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مودعاملعلوماتمركز تكليفتماملنطلق،هذاومن
أهمبرصدالوزراء،ملجلسالتابعالقرار اتخاذ
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شكيلهتفيتسهمالذيالمستقبل،نحومتسارعةبخطىاليومالعالمينطلق...مستقبليةتوجهات

منجديدًاالًفصتكتبباتتوالتيالتكنولوجيا،مقدمتهاوفيالرئيسية،المستقبليةالتوجهاتمنمجموعة
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قائمة المحتويات

1تمهيد

2عالمأهم التحديات التي تواجه األنظمة الصحية حول ال: أوالً

20195مؤشر األمن الصحي العالمي :ثانيًا 

8صحيةالتوجهات المستقبلية لتطور نظم الرعاية ال: ثالثًا

في مجال الطب والرعايةالمتقدمة أهم التقنيات : رابعًا
الصحية 

15

16الرعاية الصحية االفتراضية: خامسًا

ي استطالع رأي حول مستقبل أهم التقنيات ف: سادسًا

الرعاية الصحية
16

18حيةفيروس كورونا المستجد وأنظمة الرعاية الص: سابعًا

24الرعاية الصحية في مصر:ثامنًا

28حقائق وأرقام: تاسعًا

29مستقبل الرعاية الصحيةقالوا عن: عاشرًا
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تمهيد

1

نحويدفعالذياألمرالتحديات،منالعديدأجمعالعالمفيالصحيةالنظمتواجه

ماتالخدبجودةاالرتقاءأجلمنالتحدياتتلكلمواجهةسبلعنالبحثضرورة

شخصيالاإلنفاقوتقليلمنهاالمستفيديننطاقوتوسيعوتطويرها،الصحية

ةالرعايعلىالحصولفيمساواة-الالفجوةوتقليصالصحيةالخدماتعلى

ارلالنهيتعرضتقدالمتقدمةالصحيةالنظممنالعديدوأنخاصةالصحية،

كورونافيروسجائحةتداعياتمواجهةعلىالقدرةعدمظلفيبموجب

.المستجد

أبرزةمستقبليتوجهاتدوريةمنالخامسالعدديتناولسبق،مماوانطالقًا

صحية،الالرعايةخدماتتقديمبمستقبليتعلقفيماوالتطوراتالتوجهات

اناتوالبياالستشعاروأجهزةاألشياءوإنترنتالصحيةالرعايةرقمنةمثل

ثالثيةةوالطباعوالروبوتاتالنانو،وتكنولوجيااالصطناعي،والذكاء،الضخمة

ومارابعةالالصناعيةالثورةوليدةالتكنولوجيةالتطبيقاتمنوغيرهااألبعاد

المصريالقرارصانعأمامالبدائلمنالعديدطرحأجلمنوذلكبعدها؛

.تقبليةالمسالتطوراتمعلتتواكبوتطويرهاالصحيةالرعايةبنظملالرتقاء

الضغوطتزايدبشأنالتوقعاتظلوفي

قعةالمتوالزيادةبفعلالصحيةالنظمعلى

فيالتطوروكذلكالسكانعددفي

تزايدتالبشرية،تهددالتيواألوبئةاألمراض

نظمتطويرسبلعنالبحثإلىالحاجة

يفممكنًاصارالذياألمرالصحية،الرعاية

ورةالثتتيحهوماالتكنولوجيالتطورظل

متقدمةتطبيقاتمنالرابعةالصناعية

ويرتطفيوتوظيفهامنهااالستفادةيمكن

تلكتقديموسبلالصحيةالرعايةنظم

.الخدمات
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العالمحولالصحيةاألنظمةتواجهالتيالتحدياتأهم:أوال

الرعايةمنظومةعلىتؤثرأنشأنهامنديموجرافيةتغيراتالعالميشهد

جاتبدركانتوإن–العالممستوىعلىالسنكبارأعداديتزايدحيثالصحية،

يةالبنعلىاألعباءمنمزيدإلىيؤديمما-المختلفةالمناطقفيمتفاوتة

لرعايةالتقديماالجتماعيةوالمؤسساتالصحيةبالرعايةالمتعلقةالتحتية

.السنلكبارالالزمة

2025عامبحلولشخصملياربمقدارالعالمسكانعدديرتفعأنالمتوقعفمن،

أوعامًا65أعمارهميبلغممنيكونواأنالمتوقعمنالعددهذاثلثوحوالي

.أكثر

60الـأعمارهمتتخطىالعالمسكانخمسمنأكثرسيكون2050عامبحلول

أنويمكنعامًا،80الـأعمارهمتتخطىسوفمنهممليون434وحواليعامًا،

عبءتزايدعنهينتجمماعام،100منأكثرإلىالمولوديناألطفالثلثايعيش

الرعايةنفقاتمن٪75نحوحاليًاتمثلوالتيالسارية،غيرالمزمنةاألمراض

الصحية،

الديموجرافيةالتغيرات.1
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دادأعتزايدإلىيؤديوالذيالمستهلكينثقةفياتراجعًالمؤسساتتواجه

