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مة
قد

لم
ا

كان تأثير جائحة كورونا هائاًل على جميع الدول، 
بما فيها الدول الغنية، التي لديها أنظمة صحية قوية 

وعريقة ووفرة بالموارد. بينما واجهت دول العالم 
النامي تحديات أكبر جراء الجائحة، أخًذا في االعتبار 

الموارد المحدودة مقارنة بالدول الغنية.

واجه النظام الصحي المصري، كما هو الحال 
في جميع الدول، تحديات جمة للتعامل مع جائحة 
كوفيد19-، حيث تؤدي مخاطر الجائحة إلى زيادة 

الضغط على نظام الرعاية الصحية في البالد، 
باإلضافة إلى تداعياتها الكبيرة على االقتصاد. ورغم 

الضغوط الصحية التي تعرض لها النظام الصحي 
المصري إال أنه استطاع التكيف معها. 

تبدأ هذه الدراسة بعرض خلفية عن النظام 
الصحي المصري، ثم تعرض نقاط القوة التي ظهرت 

في تعامل النظام الصحي مع  الجائحة، وتشرح 
نقاط الضعف التي أظهرتها الجائحة. قبل أن تقدم 
عددًا من التوصيات حتى نخرج بدروس مستفادة 

للمستقبل.

هذا مجرد تقييم أولي، وأي تقييم في المرحلة 
الحالية ال يمكن أن يحقق أهداف التقييم الشامل 
إال مع انتهاء العام أو الموجة الثانية، وتوفر كافة 

المعلومات المطلوبة، وقواعد البيانات الالزمة لتقييم 
األداء كليًا )قواعد البيانات الخاصة بنسب الوفيات 

الفعلية من كوفيد19- ونسب اإلصابات الكلية ونسب 
من تلقوا اللقاح فعليًا من إجمالي السكان( لتحقيق 

إمكانية االطمئنان على احتواء الجائحة تمامًا والخروج 
منها بأقل الخسائر.
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كورونا في مصر..

تقييم أداء النظام الصحي خالل الموجة الثانية
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أوالً- خلفيـــة عن النظام الصحي املصري:
يـــدار النظـــام الصحي المصري مركزيًا من خالل وزارة الصحة والســـكان، ويتبعها 

عـــدد مـــن المديريات الصحية في المحافظـــات المختلفة. ذلك باإلضافة إلى عدد من 
الوحـــدات الصحية في المراكز اإلدارية المختلفة.

القطاع الصحي الحكومي: 

وزارة الصحـــة والســـكان: تعتبر هي الجهة المنوطـــة والملزمة بتنظيم وإدارة الرعاية 
الصحية واإلشـــراف عليها وتقديمها للمواطنين.  

الهيئـــة العامة للمستشـــفيات والمعاهـــد التعليمية: هي إحدى الهيئات التابعة لوزارة 
الصحة، تقوم بتقديم خدمات صحية وتعليمية بأســـعار اقتصادية نســـبيًا، وتســـاهم 

فـــي التدريـــب والتعليم الطبي )مثل: المعهد القومي للتغذية والمعهد القومي للســـكر 
والغدد الصماء(

الهيئة العامة للتأمين الصحي )القديم( : وهي هيئة شـــبه حكومية تم إنشـــاؤها 
فـــي عـــام 1964، وتعمل على تقديم  خدمات الرعايـــة الصحية وفًقا لقوانين تأمينية 

متعددة، منها قانون 32 لســـنة 1975، وقانون 79 لســـنة 75، وقانون 99 لســـنة 1992، 
وقانـــون 87 لســـنة 2012، وقوانين التأميـــن الصحي على المرأة المعيلة في عام 

2012، والتأميـــن على الفالحين في 2014.

املؤسسة العالجية:

المستشـــفيات الجامعية: تتبع وزارة التعليم العالي التي تشـــرف على الجامعات.  

وزارات أخـــرى: توفر الخدمة الصحية لقطـــاع العاملين بها وعائالتهم، مثل: 
المستشـــفيات التابعة لوزارة الدفـــاع والداخلية والكهرباء وغيرها من الوزارات. 

القطاع الطبي الخاص: 

يمثل شـــبكة واســـعة من العيادات والمراكز والمستشـــفيات التي توفر خدمات طبية 
للمواطنين بأجر. وهذه تتفاوت أســـعارها ومســـتوى خدماتها بما يتناســـب والمتطلبات 

االقتصادية الالزمة لتشـــغيلها. لذا فإن أســـعارها تفوق مقدرة الغالبية العظمى من 
المواطنين.
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القطـــاع الطبي األهلي والخريي:

منظومـــة العـــالج على نفقة الدولة: وهي منظومـــة تمويل في أصلها غير معنية 
بتقديم الخدمة بشـــكل مباشـــر، لكنها في المقام األول تهدف إلى تغطية األمراض 

الكارثيـــة وتوفير خدمة صحية اســـتثنائية لغير المؤمن عليهم.

