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تعد الصحة حًقا من احلقوق األساسية للمواطن ورضورة 
أواخر  منذ  مرص  رشعت  وقد  التنمية،  رضورات  من 
شامل  برنامج  تنفيذ  يف  العرشين  القرن  من  التسعينيات 
إلصالح القطاع الصحي ويف املقدمة منه نظام التأمني الصحي 
الذي بات حماًل لالنتقادات بسبب العديد من نقاط الضعف؛ 
أبرزها عدم رضاء املواطنني عن جودة اخلدمات التي تقدم، 
إضافة إىل قصور التغطية واإلتاحة يف الريف مقارنة باحلرض. 
بيد أن أكثر مبادرات ومساعي اإلصالح كانت غري متسقة مع 
بعضها البعض عىل الرغم من وجود إرادة سياسية لإلصالح 
إال أن التطور املنشود للقطاع الصحي مل يتحقق يف ظل عدم 

توافر املوارد الالزمة لذلك. 
ويف هذا السياق، ترصد هذه املقالة التحليلية الواقع الراهن 
التي  التحديات  وأهم  مرص،  يف  الصحية  الرعاية  لسياسات 
تواجه هذا القطاع هبدف تقديم رؤية حول مستقبل وآليات 

تطوير نظم الرعاية الصحية يف مرص.
أوًل- ملحة عن الوضع الراهن:

يرتبط نظام الصحة يف مرص بمؤسسات متعددة إما حكومية 
أو خاصة. وتسهم مجيع املؤسسات واملعاهد يف توفري ومتويل 
الصحة هي  الصحية. وتعد وزارة  متنوع من اخلدمات  عدد 
اجلهة الرئيسة املنوطة بتوفري اخلدمات الصحية يف مدن وريف 
الوقائية.  الصحية  الرعاية  توفري  عن  املسئولة  أهنا  كام  مرص، 
أما مؤسسات القطاع العام فتتمثل يف هيئة التأمني الصحي، 

وهيئة املستشفيات التعليمية، واملؤسسة العالجية. 
الرئيسية لإلنفاق الصحي يف مرص  الثالثة  وتتمثل املصادر 
يف؛ إنفاق القطاع العائيل )إنفاق خاص(، واإلنفاق احلكومي 
)كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم(، وهيئة التأمني الصحي 

)إنفاق عام(. ويشكلون مًعا أكثر من 95% من جمموع إنفاق 
الصحة. وعىل الرغم من حقيقة أن احلكومة هي اجلهة الرئيسية 
التي توفر اخلدمات يف مرص فقد بلغ حجم اإلنفاق العام عىل 
الصحة - طبًقا للبيان املايل من مرشوع املوازنة التقديرية للدولة 
للسنة املالية 2018/2017- نحو 54.922 مليار جنيه أي 
األكرب  املصدر  أن  بيد  اإلنفاق.  إمجايل  من   %  1.5 يعادل  ما 
لإلنفاق الصحي هو إنفاق القطاع العائيل والذي بلغ نحو %72 

من إمجايل اإلنفاق عىل الصحة.
العالجية.  الصحة عىل اخلدمات  إنفاق وزارة  أيًضا يرتكز 
وزارة  ميزانية  من  تقريًبا  الثلثني  املستشفيات  وتستهلك 
الرعاية الصحية األساسية حوايل25%من  بينام متثل  الصحة، 
من   %  12 حوايل  الوقائية  اخلدمات  وتستهلك  امليزانية. 
عىل  احلرض  يستحوذ  ذلك  إىل  باإلضافة  املتبقية.  امليزانية 
تستقبل  بينام  الصحة،  وزارة  ميزانية  من  األكرب  النصيب 
املستشفيات الريفية 3 % فقط من إمجايل ميزانية وزارة الصحة 
مقابل 58 % للمستشفيات احلرضية. وهناك تباينات واضحة 
يف توزيع اخلدمات الصحية والوقائية والعالجية بني األفراد 
كذلك نسبة األطباء إىل املمرضات. وقد أدى نقص التمويل 
اإلمدادات  يف  نقص  إىل  واحلرضية  الريفية  الصحية  للمراكز 
األساسية،  املستلزمات  من  االحتياطي  ونقص  واألدوية، 
موجهة  مرص  يف  للصحة  احلكومية  املوارد  معظم  أن  خاصة 