الصحيةالمؤسساتبينهاومنالمؤسساتاتجاهبالتشككيتسمونالذين

المتاحةالعالجخياراتحولوالشفافيةالمعلوماتمنبمزيدومطالبتهم

.أمامهم

علىافيةوالشفبالوضوحتتسمصحيةرعايةبالمستهلكونهؤالءيطالبحيث

.وغيرهاالبنكيةالخدماتمثلاألخرىالخدماتغرار

المستهلكثقةتراجع.2

 تشــــــهد القطاعــــــات والصــــــناعات

المختلفــــة تغييــــرات جذريــــة والتـــــي

ث ستسهم بشكل مباشر في حـدو

ة تحوالت في طبيعـة القـوى العاملـ

ـــــــث . داخـــــــل هـــــــذه القطاعـــــــات حي

في ستصحب هذه التحوالت تغييرًا

األدوار وتوصـــــــيئ الوظـــــــائئ فـــــــي 

.المستقبل

ظمـة لذلك تسـتثمر الكثيـر مـن  األن

ــــــرة لتــــــدريب  الصــــــحية  مــــــوارد كبي

المــــــــوظفين وتحديــــــــد احتياجــــــــات 

المواهب والمهـارات المطلوبـة فـي 

. المستقبل

العاملةبالقوىالتحوالت.3

تهأجرعالميالستطالعاستجابواالذينالتنفيذيينالرؤساءمن%38أشار

توفربشأن"للغايةقلقون"أنهمPWCكوبرزهاوسووتربرايسشركة

.تتوفرلمإذاالتجاريةاألعمالنموتهددأنشأنهامنوالتيالماهرةالعمالة

3
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4

اوتالتفزيادةاالتجاهبهذاويُقصد

رالتأثيإلىيؤديمماالثروات،في

ثحيالمجتمعات،بعضفيسلبًا

الرعايةأنظمةوضعيتمال

يفاألولوياتمقدمةفيالصحية

.األحيانمنالكثير

الخدماتعلىالطلبيزداد

ايةالرعتكاليئارتفاعمعالصحية

استنفادإلىيؤديمماالصحية

علىضغوطوجودمعالموارد

الرعايةجودةلتحسينالحكومات

.الصحية

المواردتوزيع.4

خاصةتهديًداالعالمسكانيواجه

مثلاألوبئةانتشارضوءفي

غيرهاووالكوليراواإلنفلونزااإليبوال

أودىحيثالمعدية،األمراضمن

الالمثسبيلعلىإيبوالفيروس

غربفيشخص11325حواليبحياة

2016عامحتى2013عاممنذأفريقيا

74بنحوالوفياتمعدلارتفاعمع

.الوباءفترةخالل%

األوبئة.5

علىقادرةناجحةصحيةأنظمةوجوداألوبئةمعالفعَالالتعاملويتطلب

.األوبئةانتشارخاللالالزمةاإلجراءاتكافةتطبيق
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منهاوغير"اإليكونيميست"معبالتعاونالصحيلألمنهوبكنزجونمركزأصدر

الدولقدراتلتقييم2019أكتوبرفيالعالميالصحياألمنمؤشرالمؤسسات

المؤشرهذاويتكون.دولة195مستوىعلىحدتهامنوالتخفيئاألوبئةمنعفي

.فرعيًامؤشرًا85ورئيسًامؤشرًا34من

األمراض،مسبباتظهورمنالوقاية:وهمأساسيةمجاالت6المؤشرويتناول

صحينظاموامتالكالوباء،انتشارمنللحداالستجابةسرعةالمبكر،الكشئ

وااللتزامالصحي،القطاعفيالعاملينوحمايةالمرضىمعالجةعلىقادر

علقيتفيماالفعالالتواصلعلىوالقدرةاألوبئة،لمواجهةالدوليةبالقواعد

فيونهايحتاجالتيالمعلوماتالناسومنحالشفافيةلتحقيقاألوبئةبمخاطر

.الظروفتلك

2019العالميالصحياألمنمؤشر:ثانيًا

األقل استعدادًامتوسط االستعداداألكثر استعدادًا

Source: Global health security index,  John Hopkins Bloomberg School of public Health, NTI & The 
Economist, 2019 
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ليهاتالمؤشر،هذااألمريكيةالمتحدةالوالياتتصدرتالعالمي،المستوىعلى

