الصحية والقطاعات األخرى مثل التعليم والزراعة والري واإلعالم  -٤

  .ليحىت ميكن حل مشاكل اتمع احمل، وغريها ضروري على مستوى احلي
 .االرتقاء مبستوى الرعاية الصحية األساسية وتوفري املوارد الالزمة -٥
 : أما خبصوص فريق العمل الصحي -٦

  .التدريب املستمر لألطباء واملمرضات لتحسني أداؤهم للخدمة �
 .متابعة عملهم وأدائهم �
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 أمهية التوعية الغذائية ونظافة الغذاء والتوعية عن طرق انتشار العدوى للمرأة وباألخص -٧
املرأة األمية خلفض نسبة انتشار األنيميا والطفيليات واألمراض املعدية بينهن وبني أطفاهلن 

  .وأسرهن
 .التنسيق بني اجلمعيات يف جماالت التوعية الصحية والبيئية وتبادل اخلربات بينها -٨
 .)٣٣(ثبت أن للشباب دوراً هاماً يف التطوع وبث الرسائل الصحية والبيئية -٩
األطباء يف جماالت التوعية الصحية واالتصال وتنظيم األسرة عليها أن تبدأ حماوالت تدريب  -١٠

 .أثناء دراسة الطب وليست فقط بعدها
على الدولة ووزارة الصحة والسكان أن تعطي مسئولية الوحدات الصحية الريفية إىل  -١١

 .اتمع احمللي وعليها اإلشراف الفين والتركيز على الوقاية من األمراض
 . صحي لربة املرتلعمل تأمني -١٢

تتيح العمل ، مع انتشار العوملة من املتوقع أن تنشأ باملدن مستشفيات عاملية على أرقى مستوى
أما الغالبية العظمى من ، يستطيع استخدامها األجانب واألغنياء، لألطباء واملمرضات األجانب

حيث . من التأمني الصحيإذا مل يشتركوا يف أي نوع ، فلن تستطيع أن تسدد تكلفة املرض، الناس
  .أنه من املتوقع انتشار خصخصة اخلدمات الصحية

 ٢٠٠٥خصوصاً بعد ،  اخلدمات الصحية متاحة لألغلبية العظمى من الناسلن تكون �
  .فتكلفة الدواء لن يقدر عليها سواد الشعب، TRIPSمع نفاذ اتفاقية 

 .سوف ميوت املرضى الفقراء ألم ال ميلكون تكلفة العالج �
 .ف تلجأ املرأة غري املقتدرة مرة أخرى إىل الطب الشعيبسو �
 .وتتدهور مؤشرات العمر املتوقع ووفيات الرضع واألطفال ووفيات األمهات �
 التفاقية القضاء على ١٢وكذلك املادة ،  حلقوق اإلنسان٢٥ و٢١بل هذا سينايف املادة  �

 .كافة أشكال التمييز ضد املرأة
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ومع نشأة الصناعة . ميثل اإلنسان العامل اللبنة األوىل يف طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية
 وإن كان العمل بالنسبة إىل اإلنسان إحدى ضرورات –وتطورها يف الدول الصناعية بدا واضحا أنه 

 بيئة العمل يف كثري من األحيان حتتوى على عوامل متباينة تشكل خطورة على  إال أن–احلياة 
  .صحة العاملني ورفاهيتهم

 لكي يصل الطبيب إىل التشخيص الصحيح يف كثري من –وقد الحظ أبوقراط منذ زمن بعيد أنه 
  .)١( جيب عليه أن يتعرف على العوامل املختلفة اليت حتيط باملريض يف مكان عمله–األحيان 

 كتابه Bernardino Ramazziniرامازيىن . وىف القرن الثامن عشر ألف العامل اإليطايل الشهري ب
  .)٢(الشهري عن األمراض املهنية يف املهن املختلفة

وكان اهلدف الرئيسي هو توفري بيئة ، وقد نشأ علم الصحة املهنية مواكبا لتطور الصناعة
  .قاية العاملني من خماطر املهنةوو Safe work environmentالعمل اآلمنة 

وقد عرفت اللجنة املشتركة من منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية يف اجتماعها 
 الصحة املهنية بأا األنشطة اليت دف إىل حتسني واالحتفاظ بأعلى درجات )٣(١٩٥٠سنة 

 Promotion andالرفاهية البدنية والنفسية واالجتماعية للعاملني يف مجيع املهن 

maintenance of the highest degree of physical, mental and social well being of 

workers in all occupations  وذلك عن طريق محايتهم من أخطار املهنة ومن كافة املؤثرات
على الصحة يف مكان العمل ووضع العامل يف مكان العمل الذي يتناسب مع قدراته البدنية 

وجدير بالذكر أن هذه املهن ال تشمل املهن الصناعية فحسب بل تشمل . الذهنية والنفسيةو
  .أيضا الزراعة والتجارة واألعمال الكتابية واإلدارة وغري ذلك

وتشري إحصائيات منظمة العمل الدولية إىل أن اخلسائر بسبب إصابات العمل يف إجنلترا خالل 
وأن هذه اخلسائر يف الواليات ،  ثالثة أضعاف خسائر احلربسنوات احلرب العاملية الثانية بلغت

 كانت هناك يف الواليات ١٩٤٤ويف سنة . املتحدة بلغت أكثر من سبعة أضعاف خسائر احلرب
وىف نفس . املتحدة أكثر من ستة ماليني إصابة عمل وأكثر من نصف مليون حالة مرض مهين

ر بسبب إصابات العمل ما بني تكلفة أيام الغياب  بليون دوال١٢١العام أنفقت الواليات املتحدة 
وجدير بالذكر أنه يف الدول النامية يكون . )٤(وخسائر اإلنتاج وتكاليف العالج واملصروفات اإلدارية

  .حجم مشكلة إصابات العمل واألمراض املهنية أكرب بكثري منه يف الدول املتقدمة وأكثر تكلفة
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" السالمة أوالً"ى حبماية العامل وتأمني سالمته وظهر شعار وهلذا اهتمت الدول الصناعية الكرب
Safety firstًوليس اإلنتاج أوال .  

 أنشئت أول هيئة ١٨٣٠ يف إجنلترا وىف سنة ١٨٠٢وقد ظهر أول قانون حلماية العاملني سنة 
 يف سويسرا ١٨٤٠للتفتيش على املصانع مث ظهرت تشريعات للصحة والسالمة املهنية سنة 

  . يف الواليات املتحدة وتالها سن قوانني مشاة يف كثري من الدول األخرى١٨٧٧ويف ، اركوالدامن

 للتأمني ضد إصابات العمل وكان ١٩٣٦ لسنة ٦٤ فقد صدر ألول مرة القانون رقم )٥(أما يف مصر
األمر الذي كان ، على العامل أن يثبت خطأ صاحب العمل حىت يكون له حق التعويض عن اإلصابة

 بشأن التأمني اإلجباري ضد إصابات ٨٦ صدر القانون رقم ١٩٤٢ويف سنة . لصعوبة مبكانمن ا
 حيث أنشئت ١٩٥٢العمل لضمان حقوق العاملني وتولت شركات التأمني هذه املهمة حىت سنة 

وتطور . مؤسسة التأمني واالدخار اليت حتولت بعد ذلك إىل اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية
ات العمل من خالل تعديالت عديدة فأضيفت أمراض املهنة إىل إصابات العمل سنة تأمني إصاب

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وانتهت التعديالت املختلفة إىل القانون احلايل رقم ) ١١٧قانون رقم  (١٩٥٠
وتعديالته الذي اعترب أن إصابة العمل هي كل إصابة تقع أثناء العمل أو بسببه مبا يف ذلك إصابات 

  .مراض املهنية واألمراض النامجة عن اإلجهاد واإلرهاقالطريق واأل

 والذي اختص الباب اخلامس منه برعاية صحة العاملني ٩١ صدر قانون العمل رقم ١٩٥٩وىف سنة 
 لسنة ١٣٧وقد مت تعديله فيما بعد بالقانون رقم . وتنظيم إجراءات الصحة والسالمة املهنية

١٩٨١.  

  مراض املهنيةاخلسائر بسبب إصابات العمل واأل
 وبناء على تقرير اإلدارة ١٩٩٣يف تقرير لشعبة القوى العاملة باالس القومية املتخصصة سنة 

 وردت احلقائق التالية للداللة )٦(١٩٨٣العامة للسالمة والصحة املهنية بوزارة القوى العاملة سنة 
  : ١٩٨٣ عام على حجم اخلسائر االقتصادية بسبب إصابات العمل وأمراض املهنة خالل

  عامل   ١٣٠٥٩٣٠٠        عدد العاملني

  جنيه      ٤,٠٦٠  )١٩٨٣حبساب سنة (متوسط األجر اليومي 

  يوما  ٢٢٢٤٠٩٩٣  عدد األيام الضائعة بسبب إصابات العمل

  جنيهاً   ٩٠٢٩٨٤٣١    تكاليف أيام االنقطاع بسبب اإلصابة

  جنيهاً   ٩٣٨٨٣٤٤  التعويضات النامجة عن اإلصابة والوفاة

  جنيهاً   ٣٥٨٥٨٦٣  )األيام املفقودة(األمراض املهنية تكاليف 

  جنيهاً   ٦٩٩٤٦٧٤٦  تكاليف العالج لإلصابات واألمراض املهنية

  جنيهاً   ١٧١٢١٩٣٨٤      جمموع اخلسائر املباشرة

تساوى مخسة أضعاف اخلسائر املباشرة لتبني لنا ) احلد األدىن(فإذا اعتربنا أن اخلسائر غري املباشرة 
وال شك . ١٩٨٣سائر املباشرة وغري املباشرة يتعدى املليار جنيه سنويا بتقدير سنة أن جمموع اخل
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وزادت بناء على ذلك ، أنه منذ ذلك التاريخ زادت جماالت العمالة وزادت األجور وتكاليف العالج
  .اخلسائر النامجة عن إصابات العمل وأمراض املهنة

  التشريعات يف جمال الصحة والسالمة املهنية
 دف التشريعات يف جمال الصحة والسالمة املهنية إىل توفري بيئة العمل اآلمنة واحلفاظ على

وتوفري الرعاية الصحية واليت تضمن االكتشاف ، صحة وسالمة العاملني يف أعلى درجات اللياقة
وتعويض ، املبكر لألمراض واإلصابات املهنية وعالجها ومنع أو التقليل من العجز الناتج عنها

  .والعمل على وضع العامل املناسب يف العمل املناسب، لعامل يف حالة العجز عن العملا

 والذي ينظم العالقات ١٩٨١ لسنة ١٣٧والتشريع األساسي يف جمال العمل هو قانون العمل رقم 
عقد العمل الفردي وتنظيم تشغيل العاملني وساعات العمل : اخلاصة بتشغيل العاملني

وحيتوى . عاملني واألجور واملكافآت واجلزاءات وغري ذلك من موضوعات العمالةواإلجازات وحقوق ال
القانون يف الباب اخلامس على كافة اجلوانب املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية مبا يف ذلك وسائل 
وقاية العاملني من املخاطر املهنية وتوفري وسائل اإلسعافات األولية والرعاية الطبية وتنظيم 

 معدال ١٩٨١ لسنة ١٣٧وقد صدر القانون رقم . ة املشرفة على صحة وسالمة العاملنياألجهز
  .١٩٥٩ الصادر يف سنة ٩١لقانون العمل رقم 

وملا لصناعة التعدين من وضع خاص من حيث قسوة ظروف العمل واملخاطر اليت يتعرض هلا 
. ني يف املناجم واحملاجر اخلاص بتشغيل العامل٢٧ القانون رقم ١٩٨١العاملون فقد صدر يف سنة 

،  عالقات العمل فيما يتعلق بالعمل يف تلك الصناعات– على غرار قانون العمل –وينظم القانون 
  .وقد احتوى أيضا على مواد خاصة بالصحة والسالمة املهنية يف صناعة التعدين

شكل اهتماما وهذان القانونان ينظمان بصفة أساسية النواحي الوقائية يف أماكن العمل واليت ت
  .رئيسيا للمتخصصني يف هذا اال

وىف مرحلة الترخيص بإنشاء احملال الصناعية والتجارية وغريها تراعى اشتراطات الصحة 
والسالمة للعاملني واجلمهور ويشترك يف إصدار التراخيص جلنة يشارك فيها مسئولو الصحة 

يص ومراعاة اشتراطات الصحة والسالمة وينظم عملية إصدار التراخ. والقوى العاملة يف احملليات
  . والقرارات املنفذة له والتشريعات املتعلقة به١٩٥٤ لسنة ٤٥٣القانون رقم 

ومهما بلغت األنشطة الوقائية من الكمال فإن إصابات العمل وأمراض املهنة تظل أمرا حمتمل 
وقد تطورت حىت  ،ومل تغفل التشريعات املصرية تأمني العاملني ضد إصابات العمل. احلدوث

 وتعديالته والذي يتناول االكتشاف املبكر ألمراض املهنة ١٩٧٥ لسنة ٧٩انتهت إىل القانون رقم 
وذلك عن طريق تأمني ، ويوفر العالج والتأهيل والتعويض عن العجز يف حاالت اإلصابة واملرض املهين

جية لألمراض غري املهنية ويشمل هذا القانون أيضا تنظيم إجراءات اخلدمة العال. إصابات العمل
  ). التأمني الصحي(عن طريق تأمني املرض 

  . يتناول اجلوانب العالجية سواء لألمراض املهنية أم غري املهنية١٩٧٥ لسنة ٧٩ويالحظ أن القانون 
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وهناك بعض تشريعات أخرى مكملة للقوانني اليت تتناول اجلوانب الوقائية وذلك يف حاالت خاصة 
  .عاعات املؤينة وتداول املبيدات واستعمال اآلالت احلرارية واملراجل البخاريةمثل التعرض لإلش

وبه القليل من املواد اليت ،  املسائل املتعلقة بالبيئة العامة١٩٩٤ لسنة ٤ويتناول القانون رقم 
  .تتناول بيئة العمل وحتتوى الالئحة التنفيذية على املعايري ومستويات التعرض املسموح ا

  : التشريعات يف جمال الصحة والسالمة املهنية ما يأيتوتشمل 

  :  والقرارات الوزارية املنفذة له١٩٨١ لسنة ١٣٧ قانون العمل رقم – ١
  : وفيما يلي األجزاء اخلاصة به، ويعترب القانون الرئيسي يف جمال الصحة والسالمة املهنية

نطبق على مجيع أماكن العمل دون خالفا لبقية مواد القانون فإن هذا الباب ي: الباب اخلامس
  ).القطاع العام والقطاع اخلاص وقطاع األعمال العام والعاملني باهليئات احلكومية(استثناء 

 ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣يتناول اختيار املوقع وإجراءات الترخيص وفقا للقانون رقم : الفصل الثاين
  .والقرارات الوزارية املنفذة له

حيث يكون صاحب العمل ) ١٢٠– ١١٥املواد ( بيئة العمل اآلمنة  توفريالفصل الثالثويتناول 
مسئوال عن ذلك وكذلك عن تعريف العاملني بأخطار املهنة وتوفري وسائل الوقاية هلم مبا يف ذلك 

  .وسائل الوقاية الشخصية وتدربيهم على استعماهلا وصيانتها

ية مبا يف ذلك سالمة املبىن  تفاصيل وسائل الوقا١٩٨٣ لسنة ٥٥القرار الوزاري رقم ويوضح 
واحتياطات الوقاية من احلريق وكذلك الوقاية من املخاطر الكيميائية وامليكانيكية والطبيعية 

وقد أحلق ذا القرار املستويات املأمونة للوطأة احلرارية وشدة . واملخاطر املتعلقة بأعمال املقاوالت
  .ازات واألتربة املسموح ا يف بيئة العملاإلضاءة والضوضاء وتركيز املواد الضارة مثل الغ

وتنص التشريعات على أنه جيوز للجهة اإلدارية األمر بإغالق املنشأة كليا أو جزئيا إذا مل تتبع 
  .املستويات املنصوص عليها يف القرار إذا كان ذلك يشكل خطرا على الصحة

بتدائي للعاملني بواسطة اهليئة  على ضرورة إجراء الفحص الطيب اال من القانون١١٦املادة وتؤكد 
قرار وحتقيقا ملبدأ وضع العامل املناسب يف العمل املناسب فقد صدر . العامة للتأمني الصحي

وقد أكد .  بتحديد مستويات اللياقة الصحية لألعمال املختلفة١٩٨٣ لسنة ١٣٣ وزير الصحة رقم
 املعرضني للمخاطر املهنية القرار على ضرورة إجراء بعض الفحوص الطبية اخلاصة للعاملني

 حىت ميكن أن تستعمل نتائج هذه الفحوص للمقارنة - أثناء الفحص الطيب االبتدائي–املختلفة 
وإن كانت هذه ، عند إجراء الفحص الطيب الدوري دف االكتشاف املبكر لألمراض املهنية

  .الفحوص قلما جتري أثناء الفحص الطيب االبتدائي

 اخلدمات الطبية ووسائل اإلسعاف والتغذية واإلسكان واملواصالت كما ينص بعالفصل الراويتناول 
على أن تلتزم املنشأة بإجراء الفحص الطيب الدوري للعاملني املعرضني للمخاطر املهنية وذلك 

  .بواسطة اهليئة العامة للتأمني الصحي

 ١٣٧ذ القانون رقم  أمور التفتيش على أماكن العمل للتأكد من تنفيالفصل اخلامسويتناول 
 وكذلك للتأكد من تنفيذ اشتراطات الصحة والسالمة املهنية الىت تنص عليها ١٩٨١لسنة 
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ويتم التفتيش بصفة دورية بواسطة . ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣بعض التشريعات األخرى مثل القانون رقم 
المة والصحة أفراد جهاز التفتيش التابع لوزارة القوى العاملة واملكون من اإلدارة العامة للس

ويبلغ عدد أفراد . املهنية ومكاتب السالمة والصحة املهنية مبديريات القوى العاملة باحملافظات
هلم صفة ،  فردا بني كيميائي ومهندس وطبيب٩٦٦جهاز التفتيش على مستوى اجلمهورية 

دات ويتم تدريبهم دوريا لرفع مستوى األداء وكذلك تزويدهم بأجهزة ومع، الضبطية القضائية
وألفراد اجلهاز إجراء الفحوص البيئية والطبية يف املنشآت . لقياس املخاطر وتقييم بيئة العمل

للتأكد من سالمة بيئة العمل وكذلك لفحص أية شكوى من املواطنني أو العاملني بشأن مشاكل 
  .بيئة العمل

شكيل وتدريب  بإنشاء وتكوين وت١٩٩١ لسنة ١١٦الفصل السادس والقرار الوزاري رقم وخيتص 
أجهزة السالمة والصحة املهنية باملنشآت واختيار وعدد ومؤهالت أفرادها وكذلك حتديد جهات 

كما تطرق التشريع إىل إنشاء جلان لألمن الصناعي يف املنشآت وحتديد اختصاصاا . تدريبهم
  .وتكوينها

 العاملة عن األمراض  املنشآت بإخطار مديريات القوى١٩٩٣ لسنة ٧٥القرار الوزاري رقم ويلزم 
واإلصابات املهنية واحلوادث اجلسيمة وكذلك األمراض غري املهنية واألمراض املزمنة إذا كان عدد 

  . عامال فأكثر٥٠العاملني يف املنشأة 

الس االستشاري األعلى "  على أن ينشأ بقرار من رئيس اجلمهورية الفصل السابعوينص 
ة وزير القوى العاملة ويضم ممثلني عن اجلهات املعنية وخيتص برئاس" للسالمة والصحة املهنية 

 ١١٤قرار رئيس اجلمهورية رقم (برسم السياسات يف هذا اال والتنسيق بني اجلهات العاملة فيه 
كما نص القانون على تشكيل جلان استشارية للسالمة والصحة املهنية يف ، )١٩٨٤لسنة 

  .احملافظات

قرارات وزير القوى العاملة رقم وقد صدرت يف هذا الشأن ، يل األحداث تشغالباب السابعوينظم 
وكذلك ينظم هذا الباب تشغيل النساء . ١٩٨٢ لسنة ١٤و، ١٩٨٣ لسنة ١٣و، ١٩٨٢ لسنة ١٢

