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تقديـــم
تهتتتا الدولتتة بت تتديا الاتتدما
األكبر ف توفير الاتدما

الصتتحية للم توا نين ف ت المجتتالين العالج ت والوقتتائ

الماتلفتة ملتع مكافحتة األوبئتة و إنتتا الل احتا

حيتتت تتحمتتع الع ت ء

واألمصتاع وتحيتين ميتتو الل ت افة

الصحية للموا نين.
ي تتوا الجهتتاز المركتتزي للتعبئتتة العامتتة واإلحصتتاء ب صتتدار " النشترة اليتتنوية إلحصتتاء الاتتدما
تتضتتمن بيانتتا

لتتن الميتشتتفيا

ف ت ال تتا ( الحكتتوم والعتتاا واأللمتتاع العتتاا والا تاص ) وكتتكلا المنش ت

العالجية التى ليس بها ليادة داالية ب اً لل ا

الوقائية و اللت افة الصحية وادما

الصتتحية "

التوزيع الجغراف والنو

باإلضافة إلى الاتدما

الصتحية

التأمين الصحى .

ي دا الجهاز هكه النشترة لتن لتاا  0229لتكتون لونتاً للبتاحلين والمهتمتين بهتكا المجتاع آمتالً أن تح ت

الفائدة المرجوة منها .

وهللا ولى التوفيق 0000

لـــوا

ب

بـــو ب ـــ

الجندي
رئــــيج الج ــــ
الم كزي للتعبئة الع مة واإلحص

منهجية اإلحصائية
أوالً  :أهداف اإلحصائية :
 -1تصوير وقياس نشا الميتشتفيا
نشتتا المنشت

العامتة والمركزيتة والمتاصصتة ( الرمتد والحميتا

العالجيتتة التتتى لتتيس بهتتا ليتتادة دااليتتة ( الوحتتدا

) وأيضتاً

الصتتحية الريفيتتة -العيتتادا

الشاملة  -الصحة المدريية ) .
 -0لرض نشا الادما
 -3معرفة لدد المنش
 -4توفير البيانا

الصحية الوقائية والل افة الصحية.
العالجية التى تادا نظاا التأمين الصحى ولدد المنتفعين به .

الالزمة للدرايا

المحلية والم ارنا

الدولية .

ثانياً  :أسلوب ومصادر جمع البيانات :
 -1تتتا االيتتتعانة بتتالت رير اليتتنوي لتتو ازرة الصتتحة للحصتتوع للتتى نشتتا المنشت

العالجيتتة التابعتتة

لل ا الحكوم .
 -0قام

مكات

اإلحصاء الفرلية بالمحافظا

بجمع البيانا

الااصة بنشا المنش

العالجية

التت لتيس بهتا ليتادة دااليتة التابعتة لل تتا العتاا واأللمتاع العتاا وال تا الاتاص كلتا لتتن
ري ايتمارة صمم
 -3تتتا االيتتتعانة بالكتتتا

لهكا الغرض.
اليتتنوي للهيئتتة العامتتة للتتتأمين الصتتح للحصتتوع للتتى بيانتتا

المنشت

العالجية الت تادا ق ا التأمين الصح ولدد المنتفعين به.
ثالثاً :اإلطـــار:
بلغ حجا اإل ار الااص بميتشفيا

ال ا العاا واأللمتاع العتاا ( )00منشتأة تتا ايتتيفاء()11
ال تتا الاتتاص ( )1042منشتتأة تتتا ايتتتيفاء ()941

منشتتأة بنيتتبة ايتتتجابة  ٪ 1111ميتشتتفيا
منشأة بنيبة ايتجابة .٪ 9.19
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-

رابعاً  :التعاريف المستخدمة :

 -1المنشأة العالجية:

منشتتأة نشتتا ها الرئييت ت أداء الادم تة العالجي تتة وبهتتا م وم تتا
الماصصة للفحص التحليع العال

األجهزة التجهي از واأل باء  222الخ.

يت تتداع ضت تتمن هت تتكا التعريت تتف الميتشت تتفيا
المنش ت

العامت تتة والمركزيت تتة والمتاصصت تتة ( رمت تتد وحميت تتا

العالجيتتة الت ت لتتيس بهتتا ليتتادة دااليتتة ( الوحتتدا

الميتوصفا

هتتكه الادم تتة كاألي ترة الحجتت ار

الريفيتتة – وحتتدا

)

الصتتحة المدريتتية –

) التابعة لل ا العاا واأللماع العاا والااص ال يداع ضمن هكا التعريف العيادا

الااصة لأل باء.
 -0العيادة الداخلية:
العالجي تتة الماتلفت تة للمرض تتى الم يم تتين داا تتع

تتك تتون م تتن مجمول تتة أقي تتاا بي تتة لت تتديا الا تتدما
الميتشفى.
 – 1العيادة الخارجية:
تتكون من مجمولة أقياا بيتة لت تديا الاتدما

العالجيتة الماتلفتة للمرضتى ميتر الم يمتين دااتع

الميتشفى.
 -4االستقبال :ت ديا اإليعافا

األولية للحاال

ال ارئة أو تحويلها للعيادة الاارجية.

