
  



1 
 

 الفهرس

 ةالصفح الموضوع

  تمهيد

 

 طب األسرة األول: نظامالقسم 

ا(يوالقانوناي)الدستوراياالتشريعاالمصراايالصحةافايالحقافا:وًلاأ

امصرايفايصالحاالقطاعاالصحإلاُدشنتايهماالمشروعاتاالتأ:ااثانيًا

 لنظاماطبااألسرةايثالثًا:االبحثاالميدان

 

 

 

 

 

 

ا للعام قطاع الصحة طبق   يارية الحكومية فستثمالخطة اال :يالقسم الثان
 2014/2015ي المال

ا2014/2015يافيامصراخاللاالعاماالمالايازنةاقطاعاالصحةاواإلنفاقاالحكومموا:اأوًلا

 :ابنودااإلنفاقاالحكومياعلىاالصحةاثانيًا

انفاقاعلىاقطاعاالصحةلالستحقاقاتاالدستوريةابشأنااإلثالثًا:امخالفةاالحكومةا

ا"ةابينا"دولاالدخلاالمتوسطااألدنىعلىاالصحايالمصراايخفاضااإلنفاقاالحكومنا:اارابعًا

ااقاليمعلىاقطاعاالصحةابينااألاينفاقاالحكومعدماالعدالةاالتوزيعيةالإل:ااخامسًا
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اسادسًا االمحلية االصحية االرعاية الوحدات االموجهة االحكومية االستثمارات اجنوباافيا: محافظات
االصعيد

اوجرافيةاوالصحيةالمحافظاتاجنوباالصعيدالمؤشراتاالديما:اسابعًا

امحافظاتاجنوباالصعيدافيقطاعاالصحةاافي:االستثماراتاالحكوميةاالمستهدفةااثامنًا

 محافظاتاجنوباالصعيدافيوضاعاالخدماتاالصحيةاأنظرةاعامةاعلىا:ااتاسعًا

 عاشرا: المرفقات 
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ا
ا

 تمهيد
اااييعان اافيايلصحالقطاع االمشالمصر امن اكثير االحكومانخفاضااإلاهمهاأكالت نقصاوااينفاق

اجنيهامليارا42.4ابلغاالنفاقا2014/2015ايالمالا،اففياالعاماالمخصصاتاالماليةالقطاعاالصحة
ا اقدرها ااإل5.4بنسبة اجملة االعام%امن اا،نفاق اأوقد ادتاهذه اإلى االمنخفضة راجواأاانخفاضالنسبة

اأ)الخدمةاايمقدم اممرضين، اايوبالتالا،.(ن..يداريإطباء، اواافيانخفاضاكفاءتهم االعديتجااالعمل داه
ا.الخاصاأواعياداتهماالخاصةايالطبالقطاعاافيمنهماإلىاالعملا
مقارنةابالسنواتازادتاقداامصرافيايعلىاالقطاعاالصحايالحكومانفاقنسبةااإلأناوعلىاالرغمامنا

عاليةافءةاوالالكفاخطيطاوغياباالرؤيةاوكذاالسوءاالتاهذهاالزيادةالاأثراملموسالهاانظًراانأإلااالسابقة،
اقبالاالمواطنينإافيبتتاالدراساتاوالحصاءاتاانخفاضاحادااثاقدوا،اتنفيذاالمشروعاتاالصحيةافي

ا.اتاالمقدمةجودةاالخدماي،ابسبباتدنفياالريفالاسيماالخدماتاالصحيةاالحكوميةاعلىا
ابينمااأج%امناالمواطنينايل63نافإسكاناالوالمسحاالصحةاااوفقًاواا وناإلىاخدماتاالقطاعاالخاص،

ناماينفاقاالصححصةااإلاوصلتااالصحيةاالحكومية،اكذلك%افقطامناالمواطنيناللخدماتا34أايلج
ا اإلى االمواطنين ا%60-57جيوب اانخفضاوا، اذلك امن الدىابالرغم االصحية اللحالة االعام المستوى

افقدالمواطنيناالمصريين االعالميةأا، االصحة لتهاباإسافيرواأنانسبةامرضىااىإلاشاراتقريرامنظمة
ا.1اعامًاا59-55عمارهماماابيناأ%اللذكوراالذيناتتراوحا31ناثاو%الإل24ابلغتايالكبداالوبائ

دالعدياتبنتهاااقطاعاالصحةاوزيادةاالمبادراتاالتيالماليةالالرغمامنازيادةاالمخصصاتاالحكوميةوعلىاا
المقدمامناالتحاداادعمالمصرامثلاافياصحيصالحاالقطاعاالإافيمناالمنظماتاالوطنيةاوالدوليةا

اواااألوروبي اوغيرها، االخليجية اافتهداوالتيالمبادرات رتقاءاواإل المصري المواطن صحة تحسينإلى
يؤدياإلىالاأناذلكالاجنوباصعيدامصر،اإافيااكثرافقرًاالقرىااألافيالاسيمابنظاماطباالسرةا

ا االمقدمة االصحية االخدمات انتيافيتحسن االمناطق اتلكاتلك اتنفيذ اعلى االفعالة االرقابة اعدم جة
االجهاتاالحكوميةاالمعنية.بيناوا البرامج هذه بين التنسيق المشروعاتاوضعف

بابمؤسسةاالجنوااتصدراعنامرصداالبحثاالميدانيويأتىاهذااالتقريراكواحدامناسلسلةاتقاريرابحثيةا
ا اوالجتماعية التقييمافيللدراساتاالقتصادية االخدماتااامحاولة اوضع محافظاتاجنوباافيلصحية

بيقانظاماطباالتركيزاعلىامدىافعاليةاوكفاءةاتطحيثاتمااوأسوان(،اقصرسوهاجاوقنااواأل)الصعيدا
افياقرىاجنوباالصعيد.ااألسرة
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أفراداالمجتمع،احيثايعتمدااقاءابالخدمةاالصحيةاالمقدمةالكلرتنظاماصحيايهدفاإلىااإلاطبااألسرة
اسكاني احصر اإجراء ااعلى اااداألفرالجميع االوحدة ابها االكائن ابالمنطقة القاطنين تسجيلهماواالصحية

االكترونيًا اعلىاالحاسبااآللياالخاصابكلاوحدة اا،اوقدا القصورااإجراءاالبحثاالميدانيبعداتبينالنا
أجلاتنفيذه،امماايؤديامبالغاماليةاضخمةامنااصصالهخُااذلكاالنظاماالطبي،اوالذيتطبيقاافيالحادا

االعام.داراالمالاإلىامزيدامناإه
انةاالعامةاللدولةاوتوزيعاالستثماراتاالحكوميةازاهتماماالمؤسسةابمراقبةاالمواإفياذاتااإلطاراونتيجةا

ايثماريةالوزارةاالصحةاللعاماالمالحولاتنفيذاالخطةاالستاافقداأجرتاالمؤسسةابحثًاا،قطاعاالصحةافي
معرفةامدىاتنفيذاالخطةا(الوأسوانامحافظاتاجنوباالصعيدا)سوهاجاوقنااوالقصرافيا2014/2015

اأهالياتلكاالقرىاوالمراكز.اومدىاالمنفعةاالصحيةاالعائدةاعلىا،علىاأرضاالواقع
ويتضمنالنظاماطبااألسرة،ااالواقعاالفعليالقسمااألولامنهالرصداايختصالتقريراإلىاقسمين،ااقسمني

افيهالمصرااالتشريعافياالصحةافياالحقنبذةاعنا لمصريةاالخاصةاعددامناالتشريعاتاااياوتناولنا
انسبةابتخصيصاالدولةتلزمااوالتيا2014امناالدستوراالمصريا(18)االمادةمثلااالصحةافيبالحقا

احتىااتدريجيًااتتصاعدوااياإلجمالايالقوماالناتجامن%ا3اعناتقلالاللصحةايالحكومااإلنفاقامن
االمنشآتابتنظيماالخاصا1981السنةا51ارقماالقانونامنا(11)اوالمادةا،العالميةاالمعدلتامعاتتفق

وغيرهاامناالمواداالتشريعيةاالتياسيرداا،الطبيةاالمنشآتاعلىاالتفتيشاوجوباعلىاتنصاوالتيالطبيةا
 ذكرهاابالتفصيل.

انظامامشروعمصر،امثلاافياصحيصالحاالقطاعاالأهماالمشروعاتاالمدشنةاإلكمااتضمناهذااالجزءا
اوامصراقرىافياسرةاألاطب اا، االخدمات اجودة اتحسين امشروع االدولي،لصحية االبنك امن ابتمويل

 .صعيدامصرافيااواحتياجًاااكثرافقرًاوالبرنامجاالقومياللقرىااأل

االتقرير امن االثاني امعااوُخصصاالقسم االصحة القطاع االمخصصة االحكومية االعامة االموازنة لرصد
االصعيد، اجنوب المحافظات االمالية االمخصصات اعلى ابنوداالتركيز االقسم اهذا ااإلنفاقاوتضمن

نفاقاعلىااإلابشأنوضحامخالفةاالحكومةالالستحقاقاتاالدستوريةاأاوالذياالصحةقطاعااعلىاوميالحك
%امنا3بةالاتقلاعنامناتخصيصانسامصريلتزامابماانصاعليةاالدستوراالوعدمااإلالصحةااقطاع

اقطاعاعلىامصريالاالحكومياانخفاضااإلنفاقأدىاإلىااالناتجاالمحليااإلجماليالقطاعاالصحةاوالذي
اا،األدنى"االمتوسطاالدخلا"دولابيناصحةال العدم اتوضيح االقسم اهذا ايتضمن االتوزيعيةااكما لعدالة

ااأل ابين االصحة اقطاع اعلى االحكومي ابّينوالمحااقاليملالنفاق اوالذى االمصرية انخفاضاافظات
قليماجنوباالصعيداعلىاالرغمامناارتفاعانسبةاالفقراونسبةاالمخصصاتاالحكوميةالقطاعاالصحةاإل

 .قليمهذاااإلافيياتاالوف
ا،المؤشراتاالديموجرافيةاوالصحيةالمحافظاتاجنوباالصعيدنظرةاتحليلةالطبيعةااُيلقياالتقريرثما
وفياتااألطفالامحافظاتاجنوباالصعيداوارتفاعامتوسطانسبةاافيارتفاعامتوسطانسبةاالفقراوا
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اويأتيحافظاتاالجمهورية،امالهذاااإلقليمامقارنةابباقياالمخصصةسرةاالطبيةاوانخفاضامتوسطاعددااأل
ايختتموا،االصعيداجنوبامحافظاتافياالصحةاقطاعافياالمستهدفةاالحكوميةاالستثماراتعرضاااخيرًاأ

توصلااالتيامحافظاتاجنوباالصعيدافيوضاعاالخدماتاالصحيةاالتقريرابرصداالنتائجاالنهائيةاأل
همالايدامصرامناالتهميشاواإلناةاقرىاصعمعااكشفتاوالتياإليهااالباحثوناخاللاالبحثاالميداني،

ابقطاعاالصحة.
عام خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  هذا التقريرفريق الرصد والبحث الميداني  أجرى

 .2015/2016نظام طب األسرة ومراقبة تنفيذ الخطة االستثمارية عن  2016
ا

 البحث الميداني رصدها عدد الوحدات الصحية التي

 

 

 

 

 

 
 المحافظة

 عدد
 الوحدات

 صحيةال
 

 
 

 وحدات طب األسرة

 
 

وحدات الخطة االستثمارية 
 الحكومية

 
 

 اإلجمالي

 
 سوهاج
 

8 3 
 
 

11 

 
 قنا
 

9 
 

8 17 

 
 األقصر
 

5 
 

3 8 

 
 أسوان
 

7 5 12 

 
 االجمالى
 

29 19 48 
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  البحث الميدانيرصدها  رة ووحدات الخطة االستثمارية التيسقائمة باسماء وحدات طب األ

 
 

 المحافظة
 

 الوحدة الصحية
 

 
 

 سرةوحدات طب األ

 
 

للخطة  الوحدات الواجب تطويرها طبًقا
 االستثمارية الحكومية

 
 
 

 اإلجمالي

 
 محافظة سوهاج

 

 
 بقرية سرةاأل طب وحدة -1

  الكوامل
 الدويرات بقرية الصحية الوحدة -2
 الشرقية الزوك فىمستش -3
 الشريفات بقرية الصحية الوحدة -4
 الغوانم بقرية الصحية الوحدة -5
 الدير بقرية الصحية الوحدة -6

 .األحمر
 الكولة، بقرية الصحية الوحدة -7

 خميمإ مركز
 بلصفورة بقرية الصحية الوحدة -8

 
 
 

 المركزى ساقلتة فىمستش -1
 طما مركزب الخلوة قرية -2
 بقرية سرةاأل صحة وحدة -3

 طما مركزالقطنة ب
 

 
 
 
 

11 

 
 محافظة قنا 

 

 
 الدير بقرية األسرة طب وحدة -1

  الشرقي
 بالظافرية ألسرةا طب وحدة -2

 قفط بمركز
 بدندرة األسرة طب وحدة -3

 قنا كزربم
 الضبع بكوم األسرة طب وحدة -4

 نقادة بمركز
 الشويخات قرية -5
 بالمفرجية سرةاأل طب وحدة -6

  قوص مركز
 المحروسة قرية -7
 والدأ بقرية سرةاأل طب وحدة -8

  عمرو
 القناوية قرية -9

 
  بالترامسة األسرة طب وحدة -1
 بالدير األسرة طب وحدة -2

 لغربيا
 الشيخ بقرية الصحية الوحدة -3

 عيسى
 بقرية الصحية الوحدة -4

 .المخادمة
 بنجع األسرة طب وحدة -5

 الحجيري
 الفاوية وحدة -6
  الوقف بمركز المراشدة قرية -7
 

 
 
 
 

17 

 
 محافظة األقصر

 

 
 دابود قرية صحة وحدة -1
 الطود قرية وحدة -2
 قصراأل محافظة الشغب قرية -3

 

 العام قصراأل فىمستش -1
 المركزي العديسات فىمستش -2
 بقرية الصحية الوحدة -3
 رمنتأ مركزب الريانية       

 

8 
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 بحري قرية العديسات -4
 قبلي زيقاتالر قرية وحدة -5

 أرمنت بمدينة
 
 
 

 محافظة أسوان
 

 
 وادي بقرية سرةاأل طب وحدة -1

 كركر
 الريفي السيل قرية صحة وحدة -2
 دابود قرية صحة وحدة -3
 سوانأ غرب صحة وحدة -4
 قابعباأل سرةاأل صحة وحدة -5
 بالشماخية سرةاأل صحة وحدة -6

 دفوإ بمركز
 كالبشة قرية صحة وحدة -7

 
 الريفي السيل صحة وحدة -1
 دابود صحة وحدة -2
 سوانأ غرب صحة وحدة -3
 العام دفوإ فىمستش -4
 بحاجر سرةاأل صحة وحدة -5

 السباعية
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12 

 
 

 اإلجمالي

 
 
29  

 
 

19 

 
 

48 
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 )الدستوري والقانوني( ريمصال التشريع في الصحة في الحق

 

 
ع ألشخاص حق التمتلويخول هذا الحق ، العيش بكرامة فيلكل إنسان  يحق األساسالصحة بال فييتعلق الحق 

ف هذا الحق عر  ، فمنظمة الصحة العالمية ت  فقط ال يقتصر على ذلك هولكن ،بأفضل مستوى من الرعاية الصحية

أن هذا مما يعنى ، والتأمين" ياإلجتماع لبدنية والعقلية والرفاهبحالة من الصحة اتمتع الشخص  حق" أنهعلى 

السلع والخدمات الضرورية لحياة  يعالحصول على جم ايضً أوإنما ، التمتع بالرعاية الصحية طالحق ال يشمل فق

كلها فالسكن واألمن والبيئة النظيفة والتغذية السليمة والمعلومات الدقيقة بشأن الوقاية من األمراض ، صحية

تستلزم بالتبعية تقديم خدمات  كما أن كفالة الحق في مستوي معيشي كاف   ،سس ضرورية لحياة صحيةأ

 الصرف الصحي والكهرباء بشكل عادل ومتكافئ بالنسبة لجميع المواطنين.