للرعاية العالجية يف املستشفيات واملناطق احلرضية.
اعتمدت   1964 عام  الصحي  التأمني  تطبيق  بداية  ومنذ 
مرص عىل توفري الرعاية الصحية التأمينية تدرجيًيا عىل أساس 
تغطية فئة حمددة، أي تقسيم املجتمع إىل فئات أو رشائح يتم 
وقد  األخرى.  تلو  فئة  تدرجيًيا  عليها  الصحي  التأمني  تطبيق 
الصحي  التأمني  عليها  طبق  التي  الفئة  واختيار  حتديد  تأثر 

سياسات الصحة في مصر .. خطوات جادة نحو اإلصالح
د. إميان مرعي

خبري بمركز األهرام  للدراسات السياسية 
واإلسرتاتيجية
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مرص ىف  ــة  ــح ــص ال ــاع  ــط ق ــة  ــ أزم
بالنظام السيايس السائد يف ذلك الوقت -النظام االشرتاكي- 
الكفاية  رفع  هبدف  وذلك  العامل  بفئة  االهتامم  زيادة  وهو 
كان  ثم  القومي.  والدخل  الربحية  زيادة  وبالتايل  اإلنتاجية 

اختيار الفئة التالية عام 1992 وهي فئة النشء. 
له  املنظمة  القوانني  بتعدد  الصحي  التأمني  نظام  اتسم  وقد 
)القانون 32 لسنة 1975 – القانون 79 لسنة 1975 – القانون 
99 لسنة 1992( باإلضافة إىل قرار وزير الصحة والسكان رقم 
380 لسنة 1997، حيث أدى هذا التعدد إىل شمول  التغطية 
التأمينية فئات معينة من السكان )العاملني بالقطاع احلكومي 
واألرامل،  املعاشات،  العام واخلاص، وأصحاب  والقطاعني 
والطلبة، واألطفال قبل السن املدرسية( وإغفال فئات أخرى 
بالقطاع  العاملني  من  سواء  التأمني  مظلة  تشملهم  مل  كثرية 
الزراعي واخلدمي، والبناء والتشييد، أو األطفال املترسبني من 

التعليم، والطلبة باجلامعات واملعاهد العليا. 
التأمني  هيئة  تعم  التي  الفوىض  حالة  أن  فيه  الشك  ومما 
له، والتي  املنظمة  القوانني  لتعدد  نتيجة طبيعية  ُتعد  الصحي 
نظام  فهناك:  مرتابطة  غري  أنظمة  وجود  إىل  بدورها  أدت 
العالج عىل  باملجان، ونظام  العالج  الصحي، ونظام  التأمني 

نفقة الدولة، وأنظمة التأمني بالقطاع اخلاص. 
ثانًيا- حتديات منظومة الصحة يف مرص:

تعكس مشكالت قطاع الصحة حجم األزمة التي تعانيها 
صعًبا  واقًعا  يعاين  القطاع  فهذا   املستويات،  كافة  عىل  مرص 
ينعكس بدوره عىل سالمة املجتمع، كام أن التعامل مع تلك 
غري  ومعاجلات  مرتبكة  سياسات  خالل  من  يتم  التحديات 
الواقع  هلذا  والقانونية  الدستورية  االستجابة  ولعل  ناجزة، 
تعد مفتاًحا رئيًسا يف فهم العالقة بني الواقع الصحي بتحدياته 
ملتطلباته.  االستجابة  تستهدف  التي  املفرتضة  والسياسات 
وتعوق  الصحة  منظومة  تواجه  التي  التحديات  وتتمثل 

تطورها وتنميتها، العنارص التالية:
الصحي من . 1 التمويل واإلنفاق  ظلت مشكلة  التمويل: 

حيث  الصحية،  املنظومة  تواجه  التي  التحديات  أهم 
أشارت الدراسات الرسمية املوثقة إىل أن حجم اإلنفاق 
سواء  املواطنني  من  الصحية  اخلدمات  عىل  األرسي 
من   %72 يتجاوز  عليهم  املؤمن  غري  أو  عليهم  املؤمن 
باإلضافة  هذا  الصحية،  اخلدمات  عىل  الكيل  اإلنفاق 
لإلنفاق  العامة  املوازنة  ختصصه  ما  تدين  استمرار  إىل 
حجم  من   %3 يتجاوز  ال  والذي  الصحية  الرعاية  عىل 
التأمني  هيئة  تقوم  أيضا  العامة،  املوازنة  مرصوفات 
اخلدمة  متويل  ومها:  متناقضتني،  بعمليتني  الصحي 