قطـــاع الـــدواء: انفصـــل قطاع الدواء عن وزارة الصحة في مصر، ألول مرة، بعد 
قانون رقم 151 لســـنة 2019، والخاص بإنشـــاء )هيئة الدواء المصرية( و)الهيئة 

المصريـــة للشـــراء الموحد واإلمداد والتموين الطبـــي وإدارة التكنولوجيا الطبية(. حيث 
حلـــت هيئـــة الدواء المصرية محل كل من الهيئـــة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، 
والهيئـــة القوميـــة للبحوث والرقابة على المســـتحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات 

والكيانات اإلدارية ذات االختصاص بمجال الرقابة على المســـتحضرات والمســـتلزمات 
الطبية.

أما الهيئة الثانية التي أنشـــأها القانون هي )للشـــراء الموحد واإلمداد والتموين 
الطبـــي وإدارة التكنولوجيـــا الطبية( وهـــي هيئة تتولى دون غيرها إجراء عمليات 

الشـــراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشـــرية لجميع الجهات والهيئات 
الحكومية.

ثانًيـــا - نقـــاط القوة يف أداء النظام الصحي: 
•  األداء المتـــوازن: تم تشـــخيص الحالة األولـــى المصابة بفيروس كورونا في مصر 

فـــي 14 فبرايـــر 2020. وفي رد فعل للدولة، اســـتجابة للتحديات الكبيرة للجائحة، 
وضعـــت الحكومـــة المصرية خطة متوازنة في البداية، لالســـتجابة الطارئة للفيروس. 

حيث تم إنشـــاء لجنة علمية قومية لالســـتجابة الطارئة لفيروس كوفيد19- تضع 
التقاريـــر والتوصيـــات العلمية، فضاًل عن إنشـــاء غرفة عمليات كورونا بوزارة الصحة 
إلدارة األزمـــة طبيًـــا، وهناك اللجنة العليا إلدارة أزمة الوباء برئاســـة رئيس الوزراء. 

وأطلـــق مجلـــس الوزراء المصري موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لالســـتجابة ألزمة كورونا. 
وقـــد تـــم إعالن حالة طـــوارئ صحية في جميع أنحاء البالد في مارس 2020. 

•  بحســـب بيانات وزارة الصحة والســـكان الرســـمية، كانت ذروة الموجة األولى في 
شـــهر يونيو 2020. بعد ذلك، بدأت األرقام في بيانات وزارة الصحة اليومية في 

االنخفاض، حتى وصلت إلى أقل مســـتوى لها في شـــهر أغســـطس الماضي، وحافظت 
تقريبًـــا على نفس المســـتوى طوال الفتـــرة الماضية، قبل أن ترجع للتصاعد مرة 
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أخـــرى في نوفمبر مـــن 2020 مع دخول البالد في الموجة الثانية. 

•  الموجة األولى مرت بســـالم نســـبيًا، حيث تم وضع خطة للتعايش مع الفيروس 
بأقل الخســـائر، وشـــملت الجهود عمل مستشـــفيات عزل، وتم التنسيق مع 

المستشـــفيات الجامعية وعمل مستشـــفى ميداني تحســـبًا للظروف، واستمرت الحياة 
بقـــدر معقـــول ولم نلجأ للغلـــق الكامل، واألداء المتوازن بين اإلجراءات االحترازية 

وبين عدم اللجوء للغلق مســـتمر في الموجة الثانية.

•  التنســـيق مـــع الهيئات الصحية الدولية مثـــل منظمة الصحة العالمية: خالل 
الموجة األولى، كان األداء متوازنًا نســـبيًا في التعامل معها. وكان هناك إشـــادة 
بالتعامـــل مـــع األداء من قبل منظمة الصحة العالمية. على ســـبيل المثال، البيان 

الـــذي أصـــدره فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية المســـؤول عن بعثة الدعم 
التقنـــي المعنيـــة بمرض كوفيـــد19- في مصر، في أواخر مارس، أعلن أنه )بعد عدة 

أيـــام مـــن االجتماعات والزيـــارات الميدانية المكثفة داخل وخارج القاهرة، نرى أن 
مصـــر تبـــذل جهودًا هائلة في مكافحة فاشـــية كوفيد19-. ويجرى العمل على قدم 

وســـاق، ال ســـيّما في مجاالت الكشـــف المبكر، والفحص المختبري، والعزل، وتتبُّع 
المُخالِطين، وإحالة المرضى(.