 فيتتعلق بحق المواطن  المواد الدستورية والتشريعية التيلذلك سنناقش خالل السطور القادمة عدد من  

 صول على حياة صحية سليمة.الح

 اوفق   المتكاملة الصحية الرعاية فيو الصحة في الحق مواطن لكل" :2014 مصريمن الدستور ال (18) المادة

 ودعمها للشعب خدماتها تقدم يالت العامة الصحية الخدمات مرافق على الحفاظ الدولة وتكفل الجودة، لمعايير

 .العادل فيغراالج وانتشارها كفاءتها رفع على والعمل

 تتصاعد يجمالاإل يالقوم الناتج من% 3 عن تقل ال للصحة يمالحكو اإلنفاق من نسبة بتخصيص الدولة وتلتزم

 ييغط المصريين لجميع شامل صحي تأمين نظام بإقامة الدولة وتلتزم ،العالمية المعدالت مع تتفق ىحت اتدريجي  

 ويجرم ،دخولهم لمعدالت اطبق   منها إعفاءهم أو اشتراكاته في المواطنين إسهام القانون وينظم األمراض، كل

 الدولة وتلتزم ،الحياة على الخطر أو الطوارئ حاالت في إنسان لكل المختلفة بأشكاله العالج تقديم عن متناعاإل

 الصحية، المنشآت جميع وتخضع. صحيال القطاع في والعاملين التمريض وهيئات األطباء أوضاع بتحسين

 الخاص القطاعين مشاركة الدولة وتشجع الدولة، لرقابة بالصحة المتعلقة الدعاية ووسائل والمواد اتوالمنتج

 ."للقانون اوفق   الصحية الرعاية خدمات في يواألهل

تخاذ التدابير إوتلتزم الدولة ب ي،ة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنبيئ في: لكل شخص الحق (46المادة )

وعدم اإلضرار بها، واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة،  ،الالزمة للحفاظ عليها

 .وضمان حقوق األجيال القادمة فيها

 :يص بإصدار قانون التأمين االجتماعالخا 1975لسنة  79القانون رقم 

 :ةالتالي يشمل نظام التأمين االجتماعي التأمينات :1مادة 
 .العجز والوفاةتأمين الشيخوخة و .1

 .العمل تأمين إصابات .2

 .تأمين المرض .3

    .الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشات تأمين .4

 :: يقصد بالعالج والرعاية الطبية ما يأتي47مادة 
 .الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام .1

 .ذلك أخصائي األسنان الخدمات الطبية على مستوى األخصائيين بما في .2

 .بية المنزلية عند االقتضاءالرعاية الط .3

 .المركز المتخصص أو المصح أو ىفالعالج واإلقامة بالمستش .4
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 .حسب ما يلزم العمليات الجراحية وأنواع العالج األخرى .5

 المخبرية " الالزمة وغـيرها مـن الفحوص الطبية وما في حكمها "الفحـص باألشـعة والبحوث المعملية .6

 .المشار إليها فيما تقدم االتصرف األدوية الالزمة في جميع الح .7

ا للشـروط األطـراف واألجـهزة الصناعـية والتعويضية وذلك طـبق   توفـير الخـدمات التأهـيلية وتقديـم .8

 .قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير التأمينات واألوضاع التي يحددها

 

 .السادس ا ألحكام البابوفق   ايته طبي  تتولـى الهـيئة العامة للتأمين الصحي عالج المصاب ورعا"  :48مادة 

التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب  ويجـوز للمصاب العالج في درجة أعلى من الدرجة

متى صرحت له الهيئة العامة  اطـبي  ورعايته ويجـوز لصاحـب العمـل عالج المـصاب  ك،العمل إذا وجد اتفاق بذل

يصدر بها قرار مـن وزير الصحة باالتفاق مع وزير  ا للشروط واألوضاع التيق  للتأمين الصحي بذلك وف

 ."تالتأمينا

 وزير بقرار الصادرة المهنة دابآ الئحة وهي :البشري الطب مهنة شرف وميثاق دابآ الئحة

 العمومية والجمعية النقابة مجلس قرارات على والمبنية 2003 بتاريخ 238 رقم والسكان الصحة

 الطبيب واجباتو المجتمع، نحو الطبيب واجبات على وتشتمل مادة 61 على وتحتوي مصر طباءأل

 مانةاأل بمراعة الطبيب تلزم مواد كلها وهي العمل، زمالء ونحو المرضى نحو وواجباته المهنة، نحو

 .الصحية الخدمات تقديم عند والنزاهة والكفاءة والدقة

 التفتيش وجوب على تنص التىو الطبية، المنشآت بتنظيم الخاص 1981 لسنة 51 رقم القانون من 11 المادة

 .مخالفات أي إرتكابها عدم من للتأكد اسنوي   األقل على مرة الطبية المنشآت على

 والوحدات للمستشفيات االساسية الالئحة صداربإ ،239 رقم والسكان الصحة ووزير المحلية االدارة وزير قرار

 المستشفيات، دارةإ مجلس واختصاصات تشكيل تنظم بنود على ويشتمل :المحلية ارةداإل لوحدات التابعة الطبية

 مراكز الريفية، الصحية والوحدات الصحية للمجموعات المنظمة القواعد ،فىالمستش مدير ومسئوليات سلطات

 والوحدات تالمستشفيا في الصحية بالخدمات يتعلق ما لكل العالج سعارأ يتضمن كما والطفولة، مومةاأل رعاية

 .وغيرها

 ،المقيمين طباءاأل اختيار وشروط جراءاتإ تحدد الئحة يضع والذي 2004 لسنة 62 رقم الصحة وزير قرار

  .وغيره خرىاأل للمحافظات ندبهم وقواعد تدريبهم، وبرنامج عملهم مدةو
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شنت إل أهم المشروعات التي  مصر في صحيصالح القطاع الد 

رتقاء بالخدمات الل أعتمدتها الدولةهم المشاريع التى أجزء عرض هذا ال فينحاول 

ي مصر، وعلى الرغم من تفعيل عدد كبير من تلك المشاريع القومية الت فيالصحية 

ساس إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مثل تطوير تهدف باأل

صعيد وتطوير وحدات طب جنوب ال رياف وقرى محافظاتأ في ال سيماالوحدات الصحية 

سرة بالقرى ورفع كفاءة الكوادر الطبية القائمة على خدمة المواطنين وتوفير سيارات األ

إلى حالة  بالنظررض الواقع، فغير مفعل على أسعاف طبية مجهزة، إال أن ذلك إ

أدنى الخدمات نها تفتقر إلى أالمستهدفة نجد  المناطق واألقاليم فيالوحدات الصحية 

دوات الطبية البسيطة كالقطن والشاش وضمادات األة بدًء من عدم توافر الصحي

أموال  أين تذهبالسؤال ، وصواًل إلى عدم توافر أطباء وكوادر طبية، لذا كان الجروح

  ؟عتمادات والمشاريع المالية القومية والدوليةاإل

 مصر قرى في سرةاأل طب نظام مشروع

بدء عن  1997عام نترنت مي على شبكة اإلرسالعلنت وزارة الصحة على موقعها أ

كان حجر  ،وزارة الصحة والسكان في تدشين برنامج طموح إلصالح قطاع الصحة

الذي يهدف إلى تغطية سكان الجمهورية  ،نظام طب األسرةتطبيق هو الزاوية فيه 

بخدمات الرعاية الصحية األولية بأسلوب متكامل يقدم رعاية صحية متواصلة عبر 

قاطنة في نطاق جغرافي محدد الرعاية الصحية الثالث، موجهة إلى األسر ال مستويات

 .عدالة التوزيع يوتراع

فراد ات الصحية والوقائية والعالجية ألمتكامل لتقديم الخدم نموذجسرة هو ونظام طب األ

ويشتمل نظام طب االسرة على العديد من مستويات الرعاية الصحية المجتمع ككل، 

المزمنة والمعدية ال سيما  األمراضمعالجة الوحدات المستهدفة مثل  فيا الواجب توفيره

متابعة و الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرةوخدمات الطوارىء و خدمات األسنانووطنة المت واألمراض

سرة، أ 1000/1200 حيث يترتب علية تخصيص طبيب لكلوالتثقيف الصحي،  الحمل

 لألسرةات السابق ذكرها مللخدقديم الصحية الشاملة ا لتعلميً  يكون هذا الطبيب مؤهاًل و

فهم وإدراك الظروف اإلجتماعية والبيئية لمرضاه وكيفية تأثير ذلك على  ايجب أن يكون قادرً و

نعكاس ذلك على نوعية اإللمام بالمشكالت الصحية في المجتمع وإ، وعلى العالقة بين الصحة والمرض

سرة بتحويل الحاالت لتزام طبيب األإ، مع هد مجتمعفراأض لها يتعر يزمات الصحية التاألمراض واأل

جتماعية ومدى تأثير ذلك معرفة  التقاليد والعادات اال، والمرضية التخصصية إلى الطبيب المختص

 . على مرضاه
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ا لجميع البيانات على توفير قاعدة بيانات احصائية قوية ودقيقة جدً  اا كليً يعتمد هذا النظام اعتمادً و

 في يُعتمد عليه ،الوحدة الصحية الخاص بكل قرية" كمبيوتر"يموجرافية واالجتماعية والطبية في الد

ضمان جودة الخدمات الصحية  ، وبالتاليسرة المصريةأفراد األمتابعة الحالة الصحية لكل فرد من 

  المقدمة لهم.

المستهدف  سرةاألطب م نظافإن وزارة الصحة والسكان المصرية،  ا لم اعلنتهوبهذا المعنى وطبقً 
العمل  فيساسية أالوحدات الصحية يجب أن يشتمل على المحاور التالية كركائز  في تفعيله وتطبيقه
 :بهذا الظام وهي

  ككل.العالج والرعاية للفرد وللمجتمع ضمان استمرارية وشمولية 

  والمجتمع كلل واألفرادالوثيق بين الطبيب  االرتباط. 

  عن صحتهم كاملة مسئولية يكون مسئواًل  سرةأ 1200-1000طبيب لكل. 

   ويتلقى حوافز مرتبطة بمعايير لألداء مع إداريو فنيمستوى  أعلىطبيب مدرب على 

 استمرارية تدريبه لضمان جودة األداء.

 ت التمريض بكفاءة عاليةاحدث مهارأممرضة طب أسرة مدربة على  توافر. 

  منزل وتدوينه بالملف العائلي.إجراء حصر وترقيم للمنازل وإعطاء رقم لكل 

  .إجراء فحص شامل لكل أفراد األسرة 

  االجتماعيةمع بحث للحالة  وأسرتهللفرد  ييشمل التاريخ المرضفتح ملف عائلي لكل أسرة 

 .حجرة للملفات بالوحدة الصحية في هوحفظواالقتصادية 

   دة بيانات فعالة للمجتمع يمكن خالله خلق قاع اآلليالحاسب  باستخدامإنشاء نظام للمعلومات

 واألفراد.

 الفعلية للمجتمعات محل الخدمة لالحتياجات اويات ووضع الخطة المستقبلية وفقً تحديد األول. 

  ااحتياجً القدرة على التركيز على الفئات األكثر عرضة للمخاطر والمحرومة واألشد. 

  التباألسر والعائ والوراثيةالمزمنة راض إمكانية كبيرة لتتبع األم. 

   لى المستويات األعلى من الخدمة إذا لزم األمرإتطوير نظام اإلحالة. 

   صحييقدم خدمات للتثقيف ال الذياألسرة  ناديوثيق باألسرة من خالل  ارتباطخلق 

مجال محو األمية ودعم األسرة  فيويلعب دو ا ًر هاما  والتوعية االجتماعيةوالمشورة 

 حرف البسيطة لزيادة دخلها.أفرادها بعض البتعليم  اقتصادياً 

 االساسية:من خالل مستويات الرعاية الصحية م الخدمة الصحية قدت   

 تقدم الخدمات الوقائية والعالجية  وهي نسمة، 20000-5000من  وحدات صحة األسرة

 .األساسية بالعيادات الخارجية

 لعالجية تقدم الخدمات الوقائية وا وهي نسمة، 100000-50000من مراكز صحة األسرة

 مجاالت فياألساسية بالعيادات الخارجية للمنتفعين مع خدمات تخصصية 

، الباطنية وطب األطفال للمنتفعين بدائرة نشاط المركز والوحدات التابعة له واألمراضالنساء والتوليد 

 األساسية.خدمات الطوارئ  االخدمات البحثية والتشخيصية مثل المعامل واألشعة وأيضً  مع بعض

 

 

 :لخدمات المقدمة بنظام صحة األسرةا

 خدمات مقدمة للطفل 

 تطعيمات.   -

 .متابعة النمو والتطور -

 .الرعاية المتكاملة للطفل المريض -
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  :خدمات مقدمة للمرأة 

 .الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة -

 .متابعة الحمل والتطعيم ضد التيتانوس -

 .الوالدة اآلمنة -

 م.االكتشاف المبكر لألورا -

 التثقيف الصحي. -

 

 األعمار: لخدمات مقدمة لك 

 المتوطنة. واألمراضالمزمنة والمعدية والطفيليات  ال سيما األمراضمعالجة  -

 .خدمات األسنان -

 .تشخيصيةال وإجراء الجراحات البسيطة واألشعةالتعامل مع الحاالت الطارئة والعاجلة  -

 

 :خدمات الصحة العامة 

 معدية وناقالت األمراض.مقاومة األمراض ال -

 خدمات الترصد الوبائي لألمراض. -

 تقديم خدمات اإلصحاح البيئي. -

 اإلشراف على التغذية. -

 2القيام بتسجيل المواليد والوفيات.  -

 

 بتمويل من البنك الدوليمشروع تحسين جودة الخدمات الصحية 

 دافهاأه أهم من والبيئية الصحية لبرامجا بعض لتنفيذ الدولية الهيئات من تمويل وجودعلىاالرغمامنا
والرتقاءا ،المصري المواطن صحة وتحسين(اوالطفل األمسةا)االحس الفئاتابين الوفيات نسبة خفض

ؤدياإلىاجنوباصعيدامصر،اإلاأناذلكالايافيااالقرىاالكثرافقرًاافيالاسيماسرةابنظاماطبااأل
ا االخدمات اتحسن اعدمافيالصحية انتيجة االمناطق االمشروعاتااتلك اتلك اتنفيذ اعلى االفعالة الرقابة

اوالجهاتاالحكوميةاالمعنية. البرامج هذه بين التنسيق ضعفوا
ا
واالرتقاء تطوير اليهدف إلى  وهو مشروع تطويري" مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية"

   وليويل من البنك الدالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظات صعيد مصر بدعم وتم بجودة

ويعتبر تطوير ، 2015 لسنة( 705) رقم والسكان الصحة وزير قرار وكذلك ،(EG -7828) رقم

ويهدف هذا المشروع ركان عمل هذا المشروع، وتفعيل نظام طب األسرة أحد األهداف الرئيسية أل

 :3إلى

 دوية الطبيةتوفير األ . 

                                                           
 وزارة الصحة والسكان 2

http://www.mohp.gov.eg/DocLib/famile1.pdf 

 وزارة الصحة والسكان، مديرية الصحة بمحافظة قنا 3

http://qenahealth.com/news/onenews/10 

http://www.mohp.gov.eg/DocLib/famile1.pdf
http://qenahealth.com/news/onenews/10
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 عقود مع شركات أمن ونظافة لتلك الوحدات.  توقيع 

 اء. طبخرج( في حالة وجود عجز في عدد األأطباء )بشرط مرور سنتين من الت التعاقد مع 

 ىكافحة العدوم –لجودة ا –سرة فاءة فريق العمل على برامج طب األتدريب ورفع ك . 

  طبية.إحالل بعض التجهيزات الطبية والغير  

 عمل الصيانة الدورية البسيطة لتجهيزات الوحدة الطبية والغير طبية. 