وقد صدرت ذا الشأن قرارات وزير القوى ، وإنشاء دور حضانة، ومنحهن إجازة وضع مدفوعة األجر
  .١٩٨٢ لسنة ٣٠و، ١٩٨٢ لسنة ٢٣العاملة رقم 

ويقوم مفتشو . ويف وزارة القوى العاملة إدارة لعمالة األطفال تقوم حبصر لألحداث العاملني
السالمة والصحة املهنية مبراقبة تنفيذ التشريعات اخلاصة باألحداث العاملني يف الورش 

  .الصغرية

 على مواد ١٩٩٦ لسنة ١٢فقد احتوى قانون الطفل رقم ، ويف جمال الرعاية الصحية لألطفال
وكذلك يتم إعفاؤهم من . تعىن بتقدمي الرعاية الصحية هلم مبا يف ذلك الفحص الطيب الدوري

 بناءً على –دفع أية رسوم عند استخدام مراكز الرعاية الصحية األساسية التابعة لوزارة الصحة 
  .قرار وزير الصحة والسكان

الصحة املهنية والرعاية ( وزارة الصحة ويتم يف جمال رعاية األطفال العاملني التنسيق بني
  .والس القومي لألمومة والطفولة) األساسية
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املنشأ بالقرار " املركز القومي لدراسات األمن الصناعي " ويدعم أعمال وزارة القوى العاملة 
 ويتبع وزير القوى العاملة مباشرة وخيتص بالدراسات والبحوث ١٩٦٩ لسنة ٩٣٢اجلمهوري رقم 

  . اخلدمات امليدانية والتدريب ذي املستوى العايل والتخصصيوتقدمي

  :  بشأن تشغيل العاملني يف املناجم واحملاجر١٩٨١ لسنة ٢٧ القانون رقم -٢
وينص القانون من بني مواده على إجراء الفحص الطيب االبتدائي للعاملني وكذا فحص الصدر 

كما يوضح إجراءات األمن ، اشرة لألتربةشهور للمعرضني بصفة مباشرة أو غري مب٦باألشعة كل 
ويالحظ أن . الصناعي ويتناول أمور اإلسكان والتغذية والرعاية الطبية لعمال املناجم واحملاجر

  .الالئحة التنفيذية للقانون مل تصدر بعد

 بشأن تراخيص احملال الصناعية والتجارية وغريها ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣ القانون رقم -٣
  : للراحة واملضرة بالصحة والقرارات املتعلقة بهمن احملال املقلقة 

ينظم القانون بصفة عامة إجراءات ترخيص احملال املشار إليها وحيتوى على اشتراطات الصحة 
 بشأن ١٩٧٦ لسنة ٩٩١القرار اجلمهوري رقم وقد صدر أيضا يف هذا اال . والسالمة املهنية

 هذه االشتراطات عند الترخيص للمحال بواسطة وتراعى. إجراءات األمن الصناعي يف هذه احملال
  .ممثلي وزارات اإلسكان والصحة والقوى العاملة على املستوى احمللى

 على اشتراطات السالمة والصحة املهنية يف ١٩٧٥ لسنة ٣٨٠قرار وزير اإلسكان رقم وقد نص 
ىن والسقف والتهوية أنواع متعددة من املنشآت مبا يف ذلك مواد البناء واألرضيات وارتفاع املب

وقد مشلت . واإلضاءة واملرافق الصحية والتوصيالت الكهربائية واحتياطات احلريق وغري ذلك
  . نشاطا مهنيا١٨٠اجلداول املرفقة بالقرار حوايل 

 لسنة ٢٥ املعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩ قانون التأمني االجتماعي رقم -٤
  :  والقرارات املنفذة له١٩٧٧

  . تأمني إصابات العمل والتأمني الصحي- إىل جانب التأمينات االجتماعية األخرى-لقانون ويشمل ا

ويشمل تأمني إصابات العمل مجيع العاملني يف احلكومة والعاملني الذين ينطبق عليهم قانون 
وميول تأمني إصابات العمل .  مع بعض االستثناءات– عاما فأكثر ١٨العمل والذين بلغوا من العمر 

ويوفر التأمني خدمات االكتشاف املبكر لألمراض املهنية وعالج هذه األمراض . احب العملص
واإلصابات املهنية وتعويض األجر يف حالة العجز املؤقت وكذلك التعويض يف حالة العجز املستدمي 

  .والوفاة أو التقاعد ألسباب مهنية وكذلك خدمات التأهيل

 تعرضا مهنيا وميكن ٢٩ – على سبيل احلصر –والذي حيتوى وملحق بالقانون جدول أمراض املهنة 
والعاملون املعرضون هلذه التعرضات جيرى فحصهم دوريا . تعديله بالزيادة بقرار من وزير التأمينات

رقم  قرار وزير التأميناتوينظم إجراءات الفحص ودوريته ، بغرض االكتشاف املبكر لألمراض املهنية
 وتتوىل اهليئة العامة للتأمني الصحي إجراء .٧٨ لسنة ٧٨لقرار رقم با املعدل ١٩٧٧  لسنة٢١٨

الفحص الطيب الدوري واكتشاف وعالج وتأهيل املرضى واملصابني وتقدير نسب العجز ومنح 
  .اإلجازات املرضية
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وباإلضافة إىل األمراض املدرجة يف جدول األمراض املهنية فإن األمراض املتسببة عن اإلجهاد 
 قرارات وزير التأمينات رقمكن اعتبارها من األمراض املهنية حتت ظروف معينة تنظمها واإلرهاق مي

  لسنة١٦١ ورقم ١٩٨٢ لسنة ٣٦ ورقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٦بالقرارات رقم  واملعدل ١٩٧٧ لسنة ٢٣٩
١٩٨٢.  

وميول خدمات التأمني الصحي صاحب العمل والعامل بنسب حمددة وتقدم اخلدمة الطبية اانية 
 وذلك ١٩٦٤ لسنة ١٢٠٩بالقرار اجلمهوري رقم األغلب اهليئة العامة للتأمني الصحي املنشأة يف 

ويشرف على أعمال اهليئة وزير الصحة . باإلضافة إىل إجراء الفحص الطيب االبتدائي والدوري
  .والسكان

ات  تقدمي خدم– حتت ظروف معينة – للمنشآت ١٩٧٧ لسنة ٣٩٣قرار وزير الصحة رقم وقد أجاز 
التأمني بالنسبة لألمراض املهنية وغري املهنية شريطة أن تكون اخلدمة على مستوى ترضى عنه 

  .اهليئة

 للعاملني يف احلكومة ووحدات اإلدارة احمللية واهليئات العامة ١٩٧٥ لسنة٣٢يتيح القانون رقم و
 على ١٩٧٥ لسنة ٧٩واملؤسسات العامة االنتفاع بنظام العالج التأميين الذي يتيحه القانون رقم 

  .باإلضافة إىل رسم رمزي يؤديه عند االنتفاع باخلدمة%) ٠,٥(أن يدفع املنتفع اشتراكا خمفضا 

وهناك العديد من القوانني والقرارات الوزارية وقرارات رؤساء اهليئة العامة للتأمني الصحي 
  .املنظمة خلدمات التأمني الصحي وتأمني إصابات العمل

 بشأن استعمال اإلشعاعات املؤينة ١٩٦٠ لسنة ٥٩ري رقم  القرار اجلمهو-٥
  : والوقاية من أخطارها

" املكتب التنفيذي للوقاية من اإلشعاعات املؤينة"ينفذ هذا القانون الذي جتاوز عمره األربعني عاما 
وخيتص املكتب . والذي يعاىن من نقص يف عدد وتدريب العاملني به، التابع لوزارة الصحة والسكان

الترخيص وتنظيم استعمال مصادر اإلشعاعات املؤينة ويعطى هذا االختصاص هليئة الطاقة ب
النووية فيما خيتص باملصادر املفتوحة ولوزارة الصحة فيما خيتص باملصادر املغلقة وأجهزة 

وينظم املكتب عمليات الترخيص باالسترياد لألفراد واملؤسسات وحيدد مؤهالت وتدريب . األشعة
ويقوم العاملون يف املكتب . العاملني يف هذا اال ويؤكد على استعمال وسائل الوقايةاألفراد 

بالتفتيش وحفظ امللفات اخلاصة باملصادر والتأكد من رعاية صحة العاملني واجلمهور ومن 
  .التخلص اآلمن من تلك املصادر أو إعادة تصديرها

ص للمنشآت املعدة  بشأن الترخي١٩٨٦ لسنة ١٧٤ قرار وزير الصحة رقم -٦
  : ملقاومة اآلفات

ينظم القرار عملية الترخيص لألشخاص واملؤسسات العاملة يف جمال مقاومة اآلفات واملؤهالت 
  .املطلوبة للعاملني ذه األعمال والشروط الصحية الواجب توافرها وإجراءات السالمة

  : ية واملراجل البخارية بشأن إقامة وإدارة اآلالت احلرار١٩٧٧ لسنة ٥٥ القانون رقم -٧
  . يوضح القانون االشتراطات الواجب توافرها يف هذه اآلالت واملراجل لتحقيق السالمة للعاملني
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  .ويقوم بالتفتيش على تنفيذ هذا القانون جهاز التفتيش التابع لوزارة القوى العاملة

ادرة  بشأن محاية البيئة والئحته التنفيذية الص١٩٩٤ لسنة ٤ القانون رقم -٨
  : ١٩٩٥ لسنة ٣٣٨بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 

ينص القانون يف مادته األوىل على أن يعمل بأحكامه مع مراعاة القواعد واألحكام الواردة يف 
إصدار املعدالت والنسب ، كل فيما خيصه، ويف املادة الثانية أوكل إىل الوزراء، القوانني اخلاصة

  .ين من القانونالالزمة لتنفيذ أحكام الباب الثا

وفيما يتعلق ببيئة . وتتناول معظم مواد القانون األمور اليت تضمن عدم تلوث البيئة اخلارجية
  : العمل فهناك بعض املواد اليت تناولت هذا اجلانب

 عند استخدام مبيدات اآلفات أو أي مركبات -تتناول الشروط والضوابط والضمانات : ٣٨مادة 
  . اليت تكفل عدم تعرض اإلنسان أو احليوان أو النبات أو جمارى املياه–كيميائية أخرى ألي غرض 

  .عند حرق الوقود جيب أن تكون امللوثات الناجتة يف احلدود املسموح ا: ٤٠مادة 

  .تنص على عدم جتاوز شدة الصوت الناتج من معدات اإلنتاج احلدود املسموح ا: ٤٢مادة 

حتياطات لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات اهلواء داخل مكان على صاحب العمل اختاذ اال: ٤٣مادة 
العمل إال يف احلدود املسموح ا وأن يوفر سبل احلماية للعاملني تنفيذا لشروط 

  .السالمة والصحة املهنية

دف إىل احملافظة على درجيت احلرارة والرطوبة داخل مكان العمل يف احلدود املسموح : ٤٤مادة 
  .ا

  .اول وية األماكن املغلقة وشبه املغلقةتتن: ٤٥مادة 

  .منع التدخني يف األماكن املغلقة: ٤٦مادة 

  .حتديد مستويات التعرض للنشاط اإلشعاعي: ٤٧مادة 

وقد احتوت الالئحة التنفيذية على املستويات املسموح ا للوطأة احلرارية والضوضاء وامللوثات 
  .يف بيئة العمل

بتنفيذ ومراقبة تشريعات السالمة والصحة اجلهات واهليئات املعنية 
  املهنية
  : وزارة القوى العاملة واهلجرة ومديريات القوى العاملة يف احملافظات .١

وتقوم مبراقبة تنفيذ قانون العمل وقانون تشغيل العاملني باملناجم واحملاجر والتفتيش الدوري على 
يضا مبراقبة تنفيذ التشريعات كما يقوم مفتشو السالمة والصحة املهنية أ. أماكن العمل

 والقرار اجلمهوري ١٩٥٤ لسنة٤٥٣األخرى املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية مثل القانون رقم 
  .١٩٧٧ لسنة ٥٥ والقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٣٨٠ وقرار وزير اإلسكان رقم ١٩٧٦ لسنة ٩٩١رقم 

لسالمة والصحة املهنية يف ويراقب مفتشو السالمة والصحة املهنية كذلك أعمال جلان وأجهزة ا
  .املنشآت
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ويتبع وزير القوى العاملة واهلجرة املركز القومي لدراسات األمن الصناعي املنشأ بالقرار اجلمهوري 
  .وخيتص املركز بالدراسات والبحوث وتقدمي اخلدمات امليدانية والتدريب. ١٩٦٩ لسنة ٩٣٢رقم 

 تطبيقا –على للسالمة والصحة املهنية املنشأ ويرأس وزير القوى العاملة الس االستشاري األ
وخيتص الس بالتنسيق بني الوزارات . ١٩٨٤ لسنة ١١٤ بالقرار اجلمهوري رقم –لقانون العمل 

كذلك نص القانون على إنشاء جمالس . واهليئات العاملة يف جمال السالمة والصحة املهنية
  .استشارية مشتركة يف احملافظات

  :  اهليئة القومية للتأمينات االجتماعية– االجتماعية وزارة التأمينات .٢
 وتعديالته فيما خيتص بتأمني إصابات ١٩٧٥ لسنة ٧٩وتقوم بتنفيذ قانون التأمني االجتماعي رقم 

. العمل والعالج والتأهيل والتعويض عن إصابات العمل واألمراض املهنية والفحص الطيب الدوري
تعلقة باحلقوق املادية وتتوىل اهليئة العامة للتأمني الصحي وتتوىل اهليئة أساسا اجلوانب امل

  .النواحي الطبية

  : وزارة الصحة والسكان واهليئة العامة للتأمني الصحي .٣
تقوم اإلدارة العامة للصحة املهنية ومديريات الصحة املهنية باحملافظات ببحث شكاوى املنشآت 

وث امليدانية وإعطاء التوصيات وتدريب الكوادر واملواطنني فيما يتعلق بأماكن العمل وعمل البح
  . العاملة يف هذا اال

 ١٩٩٠ لسنة ٤٩كما يقوم مركز الرصد البيئي ودراسات بيئة العمل املنشأ بقرار وزير الصحة رقم 
  .بإجراء الدراسات امليدانية وحبث مشكالت بيئة العمل

  .١٩٦٠ لسنة ٥٩على تنفيذ القرار رقم ويشرف املكتب التنفيذي للوقاية من اإلشعاعات املؤينة 

  : ويشرف وزير الصحة والسكان على اهليئة العامة للتأمني الصحي اليت ختتص مبا يأيت

الفحص الطيب االبتدائي للعاملني بالدولة وتطبيق مستويات اللياقة الصحية الواردة بقرار  -
  .١٩٨٣ لسنة ١٣٣وزير الصحة رقم 

عرضني للمخاطر املهنية الواردة يف جدول أمراض املهنة الفحص الطيب الدوري للعاملني امل -
  .امللحق بقانون التأمني االجتماعي

  .التشخيص والعالج والتأهيل وتقدير نسب العجز لإلصابات واألمراض املهنية -

واهليئة مرخص هلا بأداء خدمات طبية بأجر . تقدمي خدمات التأمني الصحي للعاملني -
  .١٩٦٧ لسنة ٢٣٢٣رقم مبقتضى قرار رئيس اجلمهورية 

  : وزارة اإلسكان واملرافق .٤
 بتنفيذ القانون رقم – بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والقوى العاملة واحلكم احمللى –وتقوم 
 بشأن الترخيص بإنشاء املؤسسات الصناعية والقرارات األخرى املتعلقة ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣

  .بالسالمة والصحة املهنية
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  : وزارة الزراعة .٥
تشارك معها وزارة الصحة يف اللجنة العليا للمبيدات واليت تم بدراسة مسية املبيدات 
والتأكد قبل التصريح باستعماهلا يف البالد من أن تأثريها على صحة العاملني واجلمهور يف احلدود 

  .املقبولة

  .يم للمبيداتوتشترك مع وزارات الصحة والسكان والقوى العاملة يف التوعية بشأن التداول السل

  : وزارة الصناعة .٦
تشترك مع وزارات أخرى منها وزارات اإلسكان والقوى العاملة يف اإلشراف على تنفيذ القانون رقم 

 بشأن ١٩٨١ لسنة ٢٧ بشأن اآلالت احلرارية واملراجل البخارية وكذلك القانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٥
  . تشغيل العاملني يف املناجم واحملاجر

  : لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة برئاسة جملس الوزراءوزارة الدولة  .٧
  . بشأن محاية البيئة١٩٩٤ لسنة ٤تقوم بتنفيذ القانون رقم 

  : وزارة الداخلية .٨
  .تساهم الوزارة بأجهزا املختلفة يف تنفيذ كافة القوانني

ع املدين يف  بشأن أجهزة الدفا١٩٨٢ لسنة ١٠٧وتقوم مصلحة الدفاع املدين بتنفيذ القانون رقم 
  .املنشآت الصناعية

  : أجهزة معاونة .٩
  : تعاون يف حتقيق أهداف السالمة والصحة املهنية اجلهات اآلتية

  .اجلامعات واملراكز البحثية واملعاهد العلمية �

  : االحتاد العام لنقابات عمال مصر وبه أمانة متخصصة لألمن الصناعي ويتبعه �

  ها شعبة السالمة والصحة املهنيةاجلامعة العمالية بشعبها املختلفة ومن -

املؤسسة الثقافية العمالية ويتبعها معهد األمن الصناعي الذي يقوم بتدريب  -
وهواجلهة ، األخصائيني والفنيني وأعضاء جلان السالمة والصحة املهنية باملنشآت

  .املعتمدة من وزارة القوى العاملة للقيام ذا التدريب

هلا انعكاسات إجيابية على السالمة والصحة أنشطة ولبعض الوزارات األخرى  .١٠
 أكادميية البحث العلمي –املهنية منها وزارات التعليم والتعليم العايل والبحث العلمي 

  . ووزارة اإلعالم–والتكنولوجيا 
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 االقتصادي  سنة فأكثر حسب النشاط١٥ يوضحان توزيع العاملني من سن ٢و١اجلدوالن رقم 

  . )٧(١٩٩٦واملهنة والنوع يف ريف وحضر مجهورية مصر العربية طبقا لنتائج تعداد سنة 

 مليون ١٥،٨ وعددهم حوايل – سنة فأكثر ١٥ أن من جمموع العاملني من سن ١يبني اجلدول رقم 
ألخذ يف وذلك مع ا% ٣١ مليون عامل أي ٤،٩ فإن العاملني يف املهن الزراعية ميثلون حوايل –عامل 

 سنة أكثر بدرجة كبرية يف األعمال الزراعية منها يف املهن ١٥االعتبار أن عمالة األطفال حتت سن 
  .األخرى

 كما يتبني ذلك من حسابات – وخاصة إصابات العمل –وختتلف درجة التعرض للمخاطر املهنية 
  . معدل التكرار ومعدل الشدة لإلصابات يف املهن املختلفة

عدد الساعات اليت عملها مجيع ÷ مليون × عدد اإلصابات خالل عام = حلوادث معدل تكرار ا(
  ).العاملني خالل نفس الفترة الزمنية

عدد الساعات اليت عملها مجيع  ÷ ١٠٠٠× عدد أيام الغياب خالل عام = معدل شدة احلوادث (
  ).العاملني خالل نفس الفترة

يف بعض األنشطة االقتصادية من واقع نتائج  معدل تكرار وشدة احلوادث ٣ويوضح اجلدول رقم 
 عامال ٥٠ يف املنشآت اليت يعمل ا ١٩٩١دراسة أجريت بواسطة وزارة القوى العاملة يف سنة 

  ). ١٠جدول رقم ( فأكثر 

 أن أعلى معدل لتكرار احلوادث يف الصناعات التحويلية تليها صناعة ٣ويتبني من اجلدول رقم 
يف حني ، مث األعمال الزراعية، فمهن التجارة والفنادق واملطاعم، اإلنشاءاتالتعدين فصناعة البناء و

أن معدل شدة احلوادث أعلى يف صناعة التعدين مث الصناعات التحويلية مث البناء واإلنشاءات وهي 
  .األقل يف املهن الزراعية

وريف اجلمهورية  توزيع العاملني حسب املهن يف األنشطة املختلفة يف حضر ٢ويبني اجلدول رقم 
ويتضح من اجلدول أن عمال الزراعة هم األكثر عددا يليهم . والنسبة املئوية للعاملني يف كل مهنة