وتقديم اخلدمة، وتوظف يف سبيل أدائها ملهمتها أنظمة 
إدارية متباينة لدفع مستحقات مقدمي اخلدمة الصحية، 
احلديثة  األنظمة  مع  تتفق  ال  األنظمة  تلك  ومعظم 
عىل  الصحي  للتأمني  فالنظر  ثم  ومن  واألداء.  للخدمة 
أنه نظام مايل أو اقتصادي فقط يقلل من شأنه وحجمه، 
موارد  كافة  إلدماج  الترشيعات  توحيد  فإن  وبالتايل 
دون  الذايت  التمويل  يضمن  واحد  حساب  يف  التأمني 

إرهاق مليزانية الدولة.
التأمينية والذي . 2 يتضح أن نظام التغطية   عدم الشمول: 

يعتمد عىل التغطية لبعض رشائح أو فئات من املجتمع 
رشائح  هناك  زالت  وما  املجتمع،  أفراد  مجيع  يشمل  مل 
املترسبون  األطفال  مثل:  الصحي  التأمني  يشملها  مل 
املجال  يف  والعاملون  اجلامعات،  وطالب  التعليم،  من 
الزراعي، وربات البيوت، والعاملة غري املنتظمة، ومجيع 
الفئات التي ليس هلا دخل ثابت أو مقيدة يف جهة عمل 
حمددة. فضاًل عن حمدودية دور التأمني الصحي يف الريف 
وبعض حمافظات الوجه القبيل مقارنة باحلرض، حيث إن 
قلة اإلمكانيات الالزمة لتقديم اخلدمة التأمينية بالريف 
هبا  يوجد  ال  القرى  فبعض  باخلدمة  لالنتفاع  مانًعا  يعد 
وحدة صحية، والبعض اآلخر ال يوجد بالوحدة طبيب 
ال  واملدارس  جمهزة،  غري  الوحدة  تكون  الغالب  ويف 
يوجد هبا عيادات طبية مدرسية وإن وجدت ال يوجد 
من  كبري  عدد  عن  مسئول  والطبيب  مقيم  طبيب  هبا 

املدارس مما يعني تشتت جهده.
إال . 3 التمريض  مهنة  أمهية  من  الرغم  عىل  التمريض:   

أثناء  أهنا ال حتظى باالهتامم املناسب من حيث اإلعداد 
عملًيا.  املهنة  ممارسة  أثناء  التدريب  أو  التعليم،  مرحلة 
من  العديد  عامة  بصفة  التمريض  مهنة  تواجه  وبالتايل 
بمستوى  الصحية  اخلدمة  تقديم  تعوق  التي  التحديات 
مناسب من اجلودة، أمهها؛ انخفاض مستوى املمرضات 
بسبب صغر السن، حيث إهنن يبدأن العمل يف سن 17 
سنة وهي سن صغرية ال تسمح بتكوين قدرات علمية 
كفاءة  ذات  متريضية  برعاية  للقيام  تؤهلهن  ونفسية 
عالية، إىل جانب قلة إمكانيات املعامل وأماكن التدريب 
املناسب  والتدريب  اجليد  التأهيل  وعدم  والتدريس، 
للممرضات حتى يؤدين عملهن بجودة عالية، وضعف 
املرتبات، وسوء التوزيع اجلغرايف للممرضات، ونقص 

عدد املمرضات يف األماكن النائية.
اإلسرتاتيجية . 4 السلع  من  الدواء  يعد  الدواء:  إشكالية   

التي تؤثر عىل األمن القومي االجتامعي ألي دولة، وهي 
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توفريها  يف  التأخري  أو  عنها  االستغناء  يمكن  ال  سلعة 
يف  الدواء  وتداول  استخدام  ويتسم  هلا.  االحتياج  عند 
القدرات  وضعف  الرتشيد،   وعدم  باإلرساف  مرص 
لربط  واضحة  إسرتاتيجية  وجود  وعدم  التسويقية، 
حوايل  أن  إىل  أدى  مما  العلمي  بالبحث  الدواء  صناعة 
وهي  الدواء،  لرشاء  يوجه  الصحة  عىل  اإلنفاق  ثلث 
نسبة مرتفعة مقارنة باملعدالت العاملية التي ترتاوح بني 
20% - 25% من اإلنفاق عىل الصحة. ويرجع أسباب 
للتأمني  العامة  باهليئة  الدواء  استخدام  يف  اإلرساف 
الذين  األطباء  عىل  املرىض  تردد  كثرة  إىل:  الصحي 
وختزين  العالج،  تذكرة  يف  األدوية  وصف  يف  يرسفون 
األدوية الحتامل استخدامها مستقباًل، واستبدال األدوية 
أو  التجميل  السلع األخرى مثل: مستحرضات  ببعض 
بيع أدوية التأمني الصحي للصيدليات واسرتداد قيمتها 