 عيدعلى مختلف محافظات الص وحدة موزعة 1317التي يشملها المشروع الوحدات  جماليإيبلغ و

دات ، وكان لكل من محافظة سوهاج وقنا نصيب من تلك الوحسويف والمنيا( )سوهاج وقنا وبني

 :كالتالي مقسمة على أربعة مراحل

 وهاج،بسحدة و 81منهم  أساسية،وحدة رعاية صحية  300من المشروع تبلغ  المرحلة األولى 

 .وحدة بقنا 50و

  وحدة بقنا. 60و بسوهاجوحدة  81 منهموحدة  324تطوير: الثانيةالمرحلة 

   بمحافظة قنا.وحدة  60وبسوهاج  94وحدة  352تطوير : الثالثةالمرحلة 

 وحدة بمحافظة قنا. 60وبسوهاج وحدة  83منهم  وحدة 341تطوير  :المرحلة الرابعة 

  ع جمي خالل من المفترض المطورة رعاية الصحية األساسية التيوبذلك يصبح عدد وحدات ال

 بمحافظة قنا. وحدة 230ووحدة بمحافظة سوهاج  339المشروع مراحل 

 صعيد مصر فيا احتياجً و اكثر فقرً البرنامج القومي للقرى األ
وق الحرمرران مررن الحصررول علررى العديررد مررن الحقررا يًضررأ ولكررن يعنرري الفقررر ال يعنررى فقررر الفقررر المررالي

 فرريمررن الحصررول علررى خرردمات صررحية مناسرربة  لفررردحرمرران ا يعنررياالقتصررادية واالجتماعيررة، فررالفقر 

يعري  تحرت وطبقاً لذلك التعريرف الشرامل  ه،خرى كالسكن وغيرمن خدمات أ بجانب حرمانه 4مجتمعه

% مرن 77فقرراء الريرف أكبرر نسربة مرنهم حيرث تبلرغ  السركان يمثرل% مرن 20 نحوخر الفقر في مصر 

ص ربلرتي صصرعيد مصرة الفقراء بمصر، وأن معظم هؤالء الفقراء يعيشون فري محافظرتات الوجرته القجمل

 . 5بصفة أساسيتة

 أعلنترره الررذى  صااالسررتهداف الجغرافرري للقرررى األكثررر احتياًجررصالمشررروع القررومي   وعليرره فقررد تررم إعررداد

 صرعيد مصرر فريلخردمات وشمل هرذا المشرروع االرتقراء بالعديرد مرن القطاعرات وا الحكومة المصرية،

 وع،محاور عمل هرذا المشرر في المدرجةبرز القطاعات أ، ويعتبر قطاع الصحة من الصحةقطاع منها 

 فرية بالخردمات الصرحية المقدمر يرتقي المشروعلمحاور عمل هذا المشروع  أن  وطبقًا ومن المفترض

ر قصر)سروهاج وقنرا واأل صرعيدمحافظرات جنروب ال فريتتركرز معظمهرا  ا والتريالمحافظات االكثر فقررً 

 خصصرت أبررز المشرروعات  الصرحية التريسررة مرن ألسوان(، ويعتبر تطروير وتفعيرل نظرام طرب اأو

 -تتركز محاور عمل هذا المشروع على:واعتمادات مالية لها داخل هذا المشروع، 

  طريق:االرتقاء بالخدمات الصحية وخدمات اإلسعاف والطوارئ عن 

عياااادةااالطفولاااة،وارعاياااةااألموماااةااتطعيماااات،اأسااارة،طااابااشااامل:تإنشااااءاوحاااداتاطااابااألسااارةاا-
 .مكتباصحةاتحاليل،معملااأسنان،

                                                           
 2ص،أوضاع الفقراء فى مصر"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، " 4
 وزارة التنمية المحلية 5
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،اااإليهااااعياااداتاباطنااةدةاطاابااألساارةامضااافًاخاادماتاوحاااويشاامل:إنشاااءامركاازاطاابااألساارةاا-ا
ألافانسامةاا40-30أشعة،اجناحاولدةاطبيعيةالكلاتجماعاساكنىامانااأطفال،اوولدة،نساءا
ا.كما7.5ليزيداعنااائرةانصفاقطرهادافي

ااألسرة.طويراالوحداتاالصحيةاالقائمةاووحداتارعايةاتا-ا
ا.الطبيمالاأعمالاالتجهيزاتاالطبيةاوالفرشااستكا-ا
اوفيرااألطقماالطبيةاالمؤهلةاللعملابالوحداتاالصحيةاومراكزارعايةااألسرة.تا-ا
ا.سلوباالعالجاعلىانفقةاالدولةأتنظيماا-
ا.ومةاتداولااألدويةمةاالعالجاومنظتحسيناخدا-
ا.ةامجانيةالرعايةاالمواطنينتنظيماقوافلاطبيا-
تااوفيراساااياراتاإسااعافامجاااددةاومجهاازةاعلاااىامسااتوىاالوحااادةاالمحليااةاالقروياااةاوتاادريباكاااوادراا-

ا.6بهاللعملا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                                           
 خطة البرنامج القومي للقري االكثر احتياجاوزارة التنمية المحلية،  6
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لقرى ى المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لاالعتمادات المخصصة لمحافظات جنوب الصعيد للقر 
 كثر فقر ااال 
من إجمالي  % 93حصاءات الحكومية المصرية الرسمية تبلغ نسبة فقراء قرى الوجه القبلـي لإل اطبق  

لقرى لاعتمادات مالية  ُخصصت يذلك المشروع القوم إطار فيوالفقراء بالقرى المصرية، لذلك 
ب جنوفظات محا أكثرقصر باعتبارهم من فظات سوهاج وقنا واألاحعلى م ا موزعةكثر فقر  األ

 اا واحتياج  الصعيد فقر  

  :جنيهمليون  36قرية باعتماد  243محافظة سوهاج 

 هجني نيومل15باعتماد قرية  97:محافظة قنا 

 همليون جني 8 قرية باعتماد 31:قصرمحافظة األ 

 المحافظـة م
 عدد

 الوحدات المحلية
 المقترح العمل بها

 عدد
 القرى المدرجة 

 المقترح العمل بها

 المقترح االعتماد
 بالمليون جنيه

 36 243 47 سوهــاج 1

 15 97 23 قنــــا 2

 8 31 11 األقصــر 3

 150 941 199 اإلجمالـي العـام

 

تفعيل  فيللمساهمة  مليون دوالر ٢٠٠ قدرها منحة مؤسسة خليفة بن زايد اإلماراتية دمتق فيما
 .7 محافظات جنوب الصعيد في اهدف القرى االكثر فقرً يست يالذ يالقوم هذا المشروع تنفيذو

لوحدات ا شمل يية واالجتماعية باجراء بحث ميدانقامت مؤسسة الجنوب للدراسات االقتصاد ا لذلكوطبق  

ا )سوهاج وقن بقرى محافظات جنوب الصعيد ةسرألوحدات طب  لتتحوأنها من المفترض  يالصحية الت

ة، ت الصحيالوحدا في يية تطبيق هذا النظام الطبعالفمدى كفاءة و لمعرفة محاولة في سوان(،قصر وأواأل

 جابة على عدد من االسئلة منها:اإل يور عمل البحث الميدانوقد كان محا

 هل تم إصالح المنظومة الصحية؟ و هل تم تطبيق نظام طب األسرة*

 ما هو واقع الحال في الوحدات الصحية بالقرى؟ *

 ما هي الخدمات التي تقدمها؟*

 على تلقي العالج بالوحدات الصحية؟  ليهادم األلماذا ال يق* 

 يالتو ،(هاوغير ،مصالاأل ،دويةاألت، دوا، األالمستلزمات، جهزة)األالطبية هل تتوافر المستلزمات *

 ؟بصورة كافية تحتاجها تلك الوحدات الصحية

 

                                                           
، 2014، أكتوبرمصر فى افقرً  كثراأل للقرى زايد بن خليفة مؤسسة من منحة دوالر يونمل 200هيثم الشرقاوى،  7

http://www.youm7.com/story/2014/10/1/200 

http://www.youm7.com/story/2014/10/1/200
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 لنظام طب األسرة البحث الميداني

 

 

 

 محافظة سوهاجبسرة طب األوحدات 

 

 بمحافظة سوهاج: لكواملسرة بقرية اوحدة طب األ

  سرة.ا لتطبيق نظام طب األحصر لمنازل القرية تمهيد  جراء إعدم 

 للوحدة قرب  فيللموقع الجغرا افاعى والعقارب داخل الوحدة الصحية، نظر  انتشار األ

 .المناطق الجبلية، باالضافة إلى عدم توافر األمصال المضادة للدغات العقارب واألفاعي

 أو ممرضيطباء أي من أثناء زيارة الوحدة الصحية عدم تواجد أالمركز  احثوفوجئ ب 

 الوحدة.

 على الرغم من كونها  ،داخل الوحدة م النهاري والمسائيئعدم انتظام طبيبة الوحدة بالعمل الدا

 كد معظموأ لفترة الصباحية فقط،طبيبة مقيمة داخل الوحدة، حيث يقتصر عملها على ا

 الفترة المسائية واستدعائها في توقيع الكشف الطبيعن طبية الوحدة اع متناعلى هالى األ

 جر مضاعف.الحاالت الطارئة بأ فيالمريض لمنزل للحضور 

 بمحافظة سوهاج: الوحدة الصحية بقرية الدويرات

 من  تعانيللوحدة الصحية، إال أن الوحدة الزالت  ى الرغم من تطوير إنشاءات المبنىعل
 وافر األدوية والمستلزمات الطبية.ت فيالنقص الحاد 

 بالوحدة. م توافر طبيب ممارس عام أو اخصائيعد 
 .عدم توافر خدمات طوارىء ليلية 
  إصابة عدد من تكرر دة للغات العقارب والثعابين، ومصال الطبية المضااأل فيالنقص الحاد

 تبعد والتيظة بتلك اللدغات مما اضطرهمم للجوء إلى المستفيات المركزية بالمحاف أهال  
 عشرات الكيلومترات. عنهم

 حتى  ويتواجدونوقات العمل الرسمية داخل الوحدة، وممرضي الوحدة بأ فيعدم التزام موظ
 فقط. الساعة الحادية عشر ظهر  ا

 
 الزوك الشرقية: فيمستش

 يضم العديد من  فى قرويكمستش 1951 قرية الزوك الشرقية عام فىمستش أُنشئت

إلى مستشفى تكاملي بقرار من وزير الصحة  فيثم تحولت تلك المستشالتخصصات الطبية، 
بإلغاء المستشفيات التكاملية،  ر قرار من وزير الصحة حاتم الجبليسماعيل سالم، ثم صدإ
جهزة والمعدات الطبية بالوحدة إلى مستفيات سوهاج المركزية، ت جميع األقلنُ على إثره و

 الخدمات الطبية. أدنى إلى وحدة صحية تفتقر الزوك  فىومنذ ذلك الحين تحولت مستش
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 ا ر ظهر  تى الساعة الثانية عشالوحدة ح بيب مقيم بالوحدة، حيث يتواجد أخصائيط ال يوجد
المواليد  موظفين إدارين بالوحدة يقتصر عملهم على تسجيل 2باإلضافة إلى توافر عدد فقط، 

 والوفيات بالقرية.

  سعاف بالوحدة.إعدم توافر سيارة 
 مصال الطبية المضادة للدغات العقارب.األ فيلنقص الحاد ا 

 
 الوحدة الصحية بقرية الشريفات:

 ابع الجبلي منطقة يغلب عليها الط في متر كيلو 9 قرية الشريفات عن مركز سوهاج بنحو بُعدت

 مما ينتج عنها صعوبة تواجد المواصالت بصورة مستمرة داخل القرية.

 ا من أيىء فريق البحث الميداني فوج رضين، و ممأطباء أ عند زيارة الوحدة بخلوها تمام 

 .وقتهاحيث لم يتواجد سوى عاملة واحدة فقط بالوحدة 

  وتغلق اواحدة فقط تتواجد حتى الساعة الحادية عشر ظهر   ممرضةيتوافر بالوحدة الصحية 

 .8الوحدة بمجرد مغادرة الطبيبة

  سعاف بالوحدة.إعدم توافر سيارة 

 ا بالوحدة.سبوعي  ألمدة يوم واحد فقط  نألسناتواجد طبيب ا 

  دوية والمستلزمات واألمصال الطبية.األ فيالنقص الحاد 

 الوحدة الصحية بقرية الغوانم.

 التكاملي  ىفشلمستاالغوانم تتبع كانت قرية نسمة،  6878لقرية الغوانم  يبلغ التعداد السكاني

غاء لتكاملي إلى وحدة صحية إثر إلإدفا ا ىفبقرية إدفا بسوهاج، وعندما تحولت مستش

 ىفمستش دات صحية بالقرى التي كانت تتبعوح أُنشئتالمستشفيات التكاملية بقرار وزاري، 

 لقرية فأنشأت وحدة الغوانم الصحية لتخفيف العبء عن وحدة إدفا، ولكن بالنسبة ، إدفا

 .الغوانم النائية تفاقمت المشكلة بعد بناء الوحدة الصحية

 ر ك إثط وذلد طبيبة الوحدة بشكل منتظم، حيث تتواجد الطبية لمدة يوم واحد فقعدم تواج

من  فر اىوحدة قرية الشريفات، هذا باإلضافة إلى عدم توا انتدابها لوحدة صحية أخرى وهي

 لطبيةاالتخصصات الطبية األخرى كالنساء والتوليد والباطنة وغيره، حيث تقتصر الخدمة 

 طعيمات فقط.تلولية البسيطة كخياطة الجروح واألبالوحدة على الخدمات ا

  الوحدة.ب نسناأعدم توافر طبيب 

  خطوط  أيمن عدم توافر  باإلضافة إلى معاناة األهال  سعاف بالقرية، إعدم توافر سيارة

 للمواصالت تربط القرية بالمراكز والقرى المجاورة لها.

 ب طنظام د سكان القرية تطبيقا  لعدم توافر اى سجالت ورقية او اجهزة كمبيوتر لتسجل عد

 األسرة.

 

 

                                                           
 مقابلة مع محمد الشطورى أحد اهلى القرية. 8
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 :الوحدة الصحية بقرية الدير األحمر

 نسمة. 8000ية الدير األحمر حوالي يبلغ التعداد السكانى لقر 

  عدم توافر التخصصات الطبية المختلفة داخل الوحدة كالنساء والتوليد واألسنان والباطنة

 فى سوهاج العام التيمستش فى لهم وهيمستشقرب ا يضطر األهال  للجوء إلى أوغيرها، مم

 عن القرية.كيلو متر  20نحو تبعد 

 جهزة قياس ضغط الدم والسكر أمثل  جهزة الطبية المختلفة داخل الوحدةعدم توافر األ

 والتحاليل الطبية وغيرها، حيث يتوافر جهاز سونار واحد فقط بالوحدة.

  ات العقارب والثعابين، وقد تكرر حدوث مصال الطبية المضادة للدغاأل فيالنقص الشديد

 للجوء للمستشفيات المركزية. اضطر األهاليصابات بالقرية مما العديد من اإل

 لطالب القرية. صحيعدم توافر خدمات التأمين ال 

 خميم.إمركز الوحدة الصحية بقرية الكولة ب

 المستشفيات إلغاء دوبع ،تكاملي فىكمستش لتعمل الكولة بقرية الصحية الوحدة تلتحو 

 إلى بها الموجودة األجهزة نقل تم ثم ومن صحية وحدة للعمل عادت وزاري بقرار التكاملية

 األولية الطبية الخدمات على بالوحدة المقدمة الخدمات اقتصرت وبذلك العام، خميمإ فىمستش

 .األسرة وتنظيم الحوامل ورعاية طفالاأل تطعيمات تعدىت ال التي

 الطبية األدوية توافر في الشديد لنقصا من الوحدة معاناة. 

 في بالعمل لتكليفه انظر   اسبوعي  أ فقط ليومان واحد يوم من تتراوح لمدة الوحدة طبيب تواجد 

 .الكولة بوحدة اليومي بالتواجد لتزاماإل لعدم يضطره ما لها، مجاورة أخرى صحية وحدات

 ية بقرية بلصفورة:الوحدة الصح

 بقرار التكاملية المستشفيات إلغاء دوبع ،تكاملي ىفإلى مستش رةفى قرية بلصفومستش تلتحو 

نقص جراء   ي  صغيرة، وبعد تكرار شكوى األهال صحية وحدة للعمل عادت وزاري

القومي حجر األساس لمركز  المحافظةفي عيد سوهاج محافظ  وضعالخدمات داخل الوحدة، 

 القرية ماعاناتهم من: يأهالعلى الرغم من ذلك أكد بالوحدة، ودمان اإلعالج 

 ء والتوليد اعدم توافر تخصصات طبية متنوعة داخل الوحدة كالباطنة واألسنان والنس

 وغيرها.

  وقات العمل الليلية المخصصة لحاالت الطوارىء حيث يقتصر أطباء الوحدة بأعدم انتظام

 فقط. اتواجدهم حتى الساعة الثانية عشر ظهر  

  لية الوحدة.األدوية الطبية بصيد فينقص حاد 
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 محافظة قنا

 

  حدة طب األسرة بقرية الدير الشرقي:و

  لتطبيق نظام طب األسرة. اجراء حصر شامل لمنازل القرية تمهيد  إعدم 

 عدم توافر طبيب مقيم بالوحدة. 