تساوينقاطبمجموع87المركزعلىمصروحصلت.هولنداثمالمتحدةالمملكة

.درجة39.9

ينبالعالميالصحياالمنلمؤشراإلجماليةالدرجةمتوسطأنبالذكروالجدير

.درجة100أصلمندرجة42.2حوالييبلغالعالمدول

 ت علــى مســتوى المنطقــة العربيــة، حيــث تصــدرجــاءت مصــر بالمرتبــة التاســعة

ارات المؤشـر علـى مسـتوى المنطقـة، تليهـا اإلمـهـذا المملكة العربية السعودية 

. ثم الكويت

 بـين المركـز السـابع مـنمصر علـى أما على مستوى القارة اإلفريقية، فقد حصلت

.دولة54

88

87

82

80

73

73

68

59

56

47

البحرين

مصر

قطر 

األردن

عمان

لبنان

المغرب

الكويت

اإلمارات

السعودية

2019الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر األمن الصحي العالمي عام 

Source: Global health security index,  John Hopkins Bloomberg School of public Health, NTI & The 
Economist, 2019 
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علىالصحيةاألنظمةحولأساسيةمالحظاتعدةالمؤشراستعرضوقد

:أهمهاومنالعالممستوي

7

عدم جاهزية الدول لمواجهة أحداث 

بيولوجية عالمية

ضعئ األمن الصحي على مستوى 
الدول، حيث ال توجد دولة مستعدة 

تمامًا لمواجهة األوبئة، فهناك 
.تحديات بكل دولة يجب معالجتها

عدم تخصيص معظم الدول أجزاء من 
جهة جاهزيتها لمواها لتحسين اتميزاني

األوبئة

افتقار معظم الدول إلى وجود 
ة أنظمة صحية قادرة على االستجاب

.لألوبئة 

مواجهة أكثر من نصئ الدول 
لمخاطر سياسية وأمنية من 

ة شأنها أن تقوض القدرات الوطني
.لمواجهة التهديدات البيولوجية
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الصحيةالرعايةنظملتطورالمستقبليةالتوجهات:ثالًثا

يفبعدهاوماالرابعةالصناعيةالثورةوتطوراتالتكنولوجيالتطوريسهم
مريضلتبدائلإيجادخاللمنمستقبالً،الصحيةالرعايةخدماتجودةتحسين

.المختلفةواألوبئةاألمراض
وأنمستقبالً،المتوقعةاألعمارمعدالتمنيزيدأنشأنهمنالتطوروهذا

لرعايةامجالفيالتطورتسخيرخاللمنأفضلبصحةيتمتعوناألفراديجعل
والسكريوالسمنةالتدخينمثللمشاكلحلولإيجادأجلمنالصحية
تعزيزعلىيساعدممالالرتداءالقابلةاألجهزةمنباالستفادةوغيرها،

.الصحيةالسلوكيات
سيتموالًأ:الصحيةللرعايةالمستقبليالتوجهيشكالنأساسيانعامالنثمة

كلبشتقديمهاعلىاالقتصاردونمتواصلبشكلالصحيةالرعايةتقديم
.بكرالموالتدخلالوقايةعلىأكبرتركيزمعالمستشفيات،خاللمنمباشر

كمادى،حعلىشخصلكلمفصلةالصحيةالرعايةبرامجتقديمسيتمثانيًا
بإرساليقوموابأنللمرضىبعدعنالصحيةالخدماتتقنياتستسمح

صتشخييمكنهمالذينالطبيةالخدماتمقدميإلىالشخصيةالمعلومات
منرهاوغياألشياءانترنتتقنياتعلىباالعتمادبُعد،عنالصحيةالمشاكل

.الحقيقيالوقتفيالبياناتجمعتقنيات

تلكتسهمأنالمتوقعومن
نتائجتحسينفيالتطورات

خفضمعالصحيةالرعاية
منمريضلكلالرعايةتكلفة
وتقليلالوقتترشيدخالل

التشخيصفيالخطأفرص
فيبتتسبكانتوالتيوالعالج،

علىاإلنفاقتكلفةارتفاع
تالوقفيالثلثبمقدارالصحة
.الراهن
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يةالصحوالرعايةالطبمجالفيالمتقدمةالتقنياتأهم:رابًعا