  .احلرفيون مث العاملون يف املهن األخرى

  األمراض املهنية
تعترب إحصائيات اهليئة العامة للتأمني الصحي املصدر األساسي للمعلومات اخلاصة حباالت 

 وذلك من واقع نتائج الفحص الطيب الدوري للعاملني املعرضني للمخاطر املهنية األمراض املهنية
وال جيرى الفحص الطيب الدوري جلميع العاملني اخلاضعني لتأمني إصابات العمل ولكن . املختلفة

 ٧٩حيدد الفئات اخلاضعة للفحص جدول أمراض املهنة امللحق بقانون التأمني االجتماعي رقم 
 تعرضا مهنيا كما حتدد التشريعات أيضا دورية ٢٩ذي حيدد على سبيل احلصر  وال١٩٧٥لسنة 

وتتراوح دورية الفحص من . الفحص لفئات العاملني املعرضني حسب نوع التعرض ودرجة خطورته
 - وجيب أن يؤخذ يف االعتبار أن قليالً من املؤسسات الكربى. ستة شهور إىل سنة إىل سنتني
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، رفض السماح ألطباء التامني الصحي بإجراء الفحص الطيب للعاملني ا ت–باملخالفة للقوانني 
ومن مث فإن تقديرات . وهناك أيضا بعض املنشآت اليت تتهرب ألسباب شىت من إجراء الفحص

  .األمراض املهنية واإلصابات قد تكون أكثر مما يظهر يف إحصائيات اهليئة العامة للتأمني الصحي

اد العمال املنتفعني بتأمني إصابات العمل وعدد العمال املعرضني للمخاطر  أعد٤ويبني اجلدول رقم 
املهنية يف الفروع املختلفة للهيئة العامة للتأمني الصحي موزعني حسب دورية الفحص يف 

 ويالحظ أن عدد العمال اخلاضعني للفحص الطيب )٨(٣١/١٢/٢٠٠٠ إىل ١/١/١٩٩٩الفترة من 
يتم % ٦٣يتم فحصهم كل ستة أشهر و% ٢,٩عدد املنتفعني منهم من إمجايل % ٥,٩الدوري ميثل 

  .يتم فحصهم كل سنتني% ٣٤,١فحصهم كل سنة و

 أعداد العمال املعرضني للمخاطر املهنية املختلفة اليت نتجت عنها ٥كما يبني اجلدول رقم 
لك يف أمراض مهنية وعدد حاالت األمراض املهنية املكتشفة ونسبة اإلصابة بني املعرضني وذ

  .)٨(٣١/١٢/٢٠٠٠ إيل ١/١/١٩٩٩الفترة من 

 إيل ١/١/٢٠٠٠ عدد حاالت األمراض املهنية املكتشفة يف الفترة من ٦ويوضح اجلدول رقم 
  .)٨( يف املناطق املختلفة للهيئة٣١/١٢/٢٠٠٠

ويالحظ التفاوت الكبري يف عدد احلاالت ونسب اإلصابة وذلك نظرا الختالف عدد العمال املعرضني 
. بيعة النشاط املهين واختالف أنواع التعرضات وشدا وأنواع الصناعات بني املناطق املختلفةوط

وقد تكون هناك أسباب أخرى الختالف نسب اإلصابات واألمراض املهنية يف الصناعات املختلفة 
أمني وقد يكون من املفيد أن تقوم اهليئة العامة للت. ويف الصناعة الواحدة يف املواقع املختلفة

الصحي باالشتراك مع اجلامعات ومراكز البحوث بإجراء دراسات للكشف عن أسباب ارتفاع نسب 
  .اإلصابة يف املواقع املختلفة مما يساعد على ختطيط األنشطة الوقائية على أساس علمي سليم

ني كما يب%) ١٣( أن أعلى نسبة إصابة هي بني املعرضني لغبار السليكا ٥ويتبني من اجلدول رقم 
 أن نسبة اإلصابة مبرض السليكوزس بني املعرضني ختتلف من منطقة إيل أخرى فهي ٦اجلدول رقم 
يف شرق الدلتا إيل % ١٠,٣يف منطقة القنال إيل % ١٢يف وسط وجنوب الصعيد إيل % ١٤,٤تتراوح من 

  .يف القاهرة% ٠,٤٩يف مشال الصعيد إيل % ٧,١يف مشال غرب الدلتا إيل % ٧,٤

وإن كان % ٣,٨ اإلصابة باألمراض اليت تنشأ عن التعرض للهرمونات بني املعرضني هلا وتبلغ نسبة
عدد املعرضني هلا أقل كثريا من املعرضني للتعرضات األخرى ويتركز التعرض يف منطقة واحدة 

وكذلك تبلغ نسبة اإلصابة بالصمم املهين بني ). ٥جدول ) (صناعة األدوية(هي مشال الصعيد 
  ).٥جدول رقم (من إمجايل عدد املعرضني على مستوى اجلمهورية % ١,٤ضوضاء املعرضني لل

هي حاالت تسمم باملبيدات " التسمم بالفوسفور" حتت ٦ و٥واحلاالت الواردة يف جدويل رقم 
الفسفورية اكتشفت أثناء الفحص الطيب الدوري لفئات العمال املنتظمني املعرضني وهم عمال 

ن يف اجلمعيات الزراعية ويتعرض للمبيدات أيضا عمال الزراعة وال يسلم مصانع املبيدات والعاملو
وإجراء الفحص الطيب الدوري لعمال الزراعة املعرضني . من التعرض من هم دون اخلامسة عشرة

فرش املبيدات يف احلقول والبساتني عملية مومسية قد ال يدركها ، للمبيدات تقابله مصاعب مجة
ألم مالك (عدادا هائلة من املزارعني ال يشملهم تأمني إصابات العمل الفحص الدوري كما أن أ
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األرض أو أفراد العائلة أو عمال مومسيني صغار السن يتهرب املقاول الذي يستخدمهم من دفع 
  .ولذلك فإن الفحص الدوري يشمل جمموعة حمدودة منهم، )التأمينات

 عند التعرض للمبيدات أثناء العمل وتعاجل يف وهناك حاالت من التسمم احلاد حتدث لعمال الزراعة
املستشفيات أو الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة وال تبلغ هذه احلاالت عادة إىل اهليئة 
العامة للتأمني الصحي أو إىل مديريات القوى العاملة وال توجد يف الوقت احلاضر إحصائيات 

  .حديثة ودقيقة عن حجم املشكلة

   أيام الغياب والوفيات واخلسائر املادية-واألمراض املهنية إصابات العمل 
 عدد إصابات العمل يف الفروع املختلفة للهيئة العامة للتأمني الصحي خالل ٧يوضح اجلدول رقم 

 مع بيان احلاالت اليت احتاجت إيل استشارة األخصائي أو دخلت املستشفى وعدد ٢٠٠٠ -١٩٩٩عام 
 ١٠٠٠ويتبني من اجلدول اختالف معدل حدوث اإلصابة لكل . )٩(غياباحلاالت اليت شفيت وأيام ال
 منتفع بني الفروع املختلفة حيث بلغ معدل حدوث اإلصابة ١٠٠٠٠٠ومعدل أيام االنقطاع لكل 

 يف أسيوط ووسط الصعيد بينما كان معدل أيام ٠,٦ يف القاهرة و١٠,٩ يف وسط الدلتا و٤١,٧
    .  الفروع األخرىاالنقطاع يف القاهرة أعلى منه يف

 مع ما يتم من حتديث للعمليات الصناعية وتقدم تكنولوجيات التحكم يف - وقد كان من املتوقع
 أن تتناقص - واهتمام املسئولني على مستوى مواقع العمل وعلى املستوى احلكومي، املخاطر

فيات وحاالت  أعداد الو٨ويوضح اجلدول رقم . معدالت حدوث األمراض املهنية وإصابات العمل
 – ١٩٩٦العجز نتيجة اإلصابة وتوزيع املعاشات املنصرفة للوفاة اإلصابية والعجز خالل سنوات 

ومن اجلدول يالحظ أن هناك تزايدا مستمرا يف عدد الوفيات بسبب .  يف القطاع احلكومي٢٠٠١
 كتعويض عن وبالتايل فقد زادت قيمة املعاشات املنصرفة. إصابات العمل وكذلك يف حاالت العجز

وجدير بالذكر أنه . )١٠()بسبب األمراض املهنية واإلصابات الناجتة عن احلوادث(الوفاة والعجز اإلصايب 
من املتوقع أن تكون معدالت حدوث األمراض املهنية واإلصابات يف القطاعني العام واخلاص أعلى 

  .منها يف القطاع احلكومي

 املهنية بوزارة القوى العاملة بدراسة عن إصابات وقد قامت اإلدارة العامة للسالمة والصحة
 عدد العاملني خالل ٩ويوضح اجلدول رقم . ١٩٩١– ١٩٨٦العمل واألمراض املهنية يف الفترة من 

 وعدد اإلصابات والوفيات وأيام الغياب وكذلك عدد حاالت األمراض املهنية ١٩٩٠ إيل ١٩٨٦السنوات 
  .وأيام الغياب بسببها

.  وفاة سنويا بسبب اإلصابات خالل تلك الفترة٢٠٠ول أنه كانت هناك حوايل يتبني من اجلد
 ١,٢ إيل ٠,٩٥ بني– بسبب اإلصابات واألمراض املهنية –وتراوحت أيام الغياب خالل نفس الفترة 

  .مليون يوم

 عامال فأكثر وعدد عماهلا وعدد ٥٠ عدد املنشآت اليت يعمل ا ١٠كما يوضح اجلدول رقم 
  .١٩٩١ وأيام الغياب نتيجة اإلصابة يف األنشطة املختلفة خالل عام اإلصابات



 

٣٠٦  

 يف ٣٥٥منها ،  إصابة خالل ذلك العام ختلف عنها عجز٥٤٣ويتبني من اجلدول أنه كانت هناك 
.  يف صناعة النقل واالتصاالت والتخزين٤٨ يف صناعة البناء والتشييد و٧٥الصناعات التحويلية و

 ٢٤ يف البناء والتشييد و٣٠ يف الصناعات التحويلية و٩١ وفاة منها ١٩٢كما حدثت يف نفس العام 
  . يف صناعة النقل واالتصاالت والتخزين١٩يف قطاع الكهرباء واملياه والغاز و

وتفيد البيانات الواردة من اهليئة القومية للتأمينات بأن عدد الوفيات واإلصابات اليت ختلف عنها 
وأن ما دفعته اهليئة كتعويض عن إصابات  % ٦٠ بنسبة ١٩٩١ – ١٩٨١عجز قد زادت خالل سنوات 

 ١٩٨٩وأن قيمة التعويضات يف سنة % ٦٥٤العمل وما ختلف عنها قد زاد خالل نفس الفترة بنسبة 
  . جنيه مصري١١٢٩٦٠٠٠كانت 

!"��#" ����	 )���*	 $�� %& '(&  
 تنقسم إيل –فة املواطنني  شأا شأن اخلدمات الصحية لكا–اخلدمات الصحية للعاملني 

  .ولكنها تتميز ببعض اخلواص اليت جتعل هلا طابعا متميزا. خدمات عالجية وخدمات وقائية

فمجموعات العاملني جمموعات منتظمة ميكن الوصول إليها يف أماكن العمل بطريقة منظمة 
يث مستوى وتتبع احلالة الصحية وتسجيلها وتقدمي خدمة طبية عالجية ذات طابع موحد من ح

ويف غري ساعات العمل يتمتع العاملون باخلدمات اليت تؤدى إىل كافة املواطنني باإلضافة . اخلدمة
إيل ما تقدمه أنظمة العالج اخلاصة م واليت ميوهلا يف أغلب األحيان نظام تأميين أو صاحب 

  .العمل

دمات الوقائية اليت توفرها أما اخلدمات الوقائية فإن العاملني يف أماكن عملهم يستفيدون من اخل
الدولة للمواطنني كافة وذلك باإلضافة إيل اخلدمات الوقائية النوعية اليت يتطلبها التعامل مع 
املخاطر املختلفة اليت قد توجد يف بيئة العمل وهى األنشطة الوقائية اليت تندرج حتت مسمى 

  ".الصحة والسالمة املهنية"

  اخلدمات العالجية
فقد نص قانون العمل رقم . صاحب العمل بتقدمي اخلدمات العالجية للعاملني باانألزمت الدولة 

  :  على أن١٢١ يف املادة ١٩٨١ لسنة ١٣٧

  .تلتزم املنشأة بأن توفر للعاملني ا وسائل اإلسعاف الطبية �

وإذا زاد عدد العاملني يف مكان واحد أو بلد واحد أو يف دائرة نصف قطرها مخسة عشر  �
ا عن مخسني عامال تلتزم املنشأة بأن تستخدم ممرضا ملما بوسائل اإلسعاف كيلومتر

، وأن تعهد إيل طبيب بعيادم يف املكان الذي تعده هلذا الغرض. الطبية خيصص للقيام ا
  .وأن تقدم هلم األدوية الالزمة وذلك كله بدون مقابل

ع متعددة هلا على ثالمثائة عامل فإذا زاد عدد العاملني الذين تستخدمهم املنشأة ولو يف فرو �
وجب عليها فضال عن ذلك أن توفر هلم مجيعا وسائل العالج األخرى يف احلاالت اليت يتطلب 
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عالجها االستعانة بأطباء أخصائيني أو القيام بعمليات جراحية أو غريها وكذلك األدوية 
  . الالزمة وذلك كله باان

 والذي نص أيضا ١٩٥٩ لسنة ٩١ كان هناك القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٣٧وقبل صدور القانون رقم 
  .على تقدمي اخلدمات العالجية للعاملني

مني الصحي واليت  بشأن إنشاء اهليئة العامة للتأ١٢٠٩ صدر القرار اجلمهوري رقم ١٩٦٤يف سنة 
على العاملني يف احلكومة ووحدات اإلدارة احمللية واهليئات ) تأمني املرض(ختتص بالتأمني الصحي 

  .العامة واملؤسسات العامة

 جماالت العالج والرعاية ٤٧ يف املادة ١٩٧٥ لسنة ٧٩وقد أوضح قانون التأمني االجتماعي رقم 
  : يما يأيتالطبية اليت يقدمها تأمني املرض وتتلخص ف

  .اخلدمات الطبية اليت يؤديها املمارس العام .١

  .اخلدمات الطبية على مستوى األخصائيون مبا يف ذلك أخصائيي األسنان .٢

  .الرعاية الطبية املرتلية عند االقتضاء .٣

  .العالج واإلقامة يف املستشفى أو املصح أو املركز الطيب املتخصص .٤

  .حسب ما يلزمالعمليات اجلراحية وأنواع العالج األخرى  .٥

الالزمة وغريها من الفحوص الطبية ) املخربية(الفحص باألشعة والبحوث املعملية  .٦
  .وما يف حكمها

  .صرف األدوية الالزمة يف مجيع احلاالت املشار إليها .٧

  .توفري اخلدمات التأهيلية وتقدمي األطراف واألجهزة الصناعية والتعويضية .٨

من األجر % ١عاملون املؤمن عليهم اشتراكا يساوى وباإلضافة إيل حصة صاحب العمل يؤدى ال
أما من . ١٩٧٥ لسنة ٧٩نظري االنتفاع خبدمات التأمني الصحي املنصوص عليها بالقانون رقم 

 فيؤدى املؤمن عليه ١٩٧٥ لسنة ٣٢ينطبق عليهم نظام العالج التأميين الصادر بالقانون رقم 
سم رمزي يدفعه عند االنتفاع باخلدمة ونسبة من من مرتبه باإلضافة إيل ر % ٠,٥اشتراكا يساوى 

  .مثن األدوية وتكاليف العالج والفحوص املعملية واألشعة

 بشأن تنظيم ٦٧ لسنة ٦١٤وقد صدر قرار رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للتأمني الصحي رقم 
  .اإجراءات الرعاية الطبية للمنتفعني بأحكام قوانني التأمني الصحي يف كافة مراحله

 باحلد األدىن ملستويات تقدمي اخلدمة الطبية ١٩٧٦ لسنة ١٤٠كما صدر قرار وزير الصحة رقم 
ومؤهالت أفراد الفريق ، التأمينية من حيث عدد األطباء ومعاونيهم بالنسبة إيل عدد املنتفعني

الطيب والتوزيع اجلغرايف للوحدات الصحية والعيادات الشاملة وخدمات املمارس وخدمات 
خصائي والتخصصات املطلوب توافرها وحفظ ملفات املرضى وجتهيزات الوحدات والعيادات األ

وأوضح كذلك اخلدمات اليت تؤدى يف املستشفيات والتجهيزات املطلوبة واألفراد . الطبية املختلفة
  .كما تناول أيضا العالج خارج اجلمهورية وشروطه. وأعدادهم وختصصام
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 يف شأن شروط وأوضاع توفري اخلدمات ١٩٧٦ لسنة ١٤١ رقم وكذلك صدر قرار وزير الصحة
  .التأهيلية وتقدمي األطراف واألجهزة الصناعية

 وقد صدرت من رؤساء جملس إدارة اهليئة قرارات متعددة لتنظيم العمل ووضع مستويات 
  .اخلدمة والتجهيزات واألفراد بالوحدات التابعة للهيئة

 الصحي بدأ العمل بنظام التأمني يف حمافظة اإلسكندرية وىف وعند إنشاء اهليئة العامة للتأمني
  .املؤسسات الكربى وامتدت اخلدمات التأمينية بعد ذلك لتغطى كافة احملافظات وكافة املؤسسات

  . مل يكن نظام التأمني الصحي قد غطى مجيع املنشآت١٩٨١وعندما صدر قانون العمل سنة 

 بشأن سريان أحكام تأمني املرض على العاملني ٨٥٨قم  صدر قرار وزير الصحة ر١٩٨١ويف سنة 
مث ،  عامال جبميع حمافظات اجلمهورية٤٩٩ – ٥مبنشآت القطاعني العام واخلاص اليت يعمل ا من 

 بشأن سريان أحكام تأمني املرض على العاملني مبنشآت ١٩٨٣ لسنة ٥٥٣صدر القرار رقم 
  .  اجلمهورية عمال يف مجيع حمافظات٤ – ١القطاعني العام واخلاص اليت يعمل ا من 

 أعداد املنتفعني بالتأمني الصحي يف الفروع املختلفة للهيئة العامة للتأمني ١١ويبني اجلدول رقم 
  .)٩(٣٠/٦/١٩٩٩الصحي يف 

وجيوز للهيئة العامة للتامني الصحي التصريح لبعض املنشآت بعالج العاملني ا حتت ظروف 
  .لديها مستويات خدمة طبية ترضى عنها اهليئةمعينة شريطة أن تتوفر 

ونشأ عن ذلك وجود شرحية من املنشآت تتوىل تقدمي خدمة العالج الطيب للعاملني ا وهى يف 
أغلب األحيان هيئات أو شركات كربى تقدم خدمات قد تتفوق على مستوى اخلدمة الذي تقدمه 

ن يستخدم أطباء معينني متخصصني وتؤدى اخلدمة عن طريق أنظمة خمتلفة فمنها م. اهليئة
كل الوقت أو متعاقدين كل أو بعض الوقت ومنهم من يتعاقد مع أطباء يف عيادام أو يف 
مستشفيات ومنهم من أنشأ مستشفيات خاصة م مثل مستشفى البترول ومستشفى 
الكهرباء ومستشفى هيئة السكك احلديدية ومستشفى مصر للطريان ومستشفى الدعاة 

  . وغريها

وتقدم اهليئة العامة للتأمني الصحي للشرحية األكرب عددا من العاملني اخلدمات العالجية املشار 
ففي املؤسسات الكربى يعمل طبيب أو أكثر كل . إليها عن طريق شبكة من الوحدات الصحية

الوقت وىف املؤسسات األصغر حجما يؤدى خدمة املمارس طبيب بعض الوقت يقوم برعاية عدد من 
 إيل جانب خدمة –وهناك عيادات املمارس الشاملة وكذلك العيادات الشاملة اليت تؤدى . ملنشآتا

 خدمات الطبيب -املمارس العام للمنشآت الصغرية وللحاالت اليت حتتاج إيل هذه اخلدمة 
ويف املناطق الصناعية . وكذلك خدمة الطبيب االستشاري، األخصائي يف فروع الطب املختلفة

كما تشترى ،  احلضرية الكربى هناك العديد من املستشفيات التابعة مباشرة للهيئةواملراكز
اهليئة اخلدمة العالجية من بعض املستشفيات واملراكز املتخصصة بالنسبة لألنشطة العالجية 

  .أو الفحوص الطبية اليت ال تتوافر يف وحدات اهليئة
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طباء املعينني املمارسني واألخصائيني وتعتمد اهليئة يف تقدمي اخلدمة بصفة أساسية على األ
واألفراد املعاونني هلم ولكنها يف مواقع كثرية تلجأ إيل التعاقد مع األطباء األخصائيني 
واالستشاريني وغريهم والسيما يف املدن الصغرى واملناطق النائية حيث ال تتوفر لديها هذه 

  .الكفاءات

، قدم خدمة عالجية على مستوى مقبولوتغطى خدمات التأمني الصحي كل احملافظات وت
وبالنسبة لبعض اخلدمات املتخصصة قد حيتاج األمر إيل أن تستعني بعض وحدات التأمني 
الصحي باخلربات املتوفرة يف وحدات تأمينية أخرى يف بعض املدن الكربى حيث حيتاج املريض إيل 

  .االنتقال إيل الوحدة املتاحة ا اخلدمة

 القوى العاملة باهليئة العامة للتأمني الصحي من املعينني واملتعاقدين ١٣ و١٢وتبني اجلداول رقم 
وكذلك بعض اخلدمات اليت تؤديها اهليئة وتكاليفها اإلمجالية خالل عام ١٩٩٩/ ٦ /٣٠يف 

١٩٩٨/١٩٩٩.  