 مصال الطبيةعدم توافر التطعيمات واأل. 

  سعاف داخل الوحدة.إعدم تواجد سيارة 

 الوحدة. دوية الطبية بصيدليةاأل نقص 

  تطوير لمبنى الوحدة منذ فترة طويلة. إجراء أيعدم 

 قفط:بمركز وحدة طب األسرة بالظافرية 

 عدم توافر طبيب مقيم داخل الوحدة. 

 .عدم توافر خدمة طوارىء ليلية 

  طفال مختص بالوحدةأعدم توافر طبيب. 

  يرها من توليد وغوال ءسنان والنساتخصصات طبية متنوعة كالباطنة واألعدم توافر

 التخصصات الطبية.

 .عدم كفاية طاقم التمريض لالحتياجات الطبية داخل الوحدة 

 :قنا بمركزوحدة طب األسرة بدندرة 

 ت نقلو ،2005 عام بقرية دندرة إلى وحدة صحية فى التكامليالمستش تلتحو

 جهزة والمعدات الطبية إلى المستشفيات المركزية بمحافظة قنا.جميع األ

 سعاف بالوحدة.إارة عدم توافر سي 

 واحد فقط.ممارس عام  وجود 

 :بمركز نقادة وحدة طب األسرة بكوم الضبع

 عدد يبلغ قنا، محافظة نقادة مركز تتبع التي الصغيرة القرى إحدى هي الضبع كوم قرية 

  نسمة. 7800 سكانها

   الوحدة فيال يتواجد بصفة مستمرة  أنهفقط، إال  واحد طبيب ممارس عاموجود. 

 فقط. ومتابعة الحوامل طفالر خدمة طب األسرة على تطعيمات األقصو 
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 ااحتياج الوحدة على الرغم من  عدم توافر طبيب أطفال بالوحدة لزيادة ل لتخصصه نظر 

 القرية. فيالمضطردة السكانية 

  وقات العمل الليلية المخصصة لحاالت الطوارىء حيث يقتصر أطباء الوحدة بأعدم انتظام

 فقط. الساعة الثانية عشر ظهر  تواجدهم حتى ا

  أعوام. 10عدم تطوير مبنى الوحدة منذ فترة طويلة تقارب 

  بمركز نقادة. كيلو متر 7عدم تواجد سيارة إسعاف بالوحدة حيث تبعد أقرب سيارة قرابة 

 اليل الطبية وجهاز التنفس شعة والتحأبرزها جهاز األ ،جهزة الطبية بالوحدةنقص عدد من األ

كثر جهاز تنفس يعمل بالبخاخ، يتم غسله ويكرر استخدامه أليث يتوافر بالوحدة ، حالصناعي

 احتمالية انتقال العدوى من مريض آلخر.من  يزيد مما قدمن مريض، 

 :قرية الشويخات

 جرة للمعمل وحجرة امكانيات عديدة مثل حجرة طبيب لألسنان وح على الرغم من توافر

طباء طاقم األ فيمن قصور حاد  تعانيية الشويخات الوحدة الصحية بقر للوالدة، إال أن

لمدة يوم  يتم انتدابهض على حد سواء، حيث ال يتواجد بالوحدة سوى طبيب واحد فقط يوالتمر

القرية وذلك منذ اطباء دائمين ب أيالقرية على عدم توافر  ا، وقد أكد أهال  واحد فقط اسبوعي  

جد سوى طاقم تمرض كامل حيث ال توفة إلى عدم تواجد باالضا مايقرب من عامين،

 الفترة الصباحية فقط. في للعملقنا دينة من م منتدبةممرضة واحدة فقط 

  2008عام  منذ تطوير لمبنى الوحدة الصحية أيجراء إعدم. 

  سعاف داخل الوحدة الصحية.إعدم توافر سيارة 

  قرية للدغة فتيات ال ىحدإداخل الوحدة، حيث تعرضت ليلية  خدمات طوارىءعدم وجود

كيلو  15، لوال نقلها لمستشفى قنا العام التي تبعد مسافة نحو لموتاعقرب وكانت على وشك 

 متر.

 األطفال تطعيمات ة سرة على خدماص بكل أالخ قصور خدمة طب األسرة والملف العائلي

 فقط.

  سوى يوم واحد فقط في األسبوعاالسنان  تواجد طبيبعدم. 

 :القناويةقرية 

  طب األسرة على خدمة تطعيمات األطفال فقط، فعلى الرغم من تأكيد األهال  قصور خدمة 

كان دون سرة، إال أن ذلك الصحة بحصر منازل القرية تطبيق ا لنظام طب األ على قيام مديرية

عام بصفة مستمرة داخل الوحدة، حيث يتواجد بالوحدة  توافر طبيب أخصائي لعدم جدوى

 .طنةطبيب باو واحد فقط طبيب أسنان

 رفض ذكر  الذي-تطوير لمبنى الوحدة الصحية، حيث أكد طبيب الوحدة  أيجراء عدم إ

 .هالكة بالمبنى وال بد من تطويرهاأجزاء متهناك  أن-اسمه

 .عدم توافر خدمة طوارىء ليلية 

  القرية.عدم كفاية طاقم التمريض المتواجد بالوحدة مقارنة بعدد سكان 

 .عدم وجود وحدة إسعاف بالوحدة 
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 :قرية المحروسة

  ا لنظام طب األسرة.جراء حصر لعدد سكان القرية تطبيق  عدم إ 

 شعةاألهمها جهاز السونار ورسم أجهزة الطبية داخل الوحدة قص عدد من األن. 

 أو سنان بالوحدة بصفة مستمرة، حيث يتواجد لساعات قليلة لمدة يوم األطبيب  عدم انتظام

 في األسبوع.ن يومي

 ال  حيث يصل تعداد أه، مرضات طاقم التمريض مقارنة بعدد سكان القريةكفاية عدد م عدم 

 .ألف نسمة 45لى إالمحروسة 

   سعاف بجهود ذاتيةإسيارة  وفر األهال. 

  فقط. أشهر 5بعض الترميمات البسيطة منذ ب واإلكتفاء مبنى الوحدةعدم تطوير 

  بصيدلية الوحدة دوية طبيةأعدم توافر. 

  :والد عمروأسرة بقرية وحدة طب األ

 الوحدة عن افر طبيب بالوحدة منذ فترة تزيد عن عام ونصف، بعد إعتذار طبيب عدم تو

ا للوحدة لكن األهال  علنت مديرية الصحة أو ،العمل بها ا أخر  يقولون إن بعدها أنا عينت طبيب 

  الوحدة الزالت دون طبيب.

 2008عام ف على تطوير مبنى الوحدة شرفت منظمة اليونسيأ. 

 دوية طبية بصيدلية الوحدة. أدم توافر ع 

  سعاف. إعدم توافر سيارة 

 باإلضافة إلى عدم طفال فقط، لوحدة على تقديم خدمة تطعيمات األسرة باقصور خدمة طب األ

 فرد. جراء مسح كلي لعدد سكان القرية إلنشاء ملفات طبية خاصة بكلإ

 لوحدة كممرضين إلى جانب عدم توافر طاقم تمريض داخل الوحدة، حيث يعمل إداريو ا

 عملهم األصلي.

 

 قوص:سرة بالمفرجية مركز ة طب األوحد

 إال أن الوحدة  أعوام 4منذ نشاء من حيث اإلوترميم مبنى الوحدة  تطويرالرغم من  على

 ينقصها العديد من الخدمات الطبية منها:

 ،علمية توقفتحيث  قصور خدمات طب األسرة على خدمة تقديم تطعيمات األطفال فقط 

زالت  ال وبالتالي ،2017في  مقبلةللخطة ال وأرجئتحصر المنازل الواقعة في زمام الوحدة 

 لها ملف طبي عائلي. ُيسجلسر بأكملها لم أهناك 

  في لمدة يوم واحد فقط  بصفة مستمرة، حيث يقتصر تواجده الوحدة طبيبنتظام إعدم

 .األسبوع

 فقط.أشخاص  4يبلغ عددهم  القرية، حيث عدم كفاية طاقم التمرض بالنسبة لعدد سكان 

  دوية طبية داخل الوحدة.أعدم توافر 

 في األسبوع.سنان، حيث يتواجد لمدة يوم واحد فقط عدم انتظام طبيب األ 

 جنيهات.  3 قدرهرمزي  يالوحدة تقدم خدماتها بمقابل ماد 
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  د جمع تية بعذابالجهود السيارة إسعاف  هال  سيارة إسعاف حكومية، ووفر األ عدم توافر

 التبرعات.

 

 
 قصرمحافظة األب سرةوحدات طب األ

  

 :أرمنت بمركز قبلي الرزيقات قريةوحدة 

 9نسمة ألف 11نحو سكان القرية تعداد يبلغو ،1963 عام قبلي الرزيقات صحة وحدة أُنشئت ،

 لجميع الصحية الرعاية لتقديم أسرة طب وحدة لىإ وعلى الرغم من تحويل وحدة الرزيقات

الطبية  العائلية الملفات وإنشاء المنازل من% 85 حصرو األسر القاطنة بالقرية، أفراد

سرة بالوحدة الصحية خدمة طب األ ملف، إال أن 2148بلغ عددها  ، والتيالخاصة بهم

 .10العامين دون واألطفال لنساءتقدم الخدمة ل علىتقتصر 

  2 مسافة سعافإ وحدة قربأ عدتب سعاف خاصة بالوحدة الصحية، حيثإعدم توافر سيارة 

 .بحري المحاميد قرية ا عن القرية، فيتقريب   متر كيلو

 سعال،، مثل دواء البالوحدة الخاصة بالصيدلية المرضى يحتاجها التي األدوية بعض نقص 

 الخارج. من لشرائهيضطر المرضى  مما

 عمالألبا القيام يستطيع ال فقط واحد عامل الإ بالوحدة يوجد ال حيث النظافة عمال نقص 

 وجه. كملأ على بها القيامبه  المنوط

 ه.حال غياب الصيدلية غالقإ عليه مما يتريب ،بصيدلية الوحدةفقط  واحد صيدلي وجود 

  100 تبعد الخاصة التي عيادته لىإ المسائية وذهابه الفترة فيعدم انتظام طبيب الوحدة 

 .11المحلية الوحدة لينوة لمسؤشكاوى عد بالرغم من تقديم األهال   ،الوحدة عن متر

 حدى إكدت أالعقرب، حيث  ومصل الجروح خياطة كأدوات البسيطة المستلزمات توافر عدم

 "بالغرز الخياطة"  لىإ أثره على احتاجو بالرأس جزئي بقطع صيبأ   ابنها أن القرية أهال  

 أرمنت فىمستشل الذهاب اضطرت إلىو ،الجروح خياطة دواتأ وجود وفوجئت بعدم

 بلدغة أحد األهال  صابة إ، باإلضافة إلى 12متر كيلو 6 مسافة عنها تبعد التيو المركزي

 6 مسافة اعنه يبعد والذي لتلقي العالج، جرجس ماري دير الى للذهابارها ضطروا عقرب

 13.متر كيلو

 

 
 

                                                           
 .دةبالوح كاتب قناوي، احمد محمدمقابلة مع  9

 .بالقرية اجتماعى ناشط ،عمر صالحمقابلة مع  10

. أحد ،عبدالعال أحمد مقابلة مع 11  األهال 

 .قرية الرزيقات أهال  حد أ مكي رضا مقابلة مع 12
 .قرية الرزيقات أحد أهال   الرحمن عبد محمد مقابلة مع 13



23 
 

 :األقصر محافظة جنوب بحري العديساتوحدة قرية 

  2008 عام في أسرة طب لوحدةتحولت. 

 2009 عام للوحدة كان يرتطو خرأ. 

 الصحية بالوحدة مقيم طبيب وجود عدم. 

 فقط الحوامل ومتابعة التطعيمات إعطاء على اقتصار خدمات طب األسرة. 

  على الرغم من تواجد مدارس ساعات العمل الرسمية  فيعدم انتظام طبيب الوحدة بالحضور

تلك اج العديد من طالب دة الصحية حيث يحتبالقرب من الوح ابتدائي وإعدادي وثانوي

أحد فتيات القرية  تتعرض حيثالوحدة للحاالت الطارئة،  فيتوافر طبيب  إلىالمدارس 

 2 عن تزيد مسافة قريته عن تبعد والتي ،الطود لوحدة مما اضطرها للذهاب صحية ألزمة

 14.تواجد الطبيب لعدم متر كيلو

 الجلد ومراهم الحيوية اتوالمضاد الحرارة خافض الطبية مثل األدوية في حاد نقص 

 األطفال. وأدوية الجلد التهابات ومضادات

 عةأقنو الصحية الوحدة في السكر نسبة قياس جهاز همهاأ الطبيةجهزة نقص عدد من األ 

 من لشرائها يضطرالمصاب مما ،الجروح خياطة والربو وأدوات التنفس ضيق جهاز

 .الخارجية الصيدليات

  عيستطي نظافة واحد فقط ال عامل يعمل بالوحدة حيث ،ةالوحد في النظافة عمال نقص 

 .بالوحدة الخدمة أعمال بكافة القيام بمفرده

  
 وحدة قرية الشغب محافظة األقصر:

 لفأ 16 عن سكانها عدد يزيد األقصر محافظة شرق جنوب فيم تقع قرية الشغب قرية أ 

  ."بوالشغ ةوالدبايب والمعال الهنادي" محلية مجالس 4 وتضم نسمة

 لألسر ملفاتتجري الوحدة  لم حيث الصحية الشغب وحدة في يطبق لم األسرة طب نظام 

 عدب يناير 25 ثورة بانإ المنازل حصر توقف ، حيثاألن حتى الوحدة زمام في الواقعة

 الملفات ترك عن فضال   ،أسرة لكل استمارة ملء طريق عن المنازل من% 70 حصر

 بعةمتا على بداخلها الخدمات تقتصر حيث ،بها علوماتم أي تدوين دون فارغة العائليه

  .لألطفال التطعيمات وإعطاء الحوامل

 بالشغب الصحية المجموعة" مسمى تحت ،1956 عام أنشأت بالشغب األسرة طب وحدة"، 

 عن فضال   ،المرضى لحجز المخصص الداخلي القسم في ،سرير 14 على تحتوي كانت حيث

 وحدةل 1978 عام في تحولت نهاأ إال الجراحية، العمليات فيها تجرى كانت غرفة وجود

 .أسرة طب لوحدة تحولت ،2008 عام فيو ،القرية ألهال   الطبية الخدمات لتقدم صحية

  الطبية واألجهزة الخدمات في الحاد النقص. 

 بيبالط أنأل ،لهم العالج ووصف لمرضىالطبي ل لكشفجراء اإل بالوحدة طبيب عدم تواجد 

 ، دون توفير بديل.شهرين منذ العسكرية الخدمة ألداء ذهب

                                                           
 أحد اهالى القرية. طاهر أحمدمقابلة مع  14
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 المعمل في التحاليل جهزةأ تهالك. 

 لكرسيكا األسنان لقسم الألزمة األجهزة رافتو عدمبسبب  بالوحدة أسنان طبيب وجود عدم 

   .ألسنانطب ال غرفة وجود من بالرغم ،والخلع الحشو وأدوات

   سعافاإل وحدة من سعافإ سيارة األهال   ويستدعي ،سعاف داخل الوحدةإعدم توافر سيارة 

 ألقصرا فىمستش لىإ الحرجة الحاالت لنقل متر، 200 مسافة الصحية الوحدة عن تبعدالتي 

 متر. كيلو 35 عن تزيد مسافة القرية عن تبعد والتي الدولي

 يقض حاالت أو العقرب كلدغ الطوارئ مصال الطبية الخاصة بعالج حاالتعدم توافر األ 

 التنفس.

 1997.15 عام في كان للوحدة تطرير فأخر مبنى وحوائط الوحدة الصحية تهالك 

  فصول الصيف مما يعرض  فيمراوح لتخفيض درجات الحرارة المرتفعة  أيعدم توافر

 .دوية للفساداأل

 

 الطود:وحدة قرية 

 ىموزعين عل نسمة لفأ 50 يتعدى ارتفاع عدد سكان مدينة الطود والذي على الرغم من 

 انيوالمب المتميز بالموقع تميز الوحدة الصحية بمركز الطود ا، باإلضافة إلىنجع  14

ن العديد م الوحدة الصحية تعاني من ، إال أنالواسعة المساحاتو الطبية واألجهزة المتطورة

 همها:األزمات أ

 .عدم توافر قسم طوارىء داخل الوحدة 

 ارس طبيب ممليد، حيث يتواجد ء والتوعدم توافر تخصصات طبية مختلفة كالباطنة والنسا

 عام واحد فقط بالوحدة.