أو أقل من قيمتها.
يف . 5 كبري  نقص  هناك  أيًضا  الطبية:  األجهزة  توافر  عدم 

الناحية  من  عبًئا  متثل  صيانتها  أن  كام  الطبية  األجهزة 
املالية مما يؤثر عىل كفاءة تقديم اخلدمة.

ثالًثا- خطوات جادة نحو التطوير:
شهد قطاع الصحة ىف الفرتة األخرية جهوًدا كبرية من أجل 
النهوض به، وقد وضعت الدولة يف مقدمة اهتامماهتا، جودة 
هلذا  العامة  لإلسرتاتيجية  رئييس  كمكون  الصحية  الرعاية 
إىل  الصحي  بالقطاع  للنهوض  حتمية  وكرضورة  اإلصالح 
املستويات التي حتقق الرضاء الكامل ملتخذي القرار ومقدمي 
العديد من  إنجاز  تم  السياق  واملنتفعني هبا، ويف هذا  اخلدمة 

اخلطوات التي شملت: 
 املستوى الترشيعي:-1

ديسمرب2017،  يف  اجلديد  الصحي  التأمني  قانون  صدر 
وتقوم  مرص،  يف  الصحة  ملنظومة  الشامل  اإلصالح  هبدف 
فلسفة عمل القانون اجلديد عىل اعتبار نظام التأمني الصحي، 
مرص  داخل  املقيمني  املواطنني  جلميع  إلزامًيا  تكافلًيا  نظاًما 
من  معينة  اشرتاكات  بنسبة  خارجها،  للمقيمني  واختياري 
إمجايل الدخل الشهري للمواطنني تدفع شهرًيا للهيئة املسئولة 
غري  اشرتاكات  الدولة  وتتحمل  االشرتاكات،  حتصيل  عن 
والتضامن  املالية  وزارة  من  جلنة  حتددهم  الذين  القادرين 
اجلديد  القانون  عليه  نص  الذي  النظام  ويقدم  االجتامعي. 
األمراض  للمواطنني، ويغطي مجيع  الصحية  اخلدمات  مجيع 
التي يستحيل عالجها داخل مرص وتتطلب  حتى األمراض 
السفر إىل اخلارج، لكن بنسب مسامهات معينة. وللمشرتكني 

اجلهات  بني  من  العالج  جهات  اختيار  يف  احلق  النظام  يف 
اجلغرايف  التدرج  حسب  النظام  ويطبق  اهليئة.  مع  املتعاقدة 
الـ 27 حمافظة، عىل مدار 15 عاًما. تبدأ من نصف العام  يف 
2018 إىل 2020، وذلك بتكلفة تقديرية للعام املايل 2018 

تبلغ 140مليار جنيه.
كيانات  ثالثة  عىل  اجلديد  الصحي  التأمني  نظام  ويعتمد 
وهي:  عليهم،  للمؤمن  الصحية  اخلدمات  توفري  يف  أساسية 
هيئة التأمني الصحي االجتامعي الشامل، التي ستختص بتوفري 
التمويل ورشاء اخلدمات، واهليئة العامة للرعاية الصحية التي 
العامة  اهليئة  إىل  باإلضافة  الطبية،  اخلدمات  بتقديم  ستعني 
اجلودة  معايري  وضع  ستتوىل  التي  الصحية  والرقابة  لالعتامد 
واعتامد تطبيقها عىل مجيع املنشآت التي ستقدم خدمات الرعاية 
وميزانيات  اعتبارية  شخصيات  هلا  اهليئات  وهذه  الصحية. 
املركزي  واجلهاز  املالية،  وزارة  لرقابة  وختضع  مستقلة، 
للمحاسبات. كام حدد القانون اشرتاكات املواطنني بنسبة معينة 
من إمجايل دخل املواطن، وختتلف نسبة االشرتاك حسب عمل 
املواطن، أيًضا تضمن القانون أن تتحمل اخلزانة العامة للدولة 
عن كل فرد من غري القادرين نسبة 5 % من احلد األدنى لألجور 
املعلن عنها باحلكومة عىل املستوى القومي، مما يسهم يف إدارة 