•  الـــدور القـــوي للجمعيات ذات األنشـــطة الخيرية في المجال الصحي ودور 
المتطوعين الكبير. على ســـبيل المثال، من أهم المســـاعدات في مكافحة كورونا 

توفير أنابيب األكســـجين للمرضى الذين يعانون من انخفاض نســـبة األكســـجين 
فـــي الـــدم،  وهناك العديد من المبـــادرات المجتمعية التي تعمل على ذلك. وأيضًا 

هنـــاك مبادرة نشـــيطة لتوصيل وجبات صحيـــة لمصابي كورونا في العزل المنزلي. 
فضاًل عن دور جمعيات مثل مؤسســـة مرســـال، وهي مؤسســـة خيرية غير هادفة 

للربـــح تعمـــل في مجال الصحة، عملت على تقديـــم العديد من أنواع الرعاية الطبية 
لمرضـــى »كوفيـــد 19-«. ودور الجمعيات األهليـــة اإليجابي يحتاج أيضًا لمزيد من 

الدراســـة للخروج بدروس مستفادة منه.

•  مـــع بدايـــات الجائحة، كانت هنـــاك تخوفات من حدوث نقص في األدوية الحيوية 
واألساســـية، لكن الهيئات الجديدة التي تم إنشـــاءها إلدارة قطع الدواء نجحت في 

توفيـــر األدوية األساســـية والحيوية طوال فتـــرة الجائحة. كان هناك نقص في بعض 
األدويـــة التـــي يتم وصفها للمصابيـــن بـ«كوفيد19-«، وهذا متوقع نتيجة اإلقبال 

الكثيف والضغط. لكن بشـــكل عام، نجحت الســـلطات الصحية ممثلة في هذه 
الهيئات في توفير األدوية األساســـية والحيوية )مثل: اإلنســـولين وأدوية خافضات 

الســـكر والضغـــط وأدوية منع الحمـــل وغيرها( في فترة الجائحة، وعلى األقل لم 
يحدث نقص حاد فيها.
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ثالًثـــا - نقـــاط الضعف يف أداء النظام الصحي:  
حمايـــة العامليـــن بالقطاع الصحي: في شـــهر أبريل من 2020، مّثل العاملون في 

القطـــاع الصحـــي حوالي 13% من إجمالـــي الحاالت المصابة بالفيروس في مصر، 
وفًقا لمســـؤول منظمة الصحة العالمية في ذلك الوقت. وهي نســـبة مرتفعة 

نوعًا ما، ولم يتم نشـــر بيانات تفصيلية ومحدثة عن نســـبة اإلصابة والوفاة بين 
العامليـــن بالقطـــاع الصحي، ومصدر األرقام هو نقابة األطباء، فيما ظلت نســـبة 
اإلصابـــة والوفاة بين باقي الطواقم الطبيـــة )تمريض وفنيين وصيادلة وعمال 

وإداريين فـــي المرافق الصحية( غير معروفة. 

وجديـــر بالذكـــر، أن بعثة الدعم الفني التابعـــة لمنظمة الصحة العالمية، والتي 
ســـبق اإلشـــارة إليها، الحظت أنه على الرغم من عدم وجود نقص في معدات 

الوقاية الشـــخصية داخل مرافق الرعاية الصحية )كان ذلك في أول شـــهور 
الجائحة(، إال أنه لم يتم تدريب الطواقم الطبية على اســـتخدامها بالشـــكل الصحيح 

والجيـــد. ويظل ارتفاع نســـب الوفاة بين العامليـــن بالقطاع الصحي أحد التحديات 
الكبيـــرة التي تحتاج لتدخل. 