    ع.في األسبويام فقط أ 3 في العمل، حيث يقتصر حضوره سنانطبيب األعدم انتظام 

 ر فال، وعدم حصطاأل وتطعيمات الحوامل متابعة النساء اقتصار خدمة طب األسرة على

 نشاء ملفات صحية لهم.ا إلتمهيد   وشمول جميع أسر المركز

  سرة.ألتثقيف وتوعية أهال  القرية بنظام طب ا فيقيام الرائدات الريفيات بدورهم عدم 

  دم إلى ع ضافةلعدم وجود طبيب مقيم بالوحدة باإلالفترات المسائية  فيغلق الوحدة الصحية

 .4 توافر خدمات حراسة ليلية

 نع إسعاف وحدة أقرب تبعد حيث ،بالطود األسرة طب وحدة في إسعاف سيارة توافر عدم 

 ا.تقريب   متر كيلو 3 الوحدة

  فقط ساعتين على التذاكر قطع يقتصر حيث ،الوحدة في الرسمية العمل ساعات تطبيق عدم، 

ا 11 حتى 9ساعة ال من فتبدأ  .المادي بالمقابل الكشف مرحلة يليها ثم ،صباح 

  ىلإ ضىالمر واضطرار ،والمحاليل كالسرنجات الطبية المستلزمات وبعض األدوية نقص 

 الخارجية. الصيدليات من شرائهم

 كوى المريض للمرضى واكتفاء الطبيب بسماع ش شكوى أهال  القرية من عدم الفحص الطبي

 .16هعلي دون توقيع الكشف الطبي

                                                           
 .القرية أهال   حدأ ،محمود عبدالرسولمقابلة مع  15
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   فياليل التح جراء، مما يضطر األهال  إلالتحاليل الطبية الغير دقيقة من نتائج شكوى األهال 

 اهظة.جية بتكاليف براالمعامل الخ

 

 

 

 

 
 أسوان محافظةاألسرة ب طب وحدات

  :كركر وحدة طب األسرة بقرية وادي

  فىللجوء إلى مستش ة طبية تحاليل طبية، مما يضطر األهال  جهزأعدم توافر 

 ضافية.إوتكبد تكاليف  أسوان العسكري

 .عدم توافر خدمات طوارىء ليلية 

 وز.خونة والحمى واللطفال المضادة للسأدوية األدوية الطبية خاصة نقص األ 

 2 ددعسرة على الرغم من تواجد عدم توعية أهال  القرية بمفهوم ونظام طب األ 

 سرة  رائدات ريفيات بالقرية، باالضافة إلى عدم تحديث قاعدة بيانات طب اال

 .عدم توافر تخصصات طبية متنوعة، حيث ال يتوافر سوى تخصص الباطنة فقط 

 17سعات العقارب واألفاعيعدم توافر األمصال المضادة لل. 

 

 قرية السيل الريفي: وحدة صحة

  الفترات المسائية. في لخدمة األهال  عدم توافر طبيب مقيم 

  تخصصات طبية متنوعة.عدم توافر 

 حدة للو الجبلي فيم من الموقع الجغرانقص أمصال هامة مثل مصل العقرب، على الرغ

 الصحية.

 أسوان  فىللجوء لمستش مما يضطر األهال   ارىء ليلية بالوحدة،مات طودعدم وجود خ

 المركزي.

 :دابود قرية وحدة صحة 

 .منطقة نائية بالقرية فيمن بالوحدة الصحية، حيث تقع الوحدة أفراد أعدم توافر  -1

 بيبط، حيث يتواجد ء وغيرهسنان والنساتخصصات طبية متنوعة كالباطنة واألعدم توافر  -2

أو ة المواطنين للجوء إلى المستشفيات المركزي لجميع التخصصات، مما يضطر ممارس عام

 العالج. الخاصة لتلقي

 .18الوحدة فيجور والرواتب الشهرية الخاصة بطبيب وموظتأخر صرف األ -3

                                                                                                                                                                                
 .الطود إحدى أهال   العاطي، عبد سراج أممقابلة مع  16
 .كركروادي ب أخصائي اجتماعي بوحدة التضامن االجتماعي جودة محمد جودة،مقابلة مع  17
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 على المرضى. نقص عدد األسرة الطبية الخاصة بالكشف الطبي -4

 دوية ومستلزمات طبية هامة مثل تحاليل الجلوكوز والبيتادين وشاش وبالسترنقص أ -5

 لجروح.ا

جهزة الموجودة يميا فاألندة مثل ميكروسكوب وجهاز تحليل األبمعمل الوحأجهزة هامة نقص  -6

 .19بالمعمل متهالكة وقديمة

لقرية دابود األم حصر إجراء ضافة إلى سرة، باإلدم تحديث حصر قاعدة بيانات طب األع -7

 آلي حاسب جهاز فرتوا ضافة إلى عدمفقط ولم يشمل باقي القرى والنجوع التابعة لها، باإل

 .20سرةاأل طب بيانات قاعدة لتسجيل

 .للتلف الوحدة في والتطعيمات دويةاأل يعرض مما ،الكهربائي التيار ضعف -8

 نقص عدد عمال النظافة. -9

 سوان:وحدة صحة غرب أ

 .2003بالوحدة منذ عام  أو فني إجراء أي تطوير انشائيعدم  -10

يت قامة والمبيضطر الطبيب لإل عدم مالئمة الوحدة للمبيت الليلي للطبيب، مما -11

ا لعملهسوان والعودة صباأغرب  فيبمستش  بالوحدة. ح 

 صحيضافة إلى وجود مشكالت متعلقة بالصرف الأجهزة عيادة األسنان، باإلتعطل  -12

غرفة  فيسنان، مما يضطر الطبيب بالكشف على المرضى اصة بكشف األالغرفة الخ في

 .21الباطنة

 .التطعيمات فقطاقتصار الخدمة الطبية على  -13

عدم  ي، حيث الحظ الفريق البحثوقات العمل الرسميةأ فيعدم انتظام طبيب الوحدة  -14

ل به التصامرض الوحدة باثناء الزيارة الميدانية وقيام مأ ""الممارس العام تواجد الطبيب

 .واستدعاءه

بالوحدة، حيث يتوافر فقط طبيب األسنان وتطعيمات عدم توافر تخصصات طبية  -15

 ال فقط.طفاأل

 سعاف خاصة بالوحدة.إعدم توافر سيارة  -16

 :عقابباألسرة وحدة صحة األ

 ل  ن أهاسة مع عدد كبير مالمؤس عدم توعية األهال  بنظام طب األسرة، فخالل حوار باحثي 

 كدوا عدم علمهم بهذا النظام المستحدث.أالقرية 

  كثر من عام كامل.أسنان داخل الوحدة منذ أعدم توافر طبيب 

 خرى.أوحدة صحية  فيالوحدة للعمل  ب صيدليانتدا 

 

 

                                                                                                                                                                                

 طبيب الوحدة الذي رفض ذكر اسمه.مقابلة مع  18

 .معمل الوحدة الصحية محمد بشير، فنيمقابلة مع  19

 .رائدة ريفية ،دمان نصر أر عثمكوثمقابلة مع  20

 . سنان بالوحدةاأل اخصائي فتحي خالدمقابلة مع  21
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 :دفوإبالشماخية بمركز  سرةوحدة صحة األ

  حتى  وقات العمل الرسمية داخل الوحدة، حيث يستمر العملأطباء الوحدة بأعدم انتظام

 .للجوء إلى العيادات الخاصة بالمركز ا فقط، مما يضطر األهال  ظهر   11الساعة 

 بداء قاف العمل بنظام طب األسرة دون إيموظفين تلقو أوامر بإالوحدة أن ال فيحد موظأكد أ

 .22سباب واضحةأ

  الوحدة. فيسعاف إعدم توافر سيارة 

 نظافة بالوحدة. عدم توافر عاملين 

  :وحدة صحة قرية كالبشة

  سرة.ا لنظام طب األجراء حصر لمنازل القرية تطبييق  إعدم 

 دوية الطبية بصيدلية الوحدةنقص األ. 

 سعاف داخل الوحدة الصحية.إر سيارة عدم تواف 

 م نهر سن معظم األطباء العاملين بالوحدة، حيث ألصغ انظر   الكشف الطبي تضعف خدما

لوحدة ادارة إل( وال يتمتعون بالخبرة الكافية طباء امتيازأ) طباء السنة التعليمية السابعةأ

 الصحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 أحد موظفي الوحدة رفض ذكر اسمه.مقابلة مع  22
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ي ا للعام المالقطاع الصحة طبقً  فيطة االستثمارية الحكومية : الخالقسم الثاني

2014/2015 

 

 

 2014/2015ي المال العام خالل مصر في يالحكوم واإلنفاق الصحة قطاع موازنة

 من 2015/  2014 المالي للعام للدولة المعتمدة العامة الموازنة في الرابع المركز في الصحة على اإلنفاق يأتي

% من إجمالي اإلنفاق الحكومي بحجم  5.37نفاق على الصحة نسبة بحيث يمثل اإل وظيفي،ال التصنيف حيث

 المالي العام في ليصل والصحة العالج من الواحد المواطن مليار جنيه، وقد تراجع نصيب 42.4إنفاق يبلغ 

 بلغ حين في نيه،ج 493 نحو مواطن لكل الصحة على اإلنفاق متوسط بلغ حيث الواحد، للفرد جنيه 51.5 الجديد

 نحو وتعويضاتهم الموظفين أجور قيمة توبلغ ،جنيه مليار 6.7 بنحو األدوية مستلزمات لشراء المخصص المبلغ

 .جنيه مليار 26.7

 الناتج من٪ 3 ىلإ يصل حتى الصحة على اإلنفاق برفع ادستوري   ملزمة أصبحت الدولة أن بالذكر الجدير ومن

 على الحكومي نفاقاإل يمثل حيث الواقع عن ابعيد   يظل ما وهو ،2014 ردستو ينص كما اإلجمالي المحلي

 .2015 / 2014و 2014/  2013 عامي في جمالياإل المحلي الناتج من % 1.7و%  1.6 بين ما الصحة

 السكان بعدد مقارنة فيتك ال 204/2015ي العام المال خالل الصحة لقطاع المخصصة الميزانية أننجد وبالتالى 

 باتخاذ تقوم أن الحكومة على يجب سبيل ذلك في، ومواطن مليون 90 من يقرب ما إلى وصل والذين 2015 عام

 ميزانية زيادة ضرورة هذه التدابير رأس وعلى ،الصحية الحماية تحت المصريين وضع أجل من التدابير من عدد

 الصحة ميزانية في تم ماف الي،الح الوقت في المخصص المبلغ أضعاف 3 إلى ليصل طبق ا للدستور الصحة قطاع

 .مصر في السكان أعداد االعتبار في يؤخذ ولم عشوائية بطريقة تم
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 :الصحة على الحكومي اإلنفاق بنود
 من٪  62.76 نسبة يمثل الذي العاملين األجور وتعويضات بندبنود،  عدة إلى الصحة على اإلنفاق ينقسم

 يأتي اأخير  ، و% 15.9 ممثال   والخدمات السلع شراء بند ويليه الصحة، اعلقط 2014/2015المعتمدة  الموازنة
 .الصحة على نفاقاإل جماليإمن ٪  13.50 يمثل والذي الصحة قطاع في االستثمارات بند

 األجور نصيب زيادةيعتمد على  والذي ،السابقة المالية للسنوات نفاق السائداإل لتوجه ااستمرار   النسب هذه تمثل
 والمزايا والمنح الدعم بند نصيب وانخفاض والخدمات السلع نصيب شراء تقليصو ضات العاملينوتعوي

 .23االستثمارات بند على نفاقاإل اضانخفو االجتماعية
 ال القطاع هذا في راألجو أن الإ نفاق،اإل من األكبر يلتهم الجزء وتعويضات العاملين األجور بند أن من وبالرغم 

 أعلى فقاتن توجيه يتطلب الصحة على قطاع نفاقاإل فزيادة وهكذا العاملين، من األكبر ةللنسب منخفضة تزال
 في القطاع هذا في العاملين لضمان حق األجور هيكلة عادةإو القطاع، في االستثمار ال سيما القطاع بنود لكافة

 .العادل األجر على الحصول
 

ا
ا
ا
ا
ا
ا

 

االصحة  قطاعاالنفاق على  أنبشمخالفة الحكومة لالستحقاقات الدستورية 
 لناتجا من٪ 3 ىلإ يصلل الصحة على اإلنفاق بزيادة الحكومة لزامإ هو 2014 دستور عليه نص ما أهم من

 على يالحكوم نفاقاإل يمثل حيث الواقع عن ابعيد   يظل ما وهو ،2014 دستور ينص كما المحلي اإلجمالي
 .2015/  2014 عام في جمالياإل المحلي الناتج من% 1.7 الصحة

 
صحة ا لإلنفاق العام على الوضعت تقدير   2014/2015العام المالى  فيالحكومة ليس ذلك فحسب بل أن 

ساعد على مكافحة وهذا التوجه ال ي ،مليار جنيه( 40,4ا )الواقع أقل منه جد   فيمليار جنيه(، ثم أنفقت  42,4)
 .دنيا من الطبقة الوسطى بصفة خاصةالمرض وتحسين صحة المواطنين من الفقراء والشرائح ال

 "األدنى المتوسط الدخل دول" بين الصحة على مصريال الحكومي نفاقانخفاض ال 
 األدنى وسطالدخل المت دول من دولة 46بين  40 المركز في مصر تأتي العالمية، الصحة منظمة لبيانات اطبق  

 .يالحكوم اإلنفاق إجمالي من الصحة على اإلنفاق نسبة حيث من

 أي٪  10.38 تبلغ الدول من المجموعة في هذه الحكومي نفاقاإل جماليإ من الصحة على نفاقاإل نسبة متوسط 

 5.37 نحو 2015/  2014 لعام المعتمدة الموازنة في بلغ الذي الصحة على الحكومة المصرية إنفاق نسبة نأ

 النسبة كتل وتمثل ،الدخل مستوى نفس نم الدول متوسط ما تنفقه نصف يمثل) الحكومي نفاقاإل جماليإ من% 

 :المنخفضة

                                                           
 ."ورقة حقائق عن الصحة"المركز المصرى للحقوق االقتصادية واالجتماعية،  23
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   الحكومات والذي أوصى 2001 عام أبوجا إعالن في مصر عليه وافقت الذي االلتزام عن اتخلف 

 الدولة. استخدامات من إجمالي٪  15 إلى الصحة على اإلنفاق نسبة بزيادة اإلفريقية

  المحلي الناتج من% 3 ىلإ ليصل الصحة على نفاقبزيادة اإل الدستوري تزاممخالفة لالل تمثل كما 

 .األعوام القادمة في جمالياإل

 ينتقل حيث األسر أعباء زيادة على يؤثر مباشرة الصحة مثل هام قطاع على الحكومي نفاقاإل انخفاض 

 من الجيب تخرج الصحة على مصروفات من المصرية األسر تتحمله ما الحكومة إلى من كاهل اإلنفاق

 .مباشرة

 قاليمالعدالة التوزيعية لإلنفاق الحكومي على قطاع الصحة بين األ عدم

 في الفقر نسبة وارتفاع طفال،األ وفيات معدل وارتفاع السكانية، الكثافة ارتفاع من الرغم على
 والمكاني فيالوظي للتوزيع طبق ا القبلي الوجة محافظات نصيب أن نجد الصعيد، جنوب محافظات
المختلفة  لألقاليم بالنسبة واضح نفاقاإل نسب في والتباين، احظ   قاليماأل قلأ من الحكومية للموازنة

 تتقدم بينما ا،جنيه   235 يبلغ سنوي للفرد إنفاق بمتوسط ا،ا واحتياج  فقر   األكثر مصر صعيد حيث يأتي

 فردال نصيب وينخفض ا،جنيه   401 عند القناة تليها محافظات للفرد، اجنيه   746 ب الحدود محافظات

  .اجنيه   319 الدلتا إلى في

 ما وإذا النفقات تلكعلى أساسها  صتخص التي القواعد عن تساؤالت األرقام بين التفاوت هذا يطرح
 .المحافظات على الصحي نفاقلإل توزيع عادل هناك كان