نظام التأمني الصحي بصورة أكثر كفاءة وفعالية.
 قوائم النتظار: -2

من أبرز التحديات الصحية التي واجهت احلكومة، خالل 
الفرتة األخرية، كانت “قوائم االنتظار”. حيث تم اإلعالن عن 
مبادرة االنتهاء من قوائم انتظار املرىض يف غضون 6 أشهر، وقد 
شاركت نحو 153 مستشفى يف منظومة القضاء عىل القوائم، 
وإذا نظرنا إىل عدد املوجودين بقوائم االنتظار قبل الرشوع يف 
املبادرة نجد رقاًم كبرًيا للغاية وصل إىل 18 ألف مواطن، يعاين 
أغلبهم من أمراض مزمنة خطرية للغاية، ما يكشف أن القضاء 
لتطبيق  مهمة  وخطوة  كبرًيا،  إنجاًزا  يعد  االنتظار  قوائم  عىل 

منظومة التأمني الصحي الشامل عىل مستوى اجلمهورية.
 فريوس يس: -3

“فريوس  مرىض  عالج  بملف  كبرًيا  اهتامًما  الدولة  تويل 
وعالج  تعزيز  يف  يسهم  بام  املبكر  الكشف  خالل  من  يس”، 
الطبي  املسح  عمليات  وتتم  املناسب.  الوقت  يف  به  املصابني 
البيانات  باستخدام  اجلمهورية  مراكز  بجميع  الشامل 
األساسية للمواطنني، عن طريق بروتوكول تعاون بني وزارة 
وحدات  عدد  زيادة  عن  فضاًل  املختصة.  واجلهات  الصحة، 
إىل  وحدة   53 من  يس”  “فريوس  بمرىض  اخلاصة  العالج 

189 وحدة. 
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مرص ىف  ــة  ــح ــص ال ــاع  ــط ق ــة  ــ أزم
وقد حققت وزارة الصحة العديد من اإلنجازات للقضاء 

عىل فريوس “يس” وذلك من خالل ثالثة حماور:
- القضاء عىل قوائم انتظار املرىض، وهو ما تم يف 2016، 
وجيري تقديم العالج لـ 8000 مريض شهرًيا سواء للعالج 

عىل نفقة الدولة أو التأمني الصحي.
- اخلطة القومية للمسح الطبي الشامل، وتضمنت املرحلة 
األوىل منه مجيع املرىض املحجوزين بجميع األقسام الداخلية 
بالقطاع احلكومي،  العاملني  للمستشفيات احلكومية، ومجيع 
والطلبة اجلامعيني املستجدين )ما يقرب من500 ألف طالب 
كل عام(، واملرتددين عىل بنوك الدم، واملرتددين عىل املعامل 
بالنسبة  أما  للخارج.  السفر  شهادات  الستخراج  املركزية 
املصابني بفريوس  امليداين الكتشاف  الثانية للمسح  للمرحلة 
يس يف حمافظات الصعيد )اجليزة، بني سويف، املنيا، أسيوط، 
عىل   املسح  اجراء  تم  فلقد  أسوان(،  األقرص،  قنا،  سوهاج، 

507558 من مواطني املحافظات السابقة.
للحد من  العدوى وخفض معدالت اإلصابة  - مكافحة 

انتشار االلتهابات الكبدية الفريوسية.
 نقص األدوية: -4

التي  السيام  باألسواق،  املطروحة  األدوية  يف  نقص  هناك 
ويصدر  الرئيس  يتدخل  أن  قبل  املزمنة،  باألمراض  تتعلق 
توجيهاته بزيادة املطروح من األدوية، وتشجيع اإلنتاج املحيل 
من األدوية التي تتمتع بجودة عالية وسمعة طيبة يف األسواق 
إىل  تصديرها،  سهولة  عىل  يساعد  مما  واخلارجية،  املحلية 
الدواء  جلهات  املؤسيس  التنظيم  قانون  مرشوع  طرح  جانب 
واملعروف  الطبية،  واألجهزة  واملستلزمات  واملستحرضات 
إىل توفري  للدواء”، والذي هيدف  العليا  “اهليئة  باسم  إعالمًيا 
األدوية  ملواجهة  الرقابة  وتشديد  وتسعريها  الناقصة  األدوية 