والرأي أن املنتفعني خبدمات التأمني الصحي حيصلون على خدمة ذات مستوى مقبول بتكاليف 
فمقدم اخلدمة . عيبها سوى بعض تصرفات العنصر البشرى عند تقدمي اخلدمة اانيةرمزية ال ي

يؤديها بطريقة روتينية ومتلقي اخلدمة يطمح إيل مزيد من البشاشة وحسن املعاملة وإىل مزيد 
  .من الدواء واإلجازات اليت يطلبها أحيانا دون وجه حق

وهو ليس تقشفا ، التقشف فيما يتعلق بالدواءواهليئة مدينة مببالغ طائلة تدفعها إيل شيء من 
  .إذ أن اهليئة تقدم الدواء الفعال األرخص مثنا يف أضيق احلدود املقبولة، جوهريا

 ١٩٩٨/١٩٩٩ شكوى خالل عام ٨٠٤٥وقد بلغ إمجايل عدد شكاوى املنتفعني بالتأمني الصحي 
  .)٩( منتفع١٠٠٠٠ شكوى لكل ٢,٧مبعدل 

خلدمة للعاملني ا تكون املؤسسة يف أغلب األحيان أقل تقشفا وىف املؤسسات اليت تقدم ا
وتكون العالقات اإلنسانية بني الفريق الطيب واملريض أحسن حاال ويكون رضا متلقي اخلدمة أكثر 

وىف املؤسسات اليت تقدم خدماا للعاملني ا قد . منه يف املؤسسات اليت تغطيها اهليئة
  .لعاملنيتشمل الربامج العالجية أسر ا

وال ننسى يف هذا املقام ما تقدمه نقابات العمال ألعضائها من خدمات عالجية متواضعة يف 
  .عيادات طبية تنشئها من ميزانياا اخلاصة

  اخلدمات الوقائية
باإلضافة إيل اخلدمات الوقائية اليت تقدمها وزارة الصحة والسكان لكافة املواطنني هناك 

 دف أساسا إيل توفري بيئة عمل آمنة وإىل التعامل مع املخاطر املهنية اخلدمات الوقائية اليت
  . بصفة خاصة

وقد كفلت التشريعات إنشاء األجهزة املسئولة عن تقدمي خدمات الصحة والسالمة املهنية على 
كافة املستويات ووضعت املعايري واالشتراطات الالزمة لتنفيذ برامج دف إيل محاية العامل يف 

  .لهمكان عم
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  : فعلى مستوى املؤسسة
 بتحديد املنشآت وأجهزة السالمة والصحة املهنية ١٩٩١ لسنة ١١٦صدر قرار وزير العمل رقم 

  .وجهات التدريب

 عامال فأكثر يف موقع ٥٠ويسرى القرار على املنشآت الصناعية وغري الصناعية اليت تستخدم 
للسالمة والصحة املهنية واحد وينص على أن ينشأ يف كل منها جهاز وظيفي متخصص 

. يتناسب حجمه ومؤهالت أفراده وتدريبهم مع مسئوليات املنشأة ونوع النشاط وحجم العمالة
ويتبع اجلهاز صاحب العمل ويكون مسئوال عن توفري اشتراطات السالمة والصحة املهنية داخل 

 وسائل السالمة وخيتص باالشتراك يف تنفيذ اإلنشاءات والتوسعات باملنشأة لتوفري. املنشأة
والصحة املهنية وإعداد برامج تدريب العاملني وعقد اجتماعات جلان السالمة والصحة املهنية 
باملنشأة وإعداد خطة سنوية تكفل التفتيش الدوري على أماكن العمل وعمل القياسات الالزمة 

  .اإلحصائيات الالزمةومعاينة احلوادث وأماكن حدوث اإلصابات واألمراض املهنية وإعداد التقارير و

كما نص القرار على إنشاء جلان للسالمة والصحة املهنية بتلك املنشآت ختتص مبتابعة شروط 
  .واحتياطات الوقاية ومناقشة احلوادث واإلصابات ومتابعة برامج السالمة والصحة املهنية

 وكذلك مستويات وقد حدد القرار أعداد ومؤهالت أفراد جهاز السالمة والصحة املهنية باملنشأة
  .وجهات التدريب

 يف شأن االشتراطات واالحتياطات الالزمة لتوفري ١٩٨٣ لسنة ٥٥كما صدر قرار وزير العمل رقم 
وذكر القرار بالتفصيل وسائل الوقاية من . وسائل السالمة والصحة املهنية يف أماكن العمل

املأمونة للوطأة احلرارية واإلضاءة املخاطر الطبيعية وامليكانيكية والكيميائية وحدد املستويات 
  .والضوضاء وامللوثات الكيميائية يف بيئة العمل

وتلتزم املنشآت مبوافاة مديريات القوى العاملة بإحصائيات نصف سنوية عن األمراض واإلصابات 
  . ساعة٢٤واإلبالغ عن احلوادث اجلسيمة خالل 

  : على مستوى مديريات القوى العاملة باحملافظات
 من قانون العمل على إعداد جهاز متخصص يقوم بالتفتيش الدوري على املنشآت ١٢٥املادة نصت 

للتحقق من تنفيذ قانون العمل والقرارات املنفذة له فيما يتعلق بالسالمة والصحة املهنية وأن 
أن تنظم تتوفر يف أفراد اجلهاز املؤهالت واخلربة الالزمة يف النواحي الطبية واهلندسية والكيميائية و

ومن . وتزويدهم بأجهزة القياس الالزمة ألداء أعماهلم، هلم برامج تدريبية مناسبة لرفع كفاءم
  .بني أعمال أجهزة التفتيش مراقبة أعمال أجهزة السالمة والصحة املهنية يف املنشآت

 ألف من ويعمل يف جهاز التفتيش يف اإلدارة العامة ويف مديريات القوى العاملة باحملافظات حوايل
ويعاىن جهاز التفتيش من قلة عدد املفتشني نسبة إيل عدد املنشآت ومن نقص يف بعض . العاملني

ومن صعوبة االنتقال ، وأجهزة القياس، ومن نقص التدريب، التخصصات مثل الطب واهلندسة
  .)١١(إيل املؤسسات املراد التفتيش عليها
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  : على مستوى اجلمهورية
 بإنشاء الس االستشاري األعلى للسالمة ١٩٨٤ لسنة ١١٤رية رقم صدر قرار رئيس اجلمهو

وخيتص الس برسم السياسة العامة للسالمة والصحة املهنية واإلشراف . والصحة املهنية
  .على تنسيق اجلهود وتنظيم التعاون بني اجلهات ذات الصلة

املهنية بكل حمافظة كما نص القرار على تشكيل جلان استشارية مشتركة للسالمة والصحة 
  . هلا نفس االختصاص على املستوى احمللى

 فإن مشكالت – على الرغم من كفاءة التشريعات – لوجدنا أنه ١٠– ٥وإذا نظرنا إيل اجلداول 
 -وأنه . التطبيق والنظم املوضوعة لوقاية العاملني من أخطار املهنة كانت ذات نتائج حمدودة

ة والصحة املهنية باحملافظات يتم إخطارها بكل حاالت اإلصابات على الرغم من أن إدارات السالم
وأن على تلك اإلدارات تنفيذ التشريعات املختلفة اليت دف إيل توفري بيئة عمل ، واألمراض املهنية

 ١٩٩٦ أن حاالت الوفاة اإلصابية كانت يف تزايد مستمر منذ عام ٨ إال أن املالحظ من جدول –آمنة 
  .وأن حاالت العجز اإلصايب قد زادت كذلك يف نفس الفترة، ٢٠٠١حىت عام 

وباإلضافة إيل الصعوبات اليت يعاىن منها جهاز التفتيش فإن العقوبات اليت ميكن أن توقع على 
ويف كثري من األحيان يعاىن جهاز التفتيش من عدم تعاون . صاحب العمل املخالف غري رادعة

  .أصحاب األعمال

 األعمال بأمور الصحة والسالمة املهنية مما ينعكس بالضرورة على أداء ويتفاوت اهتمام أصحاب
ففي كثري من األحيان يقوم أفراد السالمة . أجهزة السالمة والصحة املهنية يف منشآم

. والصحة املهنية ذه األعمال إيل جانب أعماهلم األصلية فال يتاح هلم الوقت الكايف ألدائها
  .وفر هلم التدريب الكايف وال أجهزة القياس الالزمة لتقييم بيئة العملوىف معظم األحيان ال يت

، كذلك ال تنعقد جلان السالمة والصحة املهنية بصفة دورية منتظمة كما تنص التشريعات
وعلى الرغم من أن من مسئوليات مفتشي مديريات القوى العاملة . وتؤدى دورها بطريقة صورية

ه اللجان إال أن حماضر اجللسات كثريا ما تدون يف الدفاتر املعدة التأكد من حسن سري العمل ذ
  .لذلك بدون عقد اجتماعات

 فإن أداء أجهزة السالمة – باستثناء بعض املنشآت الكربى واملتوسطة –وبصفة عامة فإنه 
  .والصحة املهنية يف املنشآت ليس على املستوى املأمول

��"+ ,�� �-./  
اخلاصة باألمراض املهنية وإصابات العمل سوف يصبح على يقني من أن إن املدقق يف اإلحصائيات 

فبالرغم من أن التشريعات . األنشطة املوجهة للوقاية من املخاطر املهنية مل تؤت النتائج املرجوة
اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية على درجة عالية من الشمول إال أن األعداد الكبرية واملتزايدة 

  .األمراض املهنية تشري إيل أن التنفيذ ليس على درجة مقبولة من الكفاءةمن اإلصابات و
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والرأي أن رفع درجة الوعي واالهتمام لدى اإلدارة العليا من فئة أصحاب األعمال أمر جوهري  �
  .جيب أن تتجه اجلهود إيل حتقيقه

املهنية جيب وخللق جيل من املديرين املسئولني يف الصناعة على وعى بأمور الصحة والسالمة 
وجيب . أن تبدأ توعيتهم وتدريبهم يف مراحل التعليم املختلفة وال سيما يف املرحلة اجلامعية

أن تشمل برامج تدريب اإلدارة العليا قدرا كبريا من االهتمام بصحة العاملني وسالمتهم 
ئل وميكن أن تساهم وسا.  ينعكس على جودة اإلنتاج كما وكيفا– بكل تأكيد –حيث إن ذلك 

  .اإلعالم يف هذه التوعية

فإذا حتقق اهتمام اإلدارة العليا بأمور الصحة والسالمة املهنية فإن ذلك سيؤدى إيل قيام  �
وجيب أن تنظر عندئذ إيل . أجهزة السالمة والصحة املهنية يف املنشآت بدورها بشكل أفضل
ى وجود نقص يف أداء هذه اإلصابات واألمراض املهنية اليت حتدث يف املنشأة على أا داللة عل
  .األجهزة وأن تبذل اجلهود ملعرفة أسباب النقص والعمل على تالفيه

وال ننسى يف هذا اال أن تدريب هذه األجهزة على التعرف على املخاطر يف بيئة العمل 
وجيب أال . وقياسها ومقارنتها باملعايري املسموح ا وتوفري أجهزة القياس أمر شديد األمهية

ظر وقوع اإلصابات أو حدوث األمراض لكي نتخذ إجراءات الوقاية بل تكون القياسات هي ننت
  .املؤشر على وجود املخاطر اليت جيب العمل على التحكم فيها قبل حدوث اإلصابات واألمراض

وجهاز التفتيش التابع لوزارة القوى العاملة ومديرياا يتلقى من املنشآت بيانات دورية عن  �
وبالنظر إيل اإلحصائيات املتاحة لدينا نرى أن هذه . اإلصابات واألمراض املهنيةاحلوادث و

 –البيانات تعامل على أا أمر واقع ال ميكن تغيريه وال تلفت النظر إيل األوضاع املتدنية 
وهناك عدة أسباب حمتملة الستمرار .  يف بعض أماكن العمل–للسالمة والصحة املهنية 

  : عليه منهااألوضاع على ما هي 

النقص يف اإلمكانيات البشرية والتدريب واألجهزة لدى جهاز التفتيش مما يعجزه عن  -
  .القيام بدوره على الوجه األكمل

الالمباالة واعتبار إصابات العمل وأمراض املهنة مسألة مقبولة طاملا حيصل املصاب  -
  .على التعويض الالزم

  .اب العمل املخالفنيضعف العقوبات اليت يفرضها القانون على أصح -

  .عدم اهتمام أصحاب العمل بأمور الصحة والسالمة املهنية -

 مما ال – السيما يف الصناعات الصغرية –ضعف اإلمكانيات املادية لدى صاحب العمل  -
  .ميكنه من التحكم يف املخاطر املهنية يف املنشأة

 وجيب أن تتوىل اجلهات املسئولة . تؤدى إيل النتائج املشار إليها– جمتمعة –ونرى أن هذه األمور 
وأن تقوم وزارة القوى العاملة بدور رائد يف . عن كل منها حبث الصعوبات والعمل على تذليلها

حتسني أداء جهاز التفتيش وإمداده بالقوى البشرية والتدريب واألجهزة الالزمة ألداء عمله على 
  .أحسن وجه
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 اشتراكات املؤمن عليهم بتأمني إصابات العمل اهليئة القومية للتأمينات االجتماعية تتلقى �
دون أن ، تنفق منها على اكتشاف وعالج وتأهيل وتعويض املصابني، وتتكدس لديها األموال

األمر الذي يعود ،  لكي تساهم يف التقليل من الفاقد– أو االلتزام القانوين –يكون لديها اإلرادة 
  . بكل تأكيد–عليها بالفائدة 

وليس ، العامة للتأمني الصحي باألعمال الطبية يف جمال تأمني إصابات العملوتقوم اهليئة 
 أي دور يف أعمال الوقاية من اإلصابات واألمراض املهنية فيما عدا إجراء – حبكم القانون –هلا 

  .الفحص الطيب االبتدائي والدوري

اهليئة القومية ونرى أن جترى دراسة هذه األوضاع وتقييم اجلدوى االقتصادية من اشتراك 
للتأمينات االجتماعية واهليئة العامة للتأمني الصحي بطريقة أو بأخرى يف أعمال الوقاية 

  .من إصابات العمل واألمراض املهنية

ورغم ، وبالرغم من أن نقابات العمال هلا دور فعال يف العمل على احلصول على مزايا للعاملني �
 على مستوى أماكن -إال أنه ، لألمن الصناعيأن النقابة العامة لعمال مصر ا أمانة 

 يتبلور نشاط النقابات يف املطالبة بإجراء الفحص الطيب الدوري واحلصول على –العمل 
حقوق العمال املصابني يف العالج واإلجازة والتعويض دون أن تبذل جهودا تذكر يف جمال الوقاية 

  .إال يف حاالت نادرة، من املخاطر املهنية

ختصاصات الس االستشاري األعلى للسالمة والصحة املهنية اإلشراف على من بني ا �
ونادرا . تنسيق اجلهود وتنظيم التعاون بني اجلهات ذات الصلة دف النهوض مبستوى أدائها

وليست لديه اآلليات اليت متكنه من إحداث تغيري يف أسلوب العمل حبيث . ما جيتمع الس
وحيتاج األمر إيل تعديل . هذه اجلهات وحتقيق وقاية حقيقية للعاملنييؤدى ذلك إيل حتسني أداء 

القرار اجلمهوري لكي يعطى للمجلس الصالحيات الالزمة وكذلك إىل تفعيل دور اللجان 
  .االستشارية يف احملافظات وإعطائها الصالحيات الالزمة لتأدية دورها على الوجه األكمل

تقييم دوري حلالة الصحة والسالمة املهنية على املستوى وجيب أن يقوم الس عندئذ بإجراء 
القومي وأن يكون التقييم مبنيا على مؤشرات واقعية من أمهها معدالت اإلصابات واألمراض 

ويتم بناء على هذا التقييم حتديد نقاط الضعف وتوجيه برامج الصحة والسالمة ، املهنية
" قاعدة بيانات الصحة والسالمة املهنية " ويستلزم ذلك إنشاء . املهنية الوجهة الصحيحة

تستمد بياناا من كافة اجلهات املعنية باألمر وتكون متاحة للمهتمني وتساعد يف ترتيب 
  .أولويات العمل يف هذا اال ورسم السياسات الالزمة

يوصى بأن تقوم األجهزة القائمة على منح التراخيص للمنشآت مبراعاة التخطيط العمراين  �
ليم والتأكيد على استعمال التقنيات الصناعية غري امللوثة ومراعاة اشتراطات الصحة الس

وأن يراعى ذلك بصفة خاصة يف ، والسالمة املهنية قبل منح الترخيص بتشغيل املنشأة
  .التجمعات العمرانية اجلديدة

ها يوصى بعمل مراجعة دورية للتشريعات اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية بغرض حتديث �
  : وبصفة خاصة، لتواكب التطور التقين والصناعي
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جدول أمراض املهنة امللحق بقانون التأمني االجتماعي واحلاجة إىل تعديله بإضافة  -
التعرضات املهنية اليت تستجد نتيجة للتطور املستمر يف الصناعة واستحداث 

  .عمليات صناعية واستعمال كيماويات مل تكن تستعمل من قبل

موح بالتعرض هلا يف حالة وجود املخاطر الكيميائية والفيزيائية يف بيئة النسب املس -
  .العمل

 بشأن استعمال اإلشعاعات املؤينة والوقاية من ١٩٦٠ لسنة ٥٩القرار اجلمهوري رقم  -
  .أخطارها

تغليظ العقوبات والغرامات على إمهال وسائل الوقاية مبا يتالءم مع األضرار النامجة عن  -
  .هذا اإلمهال

الهتمام بإجراء دراسة متأنية عن كيفية توصيل خدمات الصحة والسالمة املهنية إيل عمال ا �
بعد تدريب الكوادر ، الزراعة مع التأكيد على دور برامج الرعاية الصحية األولية القائمة حاليا

والتأكيد على أمهية دور وزارة الصحة والسكان يف تأمني سالمة اختيار . تدريبا مناسبا
  .وزيادة التنسيق بينها وبني وزارة الزراعة يف هذا اال، ات اليت يصرح باستعماهلااملبيد

 عامل ٥٠٠يوصى بأن ينص قانون العمل على إلزام الشركات اليت يزيد عدد عماهلا عن  �
  .متخصص يف الصحة املهنية) كل الوقت أو بعض الوقت(باستخدام طبيب 

لدوري للعاملني املعرضني للمخاطر املهنية وذلك حتسني األداء فيما يتعلق بالفحص الطيب ا �
  .بتخصيص أطباء مستدميني هلذا العمل وتدريبهم على االكتشاف املبكر لألمراض املهنية

  : التدريب املستمر على كافة املستويات للفئات اآلتية �

أفراد أجهزة السالمة والصحة املهنية باملنشآت مع التركيز على التدريب العملي على  -
  .عمال أجهزة القياساست