وأعلى نسبة وفيات  سكان نسبة أعلى على احتوائها برغم جنوب الصعيد محافظات إلى فبالنظر
 في نضع أن، لذلك يجب صحينفاق النصيب الفرد من اإل فيخيرة أنها تحتل المرتبة األال نجد طفلأل
 والفجوة التنموية بين محافظات الجمهورية. صحينفاق التعكس تباين اإل األرقام هذه أن عتباراأل
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علىىى ظىىات جنىىوب الصىىعيد أرية علىىى أن محافوعلىىى الىىرغم مىىن تأكيىىد االحصىىاءات الرسىىمية المصىى
ن هنىاك أننىا نجىد أإال  طفىال،والبطالة وارتفاع نسبة وفيات األ معدالت الفقر فيمحافظات الجمهورية 
المهمش، وهذا يتعىارض  فيقليم الجغرانسب االستثمارات المخصصة لذلك اإل فيفجوة تنموية كبرى 

ىهمية تحقيق أتنص على  والتي مصريمن الدستور ال 27مع المادة  ىاالنمو المتىوازن جغرافي   ا وقطاعي 

 .اوبيئي  
 

 

 

 

 

 
 

 "المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية بين االقاليم المصرية"
 
 
 

محافظات جنوب  فيالمحلية االستثمارات الحكومية الموجهة لوحدات الرعاية الصحية 
 الصعيد

 فغغيلصغغحية نصغغيب االسغغتثمارات الحكوميغغة الموجهغغة لوحغغدات الرعايغغة ا يجمغغالإيبلغغ  
 محافظات جنوب الصعيد:

 ه.مليون جني11.4 محافظة سوهاج 

 مليون جنيه. 15.2 محافظة قنا         

 مليون جنيه. 5.6 قصرمحافظة األ 

 مليون جنيه 12 محافظة أسوان. 
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 المؤشرات الديموجرافية والصحية لمحافظات جنوب الصعيد

 

 
محافظات جنوب  في 2014/2015المستهدفة للعام المالي ية مشروعات االستثمارالهم أوقبل عرض 

 الديموجرافيةأهم المؤشرات عرض وتحليل  أوال  ى ينبغقصر وأسوان(، )سوهاج وقنا واأل الصعيد
الخاصة بكل محافظة من  ،والصحية ومعدالت الوفيات والمواليد وغيرها )خصائص السكان(

ت الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المؤشرا ، حيث تبين تلكمحافظات جنوب الصعيد
اكثر محافظات على مستوى الجمهورية أت جنوب الصعيد من ظالمصرية المعنية أن محافا  ارتفاع 
لمعدالت  كانية الطبيعية لمعدالت وفيات األطفال وارتفاعلمعدالت الزيادة الس اللكثافة السكانية وارتفاع  

عدد اآلسرة  تلك المحافظات من الخدمات الصحية مثل الفقر، وعلى الرغم من ذلك نجد أن نصيب
سطور لا في التقرير تلك المؤشرات تفصيلي اعرض الطبية المتوفرة من أقل محافظات الجمهورية، وسي

 القادمة.
 

 محافظة سوهاج

 
 :المؤشرات الديموجرافية

 عنامعدلاتزيداابهذهمناالسكاناوانسمةاألفالكلاانسمة28.5اتبلغامعدلتاالزيادةاالطبيعية
امناالسكان.نسمةاألفاةالكلانسما25.5االزيادةاالطبيعيةاعلىامستوىاالجمهوريةاوالبالغ

 ااوهىابذلكاتزيداوبنسبةاعاليةاجدًاا2نسمة/كم2542.6اتبلغاكثافةاالسكاناللمساحةاالمأهولة
ا.2نسمة/كما1100.3اعنامتوسطاالكثافةاعلىامستوىاالجمهوريةاوالبالغة

 السكاناايجمالإ%امناا55المحافظةاحيثايصلاإلىاافياارتفعةاجدًاالفقرابنسبةامايرتفعامعدل
ا%.26.3اوالبالغاعلىامنامتوسطامعدلاالفقراعلىامستوىاالجمهوريةأوهوابذلكا
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 المؤشرات الصحية:

 

 سرير ألف 4.3 سوهاج بمحافظة الصحية والوحدات المستشفيات في الطبية سرةاآل عدد يبلغ 
 مستوى على المتوسط المعدل من أقل بذلك وهي نسمة، آالف 10لكل آسرة  10 بمعدل

 .نسمة آالف 10لكل سرير 15.6 والبالغ الجمهورية

 24.4 سنة من أقل الرضع وفيات ومعدل سنوات 5 من أقل األطفال وفيات معدل يبلغ 
 المتوسط المعدل من أعلى بذلك وهي التوالي، على حي مولود ألف لكل وفاة حالة 15.7و
 .مولود ألف لكل حالة15.2و19.7 والبالغ الجمهورية مستوى لىع

 

 
 
 
 
 

 
 

 محافظة قنا

 
 :المؤشرات الديموجرافية

  بذلك تزيد عن معدل  نسمة لكل ألف من السكان، وهي 27تبلغ معدالت الزيادة الطبيعية
 لف من السكان.نسمة لكل أ 25.5 الزيادة الطبيعية على مستوى الجمهورية والبالغ

 لةأعلى المحافظات كثافة سكانية، وتبلغ كثافة السكان للمساحة المأهور محافظة قنا من تعتب 
 بذلك تزيد عن متوسط الكثافة السكانية على مستوى الجمهورية البالغ ، وهي2كم/2338.5
 .2نسمة/كم 1100.3

 
 
 
 
 
 
 

 :المؤشرات الصحية
معدل وفيات  غآالف نسمة، بينما يبل 10 لكلسرير  5.7 سرير بمعدل 1605سرة الطبية يبلغ عدد اآل

على من المعدل المتوسط على أ بين كل ألف مولود وهي فيمتو 20.8 سنوات 5 طفال أقل مناأل
.19.7 مستوى الجمهورية والبالغ  

 بين كل ألف مولود حي، وهي حالة وفاة 16 معدل وفيات الرضع أقل من سنةيبلغ 
بين كل ألف مولود حي. حالة وفاة215.على من متوسط الجمهورية والبالغ أبذلك   
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 محافظة األقصر

 
 :المؤشرات الديموجرافية

 نة ضر المديح في% منهم يعيشون 37.9، مليون نسمة 1.1 قصريبلغ عدد سكان محافظة األ
 ريف المحافظة. في% 62.1رب من بينما يعيش النسبة األكبر والتي تق

 قارنة منسبة ليست بالقليلة  من السكان وهيلكل ألف  نسمة 21.6 معدل الزيادة الطبيعية
 عدل الزيادة الطبيعية على مستوى الجمهورية.مب

 ة السكانية متوسط الكثاف اتفوق كثير   وهي 2نسمة/ كم 1547 كثافة السكان للمساحة المأهولة
 .2نسمة/كم1100.3وهو  على مستوى الجمهورية

 قر ا متوسط معدل الففوق كثير  ت ان المحافظة وهيعدد سك إجمالي% من  46معدل الفقر
 %.26.3 وهو على مستوى الجمهورية

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المؤشرات الصحية

 آلفامناالسكان،اوبذلكاا10الكلاسريرا10.7ابمعدلاألفاسريرا1.2االطبيةاسرةاآلاعدد
االجمهوريةأافهي امستوى اعلى االمتوسط االمعدل امن امناا10الكلاسريرا15.6اقل آلف

 السكان.
 حالةالكلاألفاا15.2و20.4اسنواتاواألطفالاالرضعا5اتااألطفالاأقلامناارتفاعامعدلاوفي

اوهي اامولود االذيعأبذلك االجمهورية امتوسط امن االى األفاا15.3وا19.7يبلغ الكل حالة
ا.24مولود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 14-21-11،ص2014، يونيوريةدليل المواطن للخطة االستثما، االدارى واالصالح والمتابعة التخطيط وزارة 24
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 محافظة أسوان

 :المؤشرات الديموجرافية
 امحافظة اسكان اعدد انسمة،ا1.34اأسوانايبلغ ا42.5امليون ايعيشون امنهم حضراايف%

 الريف.افي%ايعيشوناا57.5كبراالمحافظة،اوالنسبةااأل
 االطبيعية االزيادة اانسمةا25.8امعدل الكل امن اوهألف اأايالسكان، اعلى االزيادةامن معدل

 ألفامناالسكان.الكلانسمة25.5االطبيعيةاعلىامستوىاالجمهوريةاالبالغ
 االمأه اللمساحة االسكان اوه2نسمة/كما1350.7الةواكثافة ازابذلكاتاي، االكثافةايد امتوسط عن

ا.2نسمة/كم1100.3اعلىامستوىاالجمهوريةاوالبالغة
 علىامنامتوسطامعدلاأالسكان،اوهواايجمالإمناا%39امحافظةاأسوانافييبلغامعدلاالفقرا

ا%.26.3االفقراعلىامستوىاالجمهوريةاوالبالغ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :المؤشرات الصحية

ا1.8سرةاالطبيةاعدداالسكان،احيثايبلغاعددااآلبةالبالنسابمحافظةاأسواناسرةاالطبيةانخفاضاعددااآل
مناالمعدلاالمتوسطاابذلكاأقلاينسمةامناالسكان،اوهافآلا10لكلااسريرا13.5ابمعدلاألفاسرير

 آلفانسمة.ا10لكلااسريرا15.6اتوىاالجمهوريةاوالبالغسعلىام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 الصعيد بجنو محافظات في الصحة قطاع في المستهدفة الحكومية االستثمارات

 2014/2015ي المال للعام المصرية التخطيط لوزارة اطبقً ( وأسوان واألقصر وقنا سوهاج)

محافظات جنوب  في صحياالستثمارات الحكومية الخاصة بالقطاع الهذا الجزء من التقرير صد ير

م بحلول العا ُنفذت بالكاملكون تن أمن المفترض  يوالت ،2014يوينو  في قُررتوالتى الصعيد 

نفذته الحكومة لما  يرصد ميدانالجزء لعلى ذلك سنخصص  ، وبناء  2015يونيو  فيالجديد  يالمال

 .ةالخطة االستثماري من

ن هناك انخفاض أننا نجد أال إ همية،الحقوقية أ كثر القطاعاتأقطاع الصحة من ن أوعلى الرغم من 

تعدى تنها ال أ، حيث نجد لذلك القطاع ية الحكومية الموجهةلالستثمارات المال يالنصيب النسب فيحاد 

نوضح ذلك لحصر، وسثال ال اممحافظة قنا على سبيل ال فيمارت الموجهة ثاالست يجمالإ% من 3

 .السطور القادمة في تفصيلي ا

 محافظة سوهاج

من إجمالي فقط % 5.4بنسبة  مليون جنيه 99.2حة بمحافظة سوهاج رت العامة المخصصة لوزارة الصاالستثما إجمالييبل  

 االستثمارات الموجهة لباقي القطاعات بالمحافظة

 

 

 

 

 

 

 

 :مركز ومدينة سوهاج

 هاج التعليمي.سو فىاستكمال مستش

 .ورام سوهاجأ فىاستكمال مبنى مستش

 .قلب سوهاج فىاستكمال مستش

 تطوير وحدة الرعاية الصحية األولية بالكوامل بحري.

 .الكوثرولية بتطوير وحدة الرعاية الصحية األ

 :مركز ومدينة طما

 .ولية بالقطنةتطوير وحدة الرعاية الصحية األ
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  .ولية بالسعادةتطوير وحدة الرعاية الصحية األ

 تطوير وحدة الرعاية الصحية األولية بأم دومة.

 :مركز ومدينة جرجا

 جرجا العام. فياستكمال مستش

 مركز ومدينة البلينا:

 .بيعقوب تطوير وحدة الرعاية الصحية األولية

 .ولية بالتوادرتطوير وحدة الرعاية الصحية األ

 خميم.مركز ومدينة إ

 ولية بالخلوة.تطوير وحدة الرعاية الصحية األ

 :مركز ومدينة ساقلتة

 ساقلتة المركزى. فىتطوير مستش

 مركز ومدينة دار السالم:

 دار السالم المركزى. فيتطوير مستش

 محافظة قنا

 من إجماليط فق% 3بنسبة  مليون جنيه 47.2لصحة بمحافظة قنا العامة المخصصة لوزارة اارت إجمالي االستثميبل  

 . لذلك يعتبر قطاع الصحة من أقل القطاعات نصيًباالقطاعات بالمحافظة، وطبقاً  لموجهة لباقياالستثمارات ا

 

 

 

 

 

 

 :مركز ومدينة قنا

 .قنا العام فيتطوير مستش

 .وحدة الترامسة الصحية

 .ف البحرية الصحيةراوحدة األش

 .وحدة المعنا الصحية

 .وحدة الشيخ عيسى الصحية

 الصحية. وحدة الدير الغربي
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 .تشت بوأمركز ومدينة 

 فى أبو تشت المركزي.تطوير مستش

 .وحدة بخانس الصحية

 .وحدة السليمات الصحية

 .وحدة عزبة البوصة الصحية

 :مركز ومدينة فرشوط

 .وحدة حاجر الدهسة الصحية

 ومدينة نجع حمادي:مركز 

 .فى نجع حمادي المركزيتطوير مستش

 :مركز ومدينة دشنا

 فى دشنا المركزي.تطوير مستش

 .وحدة الفاوية الصحية

 .دشنا يمركز طب

 مركز ومدينة قفط:

 .الصحية وحدة نجع الحجيري

 :مركز ومدينة الوقف

 .وحدة المراشدة الصحية
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 قصرمحافظة األ

 % من إجمالي9.4مليون جنيه بنسبة  60.8ة بمحافظة األقصر ارت العامة المخصصة لوزارة الصحتثميبل  إجمالي االس

 ة.القطاعات بالمحافظ لموجهة لباقياالستثمارات ا

 

 

 

 

 

 األقصر:مركز ومدينة 

 األقصر العام. فىتطوير مستش

 .فى العديسات المركزيتطوير مستش

 مركز ومدينة الزينية.

 نية.الزي تطوير مركز طبي

 :مركز الطود

 .فى العديسات المركزيتطوير مستش

 :رمنتمركز أ

 تطوير وحدة صحية الريانية.

 رمنت الحيط.أ تطوير مركز طبي

 مركز إسنا:

 .إسنا المركزي فىتطوير مستش

 تطوير وحدة صحية جزيرة الكيمان.

 سنا.تطوير مركز طبي إ

 نجع العرب. تطوير مركز طبي
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 أسوانمحافظة 

 من إجماليفقط % 3.1بنسبة  مليون جنيه 43.7حة بمحافظة أسوان ارت العامة المخصصة لوزارة الصمالي االستثمإجيبل  

 القطاعات بالمحافظة. موجهة لباقياالستثمارات ال

 

 مركز ومدينة أسوان:

 سوان.تطوير وحدة الرعاية الصحية األولية بغرب أ

 مركز ومدينة إدفو:

 دفو العام.إ فىتطوير مستش

 طوير وحدة حاجر السباعية الصحية.ت

 الصحية. تطوير وحدة البراسي

 تطوير وحدة الحما الصحية.

 تطوير وحدة كلح الجبل الصحية.

 م أمبو:مركز ومدينة كو

 .فى كوم أمبو المركزياستكمال مستش

 تطوير وحدة منشية الرغامة الصحية.