انخفاض االختبارات: سياســـة انخفـــاض االختبارات المتبعة من قبل وزارة الصحة، 
التـــي ظهر خالل الموجة األولى، واســـتمرت فـــي الموجة الثانية، حيث أن تعريف 

  PCR الحالة من قبل وزارة الصحة لألشـــخاص الذين ســـيتم إجراء تحليل الـ
لهـــم كان ضيًقـــا، فسياســـة  وزارة الصحة هي االقتصاد في تحليل الـ PCR  قدر 

اإلمـــكان. وقـــد تكون هذه السياســـة رأي فني يمكن االتفاق أو االختالف معه، حيث 
يـــرى البعـــض أنه ال أهمية لذلك التحليل طالما وصلنا لمرحلة االنتشـــار المجتمعي 
وهناك بدائل يمكن من خاللها تشـــخيص اإلصابة. لكن المشـــكلة فيما ترتب على 

هذه السياسة من نتائج: 

أوالً: لـــم تنفـــذ وزارة الصحة أي حصر -فـــي بياناتها اليومية- الختبارات تُجرى 
خـــارج معاملهـــا )المعامل المركزية والمعامل الفرعية في المحافظات(، ســـواء تم 

إجـــراء هـــذه االختبارات في مستشـــفى جامعي أو معامل قطاع خاص، ال يتم حصرها 
فـــي البيانـــات اليومية من وزارة الصحة، وهو مـــا يعكس قصورًا وضعًفا في التعداد 

اليومي للوزارة.  

ثانًيا: في أول شـــهور الجائحة، رفضت الوزارة الســـماح للقطاع الخاص بإجراء 
اختبارات كورونا. ولكن في يونيو الماضي، تم الســـماح إلحدى المستشـــفيات 
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الجامعية، بالشـــراكة مع شـــركة قطاع خاص، بإجراء االختبارات. واآلن يتم إجراء 
التحاليل في سالســـل معامل التحليل ومستشـــفيات القطاع الخاص، إال أنه ليس 
هنـــاك أي الئحـــة تنظم للقطاع الخاص إجـــراء التحاليل، وهناك تباين غير مفهوم 

في األســـعار في القطاع الخاص من مكان آلخر، والتســـعيرة فوق طاقة الغالبية 
العظمـــى مـــن المصريين أيضًا، وهو ما يزيد الالمســـاواة والتمييز بين المواطنين 

على أساس القدرة المالية. 

ثالًثا: كما تم التوضيح ســـابًقا، كان من الممكن تفهم سياســـة االقتصاد في 
االختبـــارات لتحليـــل PCR، ولكن تطبيق سياســـة انخفاض االختبارات على العاملين 

بالقطـــاع الصحـــي لم يكن قـــرارًا موفًقا، فهم خط الدفاع األول ضد الوباء.

الشـــفافية والتواصل: تصدر المعلومات الرســـمية عن الوضع الوبائي في العموم 
بشـــكل محـــدود، وال يتم اإلعالن عن أي تفاصيـــل تتضمن النوع االجتماعي والعمر 

والتوزيـــع الجغرافـــي إلى جانب الخصائص األخرى التـــي يمكن تحليلها والتعلم 
منها، ذلك فضاًل عن عدم اإلفصاح عن عدد مســـحات PCR التي يتم إجراؤها 

يوميًا. 

أمـــا بخصـــوص التواصل، فيبدو أن هنـــاك قصورًا في التواصل وإقناع الرأي العام. 
مثال ذلك ما أثير مؤخرًا بشـــأن نقص األكســـجين في بعض المستشـــفيات. فرغم 

تأكيـــد وزارة الصحـــة على نفي الواقعـــة، إال أنها لم تنجح في إقناع الرأي العام 
بموقفها. وقد يكون الســـبب أن مســـتوى الشـــفافية ليس بالقدر المطلوب، ففي ظل 

غيـــاب المعلومات الكاملـــة والتفصيلية، يصعب التواصل وإقناع الرأي العام.

دور القطاع الخاص: في الموجة األولى، لم يتم التفاوض بشـــكل جيد مع 
القطاع الخاص بشـــأن تكلفة الرســـوم. وثار الجدل حول تســـعيرة العالج لمصابي 
كورونـــا في المستشـــفيات الخاصة التـــي وضعتها وزارة الصحة، ففي الوقت الذي 

أعلنـــت وزارة الصحـــة فيه وضع حد أقصى للعالج لليلة، اعتبرت المستشـــفيات 
الخاصـــة هذه التســـعيرة غير عادلة ولم تلتـــزم بها. ذلك على الرغم من الضمانات 

الدســـتورية للتأكيـــد على دور الدولة في مكافحـــة األوبئة وتقديم الخدمات الصحية 
الخاصـــة مجانًـــا وقت الطوارئ الصحيـــة والخطر على الحياة، وهو دور مكفول 

بنـــص المادة 18 من الدســـتور، التي تنـــص على )يجرم االمتناع عن تقديم العالج 
بأشـــكاله المختلفة لكل إنســـان فى حاالت الطوارئ أو الخطر على الحياة(. وهو ما 