ة تساعد على تطوير منظومـة الرعايـ
ـــــث يمكـــــن للجـــــراحين  الصـــــحية، حي
استنســــــــــال األعضــــــــــاء الخاصــــــــــة 

.بالمريض
منالعديدطباعةأيضًاويمكن

الجراحيةواألدواتالطبيةاألجهزة
تسهيلعلىالطباعةهذهوتعمل

ةمنخفضاصطناعيةأطرافتطوير
ةأنسجوطباعةللمرضىالتكلفة

زراعتهاليتمبشريةوأعضاء
.باألشخاص

ااستخدامهإمكانيةإلىباإلضافة
.األسنانوتقويمطبمجالفي

الطباعة ثالثية األبعاد. 2

IoMTالطبيةاألشياءانترنت.1

اء  تقنيات إنترنـت األشـيهي تطبيق
فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية وهـــي 
بمثابــــــــة شــــــــبكة مــــــــن األجهــــــــزة 

يانــات المتصــلة التــي تستشــعر الب
. الحيوية في الوقت الحقيقي

ل وقد ازدهرت تلـك التقنيـات بفضـ
تطــــــــــوير األنظمــــــــــة الالســــــــــلكية 
المســــــتندة إلــــــى المستشــــــعرات 
وتكنولوجيـــــا النـــــانو، فأصـــــبح مـــــن

الممكــــــن ربــــــط األجهــــــزة الذكيــــــة 
ــــــــاألجهزة الطبيــــــــة  الشخصــــــــية ب
باالعتمــــــاد علــــــى المستشــــــعرات 

.الدقيقة

عبروعرضهاوتحليلهاومعالجتهاالبياناتبجمعالمستشعراتوتقوم
.البيانيةالرسومباستخدامالمستخدمواجهات

عمدخاللمنالصحيةالرعايةسبلتحسينفيدورًاالتقنياتتلكتلعب
إدارةسبلوتحسينالصحيحة،غيرالتشخيصاتوتقليلالسريريةالقرارات
.المستشفياتفيالمرضىحالةوتتبعالمزمنةاألمراض

9
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دةجديطرقًاالتقنياتتلكتقدم
حديدلتوالفعاليةبالكفاءةتتسم

الحاالتوتشخيصاألمراض
العالجخططوتطويرالمصابة،
البحوثوتطويراألوبئةومراقبة
اءوإجرالسريريةوالتجاربالطبية

أكثربشكلالجراحيةالعمليات
الطلبمعللتعاملكفاءة

الرعايةأنظمةعلىالمتزايد
.الصحية

الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي. 3

10

اممالمتطورةالحاسوبيةالقدراتعلىاالصطناعيالذكاءخوارزمياتتعتمد
تملةالمحاإلصاباتبعضالكتشافالتنبؤيةاإلمكانياتتطويرفييسهم
.الفعَالوالعالجالدقيقالتشخيصفياألطباءلمساعدةوذلك

قطاعاتفيسنويًادوالرمليار100حواليتوفيريمكن،ماكينزيلتقديراتووفقًا
الذكاءوكذلكالضخمةالبياناتعلىاالعتمادخاللمنواألدويةالطب

.البياناتهذهلمعالجةاآلليالتعلموأدواتاالصطناعي

 Computer and Machine Visionرؤية أجهزة الكومبيوتر واآللة. 4

 يــةرؤ"يـتم تــدريب أجهـزة الكمبيــوتر علـى "
ي العالم وفهم المدخالت البصـرية والـذ

ــــا، حيــــث شــــهد هــــذا  ال يعتبــــر أمــــرًا هينً
ـــــــــا وذلـــــــــك  المجـــــــــال تقـــــــــدمًا ملحوظً
ـــــــي  الســـــــتخدامها فـــــــي المجـــــــال الطب

بية للتشخيص، واستعراض الصور الط
. واألشعة

خوارزمياتالكمبيوتررؤيةتستخدم
تشخيصإجراءبهدفالصورلمعالجة

بهيقومأنيمكنممادقةوأكثرأسرع
.اعديسالمثال،سبيلفعلى.الطبيب

عايةالرتقديميمكنبحيثالوالدةأثناءالمرأةتفقدهالذيالدممقدار-قاطع
.الوالدةبعدماالنزيئبسبباألمهاتوفياتمنللحدالمناسبة

بشكل-معرفة هذا المجال األطباء في 

األشعةلعرضسريعًانموًاالمجالهذافيالتطبيقاتمنالعديدتشهد
ةالدمويواألوعيةالقلبوأمراضالعصبيةاألمراضعنللكشئالمقطعية