 – 5األسرة:
األيرة ( بأجر  /بدون أجر ) الموجودة بالمنش

العالجية والماصصة لمرضى العيتادة الدااليتة

وال تعتبر أيتره ال توار أو األيترة التت ييتتادمها األ بتاء وهيئتة التمتريض ةوادارة المنشتأة بااليتتراحة

واإلقامة ضمن أيره المنشأة.
 –6المرضى والمترددون:

ه تتا األفت تراد ال تتكين حص تتلوا لل تتى ادم تتة لالجي تتة فت ت المنش تتأة العالجي تتة يت تواء فت ت قي تتا االي تتت باع
أو العيادة الاارجية أو العيادة الداالية .
 –1األطبـاء:
األ ب تتاء الع تتاملين تتوع الوقت ت

والمعينت تين أيايت تاً للعم تتع بالمنش تتأة العالجي تتة بم تتا ف تتيها اإلداري تتين

من األ باء وككلا األاصائيين والمماريين العموميين وال تشمع أ باء االمتياز.
 –8هيئـة التمريض:
تشتتمع كافتتة العتتاملين ف ت هيئتتة التم تريض ( حكيمتتا
ممرضون -ممرضا

 -ميالدون ممرضين  -ميالدا
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 رئتتيس ممرضتتين  -رئييتتة ممرضتتاممرضا

 -زائ ار صحيا ).

-

 – 9األطباء األخصائيون:
األ باء العاملون وع الوق

والحاصلون للى دبلوا لتال فت نتو التاصتص والمعينتون أصتال

للعمتتع بالمنشتتأة العالجيتتة ( فيمتتا لتتدا أ بتتاء األيتتنان ) وفتتى حالتتة حصتتوع ال بيت

للتتى أكلتتر

متتن

دبلوا ف نه يصنف ب اً للتدبلوا التكي لته لالقتة بعملته وال يعتبتر الممتارس العتاا أاصتائ مهمتا كانت
مدة ابرته ماداا لا يحصع للى شهادة أللى من البكالوريوس .
 -12مستشفيات تابعة للقطاع العالجي :
أ -المستشفى العام :
الميتشفى التى ت ع فى لاصمة المحافظة أو فى مركز أدار تعداد يكانه (أكلر متن .22
ألف نيمة ) ولدد األيره بها (أكلر من  022يرير).
ب-المستشفى المركزى (أ) :
الميتشت ت ت ت تتفى التت ت ت ت تتى ت ت ت ت ت تتع فت ت ت ت تتى مركت ت ت ت تتز أدار أو مدينت ت ت ت تتة تعت ت ت ت تتداد يت ت ت ت تتكانها يت ت ت ت ت تراو بت ت ت ت تتين
(022ألف.22 -ألف نيمة) ولدد األيره بها يتراو بين ( 022- 122يرير).
المستشفى المركزى (ب) :(122

الميتشفى التى ت ع فى مركز أدار أو مدينة تعتداد يتكانها يتتراو بتين
ألف – 022ألف نيمة) ولدد األيره بها (أقع من  122يرير).
د-المستشفيات النوعية :
الميتشفيا
(ميتشت تتفيا

الت ت دا ادما

الحميت تتا

األ فاع -ميتشفيا

 -ميتشت تتفيا

الرلاية الصحية التاصصية وتشمع :
الصت تتدر  -ميتشت تتفيا

النياء والتوليد  -ميتشفيا

الجلديت تتة  -ميتشت تتفيا

المخ واأللصا

الرمت تتد  -ميتشت تتفيا

).

 -11مستشفيات تابعة للجهات والهيئات الحكومية األخرى :
أ -مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي :
ميتشفيا

ت دا ادما

الرلاية الصحية للمرضى المنتفعين بنظاا التأمين الصح .

ب -مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية :
الميتشفيا

والمعاهد التعليمية ..وتتميز بوجود الادما

التعليميتة والبحليتة التت ت تدا اتدما

الرلاية الصحية من الميتو اللالت.
ج -مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة:
المستشفيات والمراكز التى تقدم خدمات الرعاية الصحية التخصصية وتشمل :
( )1ميتشفيا

ومعاهد متعددة التاصصا .
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( )0مراكز أحادية التاصص.
لجراحا

( )3ميتشفيا

اليوا الواحد.