مفتشو السالمة والصحة املهنية مبديريات القوى العاملة مع توفري أجهزة قياس  -
املخاطر وتدريبهم عليها وأن توفر وزارة القوى العاملة لبعضهم تدريبا متقدما عن طريق 

  .بعثات داخلية كل يف جمال ختصصه

 يف املنشآت الصناعية التدريب يف الصحة املهنية ألطباء التأمني الصحي العاملني -
  .وبصفة خاصة القائمني بالفحص الطيب الدوري

االهتمام بالصحة والسالمة املهنية يف برامج التعليم العام والتعليم الفين والتعليم  -
  . وىف برامج التدريب اليت تنظمها نقابات العمال واجلامعة العماليةاجلامعي

وميكن يف الوقت احلاضر ". Industrial hygieneصحة بيئة العمل "االهتمام بتخصص  -
 يف املركز القومي لدراسات األمن Industrial hygienistsاالستعانة باملتخصصني 

، وكذلك املتخصصني يف مراكز البحوث واجلامعات، الصناعي التابع لوزير القوى العاملة
، قع املختلفةوعلى إجراء دراسات صحة بيئة العمل يف املوا، إلجراء التدريب يف هذا اال

  .حىت ميكن تاليف حدوث األمراض املهنية واإلصابات أو التقليل منهاوكذلك 
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يوصى بإجراء دراسة متأنية دف إجياد حوافز إجيابية وسلبية ألصحاب األعمال حلفزهم على  �
  .بذل مزيد من اجلهد للتقليل من معدالت حدوث إصابات العمل واألمراض املهنية

جلمعيات غري احلكومية يف دعم وتفعيل األنشطة الوقائية والقيام بدور االستفادة من نشاط ا �
إجيايب عن طريق إبراز احلاجة إىل إجراءات وقائية يف مواقع معينة والقيام بالدور الرقايب الذي 

وكذلك توعية اجلماهري ملمارسة الضغط على األجهزة ، ١٩٩٤ لسنة ٤أتاحه القانون رقم 
مثل (والقيام بدور فعال يف توعية العمالة غري املنتظمة ، ن اجلهدالتنفيذية لبذل املزيد م

  .حبقوقهم الصحية واملادية والتأمينية) عمال قطاع املقاوالت
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 2�"�1 :�&	�1  
 سنة فأكثر حسب النشاط االقتصادي يف حضر وريف اجلمهورية ١٥ن توزيع السكا): ١-١١(جدول 

        )١٩٩٦تعداد (

  مجلة        إناث        ذكور         ريف-حضر        النشاط االقتصادي

 ٥٥٨١٣٦ ٢٥٨٤٦ ٥٣٢٢٩٠  حضر

   قطع أخشاب- صيد-زراعة ٤٣٢٢٧٣٥ ٢١٤٣١٨ ٤١٠٨٤١٧  ريف

 ٤٨٨٠٨٧١ ٢٤٠١٦٤ ٤٦٤٠٧٠٧  مجلة

 ٤٢٨٤٥ ٢٣١١ ٤٠٥٣٤  حضر

   حماجر- مناجم-تعدين ٢٠٨٢٥ ٤٨٩ ٢٠٣٣٦  ريف

 ٦٣٦٧٠ ٢٨٠٠ ٦٠٨٧٠  مجلة

 ١٣٨٣٣٧٩ ١٤٦٣٦٦ ١٢٣٧٠١٣  حضر

  صناعات حتويلية ٧٩٤٠٥٨ ٦٣٢٧١ ٧٣٠٧٨٧  ريف

 ٢١٧٧٤٣٧ ٢٠٩٦٣٧ ١٩٦٧٨٠٠  مجلة

 ٩٥٨٥٥ ١٢٠٢٠ ٨٣٨٣٥  حضر

   مياه- غاز-كهرباء ٦٣٥١٩ ٢٢٤٦ ٦١٢٧٣  ريف

 ١٥٩٣٧٤ ١٤٢٦٦ ١٤٥١٠٨  مجلة

 ٧٥٩٦٧٠ ١٦٤٥٥ ٧٤٣٢١٥  حضر

  إنشاءات ٥٢٣١١٠ ٤٤٥٢ ٥١٨٦٥٨  ريف

 ١٢٨٢٧٨٠ ٢٠٩٠٧ ١٢٦١٨٧٣  مجلة

 ١٥٦٢٧٧ ٨٤٨٨ ١٤٧٧٨٩  حضر

  مطاعم وفنادق ٤٩٥٧٥ ٢٠٥٩ ٤٧٥١٦  ريف

 ٢٠٥٨٥٢ ١٠٥٤٧ ١٩٥٣٠٥  مجلة

 ٥٧٤٨٨٩ ٣٩٦٢٢ ٥٣٥٢٦٧  حضر

   ختزين- اتصاالت-نقل ٣٤١٦٠٦ ٥٣٢٣ ٣٣٦٢٨٣  ريف

 ٩١٦٤٩٥ ٤٤٩٤٥ ٧٨١٥٥٠  مجلة

 ٤٥٨٩٥٩ ١٣٩٥٧٧ ٣١٩٣٨٢  حضر

   عقارات وخدمات أعمال -وساطة مالية ٢٤٩٦٩٤ ٨٥٤٨٦ ١٦٤٢٠٨  ريف

 ٧٠٨٦٥٣ ٢٢٥٠٦٣ ٤٨٣٥٩٠  مجلة

 ٢١٣٤٩٧ ٣٧٩٢٩ ١٧٥٥٦٨  حضر

   خدمات مرتلية- هيئات دولية-خدمات اجتماعية ١٣٥٢١٣ ٥٩٦٣ ١٢٩٢٥٠  ريف

 ٣٤٨٧١٠ ٤٣٨٩٢ ٣٠٤٨١٨  مجلة

 ١٠١٩٩٩٣ ٨١٩٦٥ ٩٣٨٠٢٨  حضر

  صيانة املركبات واألجهزةجتارة اجلملة والتجزئة و ٤١٣١٨٩ ٣٨٠٥٩ ٣٧٥١٣٠  ريف

 ١٤٣٣١٨٢ ١٢٠٠٢٤ ١٣١٣١٥٨  مجلة

 ٨٧٧٩٣٣ ٢٧٣٦١٤ ٦٠٤٣١٩  حضر

  إدارة الدفاع ٦٥٥٠٢٢ ٦٢٨٩٣ ٥٩٢١٢٩  ريف

 ١٥٣٢٩٥٥ ٣٣٦٥٠٧ ١١٩٦٤٤٨  مجلة
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  مجلة        إناث        ذكور         ريف-حضر        النشاط االقتصادي

 ٨٣٥٠٣٢ ٤٢٠٨٠٢ ٤١٤٢٣٠  حضر

  التعليم ٦٧٥٩٢٤ ٢٠٢١٩٣ ٤٧٣٧٣١  ريف

 ١٥١٠٩٥٦ ٦٢٢٩٩٥ ٨٨٧٩٦١  مجلة

 ٢٤١٧١٠ ١٣٠٣١٥ ١١١٣٩٥  حضر

  الصحة والعمل االجتماعي ١٣١٧٩٢ ٥٢٣٤٥ ٧٩٤٤٧  ريف

 ٣٧٣٥٠٢ ١٨٢٦٦٠ ١٩٠٨٤٢  مجلة

 ٩٥٠٦٢ ١٥٤٨٨ ٧٩٥٧٤  حضر

  أنشطة غري كاملة التوصيف ٧٨٧١٦ ١١٤٠٧ ٦٧٣٠٩  ريف

 ١٧٣٧٧٨ ٢٦٨٩٥ ١٤٦٨٨٤  مجلة

 ٧٣١٣٢٣٧ ١٣٥٠٧٩٨ ٥٩٦٢٤٣٩  حضر

  اجلملة ٨٤٥٤٩٧٨ ٧٥٠٥٠٤ ٧٧٠٤٤٧٤  ريف

 ١٥٧٦٨٢١٥ ٢١٠١٣٠٢ ١٣٦٦٦٩١٣  مجلة

  )٧ (٢٠٠٠يونيو ، )١٩٩٩-٩٣(الكتاب اإلحصائي السنوي . اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: املرجع

  

لنسبة  سنة فأكثر حسب املهنة والنوع يف حضر وريف اجلمهورية وا١٥توزيع السكان ): ٢-١١(جدول 
        )١٩٩٦تعداد (املئوية لكل مهنة 

        %        مجلة        إناث        ذكور         ريف-حضر        املهنة
    ٥٦١٠٣٣  ٧٢٧٤١  ٤٨٨٢٩٢  حضر
    ١٧٨٢٣٧  ١٥٩١٨  ١٦٢٣١٩  ريف

  كبار املسئولون-املشرعون
  واملديرون

  ٤,٢  ٧٣٩٢٧٠  ٨٨٦٥٩  ٦٥٠٦١١  مجلة
    ١٤٢٢٠٢٨  ٤٩٥٩١٢  ٩٢٦١١٦  حضر
    ٦٥٩٥٢٤  ١٥٨٢٢٠  ٥٠١٣٠٤  ريف

  العلميون
  

  ١٢  ٢٠٨١٥٥٢  ٦٥٤١٣٢  ١٤٢٧٤٢٠  لةمج
    ٩٣٢١٣٣  ٢٩٩٠٧٧  ٦٣٣٠٥٦  حضر
  فنيون ومساعدو أخصائيني    ٦٣٣٢٩٩  ١٢٤٦٣٧  ٥٠٨٦٦٢  ريف

  ٩  ١٥٦٥٤٣٢  ٤٢٣٧١٤  ١١٤١٧١٨  مجلة
    ٦٣٢٣٦٣  ٢٧٢٥٢٦  ٣٥٩٨٣٧  حضر
  أعمال كتابية وما إليها    ٤٩٢٨٥١  ١٦٤٦٠٧  ٣٢٨٢٤٤  ريف

  ٧,١  ١٢٢٥٢١٤  ٤٣٧١٣٣  ٦٨٨٠٨١  مجلة
    ٧٩١٨٨٥  ٩٢٥٥٨  ٦٩٩٣٢٧  حضر
  مات وحمال البيعاخلد    ٦٦٩٥١٤  ٣٠٤٣٣  ٦٣٩٠٨١  ريف

  ٨,٤  ١٤٦١٣٩٩  ١٢٢٩٩١  ١٣٣٨٤٠٨  مجلة
    ٥٠٠٠٧٧  ١٣٩٢٣  ٤٨٦١٥٤  حضر
  عمال الزراعة والصيد    ٤١٨٢٠٣٤  ١٩٥٥٢١  ٣٩٨٦٥١٣  ريف

  ٢٧,١  ٤٦٨٢١١١  ٢٠٩٤٤٤  ٤٤٧٢٦٦٧  مجلة
    ١٤٧٨٧٠٣  ٣٤٩٢٩  ١٤٤٣٧٧٤  حضر
  احلرفيون ومن إليهم    ٩٣٠٤٨٥  ٢٣٨١٥  ٩٠٦٦٧٠  ريف

  ١٣,٩  ٢٤٠٩١٨٨  ٥٨٧٤٤  ١٣٥٠٤٤٤  مجلة
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        %        مجلة        إناث        ذكور         ريف-حضر        املهنة
    ٦٠٨٢٩٥  ٣١٦٥١  ٥٧٦٦٤٤  حضر
  عمال تشغيل املاكينات واملصانع وعمال جتميع    ٤٦١١١٦  ٩٣٦٩  ٤٥١٧٤٧  ريف

  ٦,٢  ١٠٦٩٤١١  ٤١٠٢٠  ١٠٢٨٣٩١  مجلة
    ٢٦٣٩٠٩  ١٣٩٢٦  ٢٤٩٩٨٣  حضر
  عمال املهن العادية    ١٥٥٢٣٧  ١٣٧١٢  ١٤١٥٢٥  ريف

  ٢,٤  ٤١٩١٤٦  ٢٧٦٣٨  ٣٩١٥٠٨  مجلة
    ٧٦٤٢٢٩  ٢٦٩١١٨  ٤٩٥١١١  حضر
    ٩١٢٦٨٢  ٢٩٩١٢٧  ٦١٤٥٥٥  ريف

  عمال ال ميكن تصنيفهم
  )تشمل متعطل حديث(

  ٩,٧  ١٦٧٧٩١١  ٥٦٨٢٤٥  ١١٠٩٦٦٦  مجلة
    ٧٩٥٤٦٥٥  ١٥٩٦٣٦١  ٦٣٥٨٢٩٤  حضر
  اجلملة    ٩٢٧٥٩٧٩  ١٠٣٥٣٥٩  ٨٢٤٠٦٢٠  ريف

  ١٠٠  ١٧٢٣٠٦٣٤  ٢٦٣١٧٢٠  ١٤٥٩٨٩١٤  مجلة
  )٧ (٢٠٠٠يونيو ، )١٩٩٩-٩٣(الكتاب اإلحصائي السنوي . اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: املرجع

  

النسب املئوية للعاملني يف األنشطة االقتصادية املختلفة ومعدالت تكرار وشدة ): ٣-١١(جدول 
        اإلصابات يف بعض األنشطة

        معدل الشدة        معدل التكرار  يةالنسبة املئو        األنشطة االقتصادية
  .,١٥  ٦،٨  ٣١  الزراعة والصيد

  ١،١  ٢٧،٦  .,٤  التعدين
  .,٧  ٣١،٨  ١٣،٨  الصناعات التحويلية

  .,٥٥  ٢٣،٥  ٨  البناء واإلنشاءات
  .,٢  ٧،٥  ١،٣  التجارة واملطاعم والفنادق

      ٢،٣  الصحة والعمل االجتماعي
      ٩،٥  التعليم

  
تفعني بتأمني إصابات العمل وعدد العمال املعرضني لألمراض املهنية إمجايل عدد املن): ٤-١١(جدول 

يف الفروع املختلفة للهيئة العامة للتأمني الصحي موزعني حسب دورية الكشف الطيب الدوري من 
        ٢٠٠٠ إىل آخر ديسمرب ١٩٩٩أول يناير 

        الفرع        عدد العمال املعرضني
  إمجايل عدد
        سنتان        سنة        تة شهورس        املنتفعني

  إمجايل عدد 
        املعرضني

  ٨٦٠٥٨  ٣٥٦٤٨  ٤٨٧٩٩  ١٦١١  ١٧٤٠٠٨٧  مشال غرب الدلتا
  ٢٤٥٨٠٩  ٩٢٣٦٩  ١٤٤٤٥٠  ٨٩٩٠  ٢٠٨٣٠٨٥  القاهرة

  ٩٦١٧٧  ١٣٣٩٢  ٨٢٤٢٢  ٣٦٣  ٨٤٤٦٠٣  شرق الدلتا
  ٢١٥٩٠  ٩٦٥٢  ١١٨٢١  ١١٧  ١٢٩٥٩٧٣  وسط الدلتا

  ٣١٤٣٢  ١٧٦٠٨  ١٢٧٢٥  ١٠٩٩  ٥٩٨٦٥٨  القنال
  ٦٥٨٦٩  ٨٧١٤  ٥٦٦٣٦  ٥١٩  ١٥٧٦٩٤٦  مشال الصعيد

  ٣٢٨٢٩  ٢٤٢٢١  ٣٨٠٤  ٤٨٠٤  ١٣٤٤٧٩٤  وسط وجنوب الصعيد
  ٢٥٥٢٨  ٤٥٢٦  ٢٠٨٢٢ ١٨٠  ٨١٩٦٠٧  مشال شرق الدلتا

  ٦٠٥٢٩٢  ٢٠٦١٣٠  ٣٨١٤٧٩  ١٧٦٨٣  ١٠٣٠٣٧٥٣        إمجايل مجيع الفروع
  )٨(اهليئة العامة للتأمني الصحي : املرجع
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 املعرضني لكل تعرض مهين خالل الفترة من النسبة املئوية للحاالت اإلجيابية لعدد): ٥-١١(جدول 
        * على مستوى اجلمهورية ٢٠٠٠-١٢-٣١ إىل ١٩٩٩-١-١

        املرض املهين
عدد 
        املعرضني

احلاالت 
        اإلجيابية

نسبة احلاالت 
        %للمعرضني 

  ١٣,٠٠  ٥٤٨٢  ٤٠٧١٨  سليكوزس
  ٣,٨٠  ٦  ١٥٥  األعراض واألمراض اليت تنشأ عن التعرض للهرمونات ومشتقاا

  ٣,٠٠  ٢٠  ٦٥٣  بالفوسفورالتسمم 
  ١,٤٠  ١٨٣٨  ١٢٦٢١٥  الصمم املهين

  ٠,٥٠  ١  ١٦٨  التسمم بالكربيت
  ٠,٢٠  ١  ٤١٩  بروسلوزس

  ٠,١٠  ١١٧  ٩٩١٩٣  اكزميا مهنية
  ٠,٣٠  ١٤  ٤٤٨٦  التهاب كبدي وبائي سي
  ٠,٠١  ٦ ٤٩٨٧٩  كتاراكتا خلفية مهنية

  ٠,٠٣  ٢  ٥٧٨٦  حبيبات بترولية
  ٠,٢٠  ٢١  ٧٥٩٣  أسبستوزس

  ٠,٠٨  ١  ١١٢٧  هاب كبدي وبائي يبالت
  (٨)اهليئة العامة للتأمني الصحي: املرجع

  )دورية كاملة(يغطي فترة عامني  *

  



 

٣٢
١

  

اىل آخر ٢٠٠٠عدد العمال املعرضني وعدد احلاالت اإلجيابية لألمراض املهنية املكتشفة خالل الفحص الطيب الدوري يف الفترة من أول يناير ): ٦-١١(جدول 
        * يف املناطق املختلفة٢٠٠٠ديسمرب 

 أمراض احلميات املعدية الغبار الرئويةأمراض 

 املرض الفرع
  التسمم
 بالفسفور

  حبيبات
 بترولية

اكزميا 
 مهنية

كتاراكتا 
  خلفية
 مهنية

 أسبستوزس سليكوزس
التهاب كبدى 

C        
التهاب 
 Bكبدى

 بروسلوزس

  مضاعفات
  التعرض
 للهرمونات

صمم 
 مهين

 مشال غرب الدلتا ٥٠٠    ١٧٩٣  ٢٢١٥  ٣٣٨٥٣   معرض

 ١٥٦    ٣  ١٦٣ (٧,٤٪)  ٤٠   إجيايب

 القاهرة ٦٣٦٩٥     ٧١٦٨ ٢١٥٠٦     معرض

  ١٨     ٣ ١٠٧ (٠,٤٩٪)     إجيايب

 شرق الدلتا ٥٠٥٤  ٤٩٥ ١١٢٧ ١١٢٧  ٤٨٥٨ ١٢٨٨ ٤١٠٨٩   معرض

  ١٤  ١ ١ ١  ٤٩٨ (١٠,٣٪) ٢ ٤   إجيايب

 وسط الدلتا ١٢٦٣       ١٨٤ ٥٧٨٦ ٥٧٨٦ ٦٥٣ معرض

  ٣       ١ ٣ ٢ ١٢ إجيايب

 القنال ١٢١٩٩    ٣٥٠   ٦٥٠٨     معرض

 ٤٩٧    ١  ٧٨٩ (١٢٪)     إجيايب

 مشال الصعيد ٢٦١٠ ١٥٥   ٢١٦  ٦٣٢  ١٨٤٦٥   معرض

  ٣٥ ٥   ٢  ٤٥ (٧,١٪)   ٣   إجيايب

 وسط وجنوب الصعيد ٨٤٤٢      ٤٢٤٣ ٧٥٥    معرض

 ٢٦٧      ٦١٢ (١٤,٤٪) ٢    إجيايب

 مشال شرق الدلتا ٤٥٢٦           معرض

  ٣           إجيايب

 اإلمجايل ٩٨٢٨٩ ١٥٥ ٤٩٥ ١١٢٧ ٣٤٨٦ ٧١٦٨ ٣٩٩٦٢ ٢٢٢٧ ٩٩١٩٣ ٥٧٨٦ ٦٥٣ معرض

 ٩٩٣ ٥ ١ ١ ٧ ٣ ٢٢١٤ ٥ ٥٠ ٢ ١٢ إجيايب

 % ١,٠ ٣,٢ ٠,٢٠ ٠,٠٩ ٠,٢٠ ٠,٠٤ ٥,٥ ٠,٢٢ ٠,٠٥ ٠,٠٣٤ ١,٨ 

    )٨(اهليئة العامة للتأمني الصحي : املرجع

  ٥وهلذا يالحظ اختالف األرقام والنسب عن ما ورد يف جدول ) نصف دورية(يغطي فترة عام واحد * 
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        ٢٠٠٠ – ١٩٩٩إصابات العمل يف الفروع املختلفة للهيئة العامة للتأمني الصحي خالل عام ): ٧-١١(جدول 