واألورام
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الوقتفيالروبوتاتتساعد
داالجراحالروبوتمثل-الحالي

مهامالتنفيذفياألطباء-فينشي
.الجراحيةالعملياتغرفةفي

تالروبوتاإمكانياتفإنذلك،ومع
منالصحيةالرعايةمجالفي

االستخداماتتتعدىأنالمتوقع
هاممتنفيذفيوتستمر.الجراحية

المهامهذهوتشملتنوعًا،أكثر
فحصعلىاألطباءمساعدة

ةالريفيبالمناطقالمرضىوعالج

الروبوتات. 5

فى،المستشغرفوتطهير،الطبيةاإلمداداتونقل،"بعدعنالتواجد"خاللمن
رافأطلديهمالذينالمرضىمثلالتأهيلإلعادةالمحتاجينالمرضىومساعدة

.صناعية

البياناتعلوم.6

 إن دمــــــــــج البيانــــــــــات الضــــــــــخمة
دمـة واالعتماد علـى التقنيـات المتق
مكــن لالتصـاالت وتحليــل البيانـات ي

ة توظيفهــا فــي العالجــات الســريري
إلـــــى جانـــــب توظيفهـــــا وخارجهـــــا، 

ــــــــــة  لتطــــــــــوير المنتجــــــــــات الدوائي
والطبيــة، ممــا يجعــل نظــم الرعايــة 

. الصحية أكثر كفاءة وأقل خطأً

لمـريض كما يمكن االستفادة من البيانـات فـي الوقـت الحقيقـي لتحليـل سـلوك ا
ن وهــو مــا يمكــن مــوهــو مــا يســاعد علــى التنبــؤ بشــكل أفضــل بنتيجــة األمــراض، 

لــة تقــديم العــالج الــدقيق للمــرض، والكشــئ المبكــر عنــه، بــل والوصــول إلــى مرح
.الوقاية بدال من عالج األمراض بفضل التنبؤ الدقيق

11

يصلةالطبيللروبوتاتالعالميالسوقفيهائلًانموًايحدثأنالمتوقعمن
2023عامبحلولدوالرمليار20حواليإلى
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تتزايد فرص استخدام هذه األجهـزة فـي
فمثلًــــا ال يــــتم. مجــــال الرعايــــة الصــــحية

اســــتخدام الســــاعات الذكيــــة فــــي تتبــــع
بـل يمكنهـافحسب؛ خطوات الشخص 

. أيضًا مراقبة نبضات قلب الشخص

 أصــبح هنــاك أنــواع أخــرى مــن األجهــزة
عـــض القابلـــة لالرتـــداء تتـــيح اكتشـــاف ب

أمــــراض القلــــب مثــــل الرجفــــان األذينــــي 
ـــب ـــى الطبي وإرســـال تقـــارير  مباشـــرة إل

ة المختص، باإلضافة إلـى أجهـزة لمراقبـ
الحــــــرارة، تتتبــــــع درجــــــة الــــــدم، ضــــــغط 

. ومعدل ضربات القلب وغيرها

ط، ال يتم  استخدامها  فـي مجـال الترفيـه فقـ
وإنمـــا يمتـــد اســـتخدامه ألغـــراض هامـــة فـــي 

. مجال الرعاية الصحية

 مـــن المتوقـــع أن يصـــل حجـــم ســـوق الواقـــع
زز  الممتــد بشــقيه الواقــع االفتراضــي والمعــ

مليـار 5.1في مجال الرعاية الصحية إلى حـوالي 
.2025دوالر بحلول عام 

يب وال تعــد هــذه التقنيــة مفيــدة فقــط للتــدر
ـــاة الجراحـــة  ولكنهـــا تلعـــب فحســـب؛ ومحاك

ـــــــة المرضـــــــى  ـــــــا فـــــــي رعاي ـــــــا دورًا مهمً أيضً
ـــــة الواقـــــع . وعالجهـــــم ـــــا تســـــاعد تقني فمثلً

ئ االفتراضي المرضى الذين يعانون من ضع
. البصـــــــر واالكتئـــــــاب والســـــــرطان والتوحـــــــد

ـــوفير ـــى ت ـــة الواقـــع المعـــزز عل وتســـاعد تقني
ــة الصــحي ــالزم لمتخصصــي  الرعاي ــدعم  ال ة ال

ـــا إلجـــراء عمليـــات واألطبـــاء المســـاعدين مثلً
. جراحة المخ وإعادة ربط األوعية الدموية