( )4مراكز لال األوراا.
د -مستشفيات المؤسسة العالجية :
ميتش تتفيا

الرلاي تتة الص تتحية م تتن ا تتالع الفك تتر االقتص تتادي

متع تتددة التاص تتص ت تتدا ا تتدما

لتح ي االيتدامة المالية من زيادة الداع دون االلتماد للى موازنة الدولة.
هـ -مستشفيات األمانة العامة للصحة النفسية :
ميتشفيا

ت دا ادما

الرلاية الصحية النفيية.

 –10التأمين الصحي:
بدأ ت بي التأمين الصحى ألتبا اًر من أوع أكتوبر  1994فى محافظتة اإليتكندرية ب صتد تتوفير
الرلاية ال بية للمؤمن لليها ب اًَ لألوضا والميتويا

الم ررة .

(أ) نظـام التأمين الصحي:

يحكم تته ال تتانون رق تتا  9.لي تتنة  1994بالني تتبة للع تتاملين بال تتا الحك تتومى واإلدارة المحلي تتة
ال انون رقا  93لينة  1994بالنيبة للعاملين بال ا العاا واأللماع العاا .
نظ ت اًر ألن التتتأمين الصتتحى يعتبتتر أحتتد مظتتاهر التكافتتع اإلجتمتتالى ف تتد صتتدر قتتانون التتتأمين
اإلجتمالى رقا  99لينة  199.المعدع بال انون رقا  0.لينة  1999حيت ياضع لهكا ال انون
:
(  ) 1العاملون بال ا الحكوم

ال ا العاا واأللماع العاا .

( )0العاملون بال ا الااص والااضعون ألحكتاا قتانون العمتع ( بشتر أن يكتون يتن المتؤمن
لليه  11ينه فأكلر وترب ه بصاح

( )3أصتتحا

والمعاشا

المعاشتتا
.

العمع لالقة لمع منتظمة ).

التتكين يتتب التتتأمين للتتيها وف تاً ل توانين التأمينتتا

االجتماليتتة والتتتأمين

(ب) قيمـة االشتراك فى التأمين الصحى طبقاً لهذا القانون :
ت در حصة صاح

العمع للى النحو التال :

(  ٪3 ) 1من أجور المؤمن لليها للعاملين بال ا الحكوم

ال ا العاا واأللماع العاا.

(  ٪4 ) 0من أجور العاملين بال ا الااص – الااضعين ألحكاا قانون العمع .
(  ٪1 ) 3من األجور بالنيبة للعاملين ف كافة ال الا

( ٪1 ) 4م تتن المع تتاب ألص تتحا
ال بية.

المعاش تتا

ال تتكين ي لب تتون االنتف تتا بأحك تتاا الع تتال والرلاي تتة
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(حكوم -لاا وألماع لاا  -ااص).

-

(ج) نظـام العالج التأميني:
يحكمه ال انون رقا  30ليتنة  199.يتمتتع بته العتاملون المتدنيون فت الدولتة وبموجبته ييتت ع
متتن العتتاملين التتكين يصتتدر لهتتا قترار متتن وزيتتر الصتتحة بت بيت هتتكا النظتتاا التتتأمين للتتيها ٪21.
متتن مرتبتتاتها وتتحمتتع جهتتة العمتتع  ٪ 11.متتن تلتتا المرتبتتا

وكلتتا باتتالف ريتتوا رمزيتتة يتتدفعها

المنتفع بهكا النظاا لإلنتفا بالادمة .
(د) نظـام العالج الشامل:
نظاا تعاقدي يادا لدد محدود من المنتفعين نظيتر اشتتراا يتنوي لتن كتع منتفتع يتتا االتفتا
لليه بين الهيئة العامة للتأمين الصحى وأصحا

األلماع .

خامساً :وحدة العد وسنة اإلحصـاء:

أ – وحتتدة الع تتد ف ت ه تتكه اإلحص تتائية ه ت المنش تتأة العالجيتتة التت ت ت تتؤد ادمتتة ص تتحية بص تتفة
رئييية ما لدا العيادا

– جمع

هكه البيانا

لاا .0229

الااصة لأل باء .

لن اليتنة الميالديتة فتى الفتترة متن أوع ينتاير حتتى آاتر دييتمبر متن

ملحوظة:
توجد فرو

فيفة نتيجة الت ري

اآللى .

(  ) 2ال يوجد بيان .
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