 مركز ومدينة نصر النوبة:

 نصر النوبة. فىاستكمال مستش

 ر وحدة كروسكو الصحية.تطوي

 تطوير وحدة ادندان الصحية.
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 في لصحةا قطاع في المستهدفة الحكومية االستثمارات تنفيذ متابعة :ميداني رصد

 (وأسوان واألقصر وقنا سوهاج)2014/2015 الصعيد جنوب محافظات

 

 اعلقط وميةالحك ةاالستثماري الخطة لمتابعة تنفيذ ا ميدانيًارصدً أجرى باحثو مركز الجنوب للحق 

ستثمارية شارت إلى عدم تنفيذ الخطة االأ والتي، المالي للعام الصعيد جنوب محافظات في الصحة

 التي خطة التطوير، وحتى في مدرجةالعديد من المستشفيات والوحدات الصحية وال فيالحكومية 

يث ن تحددو صحيفق الللمر تطوير المبنى اإلنشائي فيالخطة االستثمارية انحصرت فقط  نفذت فيها

 حيصق الجهزة طبية حديثة وشمول المرفير الخدمات الصحية المقدمة بداخله، مثل إدخال أأو تطو

 ة ذاتدر طبيسعاف، توفير كواإارات للتخصصات الطبية المختلفة التى يحتاجها المواطنين، توفير سي

ات الخدم ألقليم، وغيرها منا اسب مع االحتياجات الصحية لمواطنيقدر من المهارة والكفاءة تتن

 جزاء التالية.األ فيسنشملها بالتفصيل  الطبية التي

 محافظة سوهاج

 بمركز طما: طنةسرة بقرية القوحدة صحة األ

  ألخرى الطبية امن التخصصات  أييتوافر بالوحدة تخصص النساء والتوليد فقر، وال يتوافر

 طما العام. فيمستش إلى كالباطنة واألسنان وغيرها مما يضطر األهالى للجوء

 ضافة إلى ، ولكن لم يسلم المبنى حتى اآلن، باإل2014 تطوير مبنى الوحدة الصحية عام بدأ

 ة.جهزة الطبيأي تحديث لألجراء على مبنى الوحدة الصحية فقر دون إاقتصار التطوير 
 جهزة الطبية داخل الوحدة.عدم توافر أي من األ 

 ساقلتة المركزي: فيمستش

  سنوات. 10كثر من أمنذ  فىجهزة المستشأو أتحديث لمبنى  أياء جرإعدم 

  ها املين بفى، فمعظم األطباء العالكوادر الطبية ذات الخبرة داخل المستش فيالنقص الحاد

 التخرج. حديثي

 فىالمدير العام للمستش ، حيث يتولىفىعدم توافر تخصصات طبية مختلفة داخل المستش 

 .25الكشف على جميع الحاالت

 :مركز طماقرية الخلوة ب

 للخطة االستثمارية أي تطوير للوحدة الصحية طبقًاجراء إدم ع. 

  والباطنة والنساء والتوليد وغيرهسنان تخصصات طبية داخل الوحدة األعدم توافر. 

  أجهزة طبية داخل الوحدة.عدم توافر 

  دوية الطبية.المستلزمات واأل فيالنقص الحاد 

  ليلية داخل الوحدة.عدم توافر خدمات طوارىء 

 

                                                           
 مقابلة مع السيد مدير عام مستشفى ساقلتى المركزى 25
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 حافظة قنام
 وحدة طب األسرة بالترامسة:

 سعاف يوم اإلفتتاح توافرت بالوحدة سيارة اإل في، و2013يوليو  فيتطوير الوحدة  بدأ

 برحيل السيارة. الخاصة بها، وبعد انتهاء اإلفتتاح فوجىء األهال  

 .عدم توافرغرفة نساء وتوليد بالوحدة 

 ة إسعاف وطوارئ ليلية.كما أن الوحدة بحاجة لوحد 

  ا.كاألشعة وتحاليل الدم وغيرهعدم توافر بعض األجهزة الطبية الهامة  

  26.الوحدة فيعدم تواجد الطبيب الممارس العام بصفة مستمرة 

 وحدة طب األسرة بالدير الغربي:

 حيث قامت هيئة للخطة االستثمارية الحكومية طبق ا 2015عام  تطوير الوحدة انتهت عمليات ،

شراف على تطوير وترميم باأل 27رية الصحةياألبنية التعليمية بالمحافظة بالتنسيق مع مد

 المبنى.

   خدمات ن نقص عدد من اليعانون م إنفاق الماليين لتطوير الوحدة إال أن األهال  ورغم

 الصحية.

 الفترات المسائية فيمرضات عدم تواجد ال. 

 مقيم أبناء الوجه البحري لذلك فهو غيربيب الوحدة بصفة مستمرة، فهو من عدم تواجد ط 

 لوحدة.با

 الوحدة الصحية بقرية الشيخ عيسى:

  ا ر تقريب  كيلو مت 12الشيخ عيسى هى إحدى القرى التابعة لمركز قنا تقع على بعد

 .شمال مدينة قنا

 زة الطبية.هجونقص عدد من األ الصحية بعض الخدمات قصور 

 مرةبصفة مستطبيب  عدم تواجد طبيب الوحدة. 

 ببعض غرف اإلستقبال كغرفة إستقبال حاالتزويد الوحدة ت وعلى الرغم من 

  وتوليد. ء، حيث ال يتواجد بالوحدة طبيب نسالكن دون جدوىالوالدة 

 الوحدة الصحية بقرية المخادمة:

 كيلو متر 10نحو تبعد عن المدينة  دى القرى التابعة لمركز قنا والتيتعد قرية المخادمة إح 

 . اتقريب  

  واضطرار األهال   الفترة الصباحية فقط، فيعدم تواجد الطبيب الممارس العام بالوحدة إال 

سنان ، باإلضافة إلى غياب طبيب األ28الحاالت الطارئة فيقنا العام  فىللجوء إلى مستش

 بصفة مستمرة عن الوحدة.

                                                           
 2016بتاريخ يوليو وكاتب الوحدة ، المدير المالي واإلداريهللا محمد عبد مقابلة مع مجدي 26

 .2016الدكتور فريد احمد نجا طبيب ومديرالوحدة بتاريخ يوليومقابلة مع  27
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   29رجلصرفها من الخا عدم توافر بعض األدوية بصيدلية الوحدة، وإضطرار األهال. 

 .عدم تواجد طاقم التمريض بصفة مستمرة داخل الوحدة 

 عدم توافر غرفة نساء وتوليد. 

 وحدة طب األسرة بنجع الحجيري:

  أالف نسمة. 10يبلغ تعداد سكان القرية  نحو 

 1/7/2015الوحدة بتاريخ  وسلمتالخطة االستثمارية بوحدة نجع الحجيري  ُنفذت. 

 عدم توافر أمصال مثل أمصال العقرب. 

  ألشعة.وعدد السكان بها مثل جهاز اجهزة طبية تتماشى مع احتياجات القرية أعدم توافر 

 :وحدة الفاوية

 طباء بها ووجود طبيبزة بها مثل جهاز السونار ونقص األنقص بعض الخدمات واألجه 

 وحيد بالوحدة وذلك على حد قولهم. 

  30الخطة االستثمارية بالوحدة تنفذلم. 

  31احتياجات القرية فيال يستطيع بمفرده أن يكو فقط مقيم بالوحدةيتواجد طبيب واحد. 

  سنان واحد فقط بالوحدة، وال يتواجد طبيب ممارس عامأيوجد طبيب. 

 قرية المراشدة بمركز الوقف:

  شكال الخطة أي شكل من أتنفيذ  دمع-رفض ذكر اسمه-أكد الطبيب المسئول بالوحدة

 لطبية حيثاجهزة والمعدات أو تطوير األنشاء المبنى، إو أترميم  إعادةاالستثمارية، سواء 

 سنوات. 10ر تطوير لها منذ أكثر من شهدت الوحدة آخ

 عدم وجود طاقم تمريض. 

 لجوءل احد فقط، وال يتواجد بصفة مستمرة، مما يضطر األهال  تواجد طبييب ممارس عام و 

 قنا العام. فىإلى مستش

 غات العقارب واألفاعيارئة كلدمصال الطبية للحاالت الطعدم توافر األ. 

  32والتوليد ءسنان والنساأي من التخصصات األخرى كاألعدم وجود. 

  جهزة الطبية بالوحدةعدد األ فينقص حاد. 

                                                                                                                                                                                
القرية بلدغة عقرب، واضطرارهم للجوء  أحد أهال  ، أصيب 2016 القرية بتاريخ يوليو أهال  أحد ، رمقابلة مع عبد الفتاح النجا 28

 إلى مستشفى قنا العام لعدم تواجد الطبيب أو طاقم التمريض بالوحدة.
 .2016 القرية بتاريخ يوليو ، أحد أهال  هللا مقابلة مع عبد العاطى عبد 29
 .طالباس مقابلة مع الدكتور أحمد عبد 30
لى إعن ذهابي أكثر من مرة  و فضال  لى مستشفى فاإلى غرز في رأسه ولم أجد من يسعفه في الفاوية وذهبت به إيحتاج  ابني 31

 الوحدة وال أجد الطبيب بها وأن الخدمات تكاد تكون منعدمة.

 
مام الوحدة أية للوالدة الطارئة حدى سيدات القر، تعرض إ2016ق البحث بتاريخ يوليوالقرية خالل مقابلة فري أحد أهال  كد أ 32

 لعدم تواجد الطبيب بها. 
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 :وحدة المعنا

  ا عام ونصف تقريب   ذاقتصر على الترميمات من الرغم من تطوير مبنى الوحدة والذيعلى

ئت أُنشىمن خدماتها، فوحدة الفشل الكلىوي التىي % 40ن الوحدة الصحية ال تقدم سوىأإال 

 بالوحدة ولم تفتتح.

 الوحىىدة هىىي ألجهىىزة الموجىىودة ب، واجهىىزة الطبيىىة مثىىل جهىىاز السىىونارنقىىص عىىدد مىىن األ

                         أجهزة األسنان فقط.

 القرية. احتياجات أهال   فيدوية الطبية بشكل يكعدم توافر األ 

 ليلية. عدم توافر خدمة طوارئ 

  وال يتواجىدون  أفىراد 5إلىى  4عداد طاقم التمىريض حيىث يتىراوح عىددهم بىين إ فينقص

 آن واحد داخل الوحدة. في ابصفة مستمرة مع  

 طفالاأل خدمات التطعيمات على قصور جدوى الوحدة الصحية. 

 ولية بهاإسعافات أخدمات  عدم وجود.  

 .الوحدة بحاجة إلى أجهزة مثل جهاز السونار 

 ظة االقصرمحاف

 

 .قصر العاماأل فيمستش

 أكبر وتعتبر األقصرمحافظة  وقرى بمدن مواطن مليون 3 تخدم العام األقصر فىمستش 

 رةلوزا المالية الخطة ضمن فىالمستش الصحة وزارة أدرجتبالمحافظة، و حكومي فيمستش

 يدوتجد حاللإل جنيه مليون 111 نحوب تقدر ميزانية تصخص حيث ،2015 عامل التخصيط

 اتللقو التابعة الهندسية للهيئة اإلنشاء مشروع الوزارة أسندتو فى،المستش من جزء

لعام ارية لا للخطة االستثممها طبق  فى وتسلمن تطوير المستش تنتهيالمسلحة، وحتى اآلن لم 

 .2014/2015المالي 

 ي ما يؤدمإلى شكوى المريض دون الفحص الفعلي للحالة المرضية ستماع اكتفاء األطباء باإل

 الصحيح للمريض. إلى عدم التشخيص الطبي

  األدوية الطبية. فينقص حاد 

  33الطبية المتحركة هزة ومعدات طبية هامة مثل الكراسيجأنقص. 

  فى، مما أضطر إحدى المرضى المستش عدد اآلسرة الطبية المتاحة داخل فينقص حاد

ا كامال  إلنتظار اإل  .34جراء عملية جراحية عاجلةأسبوع 

 فى.بالمستش التحاليل وأجهزة ةالجراح دواتأ توافر معد  

                                                           
مقابلة مع موسى عارف، أحد مرضى مستشفى األقصر العام، حيث أكد خالل مقابلة مع الفريق البحثي على عدم قيام الطبيب  33

 بالفحص الطبي لساقة المصابة بل أكتفى باالستماع الشفهي فقط.

 بمستشفى األقصر العام. مقابلة مع أم محمد، إحدى المرضى 34
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  للجوء إلى المستشفيات  لألطفال الرضع، مما يضطر األهال  عدم توافر حضانات طبية

 . 35الخاصة وتكبد تكاليف باهظة

 العديسات المركزي: فيمستش

 فىشلمستا هدار موارد الدولة، حيث كان من المقرر افتتاح‘فى العديسات نموذج واضح لتمثل مستش

ثر ا ألكفى وتسليمهفقد تأخر استكمال المستش ،سباب غير واضحة ومعلنةا أل، ولكن نظر  2015عام 

 من عامين.

رب ألقا فتعتبر متميزعلى الطريق الزراعى السريع موقع استراتيجى فيالعديسات  ىفحيث تقع مستش

ا إسن تيمدين المسافة بين منتصف فيألنها تقع ، مستشفيات األقصر يلحاالت حوادث الطرق عن باق

حيث  ،سةمدر 30لف نسمة وطالب أ 200 عن أنها تقدم الخدمة العالجية ألكثر من فضال   ،واألقصر

ا بجنوب قى لمدينة إسن عن قرى الشمال الشرفضال   انجع   14ى مدينة الطود المكونة من تخدم قر

 ."ةب والمعال والدبابيغاألقصر"الش

  ُفى مستشلى إثم تحولت  ي،قرو ىفكمستش 1957أفدنة عام  5على مساحة  المستشفى تئنشأ

 أصدر قرار يالذ ي،سابق حاتم الجبلعهد وزير الصحة ال في، و2008حتى عام  يتكامل

عدة  وبعد ورود ،سرير 45يعمل بقوة  يمركز ىفمستشل بموجبهتحولت  344يحمل رقم 

ن مض ىفالصحة المستش وزارةأدرجت  ،شكاوى بسوء الخدمة العالجية وعدم تفعيل القرار

يون مل 120 نحوميزانية تقدر ب ُخصصتحيث  ،2013عام لالخطة المالية لوزارة التخصيط 

عان ما توقفت ن سرولك ،2014عام  في ىفالمبنى القديم وتطوير المستش ةزالإل جنيه

 الوزارة مشروعوأسندت  بالمدينة، صحيالصرف ال فيلوجود مشكالت  نشاءعمليات اإل

نهاية  فيمستشكان من المفترض افتتاح ال، والهندسية التابعة للقوات المسلحةلهيئة اإلنشاء ل

 .2015عام 

 م الغسيلحتياج الشديد لقساال ال سيما، ىفنتيجة تأخر افتتاح المستشبشدة  هال  ضرر األت 

 كاليفقصر العام وتكبد تاأل ىفشللجوء لمست هال  ، مما يضطر األىفداخل المستش يالكلو

 ضافية. إ

   ةصحمن المقرر أن تستلم مديرية الف مديرية الصحة باألقصر يا لتصريحات مسئولطبق 

ا.التشطبيات،ابعداالنتهاءامناكافةا2017فياأواخراشهرامارساعامااىفالمستش

 :رمنتحدة الصحية بقرية الريانية بمركز أالو

 األبنية يئةه قامت حيث ،بالرياينة الصحية الوحدة لتطوير جنيه لفأ 900من أكثر ُخصصت 

 بدوره والذي المقاولين أحد لىإ التطوير عمليات بإسناد بالمحافظة الصحية الشئون ومديرية

اقتصرت  التطوير عمليات إال أن أشهر، 8 مضي بعد الماضي بريلأ شهر في للمديرية سلمها

 .36للخدمات المقدمة للمرضى ر مبنى الوحدة فقط دون تطوير فعليعلى تطوي

                                                           
 ، أحد أهال  محافظة األقصر.عارف وليدمقابلة مع  35

 .بالوحدة الممرضين كبير ،كمال مقابلة مع هاني 36
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 جوالعال للكشف واألخرى لألستقبال حداهماإ غرف 4 التطوير بعد حيةالص الوحدة تضم 

 تسجيلل واحد جهاز سوى بها يوجد ال كمبيوتر غرفة والرابعة بالوحدة للعاملين والثالثة

 .والوفيات المواليد

 المرضى. يحتاجها التي األدوية من كافية عدادأ توافر عدم 

  وافريت ال حيثجهزة التحاليل الطبية، أو مثل جهاز سونارجهزة الطبية األ فينقص حاد 

 ار نظر  فقط، حيث أكد طبيب الوحدة الصحية بالحاجة الشديدة لجهاز سونا التفس جهاز سوى

 .الشديد لذلك الجهاز أهال  القريةالحتياج 

 يقتصر  أنهعلى الرغم من توافر غرفة مخصصة لذلك، إال  أسنان عدم تواجد طبيب

 مرضى.استخدامها على أخذ حقن لل

 سوانأمحافظة 

 وحدة صحة السيل الريفي:

 الفترات المسائية. في دم توافر طبيب مقيم لخدمة األهال  ع 

  تخصصات طبية متنوعة.عدم توافر 

 حدة للو الجبلي فيم من الموقع الجغرانقص أمصال هامة مثل مصل العقرب، على الرغ

 الصحية.

 أسوان  فىللجوء لمستش ألهال  يضطر ا عدم وجود خمات طوارىء ليلية بالوحدة، مما

 المركزي.