Wearable Devicesاألجهزة القابلة لالرتداء . 7

الواقع االفتراضي )الواقع الممتد . 8
(  والواقع المعزز

حي وتساعد هذه النوعية من التقنيات األشخاص فـي الحصـول علـى الـدعم الصـ
ة بشكل استباقي خاصة إذا ما ظهرت بعض األعـراض غيـر المطمئنـة فـي أجهـز

.التتبع الخاصة بهم

12
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بحت توفر هذه التقنيـة نسـخة رقميـة دقيقـة ألشـياء فـي العـالم الـواقعي، وأصـ

نــات مــن األشــياء  التــي تجمــع البياتقنيــة إنترنــت هــذه التقنيــة ممكنــة بفضــل 

. العالم المادي وترسلها إلى األجهزة إلعادة االستفادة منها

ــادة كفائتهــا واكتشــ اف ومــن خــالل هــذه التقنيــة يمكــن تحســين العمليــات وزي

ذلك ويمكن بعد. المشاكل قبل أن يحدث أي شيء مماثل في العالم الحقيقي

ؤدي تطبيق الدروس المستفادة من التوأم الرقمي علـى العـالم الـواقعي ممـا يـ

.إلى  مخاطر أقل بكثير ومنافع أكبر

ي تحديد وفي مجال الرعاية الصحية، يمكن أن تساعد التوائم الرقمية الطبيب ف

ــا فــي ات خــاذ احتمــاالت تحقيــق نتــائج ناجحــة لــبعض القــرارات ، كمــا تســاعد أيضً

ي ويمكن أن تسـاعد التـوائم الرقميـة فـ. قرارات العالج، وإدارة األمراض المزمنة

.تحسين تجربة المريض من خالل الرعاية الفعالة التي تركز على المريض

كــرة ، وال يــزال اســتخدام التــوائم الرقميــة فــي الرعايــة الصــحية فــي مراحلهــا المب

.لكن من المتوقع أن تكون إمكانياتها غير عادية

Digital Twinتقنية التوأم الرقمي. 9
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لم يساعد الذكاء االصطناعي والتع
ي اآللــي علــى تطــوير الطــب الجينــوم

والـذي يتـيح  اسـتخدام المعلومـات
ـــد خطـــط الجينيـــة للشـــخص لتحدي

. المناسبةالعالج 

 ـــــة علـــــى ـــــات الحديث تســـــاعد التقني
ات تحليــل بيانــات الجينــات والطفــر

الجينيــــــة التــــــي تســــــبب الحـــــــاالت 
ـــــك  المرضـــــية بشـــــكل أســـــرع، وذل
يســـاعد األطبـــاء علـــى فهـــم كيفيـــة

. أفضلحدوث األمراض بشكل 

 مس شبكة الجيـل الخـاتٌعتبر جودة
وســرعتها أمــران ضــروريان لتحقيــق
ـــــة خاصـــــة فـــــي ظـــــل  ـــــائج إيجابي نت
محاولــة زيــادة قــدرات مراكــز الرعايــة 
الصــــحية لتوفيرهــــا فــــي المنــــاطق

ر إلــى النائيــة أو المنــاطق التــي تفتقــ
الخــدمات مــن خــالل تطــوير تقنيــات

.بُعدالتطبيب عن 

 يمكـــــــــن لتلـــــــــك التقنيـــــــــة دعـــــــــم
ل مؤسسات الرعاية الصحية بشك

أفضـــــل مـــــن خـــــالل تمكـــــين نقـــــل 
ـــــــتمكن  ـــــــى ي ـــــــات  ضـــــــخمة حت بيان

رة المتخصصون من تقديم المشو
.الالزمة بشأن الرعاية  الصحية

علم الجينوم. 10

الجيل الخامس. 11

ــى بعــض األمــراض ــى عــالج الحــاالت المرضــية والقضــاء عل وتُجــرى. باإلضــافة إل
التليـئ بالفعل العديد من المشاريع البحثية التي تركز على بعض األمراض مثـل

ب الكيسي والسرطان لتحديد أفضل طريقة لعـالج هـذه الحـاالت مـن خـالل الطـ
ـــا مناســـبً. الشخصـــي ـــى تقـــديم عالجً ا ويعتمـــد الطـــب الشخصـــي باألســـاس عل

.خصائصه الجينيةللشخص اعتمادًا على 

وإنترنتناعياالصطالذكاءلتكنولوجيااألمثلاالستخدامالشبكةتلكتتيحكما
واقعالخاللمنالعالجتقديمعلىاألطباءقدرةتعزيزإلىباإلضافةاألشياء،

.بُعدعنالمرضىحالةبمراقبةالسماحمعواالفتراضيوالواقعالمعزز
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 الرعايـــــــة الصـــــــحية االفتراضـــــــية أو