اســـتمر في الموجة الثانية؛ فالشـــهادات التي تخرج ممن تعامل مع القطاع الخاص 
تؤكـــد أن القطاع الخاص يضع تســـعيرة مرتفعـــة تتجاوز قدرة الغالبية الكبرى من 

المصريين.
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التوصيات:
•  توفير أقصى حماية ممكنة للفرق الصحية بتطبيق علمي صارم إلجراءات مكافحة العدوى، وتوفير 
مستلزماتها كاملة، وتحديد ساعات عمل مقننة؛ إذ أن العاملين في القطاع الصحي هم الخط األمامي 

لالستجابة لتفشي كوفيدـ  19، وحمايتهم ضرورة لحمايتنا ورعايتنا جميعًا. لذا يجب اتخاذ خطوات جدية 
من قبل وزارة الصحة لبحث أسباب اإلصابة والوفاة، فضاًل عن نشر قواعد البيانات التي قد تساعد الباحثين 

والخبراء في مجال الصحة في فهم أسباب اإلصابة والوفاة والبحث عن حلول لها لتالفيها.
•  يجب زيادة معدالت اإلنفاق الحكومي على الصحة؛ إذ تعتبر معدالت اإلنفاق الحكومي في مصر على 

الصحة متدنية بين بلدان إقليم شرق المتوسط، ورغم الطفرة النسبية التي حدث مؤخرًا من خالل حملة 
مئة مليون صحة، ال تتعدى نسبة اإلنفاق على الصحة الـ 2% من الناتج المحلي اإلجمالي، وهي ما زالت أقل 

من الحد األدنى الدستوري لإلنفاق العام على الصحة )3%(. هذا العام زاد اإلنفاق الحكومي على الصحة 
بحوالي 20 مليار جنيه، إال أن الموازنة لم تستجب بالقدر الكافي لتحدي جائحة الكوفيد - 19، كما لم يتم 
استغالل الفرصة لالقتراب من الحد األدنى الدستوري لإلنفاق على الصحة. وأحد الدروس المستفادة من 

الجائحة أن زيادة اإلنفاق على الصحة وااللتزام باالستحقاقات الدستورية لم يعد رفاهية.
•  المشاركة المجتمعية في التعامل مع األزمة كانت من النقاط القوية، ويجب إزالة المعوقات أمام العمل 

األهلي الصحي، ورفع الوعي الصحى بشكل عام، وإبراز قصص النجاح.
•  أهمية الشفافية، والكشف عن المعلومات للمواطنين. اإلجراءات الوقائية حتى يتم تنفيذها بشكل جيد 

تعتمد على المواطن، وحتى يلتزم المواطنون فهم يحتاجون إلى قدر من المعلومات. ولكن، ما زلنا نحتاج 
مستوى من الشفافية أكثر مما هو موجود حاليًا. على سبيل المثال، جاء في أحد بيانات وزارة الصحة )تم 

تجهيز مستشفيات العزل كأماكن إلجراء الدراسات اإلكلينيكية على حاالت فيروس كورونا المستجد، كما تم 
تصميم ملف موحد لجمع بيانات مرضى )كوفيدـ  19(، وتفعيله على نظام إلكتروني، ما يتيح تحليل البيانات 

اإلكلينيكية، ودراسة خصائص المرضى وتقييم بروتوكوالت العالج(. فلماذا ال تتاح قواعد البيانات الخاصة 
بالمصابين وحاالت حتى يتاح للباحثين االستفادة منها والمشاركة فى التقييم وطرح الحلول بداًل من االكتفاء 
بالبيان اليومي بشكله الحالي، والذي يحتوي على معلومات قليلة جدًا، ال تساعد على تكوين رأي أو تحليل.  

•  اإلسراع بتوفير وإتاحة لقاح كوفيد19- للمواطنين، على أن تضمن الدولة عدالة التوزيع، وأن يكون 
مجانًا ودون تمييز بين المواطنين، مع إعطاء األولوية المطلقة للعاملين بالقطاع الصحي والمجموعات األكثر 

عرضة لمضاعفات الفيروس.
•  أخيرًا، أحد أهم الدروس المستفادة من الجائحة هي التمسك بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل 

الجديد، والعمل بشكل جاد على استكمال تطبيقه في مراحله الثالث، 
فهي مهمة ليست سهلة وتحتاج لكثير من العمل والمتابعة والمراقبة، 

حتى تتحقق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين دون 
تمييز، باإلضافة إلى أن القانون الجديد يعالج الكثير من نقاط 

الضعف في النظام الصحي، التي كانت موجودة من قبل 
الجائحة، وأظهرتها الجائحة بوضوح للجميع.