 الفروع
  مشال غرب
 الدلتا

وسط 
 الدلتا

 شرق الدلتا
  مشال شرق
 الدلتا

 رةالقاه القنال

اجليزة 
  ومشال
 الصعيد

أسيوط 
  ووسط
 الصعيد

  قنا وجنوب
 الصعيد

 اإلمجايل

  ١٠٢٦٤ ٦١٣ ٧٣٢ ١٥٧٧ ٢٠٨٣ ٥٥٩ ٨٢٠ ٨٤٤ ١٢٩٦ ١٧٤٠ عدد املنتفعني باأللف

 ١٠٠ % ٥,٩ ٧,١ ١٠,٣ ٢٠,٢ ٥,٨ ٨,٠ ٦,٢ ١٢,٦ ١٦,٩ التوزيع النسيب

 ٦٧٦١٥ ٦٨٤ ٤٢١ ٦٥٢٤ ٢٢٦١٩ ٢٥٣٤ ٨٢٩ ٩٥١٧ ٢١٥٩ ٢٢٣٢٨ )جديدة(حاالت اإلصابة 

 ٦,٦ ١,١ ٠,٦ ٤,١ ١٠,٩ ٤,٢ ١ ١١,٣ ٤١,٧ ١٢,٨ ١٠٠٠معدل اإلصابة لكل 

 ٣٤٩٥٠ ٤٦٣ ٥٢٥ ٧٩٠٧ ٢٧٨٩ ٦١١ ٢٩٠ ١١٦٩١ ٥٢٧٧ ٥٣٩٧ التحويل لألخصائي

 ٤٩٧٠ ١٣٥ ٤٢ ٧٨١ ٨١٥ ٢٣٧ ١١١ ١١٧٥ ٧٨١ ٨٩٣ دخول املستشفى

 ٦٣٤٧٢ ٦٩٦ ٤٤١ ٥١٨٩ ٢١٩١٠ ٢٥٩٥ ٨٥٠ ١٠٠٦٩ ٢٠٦٧ ١٩٦٥٥ شفاء

 ١٤٥٢٨٣٠  ٢١١٧٣ ١٤٢٣٦ ١٢٥٩٠٠ ٥٤٤٣٧٨ ٩٠٠٣٩ ٢٥٣٨٣ ١٨٢٢٧٩ ٦٩٠٦٠ ٣٨٠٣٩٢ أيام االنقطاع

  ١٤١,٥ ٣٤,٥ ١٩,٤ ٧٩,٨ ٢٦١,٣ ١٦١,٣ ٣٠,٩ ٢١٥,٩ ٥٣,٣ ٢١٨,٦  منتفع١٠٠٠أيام االنقطاع لكل 

  )٩(اهليئة العامة للتأمني الصحي : املرجع
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أعداد حاالت الوفاة والعجز وتوزيع املعاشات املنصرفة للوفاة اإلصابة والعجز خالل ): ٨-١١(جدول 
        ٢٠٠١-١٩٩٦سنوات 

        السنة        عجز جزئي وكلى إصايب        وفاة إصابة عمل
        )جنيه (قيمة         عدد        )جنيه (قيمة         عدد

٥٦٦٢٠٩  ٣٠٦٦  ٢١٤٤٠٨٤  ٧٢٣٣        ١٩٩٧/١٩٩٦  
٧٠٤٨٩١  ٥٥٤٣  ٢٦١٣٤٤٥  ٧٨٣٨        ١٩٩٨/١٩٩٧  
٧٦٦٦٢٢  ٥٥٣٣  ٣٠٨٨٣٨٣  ٨٥٠٠        ١٩٩٩/١٩٩٨  

    /٨٠٩٠٩٨  ٥٤١٨  ٣٥٥١٣٣٥  ٩٠١٦        ١٩٩٩  
٨٩٩٦٧١  ٥٥٥١  ٤٠٦٧٥٣٥  ٩٤٦٢        ٢٠٠١/٢٠٠٠  

  ٤٦٩٥١١٥=عدد املؤمن عليهم    ٤٣٩٤= عدد املنشآت 

  )١٠( وزارة التأمينات والشئون االجتماعية . القطاع احلكومي.اهليئة القومية للتأمني االجتماعي: املرجع

  
ت العمل واألمراض املهنية والوفيات وأيام الغياب بسبب اإلصابة واملرض خالل إصابا): ٩-١١(جدول 
        ١٩٩٠ إىل ٨٦سنوات 

  ١٩٩٠  ١٩٨٩  ١٩٨٨  ١٩٨٧  ١٩٨٦        السنة
  ١٤٢١٨٩٩  ١٤١٠١٦٤  ١٣١٣٣٠٨  ١٢٠٨٦١٣  ١٢١٢٩٢٠  عدد العاملني

  ٦٣٤٠٨  ٦١٩٦٠  ٥٨٥٨١  ٥٥١٦٣  ٥٩٨٢٢  عدد العاملني املصابني
  ٤٥  ٤٤  ٤٥  ٤٦  ٤٩  النسبة يف األلف

  ٢١٣  ٢٢٣  ١٨٠  ١٩٨  ٢٢١  عدد الوفيات بسبب اإلصابة
  ٠,٣٤  ٠,٣٦  ٠,٣  ٠,٣٦  ٠,٣٧  %نسبة الوفيات إىل عدد اإلصابات 
  ١١٦٧٤٠٧  ١٢١٢٣٧٤  ١٠٩٢٩٥٩  ٩٤٨٤٨٦  ١٠١٩٥٣٣  عدد أيام الغياب بسبب اإلصابة

  ٧٩٩  ١١٢٣  ١٥٢١  ٦٢٣  ١٥٦١  عدد حاالت األمراض املهنية
  ٠,٥٦  ٠,٨  ١,٢  ٠,٥  ١,٣  النسبة يف األلف

  ١٦٤١  ٦٩٢٤  ٣١٦١  ٤١١٧  ٦١١٠  عدد أيام الغياب بسبب األمراض املهنية
  ٦٤٢٠٧  ٦٣٠٨٣  ٦٠١٠٢  ٥٥٧٨٦  ٦١٣٨٣  عدد حاالت اإلصابة واألمراض املهنية

  ١١٦٩٠٤٨  ١٢١٩٢٩٨  ١٠٩٦١٢٠  ٩٥٢٦٠٣  ١٠٢٥٦٤٣  عدد أيام الغياب بسبب اإلصابات واألمراض املهنية
  تدريب وزارة القوى العاملة وال: املرجع

  

 عامال فأكثر وعدد عماهلا واإلصابات وأيام الغياب ٥٠عدد املنشآت اليت يعمل ا ): ١٠-١١(جدول 
        ١٩٩١والوفيات نتيجة اإلصابة يف األنشطة االقتصادية املختلفة خالل عام 

        األنشطة االقتصادية
عدد 
        املنشآت

عدد 
        العاملني

عدد 
        اإلصابات

عدد أيام 
        الغياب

  عدد اإلصابات اليت
        ختلف عنها عجز

عدد 
        الوفيات

  ٧  ١٢  ٩٤٣٥  ٤١١  ٣٠٤٠١  ١٢٧  الزراعة والصيد

  ٩  ٨  ٥١٨٢١  ١٣٢٢  ٢٣٩٣٩  ٥٥  املناجم واحملاجر

  ٩١  ٣٥٥  ١٠١٤٦٣٢  ٤٩٩٠٢  ٧٨٣٥٦٨  ١٢٤٨  الصناعات التحويلية

  ٢٤  ١١  ٤٣٢٥٢  ١١٤٦  ٧٦٤٩٣  ١٩٨  غاز-مياه-كهرباء

  ٣٠  ٧٥  ١٠١٤٥٢  ٤٣٥١  ٩٢٥٢٣  ٣٠٣  بناء وتشييد

  ٦  ١٦  ٣٦٧٩٠  ١٤٧٦  ٩٧٩٦٣  ٤١٤   مطاعم– فنادق -جتارة

  ١٩  ٤٨  ١٠٤٧٩٣  ٤٩٠٥  ١٢٢٣٩٤  ٢١٥  ختزين-اتصاالت-نقل
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        األنشطة االقتصادية
عدد 
        املنشآت

عدد 
        العاملني

عدد 
        اإلصابات

عدد أيام 
        الغياب

  عدد اإلصابات اليت
        ختلف عنها عجز

عدد 
        الوفيات

 ٥  ٥  ٨٩٧٠  ١٩١  ٦٥٤١٠  ٢٢٣  عقارات-تأمني-وساطة مالية

  ١  ١٣  ١٦٤٠٥  ٥٦٤  ١٢٠٣٤٥  ٢٣٨  خدمات عامة

  ١٩٢  ٥٤٣  ١٣٨٧٥٥٠  ٦٤٢٦٨  ١٤١٣٠٣٥  ٣٠٢١  اموع

  التدريبوزارة القوى العاملة و: املرجع
  

        .٣٠/٦/١٩٩٩املنتفعون بالتأمني الصحي يف فروع اهليئة العامة للتأمني الصحي يف): ١١-١١(جدول 

        اإلمجايل        أصحاب املعاشات        ٧٥/٧٩قانون         ٧٥/٣٢قانون         الفرع
  ١٤٢٠٢٩١  ٢١٧٥٣٤  ٩٨٢٧٨٠  ٢١٩٩٧٧        مشال غرب الدلتا

  ١٠١٦٤٢٤  ٩٧٣٧٦  ٢٤٢٥٤٥  ٦٧٦٥٠٣        وسط الدلتا
  ٦٧٢٤٦٦  ٨٧٤٩٤  ٢٠٤٨٢٣  ٣٨٠١٤٩        شرق الدلتا

  ٥٠٩٦٧٥  ٥١٤٤٩  ٨٨٤٣٠  ٣٦٩٧٩٦        مشال شرق الدلتا
  ٣٧٥٤١١  ٣٨٠٦٣  ١٠٦٢٤٨  ٢٣١٠٦٤        القنال وسيناء

  ١٠٤٠٠٢٠  ٢٠٩١٢٠  ٥٢٦٥٦٧  ٣٠٤٣٣٣        القاهرة
  ١٠٤٣٧٩٥  ١١٩٠٦٥  ٣٨٧١٤٩  ٥٣٧٥٨١        مشال الصعيد
  ٤٩٩٣٦٧  ٣٩٢٥٦  ٧٤٣٤٦  ٣٨٥٧٦٥        وسط الصعيد
  ٣٧٤٤٨٥  ٣٢٨٩٢  ٨٠٠١٣  ٢٦١٥٨٠        جنوب الصعيد
  ٦٩٥١٩٣٤  ٨٩٢٢٤٩  ٢٦٩٣٩٣٧  ٣٣٦٦٧٤٨        اإلمجايل

  ).٩(اهليئة العامة للتأمني الصحي : املرجع
  

        ٣٠/٦/١٩٩٩القوى العاملة باهليئة العامة للتأمني الصحي يف ): ١٢-١١(جدول 
          املعينون

        ٦٠٩٢        طبيب بشرى
  ١٥٥٨        طبيب أسنان

  ٤٢٠        خرجيات كلية التمريض
  ١١١٤        صيديل

  ٥٥        خريج علوم
  ١٦٠        خصائي عالج طبيعيإ

  ١٤٤١١        ممرضات
  ٤٢٨٨        زائرات صحيات

  ٨٢        مسعف
  ٤٨٦        فين أشعة
  ١٣٦٢        فين معمل
  ٦        فين صيدلة
  ٢١        فين بصريات
  ٢٠٨        فين أسنان

  ١٦٨٣        مساعدات متريض
  ٣٦        مالحظ صحي
  ١٧١٧١        املتعاقدون

  ).٩(اهليئة العامة للتأمني الصحي : املرجع
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        ١٩٩٨/١٩٩٩ الصحي عام نشاط التأمني): ١٣-١١(جدول 

األعداد         النشاط
        باأللف

        األعداد باأللف        النشاط

        ٢٨٦  عالج األسنان        ١٢٥٦٩  زيارات للممارس
  ٥١٣٦        فحوص معملية  ١١٨٠٨        زيارات لألخصائي

        ١٤٤  فحوص أخرى        ٢٩٨  دخول املستشفى
        ٣٢        )شراء اخلدمة + مملوكة للهيئة ( عدد املستشفيات املتاحة 

        ١٢٦٢٩٢٣  عدد أيام اإلقامة باملستشفى        ٥٤٨٩  عدد األسرة املتاحة
  ١٦٦٥٠٦  عدد العمليات اجلراحية

   جنيه مصري٦٢٥٣١٩٤٤        تكلفة الغسيل الكلوي  ٥٢٤٣٠٤        عدد جلسات الغسيل الكلوي
   جنيه مصري٣٦٥٠٨١٧        تكلفة عمليات جراحة القلب  ١٦٧٨        عدد عمليات جراحة القلب
   جنيه مصري١٠٢٠٠٠٠        النخاعتكلفة عمليات زرع   ١٦        عدد عمليات زرع النخاع
   جنيه مصري١٦٥٢١٨        تكلفة عمليات زرع الكلى  ١٨        عدد عمليات زرع الكلى

   جنيه مصري١٥١٦٤٠٧٥        تكلفة عالج حاالت األورام  ٩٤٥٩        عدد حاالت األورام
   جنيه مصري٣٠٦٧٤٤٥        تكلفة العالج باخلارج  ٢٥        عدد حاالت العالج باخلارج

   جنيه مصري٣٥٠٤٦٣٨٢٤  ات مملوكة للهيئة ومتعاقدة معهاتكلفة الدواء املنصرف من صيدلي
  جنيه مصري ٨٦٦٤٨٣٣  إمجايل تكلفة األجهزة التعويضية

  ).٩(اهليئة العامة للتأمني الصحي : املرجع
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حيث أدركنا مجيعاً االنتشار ؛ حدث تغيري كبري يف الطب النفسي التقليدي، يف السنوات األخرية

وحني أدركنا أيضا أن حتقيق الصحة ال يعين غياب ، الكبري لالضطرابات النفسية بكل أشكاهلا
  .آلن الصحة النفسية للمجتمع بكل أفرادهاملرض فقط بل يعين ما يسمى ا

وهي ، لقد أصبحت هناك حركة يف اتمعات املتقدمة تسمى حركة الصحة النفسية اتمعية
فهي تم بدور اتمع ككل جتاه أفراده وأيضاً تم باملوازنة . متثل حركة ومنهج خمتلف وجديد

ؤرة اهتمام هذه احلركة العالقات بني األفراد يف ويف ب. بني األفراد وبني البيئات اليت يعيشون فيها
  .اتمع واليت تتميز بأنظمة من العالقات الرمسية وغري الرمسية املعقدة

فإن التدخالت اخلاصة بالصحة النفسية اتمعية واليت دف إىل تطوير ، وذا الفهم املتطور
قي باهتمامها على العمل السياسي وتنمية الصحة النفسية يف اتمع تتجاوز مستوى الفرد وتل

  .واالجتماعي

ولقد رصدت بعض الدراسات بدايات هذه احلركة وظهور ما يسمى بعلم النفس والطب النفسي 
  .اتمعي

ويف سنة . فتعترب فترة الستينيات يف القرن املاضي أحد فترات القلق الشديد يف الواليات املتحدة
ويعترب الباحثون خطاب . ية مع وصول كيندي للحكمتكونت هناك رابطة الصحة النفس، ١٩٦٠

 عالمة فارقة وحتول جريء يف جمال الصحة ١٩٦٣الرئيس األمريكي جون كيندي أمام الكوجنرس عام 
ففي هذا اخلطاب أشار كيندي إىل ضرورة العناية باملرضى النفسيني وأيضاً إىل ضرورة . النفسية

  .صحة النفسية للمجتمعاالهتمام الشديد بالوقاية واالرتقاء بال

ومع وجود آمال عريضة يف اتمع األمريكي إلحداث تغيري يف أوضاع كثرية سيئة ، ومع هذا اخلطاب
حيث أن هذه األحوال تؤثر ، واألسر الفقرية واملعدمة، وسوء أحوال التعليم، مثل تدين األجور

  .بالضرورة على الصحة النفسية لألفراد وللمجتمع

واليت ، )املهدئات الكربى(مت اكتشاف العقاقري الطبية ، ويف منتصف اخلمسينيات ،وقبل ذلك بقليل
 -وتواكب مع ذلك أن بعض العلماء . لعبت دوراً كبرياً يف التحكم يف األمراض العقلية الشديدة

 يف الستينيات هامجوا مفهوم املرض العقلي الشائع واعتربوا هذا املفهوم خرافة أو -مثل ساز 
ام ساز بعمل العديد من الدراسات اجليدة إلثبات ما يقول مؤكداً عدم وجود أدلة أسطورة وق

  . موضوعية لفهم املرض العقلي وتشخيصه
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، شارك أيضاً يف ذلك تدهور أوضاع املصحات العقلية تلك اليت حيتجز ا أعداد كبرية من املرضى
 نظام الرعاية الصحية للمرضى واليت كانت تعاين من سوء أحواهلا وتطلب األمر إعادة النظر يف

  .العقليني

وأشارت دراسات عديدة إىل أن زيادة انتشار معدل األمراض النفسية يف اتمع واليت ارتبطت 
  .معدالت زيادة انتشارها بأوضاع اجتماعية بعينها

تمع تبلورت أيضاً يف الواليات املتحدة األمريكية يف هذه الفترة األفكار عن حماربة الفقر يف ا
وتضمنت أيضاً حركة ثقافية عميقة ، وضرورة اختاذ إجراءات فعالة يف جمال الصراع االجتماعي

  .وهذه األفكار كانت أحد منابع احلركة النفسية اتمعية اجلديدة. وأصيلة مضادة للحرب

  : وسنتعرض بعد ذلك ملوضوعني هامني
  .أهداف الصحة النفسية اتمعية ومشكالا: األول

  : مفاهيم أساسية حلركة الصحة النفسية اتمعية: ينالثا

  ؛ نظرية األزمة. أ

  .مفهوم الوقاية يف هذا اال. ب
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  األهداف املتعلقة بالصحة النفسية للمجتمع
  على مستوى الفرد. ١
وبالذات خارج إطار ، االهتمام بتقدمي خدمات للمرضى خارج إطار املؤسسات القائمة �

 .املستشفيات

 .ابتكار وتنمية خدمات جديدة ومبتكرة للمرضى لتلبية احتياجات فعلية هلم �

ولكن االهتمام بتدعيم ، االبتعاد عن سياسة عزل املريض دف حتقيق هدف شفائي ومهي �
 .ومساندة األفراد يف جمتمعهم احمللي

 .العمل على سرعة إعادة املريض إىل اتمع �

 .جمتمعي وليس عالجاً إكلينيكياً فقطعالج  �

  على مستوى البيئة. ٢
وعلى العوامل املؤثرة يف طريقة ، القيام بعمل إحصائيات للضغط على القرار السياسي �

 .توزيع املوارد

 .ضرورة تكامل علم النفس وعلم االجتماع والطب النفسي �

 .تشجيع العلماء على االهتمام بالتطوير النفسي لإلنسان �
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وبالطبع يف ، )اج األمر إىل عمل اجتماعي وسياسي والدخول يف صراعات للبحث عن التغيريقد حيت(
 .هذه الصراعات ال توجد نظرية علمية حمددة أو أساس إمربيقي سليم يوضح ماهية هذا العمل

فنجد أنه خيتلف عن النموذج الطيب التقليدي يف جمال ، وإذا استعرضنا أهداف هذا املفهوم اجلديد
والذي قد يساعد على تثبيت املشكلة بدالً ، النفسي الذي يقدم اخلدمة ملن يطلبها فقطالطب 

ألن املشكلة قد تكون خارج الفرد وقد تكون مشكلة تكيف يتطلب حلها خلق شبكات ؛ من حلها
وهذا املفهوم أيضاً يدعو إىل عدم ضرورة زيادة . اجتماعية تشجع استخدام الفرد للموارد املتاحة

ويؤكد هذا املنظور بان وقوع الفرد حتت وطأة املرض النفسي ليس . عاجلني املتخصصنيعدد امل
  .حتمياً الوقاية من املرض النفسي ممكنة