املغشوشة واالحتكار.
 تطوير وافتتاح املستشفيات:  -5

للمواطنني  الصحية  اخلدمات  تقديم  عىل  الدولة  تعمل 
املستشفيات  بتطوير  تقوم  كام   ، متميزة  وخدمة  عالية  بكفاءة 
املوجودة وبناء مستشفيات جديدة، وقد شهد قطاع الصحة 
يف اآلونة األخرية مشاريع صحية ضخمة بتكلفة 4مليارات 

و758مليونا و500ألف جنيه عىل النحو التايل:
- إنشاء وتطوير 7 مستشفيات بمختلف املحافظات خاصة 
بلغت  بإمجايل تكلفة  النائية  بصعيد مرص، واملناطق احلدودية 
ألف جنيه، وهي أسوان والبحر  ملياًرا و257مليوًنا و500 

األمحر، والرشقية، واجليزة ، والفيوم، وبورسعيد ، ودمياط.

تطوير املعهد القومي لتدريب األطباء بالعباسية بتكلفة   -
12مليون جنيه.

من  املحافظات  يف  جديدة  إسعاف  سيارة   300 تدشني   -
أجل الوصول للمعدالت العاملية لزمن االستجابة.

سيتم  كام   ، جديد  مستشفى   31 بناء  من  االنتهاء  جار   -
تشمل   املحافظات  خمتلف  يف  جديدة  معاهد   8 افتتاح 

ختصصات خمتلفة منها التمريض.
 2014 عام   289 من  التمريض  مدارس  عدد  زيادة   -
من  اخلرجيني  نسبة  وزيادة   2018 عام  مدرسة   311 إىل 
اهليئة  وإنشاء  القائم،  الوضع  التمريض 25% عن  هيئة  أفراد 
املرصية للتدريب اإللزامي لألطباء لتكون مسئولة عن وضع 
املواصفات القياسية ملحتوى التدريب الطبي التخصيص عىل 

خمتلف املستويات ووضع أسس تقييم األطباء.
من جممل ما سبق يتضح  أن هناك مُجلة من املبادئ األساسية 
ييل:  ما  أمهها  مرص  يف  الصحي  اإلصالح  لربنامج  احلاكمة 
وزيادة  والكفاءة،  والعدالة،   ، واجلودة  الشاملة،  التغطية 
حتسني  يتطلب  كام  واالستمرارية.  التكلفة  مقابل  الفاعلية 
جودة اخلدمات الصحية تأهيل املوارد البرشية باختاذ جمموعة 
خاصة  املوظفني،  أداء  جودة  حتسني  يف  تتمثل  التدابري،  من 
عىل مستوى الرعاية الصحية األولية، مع الرتكيز عىل مواءمة 
املهارات والكفاءات مع االحتياجات الصحية، ومع السياق 
عديدة  إجراءات  اختاذ  ذلك  ويستلزم  فيه.  يعملون  الذي 
والتدريب،  والتعليم،  والتوظيف،  اجلغرايف،  التوزيع  مثل: 
جمال  يف  املهمة  التدابري  من  وهي  املالية،  واحلوافز  واألجور، 

حتسني جودة وكفاءة اخلدمات الصحية.
ليست  الشاملة  الصحية  التغطية  إن   القول  يمكن  كام 
األجل  طويلة  مستمرة  عملية  هي  وإنام  األجل،  قصري  هدًفا 
اخلدمات  بجميع  السكان  لكافة  تغطية  حتقيق  إىل  هتدف 
تعرضهم  دون  ومن  حيتاجوهنا،  التي  اجلودة  عالية  الصحية 
ملخاطر الوقوع يف معاناة مالية من جراء سداد تكلفة الرعاية 
استثامرات طويلة األجل  يتطلب  الذي  الصحية، وهو األمر 
يف قطاع الصحة بام يتامشى مع الدستور. أضف إىل ذلك أمهية 
ببعض  اخلاصة  بالتوقعات  الصحي  القطاع  تطورات  ربط 
إعادة  من  يمكن  بام  السكانية  كالتغريات  الكلية،  االجتاهات 
تظهر  وهنا  الرضورة،  حسب  التعديالت  وإدخال  التفكري 
احلاجة لبناء قاعدة مؤسسية لنظام قوي للمتابعة والتقييم من 
خالل مؤرشات حمددة لقياس األداء معتمًدا عىل نظام متطور 
بأقل  اخلدمات  أفضل  تقديم  لضامن  الصحية  للمعلومات 

اإلمكانيات وبأعىل مردود. 