الرعاية الصحية عن بعـد تشـمل أي

ى تفاعل يحدث عن بُعد بـين المرضـ

أو مقـــــدمي الرعايـــــة، باســـــتخدام / و

الـــنظم المتطــــورة مـــن االتصــــاالت 

ــــــا المعلومــــــات بهــــــدف  وتكنولوجي

ــــة  ــــادة جــــودة وفعالي تســــهيل أو زي

.الرعاية الصحية المقدمة للمرضى

االفتراضيةالصحيةالرعاية:خامًسا

علىالتقنيةهذهتساعد:

oيةالريفالمناطقفييعيشونالذينهؤالءوخاصةللمرضىأفضلوصول

.المناطقهذهفيالصحيةالخدماتمقدميلنقصنظرًاوالنائية

oاالنتقالوالسفرأوقاتتقليلخاللمنالصحية،الرعايةتكاليئمنالتقليل

ضخففيتساهمفإنهاثمومنالمستشفيات،فياإلقامةمدةوتقليل

.الصحيةالرعايةونفقاتتكلفة

oعنيبالتطبفإناألمريكيةالطبيةللجمعيةووفقًاالرعاية،جودةتحسين

نبيالوصولنطاقويعززالمرضى،رعايةجودةمنيحسنأنبإمكانهبُعد

.والطبيبالمريض

ية يمكـــن للرعايـــة الصـــحية االفتراضـــ

أن تسهم فـي وصـول المـريض أمـام 

الطبيـــــــب المناســـــــب فـــــــي الوقـــــــت 

المناســـب، بحيـــث ال يمكـــن للموقـــع

الجغرافـــــــي أو صـــــــعوبة التنقـــــــل أن 

ـــا أمـــام تقـــديم الرعايـــ ة تشـــكالن عائقً

الصــــــحية للمرضــــــى وفــــــي الوقــــــت 

.المناسب
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اإليكونيميست"مجلةأجرت"The Economist2017عامفيعالميرأياستطالع

أهملمعرفةالصحيةالرعايةقطاعفياألعمالروادأهممن400حواليمع

خالل)بالقريالمدىعلىسواءالصحةقطاعتغييرفيستسهمالتيالتقنيات

عددإلىأدناهالمئويةالنسبوتشير.(سنة25خالل)البعيدالمدىأو(سنوات5

واسعةقحقائأوحقائقستصبحالمختلفةالتقنياتأنأجابواالذيناألشخاص

.سنواتخمسخاللاالنتشار

ايةالرعفيالتقنياتأهممستقبلحولرأياستطالع:سادًسا
الصحية

20.95%

24.44%

26.43%

28.43%

28.93%

32.42%

34.66%

37.66%

38.90%

61.60%

54.37%

63.84%

60.60%

59.85%

64.34%

65.33%

71.58%

75.56%

حقائق واسعة االنتشار حقائق

.والعالجلتشخيص المرض محمولةأجهزة-المحمولةالطبيةاألجهزة

.الصحةأجهزة قابلة لالرتداء ، ومالبس ذكية لمراقبة-أجهزة استشعار صحية للمستخدمين

استخدام هذه التقنية داخل األجهزة الطبية–إنترنت األشياء

.لألنسجة، األوعية الدموية والعظامطباعة –الطباعة ثالثية األبعاد 

.الجينيةهوفقًأ لخصائصللمريضتلقي العالج المخصص-التحليل الجيني 

باء استخدام روبوتات لتأدية مهام التمريض على درجة عالية من الدقة لمساعدة األط–الروبوتات

وغيرهلتشخيص المرضستخدم استعراض البيانات الرقمية في صور واقعية تُ-الواقع المعزز

.ةالتوسع في دور الذكاء االصطناعي للتشخيص  والمتابع-في دعم القرار الطبي الذكاء االصطناعي 

.ىاستخدام الواقع االفتراضي في التدريب الطبي وتسريع تعافي المرض-الواقع االفتراضي 
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ياتالتقنأنعلىأجابواالذيناألشخاصعددإلىأدناهالمئويةالنسبتشير