  مشكالت الصحة النفسية اتمعية
بل يتوسع لالهتمام باملشاكل النفسية ، ال يهتم هذا املنهج باألمراض النفسية املعروفة فقط

  : دمات املتاحة مثلاليت عادة ال جتدي معها اخل

مشاكل اإلدمان يف العامل من أصعب املشاكل وهلا تداعيات وآثار يف : مشاكل اإلدمان .١
. وهي عادة حتتاج إىل كل اجلهود من األسرة الصغرية إىل اجلهود الدولية. كل جماالت احلياة

ولة يف هذا والبد من التعاون بني كل اجلهود لالستفادة من الطاقات املادية والبشرية املبذ
 .اال

وقد تؤدي ، تتزايد اجلرائم مثل جرائم العنف وجرائم االغتصاب: مشاكل اجلرمية وضحاياها .٢
خربة التعرض العتداء إجرامي إىل نتائج نفسية تتراوح بني اإلحساس بعدم االرتياح لفترة 

 والذي قد يؤدي، )اضطراب ما بعد الصدمة(قصرية إىل االضطراب الشديد طويل األمد 
وبالتأكيد ميتد تأثري اجلرمية إىل كل أفراد أسرة مرتكيب اجلرائم . إىل العجز الكامل للفرد

 .وضحاياها

مشكالت الطفولة واملراهقة النفسية كثرية ومتعددة : مشكالت الطفولة واملراهقة .٣
ونادرا ما تصل إىل الطبيب النفسي مثل مشاكل التعليم ومشاكل اإلساءة إىل األطفال 

  والتداعيات هلذه املشاكلوالنتائج 

هناك العديد م املشاكل ىف هذا اال تؤدى : املشاكل الطبية واألمراض املزمنة واإلصابات .٤
 الشلل -مشاكل السرطان(إىل مشاكل نفسية للمرضى وللمحيطني م مثل 

 - ضمور العضالت- تصلب الشرايني- ضغط الدم- الصرع- فقد السمع-الدماغى
 مشاكل - التهاب املفاصل والروماتويد- إصابات الدماغ- السكرى البول-الربو الشعىب

  ). مشاكل العقم وحتديد النسل- األمراض التناسلية-البتر

حتدث الكوارث دائما إما بفعل الطبيعة أو بفعل اإلنسان مثل الزالزل : الكوارث .٥
 املشاكل وتؤدى الكوارث إىل العديد من، والفيضانات والسيول واحلرائق واألجسام املشعة

   النفسية الىت جيب التدخل لعالجها والتخفيف منها
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 اإلجناب -املشاكل الزوجية: هذه املشاكل تؤثر على ماليني البشر مثل: الزواج والوالدية .٦
 الصراع الزواجى - احلمل غري املرغوب فيه- اضطراب ما بعد الوالدة-ومشاكل اإلجهاض

 مشاكل -) ة ىف مصر بشكل خمتلفموجود( مشاكل التبىن -وانعكاسه على األطفال
  الطالق واالنفصال

 - أسر ترعاها نساء فقريات أو مطلقات-الفقر: املشاكل االقتصادية ومشاكل العمالة .٧
 اهلجرة من - ضغوط العمل اجلديد- البطالة ونوع العمل-مشاكل ىف السكن والغذاء

 عمل املرأة وتغري - فشل املشروعات الصغرية-)متثل مشكلة يف مصر( الريف إىل املدينة 
 التقاعد ىف سن -)زيادة ىف األعمال اخلدمة( تغيري طبيعة العمل -العالقات داخل األسرة

  )ميثل مشكلة كبرية ىف مصر حاليا(مبكرة 

الفقدان ميثل أزمة لكل األفراد وحيتاج األمر ىف كثري من األحيان إىل : املوت واحلداد واالنتحار .٨
  التدخل لتقليل عبء الفقدان

يزيد أعداد املسنني ىف اتمع وتزداد نسبة حدوث العته : )عته الشيخوخة(لشيخوخة ا .٩
  .بتداعياا املؤملة على املصابني ا وعلى الراعني هلم) خرف الشيخوخة(
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  نظرية األزمة ومفهوم الوقاية
عية مفهومني أساسيني ىف مقابل املفهوم التقليدى لقد قدمت لنا حركة الصحة النفسية اتم

  : للمرض النفسى ومها مفهوم األزمة ومفهوم الوقاية

  : األزمة) نظرية(مفهوم . ١
تقدم نظرية األزمة منوذجاً مفيدا يتكامل مع املنظور البيئى مؤداه أنه إذا كان قد حدث فشال ما ىف 

اسية راهنة فقد يستجيب الفرد حبالة من عملية التنشئة االجتماعية للفرد وحدثت ظروف ق
وىف حماولة الفرد التغلب على هذه احلالة قد يعاىن من حالة مرضية سيئة حتتاج إىل ، احلزن املؤقت

التدخل بالرعاية وقد يستطيع الفرد التغلب علبها واالستفادة منها واخلروج أقوى مما كان وقد ال 
  .يستطيع

نسبة لألفراد دليل على اختالف البيئة الىت يعيشون فيها واختالف ويعترب اختالف نتائج األزمة بال
وسائل الدعم واملساندة املقدمة هلم وتتصور هذه النظرية إمكانية حدوث تتطور ومنو للفرد 

  .يتجاوز العالج النفسى للمرض املوجود

 منه إال من خالل وىف هذا اإلطار يتم تعريف األزمة على أا تغيري سريع يضع الفرد يف حتد ال خمرج
أن (يرجع إىل أصل يوناين معناه ) Crisis( ومصطلح األزمة -تغيري أو تعديل يف سلوكه بشكل ما

  .أي أن الفرد يواجه موقفا حيتاج إىل أن يتخذ قرارا يف حياته إلحداث تغيري يف حياته إىل األفضل) يقرر

عصاب يف التحليل النفسي حيث أن وهناك أوجه تشابه وأوجه اختالف بني نظرية األزمة ونظرية ال
نظرية العصاب تعترب املشكالت السلوكية النفسية نتاجا لصراعات مل حتل يف املراحل املبكرة 
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وتكونت دفاعات نفسية للفرد حتول دون سقوطه يف املرض النفسي وطاملا أن هذه الدفاعات تعمل 
كية النفسية عندما تفشل وحتدث املشكالت السلو، بكفاءة فيمكن للفرد أن يعيش يف أمان

وعلى ذلك فان نظرية التحليل النفسي تركز على الفرد وماضيه وال ، ميكانيزمات الدفاع يف عملها
يف حني أن األزمة حتدث عندما يواجه الفرد بعقبة تؤثر على ، تلقى اهتماما إىل املواقف احلالية

وختل هذه العقبة ، وز هذه العقبةأهدافه وال تستطيع األساليب املعتادة اليت يستخدمها يف جتا
ومن املفيد أن نؤكد هنا على أن . بتكيفيات الفرد السابق ومن مث تتطلب استجابة من نوع جديد

نظرية األزمة تنظر إىل اإلنسان بنظرة أكثر تفاؤال فهي تؤكد على إمكانية النمو والتطور للفرد 
عالج الشخص من املشكالت السلوكية بشكل ال ائي يف مواجهته لألزمات وهى عملية تتجاوز 

  .والنفسية

  املالمح األساسية لنظرية األزمة
  حدث ضاغط أو أحداث تتطلب تغيريا. أ

تؤدى طبيعة املشكلة إىل إرهاق املوارد املتاحة للفرد بكل أنواعها نفسيا وجسديا  .ب
  وماديا وكذلك موارد أسرته واآلخرين الذين يشكلون عالقات الدعم االجتماعى

  مصادر الضغوط. ١
  ضغوط بيئية. أ

وتتمثل يف الفقر والبطالة والعزلة والتغري االجتماعى مع ارتباط ذلك : ضغوط اجتماعية �
 معاملة - ضغوط األسرة- التغري اتمعى السريع- األقليات-مبفاهيم اتمع الصناعى

ملكانة مثل ا( رفض الطفل وانعكاس مهوم الوالدين على الطفل - رقابة شديدة-سيئة
  ).احلالة املادية، املرض، املمتلكات، االجتماعية

إذا كان تعريف الثقافة هو نسق وأساليب التفكري وطريقة تناول املواقف : ضغوط ثقافية �
واملشكالت االجتماعية والىت تنتقل من جيل إىل جيل فان اإلنسان معرض لضغوط ثقافية إذا 

مما قد يؤدى إىل ظهور ) املتوارث واحلديث(ة وقع فريسة بني ضغط نسقني من القيم املتصارع
أعراض مرضية مثل القلق أو احنرافات سلوكية مثل اجلرمية وىف مثل هذه احلاالت فإن الدعم 
االجتماعى يصبح له أمهية كبرية حيث جيد الفرد نفسه غري قادر على أن يتوحد مع القيم 

  .الستقرار والوقاية من التوترالوالدية وحيتاج جلماعة خارجية يعتمد عليها حبثا عن ا

التغريات ) نقص املال قد يعيق الكثري من متطلبات احلياة(املشاكل املادية : ضغوط اقتصادية �
احلديثة زادت من قيمة املال ىف اتمع وأصبح ميثل التقدير واالعتراف بالفضل والقوة واألمان 

  . فقدان الوظيفة- البطالة –والبد من مسايرة اآلخرين 

 ظروف العمل السلبية مثل العمل - تغيري ظروف العمل-عدم قبول العمل: وط مهنيةضغ �
  .املرهق واخنفاض املعنويات وعدم التقدير والرقابة املهنية

 - اإلصابات- احلوادث- احلرائق- الزالزل- الفيضانات-مثل ااعات: ضغوط طبيعية �
  .الضوضاء
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  ): من داخل الفرد(ضغوط داخلية . ب
 فرد صراعات وطموحات مل تتحق ومثريات أخرى ويصبح كل ذلك جزءا من بناء ىف داخل كل

الشخصية وأيضا مصدرا للضغط ال يسهل ختفيفه وقد تصبح عملية استدماج احلدث 
  الضاغط ىف الالشعور عملية معقدة وعادة ما يلعب الكبت والتشريط دورا فيها

ؤملة إىل الالشعور وتبقى فيه وينتج عن ذلك  هو الدافع الالإرادى للمثريات املهددة وامل"الكبت" �
  .ظهور رغبات وأفكار وأمنيات ومشاعر ال يعرف الشخص شيئا عن منشأها

ملاذا يتعامل الناس مع :  وهو نظرية بافلوف الىت تساعد على إجابة هذا السؤال"التشريط" �
  مشاعر وأفكار ورموز غري حقيقية كأا حقيقية؟

  : لىوميكن تصنيف الصراعات كما ي
o  صراع ناشئ عن حماولة احلصول على شئ وىف نفس الوقت الرغبة ىف جتنب احملاولة

  "البحث عن هدف إجياىب والبعد عن هدف سلىب"

o  صراع ناشئ عن الرغبة ىف احلصول على شئ مع وجود بديلني هلذا الشئ تتساوى الرغبة
  فيهما

o جتنب شيئني سيئني-صراع ناشئ عن جتنب مزدوج   

  : ل املرتبطة بالضغوطردود األفعا. ٢
 على أا حماوالت غري فعالة ولكنها - بالنسبة للمشاهدين من اخلارج-قد تبدو حماوالت التوافق

  للفرد نفسه هى أفضل الوسائل املتاحة له حىت لو كانت شاذة

  : ولالستجابة لإلحباط منطني أساسيني

  )كر وقتال(االستجابة العدوانية * 

  ) فر وهروب(االستجابة االنسحابية * 

وهى استجابة بدائية تظهر ىف األطفال ومع الزمن يصبح ): كر وقتال(االستجابة العدوانية 
وقد تؤدى هذه االستجابة إىل تقليل مشاعر لقلق . اإلنسان أكثر حساسية لردود أفعال اآلخرين

 هذه والتعب النفسى ولكنها ال حتل املشكلة وال تقضى على الضغط ومن املمكن أن يتم توجيه
  )إىل الذات ( االستجابة العدوانية إىل الداخل 

ويتم توجيه الغضب إىل الذات ويشعر الفرد بالغضب ): فر وهروب(االستجابة االنسحابية 
وقد يؤدى هذا إىل أمراض نفسية أوعقلية أو ، من الذات واالكتئاب وينسحب تاركا املشاكل دون حل

  قد يؤدى إىل قلق نفسى مزمن 

  د األفعال املرتبط بالضغوط على املدى البعيدوينتج عن ردو
o تمع ردود أفعال منحرفةتمع ( يف التعامل مع اضد ا.(  

o يارات عصبية: ردود أفعال عصابيةقد تؤدى إىل ا.  
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o يار احليل الدفاعية واالنسحاب من العامل احلقيقى إىل : ردود أفعال ذهانيةويؤدى إىل ا
  .عامل اخليال اجلامح

o تؤدى إىل ظهور أعراض جسدية ويشعر املريض أنه يعاىن من : ال نفسى جسميةردود أفع
  مرض عضوي؟

  حلول األزمة
   التصدي-التكيف

  التكيف: أوال
 يهتم علم النفس اتمعى بالسعى إىل هدم العملية الىت من خالهلا تؤدى الضغوط النفسية 

ا املواءمة بني سلوك الفرد إىل أمراض نفسية والتكيف هو حالة مؤقتة وحمدودة زمنيا يتم 
، ومتطلبات حمددة وتتضمن عملية التكيف أبعادا أيديولوجية واجتماعية ودالالت ذاتية وقيميه

وهذا املعىن . وقد تشري عملية التكيف أيضا إىل تعديل سلوك الفرد استجابة لظروف حمددة
 البشرية حيث انه ىف يتضمن اخلضوع واالنضباط وهو من منظور إنساىن وثورى ميثل لعنة على

بعض األحيان يكون قبول القهر نوعا من التكيف وال نعي أمهية تغيري البيئة من حولنا كحل أو 
  .كبديل

يثار هنا سؤال مهم وهو هل منارس مع اجلماعات الفقرية واملهمشة لعبة التكيف مع العامل كما (
زيادة وعيهم مث مساعدم هو أم األجدى هلم وللمجتمع أيضا أن حناول دفعهم ورعايتهم و

لتغيري الواقع البيئى من حوهلم وهذا يطرح قضية مهمة تتعلق بعدم القدرة على التفكري ىف 
  )معيار للصحة النفسية للفرد واتمع دون اإلشارة بشكل أو بآخر إىل النظام االجتماعي

  التصدي: ثانيا
ة أو للتسامح ويهدف إىل تقليل و التصدي لألزمة يتضمن جهدا معرفيا وسلوكيا يبذل للسيطر
  .املتطلبات الىت ترهق وقد تتجاوز موارد الشخص ىف هذه املرحلة

  : ويواجه الشخص مشكلتني

 شك - عدم راحة- توتر- اكتئاب-قلق:  مشكلة التعامل مع مشاعره اخلاصة-١
  . لوم الذات-ىف الذات

  .سبضرورة القيام بعمل منا:  مشكلة التعامل مع املوقف اخلارجى-٢

وأكد بعض ) التعامل مع مشاعر الشخص والتعامل مع املوقف اخلارجى( وال ميكن الفصل بينهما 
   -العلماء على التقييم املعرىف املوضوعى للحدث الضاغط وتنقسم إىل مرحلتني

  . تقييم أوىل بيولوجى-املرحلة األوىل

   رد الفعل املطلوب-تقييم ثانوى -املرحلة الثانية

  اعد على إدراك املشاعر والتسامح معهاوالتعليم قد يس
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ونود أن نشري هنا إىل أنه بعد السيطرة على رد الفعل احلاد فنحن ننتقل إىل التعامل مع املوقف 
األمل يف أن هذا املوقف السئ ( اجلديد ويتضمن ذلك بعدا انفعاليا يتطلب بالضرورة زيادة األمل 

  )سينتهى

وهل حتتاج إىل دعم من . ما هى الظروف الىت تظهر فيها؟ -وعاطفة األمل ال نعرف كثريا عنها(
. هل يتولد األمل من خالل استدعاء أحداثا أخرى استطاع التغلب عليها يف املاضي؟. شخص آخر؟

وهل هناك دوافع لألمل مثل الرغبة . وهل متثل هذه العاطفة جزءا ملا نطلق عليه اإلرادة أو العزمية؟
بات شئ لشخص آخر األمر الذى يثري معه الرغبة ىف بذل اجلهد للتغلب ىف االنتقام أو الرغبة ىف إث

  ).على املشكلة؟

  : مفهوم الوقاية. ٢
ومنوذج الصحة ) لن نقضى على املرض عن طريق العالج فقط(وهو ميثل مفهوم الصحة العامة 

  : العامة للوقاية يتضمن

  حتسني الظروف البيئية .١

  تقوية الكائن ضد املرض .٢

o حتسني نوعية حياة األفراد  

o جهود لتقوية اجلوانب النفسية  

ورغم أن هذا النموذج ليس مبقدوره تقدمي خدمات كبرية بالنسبة للمشكالت النفسية 
  .واالجتماعية إال أنه مفيد ىف طريقة التفكري الىت تقدم أطروحات بعيدة عن النموذج الفردى

 حالة وتتطلب الوقاية تغيري مكان العمل وتتم الوقاية قبل أن يتم تسمية الشخص على أنه
 األحزاب - وأماكن تقدمي اخلدمات االجتماعية - وأجهزة اإلعالم -الصحي ليصبح املدارس

  .السياسية

الحظ بعض العلماء ىف الواليات املتحدة أنه أثناء الفترة الىت يسود فيها االجتاه احملافظ يتغلب منط 
  . ح يزداد االهتمام باملواقف االجتماعية غري املالئمةالعالج الفردي وأثناء فترات اإلصال

 حول القيم واألخالقيات ىف - صعبة اإلجابة -ويثري هذا التوجه الكثري من التساؤالت اجلديدة
ممارسة الطب النفسى كما أنه يثري التساؤل عن عدم حيدة اجلهد العلمى وتأثره باحمليط 

   .االجتماعى والسياسى
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معدالت انتشار األمراض النفسية ىف مصر مثل معدالت انتشار كل األمراض غري معروفة وال توجد 

 ىف مصر إحصائيات يعتمد عليها ىف جمال وبائيات األمراض النفسية ىف مصر ومعظم -لألسف-
 ومتت على املؤشرات الىت سنعرضها هى دراسات متت ىف اجلامعة للحصول على درجة علمية

  عينات صغرية نسبيا
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  : بالنسبة الضطرابات العصاب
 إن حواىل ثلث ملرضى الذين يذهبون إىل املمارسني ١٩٦٧وجد الدكتور أمحد عكاشة سنة 
من املرضى الذين يترددون على العيادة % ٢٠كما أن حواىل ، العموميني يعانون من مرض نفسى

 النفسى وىف دراسة أخرى أثبت عكاشة أن اخلارجية ىف مستشفى جامعى يعانون من القلق
  . االضطرابات التحويلية مازالت موجودة ىف مصر رغم أا اختفت من أوروبا تقريبا

  : وبالنسبة ملرضى الفصام
 مريض من املرضى اجلدد الذين يترددون على العيادة اخلارجية ١٠٠٠فإن إحدى الدراسات بعد متابعة 

 النفسية والعصبية وجدت أن نسبة الفصاميني بني ىف مستشفى جامعى خاصة باألمراض
  )١٩٦٧عكاشة % (١٥,٣هؤالء املرضى هي 

  : مؤشرات متاحة عن االكتئاب
  %١٥ميثل االكتئاب ىف اتمع نسبة  �

  )١٩٨٤عكاشة (يف الريف % ٢٠و، ىف املدن% ١١ �

جية من املرضى املترددين على العيادة اخلار% ١٦دراسة أخرى وجدت أن االكتئاب ميثل  �
  .أي اكتئاب مزمن) عسر مزاج(معظمهم 

 ٦وىف دراسة حديثة نسبيا للدكتور يوسف وآخرون وجدوا أن معدل انتشار االكتئاب كان ىف خالل 
  أشهر 

  %١٨,٦٥انتشار االكتئاب  �

  يعانون من االكتئاب املزمن% ٩,٨٧منهم  �

  يعانون من اضطراب التأقلم املصحوب مبزاج اكتئاىب% ٣,٤٧و  �

  نون من اضطراب االكتئاب مع القلقيعا% ١,٨٥و  �

  اكتئاب ثنائى القطب النوع األول% ١,١٩ �

  اكتئاب ثنائى القطب النوع الثاىن% ٠,١١ �

  : مؤشرات حول معدالت االنتحار
وهلذا فإنه ، يف الثقافة اإلسالمية ينظر للمنتحر على أنه قد فقد دنياه وآخرته وهو خارج عن الدين