 :وحدة صحة دابود

  منطقة نائية بالقرية فيمن بالوحدة الصحية، حيث تقع الوحدة أفراد أعدم توافر. 

  بيب ط، حيث يتواجد ء وغيرهسنان والنساتخصصات طبية متنوعة كالباطنة واألعدم توافر

يات للجوء إلى المستشف طنينممارس عام" لجميع التخصصات، مما يضطر الموا" واحد فقط

 العالج. المركزية أو الخاصة لتلقي

 37الوحدة فيجور والرواتب الشهرية الخاصة بطبيب وموظتأخر صرف األ. 

 على المرضى. نقص عدد اآلسرة الطبية الخاصة بالكشف الطبي 

 دوية ومستلزمات طبية هامة مثل تحاليل الجلوكوز والبيتادين وشاش وبالسترنقص أ 

 الجروح.

  جهزة الموجودة دة مثل ميكروسكوب وجهاز تحليل األنيميا فاألبمعمل الوحنقص أجهزة هامة

 .38بالمعمل متهالكة وقديمة

 باإلضافة إلى إجراء الحصر على قرية دابود  سرة،دم تحديث حصر قاعدة بيانات طب األع

 حاسب جهاز رتواف القرى والنجوع التابعة لها، باالضافة إلى عدم األم فقط ولم يشمل باقي

 .39سرةاأل طب بيانات قاعدة لتسجيل آلي

 للتلف الوحدة في والتطعيمات دويةاأل يعرض مما الكهربائي التيار ضعف. 

                                                           
 مقابلة مع طبيب الوحدة الذي رفض ذكر اسمه. 37
 مقابلة مع محمد بشير، فني معمل الوحدة الصحية. 38

 .رائدة ريفية ،دم آكوثر عثمان نصر مقابلة مع  39
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 .نقص عدد عمال النظافة 

 حدة صحة غرب أسوان: و

 2003بالوحدة منذ عام  أو فني أي تطوير إنشائيجراء عدم إ. 

 فىمستشقامة والمبيت با يضطر الطبيب لإلممللطبيب،  عدم مالئمة الوحدة للمبيت الليلي 

 بالوحدة. ا لعملهسوان والعودة صباح  أغرب 

  في صحيضافة إلى وجود مشكالت متعلقة بالصرف الأجهزة عيادة األسنان، باإلتعطل 

غرفة  فيسنان، مما يضطر الطبيب بالكشف على المرضى اصة بكشف األالغرفة الخ

 .40الباطنة

 التطعيمات فقط اقتصار الخدمة الطبية على. 

  واجد الرسمية، حيث الحظ الفريق البحثي عدم ت وقات العملبأعدم انتظام طبيب الوحدة

 ه.إلستدعائممرض الوحدة أثناء الزيارة الميدانية واتصال  "الطبيب "الممارس العام

  ل طفابالوحدة، حيث يتوافر فقط طبيب األسنان وتطعيمات األعدم توافر تخصصات طبية

 فقط.

  سعاف خاصة بالوحدة.توافر سيارة إعدم 

 :دفو العامإ فيمستش

 طوير خطة الت وأُسندت ،2015/ 2014 االستثمارية لعام الخطةدفو العام ضمن إ ىفمستش أُدرجت
 بان  م 3 تهدمو 2014 عام  فىتطوير المستش في المصرية، وبدأت المسلحةلقوات  للهيئة العامة

 ان  مب 3شاء حات األطباء، ليبدأ إنواستراسعاف اإلحروق والو ةجراحالستقبال واال أقسام ضمكانت ت
رح صن، وجديدة، انتهت الشركة من بناء مبنى واحد منهم وجار  العمل في إنشاء اإلثنين األخري

لعام ابانتهاء  تسلممن المفترض أن  ، رغم أنها كان2018عام ستسلم  فىالمستش بأن المسؤولون
ال هدار للمإتداخل وتشابك المخصصات المالية السنوية و إلى ، مما يؤدي2014/2015الى الم

 العام.

بانى من تسليم سوان لحين االنتهاء مأحميات  فىدفو العام للعمل داخل مستشإ فيقسام مستشأ توقد نقل
 :من بينهازمات عديد من األ بها فيقسام المستشأكد المواطنون أن أ، ولكن فىالمستش

 فى.تشتدني مستوى النظافة داخل المس 

 والذي يمنع وصول سيارات اإلسعاف في الوقت فىزدحام المروري أمام المستشاإل ،
 المناسب.

  لى العديد من مشكالت ، حيث يؤدى ذلك إفىالصرف الصحي داخل المستشتدهور خدمات
  فى.المستش لخالطفح المائب دا

 عدم توافر عدد من التخصصات الطبية. 

 يق المكان وعدم استعيابه طاقة مستشفيين.لض نظر   فىتكدس المرضى داخل المستش 

 :سرة بحاجر السباعيةوحدة صحة األ

 يلة.القرية عدم تطوير الوحدة منذ فترة طو لك مبنى الوحدة الصحية، حيث أكد أهال  تها 

                                                           
 بالوحدة. سناناأل أخصائي ،فتحى خالدقابلة مع م 40
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  سنوات. 5عدم تواجد طبيب مقيم داخل الوحدة منذ 

  ل.سرة ومتابعة الحمأي تخصصات طبية سوء خدمات تنظيم األعدم توافر 

  الوحدة إلى حرقها  فيسوار الوحدة، ليس ذلك فحسب بل اضطرار موظأتراكم القمامة حول
ا  لعدم توافر عمال نظافة بالوحدة. نظر 

 فىللجوء إلى مستش األمصال الخاصة بلدغات العقارب واألفاعي مما يضطر األهال   عدم توافر 
 يلو متر عن القرية.ك 10السباعية التى تبعد 

 

 

 محافظات جنوب الصعيد فيوضاع الخدمات الصحية ألى نظرة عامة ع

 
 

 

ايةاالحكوميةاللعامماراثدراجاتلكاالوحداتاوالمستشفياتاالصحيةابالخطةاالستإعلىاالرغمامنا 
االفعليافوجىءا2014/2015االمالي االبدء ابعدم االبحثى االمرافقاافياالفريق اتلك تطوير

ا اغألالصحية االبحثسباب االفريق اوجد احيث امعروفة، اتمثلاايير اصحية اوحدات اهناك أن
هناااتاالسنين،اوالسؤالاالذيايفرضانفسهيتماتطويرهاامنذاعشراالم-التعبيرصحااإن-"كهوف"ا

 موالاالمخصصةالتلكاالمرافقاالصحية؟"أيناتذهباتلكااأل
ا  ابعضاالوحداتاالصحية االمستشفياتاالقرويةأتأخراتسليم والتىامناالمفترضاأناتنتهيااو

ايمماايؤدسنواتاالتاليةامهااللتأجلاتسليي،ابلا2015اانتهاءاالعاماالماليأعمالاالتطويرابهااب
ا.هدارالموارداالدولةا اإلىاتداخلاوا

 ُرصدت. من الوحدات الصحية التيالعديد  فيسرة عدم تطبيق نظام طب األ 
 النقاط التالية: في صدترُ  شفيات الصحية التييجاز الحالة العامة لتلك الوحدات والمستويمكن إ 
 

 

 

 الطاقم الطبى

 (إشرافي فريق – مساعدة فئات – أطباءالصحةا) بقطاع بالعاملين الخاصة األجور ضعف 
التزامواإل الحكومي بالعمل نتظامباإل اهتمامهم وعدم العاملين أداء على اسلبيًا اأثرًا يشكلامما

صعيداموظفواالوحداتاالصحيةابقرىاالا،اليساذلكافحسبابلايعانيالمنظمة والقوانين باللوائح
 االوحدات.افيوموظابأطباءاالخاصةاالشهريةاوالرواتباجوراألامناتأخراصرف

 ااألع االتزام االوحددم اداخل االرسمية االعمل ابمواعيد امناطباء العدد انتيجة اوذلك االصحية ات
العياداتاافيافيضاةاالرواتباواألجورامماايدفعااألطباءاللعملااإلسبابامنهااانخفاضاقيماأل
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نتداباداتاالصحية،اهذااباإلضافةاإلىااإلالتزامهمابالتواجداداخلاالوحاالخارجيةاالخاصةاوعدم
اخلاالوحداتاالصحيةابقرىاومراكزاأخرىامماايجعلاطباءاللعملادالحكوميالعدداكبيرامنااأل

مراكزاومناطقامختلفةامماايؤثرابالسلباعلىاافيكثرامناوحدةاصحيةاأطباءامشتتينابينااأل
بجانباضعفاالرقابةاواإلشرافاالحكومياعلىااةاالصحية،الوحداتاالصحيةامناالخدمحرمانا

 وقاتاالرسميةاللعمل.التزامااألطباءاباأل
 

 طاقم التمريض
 ا اإلىاافيالنقصاالحاد اباإلضافة اهذا االممرضاتاداخلاالوحداتاالصحية، االكفاءةاعدد عدم

دنىابأاالصحيةامناعدمامعرفةاالممرضاتاالوحداتالقرىاالتيابهاااأهال اايعانيالمهنية،احيثا
 الخدماتاالطبيةامثلاخياطةاالجروحاوغيرها.ا

ا
 جهزة والمعدات الطبيةاأل

 افقطانشائىاإلالتطويرااعلىانفاقهاإلاالصحيةاوالوحداتاللمستشفياتاالماليةاالنفقاتاصتخص
ارصدتاالتياوالمستشفياتاالوحداتافمعظمامة،دالمقاالصحيةالخدماتلاالتطويراالفعليادون

اتوافراوعدماالطبيةاجهزةواألاسرةاآلافياونقصاالتمريضاطقمأواااءطباألاعددانقصامناتعاني
ايجباالتياوليةاألاالطبيةاوالخدماتاولوياتاألامنادنىاألاالحدامناوغيرهااسعافإاسيارات
 .الصحيةاللخدماتامخصصامكاناأيافياتوافرها

 ا ااألافيالنقصاالحاد اعدد امثل االوحداتاالصحية اداخل االطبية اوجهاجأجهزة االسونار زاهزة
ااأل اوميزان االطبية اواإلشاعات االتحاليل اوأجهزة االصناعي، اذلكاطفالتنفس اليس اوغيرها، ال

اتعاني اافحسبابل االنقصاالحاد االوحداتامن ااألافيتلك امالحد االمستلزماتاالطبيةادنى ن
ومواداوالسرنجاتاامثلاالشاشاوالقطناالطبياصحيمرفقااأيافييجباتوافرهاااالبسيطةاوالتي
 .حةاوالخيوطادواتاالجراأوااناوالديتولالتعقيماكالبيتادي

 اامناالوحداتاالصحيةاعدداقليلاجدًاافيجهزةاالطبيةاالحديثةاوعلىاالرغمامناتواجدابعضااأل
االتي االوحداتاالريفية اوممرضي اأطباء اتوعية اعدم اأن اإل اميدانيًا، االفنيةابالطريارصدت قة

ايمكناالستفادةاالخدميةاخيرةامجردا"كهنات"الالصحيحةالتشغيلاتلكااألجهزةايجعلامنااأل
 للمالاالعام.ااهدارًاأكملاوجه،امماايمثلاإمنهااعلىا

 ا االاألافيالنقصاالحاد االعقارباواألفاعيمصال اللدغات االمضادة االمعروفاأناطبية افمن ،
مناطقايغلباعليهااالطابعاافيااالوحداتاالصحيةاالريفيةابقرىاجنوباالصعيداتتواجداجغرافيًا

ااالجبلي امن ايزيد امما ا، ابلدغاتاحتمالية امنهم ااألطفال اسيما ال االمناطق اتلك اأهال  إصابة
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اواألفاعي اممالعقارب ايستدعي، ااألاا اتلك اتوافر اأهمية امستمرة ابصفة الوحداتاافيمصال
اذلكايشكو اولكنارغم اهذهاتلكاالقرىامنامعاناتاأهال ااالصحية، اتوافر امناعدم االمتكررة هم

االمستشفياتااأل اإلى اللجوء ايضطرهم امما امصال امناافيالطبية ايزيد امما االتابعين، المراكز
اكيلوا10ستشفياتاالمركزيةاالتياتتجاوزامسافتهاااحتماليةاوفاةاالمريضاقبلاوصولةالتلكاالم

 عناتلكاالقرىاالنائية.امتر
 اسعافابمعظماالوحداتاالصحية.إعدماتوافراسيارةا

 نظام طب األسرة
 اا االصحية االوحدات ابمعظم ااألسرة اطب انظام اتطبيق االتقريرالتيعدم اعدمارصدها انتيجة

االخاصةابكلاوحدةاصحية،احيثااألاطبابياناتاقاعدةاتحديث الحصرامنذافترةااأجريسرة
اتتجاوز اطويلة اعنهافيسنواتاا5ازمنية اينتج امما امناابعضاالمناطق، االعديد اشمول عدم

االمواليداالجدداداخلاقواعداالبيانات.
 ايجريسرة،احيثااللكترونىالنظاماطبااألالستخدامهاللتسجيلاجهزةاحاسباآلىأعدماتوافرا

ايتنا اوهذا ابدائية، اورقية امكتبية ابطريقة االسكان االنظاماافيحصر الهذا االحكومية االخطة مع
اعلىااأل اتوافراجهازاحاسباآلياواحد التسجيلاقالمستحدثاوالتياتلزم اصحية ابكلاوحدة ل

ارصدهاااتاالصحيةاالتيلىاالرغمامناتوافراجهازاالحاسبااآلليابعددامناالوحدالبيانات،اوع
ااأنإلااالتقرير ايحيعانيامنااألمعظمها امما ايمثلاعطالاالفنية امما ا"كهنة"، اإلىامجرد ولها

اللمالاالعام.ااهدارًاإ
 ا.القرىاوالنجوعاالصغيرةاالتابعةالهااالسكانياعلىاالقرىااألمادوناشمولاباقيااقتصاراالحصر
 اتلكاالقرى،اعدماوعيوارهمامعاللمؤسسةاخاللاحاوقدالفتانظرافريقاالرصداالميداني اأهال 

لنةالهذااالنظاماللخطةاالحكوميةاالمعاا،افمناالمفترضاطبقًاهؤلءابهذااالنظاماالجديداالمستحدث
ااأل اأفراد امن افرد الكل اطبااألسرة انظام ابأهمية ااألهال  اتوعية ايتم اوذلكأن اخاللااسرة من

ا.راوتوعيتهمالرائداتاالريفياتاوالذيايقعاعلىاعاتقهنامهمةازيارةااألس
 االصحيةاألدمةاطبااقتصاراخا ابالوحدة حيثايقوماا،دوناالذكوراعلىاالنساءاواألطفالاسرة

سرةانطاقاعملا"خدماتاتنظيمااألافيا،اوهواماايندرجدوناالعامينااألطفالاوالحواملاةبمتابع
ايتطلباشمولاجميعاالفراداالتطبيقاالصحيحالهذااالنظاماوالذيومتابعةاالحوامل"افقط،ادونا

امختلفاالنواحىاالعمرية.افيناثاأواذكوراواإسواءا
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 دويةاوالتطعيماتامماايعرضااألا،القرىاالمصريةابجنوباالصعيدافيايالكهربائضعفاالتيارا
 الوحدةاللتلف.افي

 االنظافة اعمال اانقصاعدد افحسبابل اليساذلك ضاالوحداتابعاتعانيبالوحداتاالصحية،
الوحداتاالصحيةاتلكافواة،احيثايتولىاموظعددامناعمالاالنظافاالصحيةامناعدماتوافراأي

االمهمة.
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ا  

 المرفقات
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اا

ا  

 1 األقصرب الصحية الوحدات

 2 األقصرب الصحية الوحدات
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 ا

اا

ا  

 3 األقصرب الصحية الوحدات

 4 األقصرب الصحية الوحدات
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ا  

 5 األقصرب الصحية الوحدات

 6 األقصرب الصحية الوحدات
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اا

ا  
 1 سوهاج - والسكان الوحدات تعداد
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ااا  2 سوهاج - والسكان الوحدات تعداد
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 3 سوهاج - والسكان الوحدات تعداد
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 4 سوهاج - والسكان الوحدات تعداد   
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 5 سوهاج - والسكان الوحدات تعداد  



61 
 

 6 سوهاج - والسكان الوحدات تعداد
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 7 سوهاج - والسكان الوحدات تعداد  
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 8 سوهاج - والسكان الوحدات تعداد  
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 9 سوهاج - والسكان الوحدات تعداد  
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 سوهاج - األساسية الرعاية منشأت 