واإلحصائيات ، وغالبا ما يتم التغطية على عمليات االنتحار، راق رمسيةنادرا ما يذكر االنتحار ىف أو
 لكل مائة ألف مواطن ولكن دراسة طب عني ٦-٤االنتحار نسبته من  الرمسية ىف مصر تشري

 لكل مائة ألف مواطن وهو أكثر ٣٨مشس عن االنتحار أشارت إىل أن معدل االنتحار ىف القاهرة هو 
  )١٩٨٤عكاشة ( سنة ٤٤إىل  ١٥ىف الفئة العمرية من 
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  )اإلدمان ( سوء استخدام املواد 
% ٢٨من الناجحني يتعاطون خمدرات و% ٨ ىف اجلامعات وجدوا أن ١٩٨٢يف دراسة لعكاشة وخليل 

املنومات ، الكحول، املنبهات، من الراسبني يتعاطون خمدرات وكانت املخدرات تتراوح بني احلشيش
  .واملهلوسات

  : أيضا عن سوء استخدام املواد ىف املدارس الثانوية وجد اآلتى) ١٩٨٢( وىف دراسة لسويف 
صناعية (ىف املدارس الثانوية الفنية         : يف املدارس الثانوية العام

        ): وجتارية
  يدخنون بانتظام% ٢٤,٥ �  من الطلبة يدخنون بانتظام% ١٥ �
  جربوا املهدئات% ٤,٦ �  جربوا املهدئات% ٥,٣ �
   جربوا املنبهات%٥,٩ �  جربوا املنبهات% ٥,٧ �
  جربوا األدوية املخدرة% ١١,٦ �  جربوا األدوية املخدرة% ١٠,٥ �
  جربوا املنومات% ٤,٧ �  جربوا املنومات% ٤,٧ �
  جربوا احلشيش% ٩٢,١ �  جربوا احلشيش% ٩٠,٧ �
  جربوا األفيون% ٧,٢ �  جربوا األفيون% ٧,٤ �
  جربوا باقي املخدرات% ٧,٩  �  جربوا باقي املخدرات% ٢ �

  .من الذين يدخنون احلشيش مل يفكروا أبدا يف التوقف% ٧٣ا أن ووجد سويف أيض

 -احلشيش: إىل انتشار اإلدمان ىف مصر ىف الثمانينات كان ذا الترتيب) ٢٠٠١(وأشار العقباوى 
  .  الكوكايني- اهلريوين- املهدئات-األفيون

 نفس املادة وىف التسعينات انتشر احلشيش بشكل كبري وأصبح يسمى الباجنو وهو حيتوى على
  وأصبح األفيون واهلريوين نادرين) تتراهيدروكانيبانول(املؤثرة مثل احلشيش 

أمحد  (١: ٤: ١٦اإلدمان  وإساءة االستخدام ووأضاف العقباوى هذه النسب بني استخدام للتجربة
  )٢٠٠١شوقي العقباوي 

  االضطرابات النفسية ىف األطفال واملراهقني
الية والسلوكية بني تالميذ ما قبل املدرسة ىف حمافظة اإلسكندرية ميثل انتشار املشاكل االنفع

  ) ١٩٨٩عبد اللطيف واخرون % ( ٢٢,٥نسبة 

  )١٩٩١قورة % (٤,٧وبني تالميذ املرحلة االبتدائية متثل هذه االضطرابات نسبة 

% ١٠,٢٥وكانت نسبة التالميذ ىف املدارس اإلعدادية الذين يعانون من اكتئاب ىف إحدى الدراسات 
  ) ١٩٨٩ابو نازل %) (٤٣,٧٥( عن البنني %) ٥٦,٢٥(وكانت النسبة أكرب بني البنات 

 عنه ١٨من املراهقني وكان أكثر انتشارا عند سن % ١٧وىف دراسة أخرى وجد اضطراب القلق ىف 
  ) ١٩٨٨عطيه وآخرون  ( ١٤عند سن 

 سنة ١٨ إىل سن ١٠قني من سن من األطفال واملراه% ٥٩ وجدوا أن ١٩٩٩وىف دراسة إبراهيم وآخرون 
  .أعربوا عن مشاعر اخلوف والقلق
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  مشاعر اخلوف والقلق كانت 
  .أكثر ىف البنات �
  .أكثر يف املستويات االقتصادية االجتماعية العالية �
  .أكثر يف طالب املدارس عنهم ىف من ال يدرسون �
  %.٥٥,٧وىف الريف % ٦٣,٢يف املدن  �
  .لنيأكثر يف غري العاملني مقارنة بالعام �

 وجد أن التبول الالإرادى تتراوح نسبة حدوثه بني ١٩٨٩ - ١٩٨٥وىف دراسة مسحية ىف أعوام 
  )١٩٩٣قورة واخرون % ( ٨٢,٥إىل % ٦٣,٩األطفال املصابني باضطرابات سلوكية بني 

وجد يف األطفال احملالني إىل عيادات التأمني الصحى ىف ) ١٩٩٩ -١٩٩٨(يف خالل العام الدراسي 
منهم مت تشخيصهم املبدئى على أم يعانون من التخلف العقلى وبعد % ٣١,٨ أي نسبة املدارس

  ) ١٩٩٩تقرير وزارة الصحة % ( ١٨,٩عمل التقييم الكامل أصبحت النسبة 

وىف اية هذا العرض عن مؤشرات انتشار األمراض النفسية يف اتمع نتعرض لألعداد الىت ذكرها 
  ١٩٩٧صابني باألمراض النفسية ىف مصر عام الدكتور أمحد عكاشة عن امل

   مليون١,٥اضطرابات عصابية  �
   مليون١,٢التخلف العقلى  �
   مليون١االكتئاب  �
   مليون٠,٥الصرع  �
  مليون٠,٢عته  وفصام مزمن �
   مليون٤,٤اموع  �

وهذه اإلحصائيات ىف أغلبها متت ىف املستشفيات ومتت دف رصد األمراض النفسية ولكنها مل 
ى احلاالت الىت تعاىن من أعراض نفسية ال تصل إىل حد املرض كما أا ال تتعامل مع تشتمل عل

، املشاكل النفسية واالجتماعية األخرى مثل ضحايا اجلرمية وضحايا الظروف االجتماعية السيئة
وبشكل عام فنحن نعتقد أن أكثر من ربع السكان يعاىن من مشكلة نفسية بشكل أو بآخر 

  .  خالل العديد من املؤسسات اتمعيةوحيتاج للعون من
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  اخلدمات النفسية ىف مصر تنقسم إىل قسمني كبريين
  قسم خاص. ٢            قسم عام . ١

  : القسم العام. ١
  يعتمد أساسا على اخلدمات الىت تقدمها وزارة الصحة من خالل العديد من املؤسسات

  ة ىف املراكز واحملافظات مستشفيات وزارة الصح �
  وحدات ريفية ىف العديد من القرى  �



٣٣٨  

  املؤسسة العالجية �
  املستشفيات التعليمية �
  املعاهد املتخصصة �
  التأمني الصحى �
  التأمني الصحى للمدارس �

  وهناك أيضا بعض اجلهات الىت متتلك وتدير مستشفيات خاص ا لعالج العاملني مثل

  مستشفيات القوات املسلحة والشرطة �
  ستشفى الكهرباءم �
 مستشفى الدعاة �

  غريها �

  : القسم اخلاص. ٢
   ويتضمن العيادات واملستشفيات اخلاصة

 أشارت إىل أن عدد األطباء ١٩٩٨وبالنسبة خلدمات الطب النفسى فإن إحصائية عكاشة لعام 
 طبيا نفسيا أى أن هناك طبيب نفسى واحد لكل مائىت ألف ٤٥٠النفسيني ىف مصر حواىل 

 أخصائي نفسي وهناك الكثري من ٢٥٠ ىف حني يبلغ عدد األخصائيني النفسيني ١/٢٠٠٠٠٠مواطن 
األخصائيني االجتماعيني واملمرضات ولكنهم ىف األغلب مل يتعرضوا ألى نوع من التدريب ىف جمال 

  وتقدم خدمات الطب النفسى من خالل. الطب النفسى

  خدمات األقسام الداخلية باملستشفيات �
  اخلارجيةخدمات العيادات  �
  مراكز عالج اإلدمان �
  مراكز متخصصة لكبار السن �

 سرير مبعدل سرير لكل ٨٠٠٠يبلغ عدد األسرة ىف املستشفيات النفسية العامة واخلاصة حواىل 
  سبعة آالف مواطن 

تتمركز معظم هذه اخلدمات املتعلقة بالصحة النفسية ىف املدن الكربى مثل القاهرة واجليزة 
  واإلسكندرية 

،  حمافظة الوادى اجلديد٢٤د أي نوع من خدمات الطب النفسى ىف مخس حمافظات من ال توج
  حمافظة مشال سيناء وجنوب سيناء

ال توجد خدمات الرعاية السريرية للمريض النفسى ىف عشرة حمافظات مثل اإلمساعيلية 
  والسويس وبور سعيد
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 الصحة توجد مخس مستشفيات للصحة النفسية تابعة لديوان عام وزارة. أ
  : وهى

  دار الصحة النفسية بالعباسية . ا
o  ا ٢٠٧٣عدد األسرة  
o  طبيبا٥٣ًوعدد األطباء النفسيني   
o  ١٤٦عدد املمرضني واملمرضات  
o  ١٧عدد األخصائيني النفسيني  
o  ١٨عدد األخصائيني االجتماعيني  

  )املطار( مستشفى مصر اجلديدة للصحة النفسية . ٢
o سرير٩٢ عدد األسرة   
o طبيب١٤ء النفسيني عدد األطبا   
o  ٣٩عدد املمرضني  
o  ١عدد األخصائيني النفسيني  
o  ٤عدد األخصائيني االجتماعيني  

  مستشفى حلوان للصحة النفسية. ٣
o  سرير٥٢٥عدد األسرة   
o  طبيب٤٥عدد األطباء النفسيني   
o  ٤عدد األخصائيني النفسيني  
o  ٦عدد األخصائيني االجتماعيني  

  دار الصحة النفسية باخلانكة . ٤
o سرير١٧٩٠دد األسرة ع   
o  طبيب٢٤عدد األطباء النفسيني   
o  ٢عدد األخصائيني النفسيني  
o  ٣عدد األخصائيني االجتماعيني  
o  ٦٨عدد املمرضني  

  مستشفى املعمورة للصحة النفسية باإلسكندرية. ٥
o  سرير٧٥٠عدد األسرة   
o  طبيب٧٤عدد األطباء النفسيني   
o  ١٦١عدد املمرضني  
o  ٤عدد األخصائيني النفسيني  
o  ١٢عدد األخصائيني االجتماعيني  



٣٤٠  

وإذا مت جتميع هذه األعداد للمستشفيات التابعة لديوان عام وزارة الصحة أصبح 
  : األرقام كالتاىل
o  سرير٥٢٣٠عدد األسرة   
o  طبيب٢١٠عدد األطباء النفسيني   
o  ٥٦٠عدد املمرضني  
o  ٢٨عدد األخصائيني النفسيني  
o  ٤٣عدد األخصائيني االجتماعيني  

  عشر مستشفى للطب النفسى تدار من خالل احمللياتإحدى . ب
o  ذه املستشفيات سرير٨٠٠عدد األسرة   
o  طبيب٥٩عدد األطباء النفسيني   
o  ٢٤٤عدد املمرضني  
o  ٦عدد األخصائيني النفسيني  
o  ١٣عدد األخصائيني االجتماعني  

  : ملحوظات

o ا أخصائى نفسى واحد٨ من هذه املستشفيات ليس   
o ا أخصائى اجتماعى واحد من هذه املستشفيات٥ ليس   
o ال تتوزع هذه املستشفيات بشكل متوازن على مجيع احملافظات  

  أقسام طب نفسي يف املستشفيات العامة . ج
o  ا ٨وعددها سرير ١٢٤ أقسام   
o  ا طبيب٢٢وعدد األطباء النفسية   
o  ١عدد األخصائيني النفسيني  
o  ٢٦عدد املمرضني  
o  ٣عدد األخصائيني االجتماعيني  
o ا أخصائى نفسى واحد ٧ من هذه األقسام ليس   
o ا أخصائى اجتماعى واحد٥ من هذه األقسام ليس   

  أخرى . د
o  مراكز تابعة لوزارة الصحة تقوم بعالج حاالت االدمان وهى العباسية٥هناك  ،

  الغربية وأسوان كما يوجد مركز آخر تابع جلامعة عني مشس ، املعمورة، اخلانكة
o للرعاية النفسية لكبار السن وهى توجد ىف العباسيةيوجد أربع مراكز  ،

كما يوجد مركز آخر تابع جلامعة عني مشس به قسم . املعمورة، حلوان، اخلانكة
  ) سرير٢٤(داخلى 
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o  خدمات الطب النفسى الىت تقدمها املستشفيات العسكرية خدمات العيادة
   اخلارجية وخدمات سريريه حواىل مائىت سرير

o فسى الىت تقدمها كليات الطب املختلفة خدمات الطب الن  

  تكاليف خدمات الطب النفسى ىف مصر
  معظم هذه التكاليف تقوم بتغطيتها

o وزارة الصحة  
o التأمني الصحى  

  بعض هذه التكاليف يقوم ا 
o كليات الطب  
o خدمات الصحة النفسية العسكرية  
o األسر واألفراد  

   التكلفة اليومية للمريض داخل املستشفى
ستشفى العباسية وهى أكرب مستشفى للطب النفسى ىف مصر وهى تقع ىف القاهرة بالنسبة مل

  :  ذكرت به١٩٩٧ سرير قامت بعمل تقرير سنة ٢٠٣٧وا 

   مريض١٦٠٠عدد املرضى الذين مت عالجهم  �
  ) مليون ٤حواىل (  مليون جنيه مصرى مبا فيها مرتبات العاملني ١٢التكلفة اإلمجالية  �
   جنيه مصرى٧٥٠٠يض كانت التكلفة السنوية ملر �
   جنيه مصرى٢٠التكلفة اليومية لكل مريض  �

وهذا العرض املوجز يوضح أن خدمات الطب النفسى تكاد تكون معدومة ىف املناطق الريفية وأن 
هناك نقص ىف عدد األخصائيني النفسيني واالجتماعيني واملمرضني املؤهلني وأيضا ىف عدد األطباء 

  النفسيني 

ات عن رضا متلقى خدمات الطب النفسى ىف مصر وإن كان االنطباع العام أا ال ال توجد دراس
  ختتلف كثريا عن اخلدمات املقدمة ىف فروع الطب األخرى

   .كما أن كفاءة تقدمي اخلدمة ال خيتلف أيضا عن فروع الطب األخرى

��9:�'�� ��;<  

  تطوير برامج وخدمات الصحة النفسية يف مصر
ور للمستقبل يف خدمات الصحة النفسية فيجب أن ننظر إىل طبيعة املرض إذا حاولنا وضع تص

 ونتوقع يف املستقبل زيادة أعداد املرضى .النفسي وإىل الظروف احمليطة بتقدمي هذه اخلدمات
النفسيني نظرا للتغري االجتماعي السريع ووجود الكثري من الصراعات االجتماعية يف اتمعات 

  الصناعية احلديثة
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   أن زيادة معدالت اهلجرة من الريف إىل املدن يشري أيضا إىل تزايد معدالت املرض النفسيكما
وحيدث أيضا يف املستقبل زيادة يف أعداد كبار السن وهذا سيزيد الكثري يف األمراض النفسية 

  املرتبطة بتقدم العمر
 املوارد مبا هلا من وبشكل عام فإن هناك مؤشرات تدل على تزايد معدالت اجلرمية وسوء استخدام

  تبعات اجتماعية ونفسية
  : وميكن تقسيم العوامل اليت تعيق تقدمي خدمات الصحة النفسية يف اتمع إىل ثالثة عوامل

  : عوامل سياسية
o م السياسيني أصحاب القرار املرضى النفسيون ليس هلم أي وزن سياسي وال يهتم  
o ا مبا فيها من مآخذ اجتماعية وثقافية قد تؤدى إىل انتشار الثقافة األمريكية وسياد

  زيادة األمراض النفسية
o  تمع كما أن األقليات العرفية والدينية قد تتعرض للمزيدزيادة العزلة والعدوانية يف ا

  من التفرقة 
o زيادة إنتاج وجتارة املخدرات  
o غياب األمن  
o  تقليص اخلدمات االجتماعية  

  : عوامل اقتصادية
o ة مكلفة وعلى سبيل املثال فان أحد األدوية احلديثة لعالج الفصام اخلدمات الطب نفسي

   جنيه مصري٦٠٠مثن العلبة الواحدة منه أكثر من 
o  قلة أعداد األطباء النفسيني  
o  النظام التأميين ضعيف كما أن بعض أنظمة التأمني الصحي تستبعد األمراض من

  املظلة التأمينية 
o عي أكثر من ممارسته بشكل إنساين أخالقيانتشار وممارسة الطب بشكل جتارى نف  
o البطالة والصعوبات االقتصادية تزيد عبئ املرض النفسي  

  : عوامل مرتبطة بطبيعة املرض النفسي
o الفصام  o اضطراب املزاج  
o  البارانويا( اضطراب الضالل(  o القلق واألمراض النفسى جسمية  
o اضطراب الشخصية  o سوء استخدام املواد  
o تعددةاألعراض البدنية امل    

  وىف األطفال أيضا هناك العديد من األمراض النفسية الىت تصبح أمراضا مزمنة مثل

o اضطرابات النمو  o فصام الطفولة  
o اضطرابات التواصل  o التخلف العقلي  
o اضطرابات احلركة    
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مازال هناك غموضا يف نواح كثرية مرتبطة باخلدمات املطلوب تقدميها للمريض النفسى ومدى 
  تأثريها

  : ىن املريض عادة من مشاكل أخرى غري املريض مثليعا

o  البطالة  
o الفقر  
o عدم وجود مكان إقامة   
o األطباء حديثى التخرج يهربون من التخصص يف الطب النفسي ألسباب خمتلفة  

  مقترحات على املدى القصري لتطوير الطب النفسي
o تمعي يف املتمعية والطب النفسي امارسة عن إدخال مفهوم الصحة النفسية ا

  طريق عمل دورات تدريب للعاملني يف هذا اال
o  البدء ىف تنفيذ برامج حمددة ىف مناطق خمتارة لعمل فريق للخدمة النفسية ملراعاة

املرضى وأصحاب املشاكل االجتماعية والنفسية والذهاب هلم ىف اتمع بدال من 
العالجات هلم والعمل انتظارهم وتتبع املرض بعد خروجهم من املستشفيات وتوفري 

  بعد ذلك على توسيع هذه اخلدمة
o الالعمل على زيادة أعداد األطباء النفسيني بتقدمي بعض احلوافز ملن يعمل يف هذا ا  
o  العمل على تغطية احملافظات احملرومة من هذه اخلدمة وقد يكون عمل عيادات نفسية

  متنقلة حل مؤقت لذلك
o جتماعيني العاملني يف جمال الصحة النفسيةعمل دورات تدريبية لألخصائيني اال  
o العمل على زيادة أعداد األخصائيني النفسيني وتدريبهم  
o  تطوير تعليم الطب النفسي يف كليات الطب وإدخال املفاهيم اجلديدة  
o  تدريب أطباء املمارسة العامة على لتعامل مع االضطرابات النفسية  

  : على املدى البعيد
 النفسية اتمعية على املدى البعيد فإننا جند أنفسنا نبتعد عن مهنة عند تناول قضية الصحة

وحنن نرى أن نظام اخلدمة . الطب ونناقش أوضاعا اقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة
الصحية النفسية للمجتمع ال ميكن أن ينظر إليه مبعزل عن القوى السياسية واالقتصادية 

  .مواالجتماعية اليت تشكل هذا النظا
والتحدي الذي يواجه تقدمي اخلدمة للمرضى النفسيني يف املستقبل هو قضية سياسية أكثر 

فهناك العديد من التقنيات الفنية اليت مت تطويرها وحتتاج يف تنفيذها إىل . منها قضية فنية
  .قرارات سياسية
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