نوعشريخمسخاللاالنتشارواسعةحقائقأوحقائقستصبحالمختلفة

منطورًاتأكثرتُعتبرالزمنياإلطارهذاخاللالتقنياتأنبالذكروالجدير.سنة

قدالتيةالمتالحقالتكنولوجيةالتطوراتضوءفيخاصةالسابقالزمنياإلطار

.السابقفيعلميةخياالتعُدتعلميةطفراتحدوثفيتسهم

19.45%

20.70%

26.68%

27.18%

28.43%

34.16%

39.65%

43.89%

46.38%

45.14%

55.36%

59.35%

64.84%

74.31%

74.06%

75.81%

حقائق واسعة االنتشار حقائق

-Teleالتطبيب عن بُعد  Medicine- سيتم حل نقص عدد األطباء من خالل التطبيب عن بعد
.وذلك ألخذ الرعاية الصحية في االعتبار أكبر عدد ممكن من المرضى

-Brainتقنية واجهة الدماغ والحاسوب computer interface- توصيل الدماغ والذي يعني
.البشري مباشرة بالذكاء االصطناعي

ن سيتوقئ الناس عولشيخوخة مرضا قابال للعالج استصبح -الشيخوخةبحوث حول 
.التقدم في السن

.الطباعة ثالثية األبعاد لألعضاء البشرية-أعضاء بشرية من صنع اإلنسان

عالج سوف تاألجسام إن الروبوتات بحجم النانومتر في -(تقنية النانو)أجهزة داخل الجسم 
.وتراقب الصحةاألمراض 

استخدام البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي -precision medicineالطب الدقيق
.ب الحياةلتحديد األساليب الطبية للمرضى بناءً على العوامل الوراثية والبيئية وأسالي

تصبح التقليدية ، حيث س" المستشفيات العامة"تغييرات في -إعادة تصميم المستشفى
.إلجراء مزيد من الرعاية الصحية بالمنازلالمستشفيات أصغرحجمًا 

.تعديل جينات األجنةمعالجة الحمض النووي ل-Designer babiesتصميم األطفال 
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 ،ـــا المســـتجد عـــن وضـــع األنظمـــة الصـــحية فـــي العـــالم كشـــئ فيـــروس كورون

ــار العديــد مــن  ومعاناتهــا مــن الــنقص فــي اإلمــدادات والمهنيــين، األمــر الــذي أث

ر، المخــاوف، وكشــئ عــن حاجــة األنظمــة الصــحية الحاليــة إلــى اإلصــالح والتطــوي

يص عــن وعليــه فــإن الحلــول والتقنيــات التكنولوجيــة ومنهــا  التطبيــب والتشــخ

وهـي موجـودة بالفعـل ولكنهـا غيـر مطبقـة علـى نطـاق واسـع فـي العديــد)بُعـد 

.بإمكانها أن تخفئ من ضغط هذا الوباء( من الدول

الصحيةالرعايةوأنظمةالمستجدكورونافيروس:سابًعا

الرعايةأنظمةمستقبليقتصرال

ب،فحسالجديدةالتقنياتعلىالصحية

دةالجيالصحيةالرعايةبجعليتعلقبل

الخسائرمنالرغموعلىللجميع،متاحة

اراالنتشاحدثهاالتيوالماديةالبشرية

قدنهأإالعالميًا،التاجيللفيروسالسريع

الرعايةنظمإلصالحفرصةيشكل

خدماتوتوفيرجودتهالزيادةالصحية

.للجميعمتاحةالتكلفةمنخفضة

تجد االنتشــار الســريع لفيــروس كورونــا المســ

ـــــــات  ـــــــق التقني ـــــــدعم تطبي مـــــــن شـــــــأنه أن ي

ق التكنولوجيـــة فـــي المجـــال الطبـــي علـــى نطـــا

واسع بعد أن كشفت األزمة عن أن األنظمـة 

افحـة الطبية التقليدية لم تعد مالئمـة فـي مك

ــذين شــكل ــاء والممرضــون ال ــاء، فاألطب وا الوب

الفيــــروس مواجهــــة خــــط الــــدفاع األول فــــي 

الســتخدام الطــرق المتطــورة فــيسيســعون 

.عالج المرضى

التيالجديدةالتقنياتأوسعبشكلالجمهوريستخدمأنالمتوقعمنأنهكما

علىللحصولاألطباءومكاتبالمستشفياتإلىالذهابعلىتجبرهمال

.الروتينيةالصحيةالرعاية
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ألمانيا.1

القدرةخاللمنكورونافيروسمواجهةفينجحتالتيالدولأهممنتٌعتبر

الوفياتةنسبفيالشديداالنخفاضإلىباإلضافةالعدوى،منحنىتسطيحعلى

حيثمناإيجابيًمثاالًباعتبارهاإليهايشارماوكثيراًالعالم،دولببقيةمقارنة

دةلعوذلكالفيروسهذاتداعياتيتحملأناستطاعقويصحينظامامتالك

:أسباب

oلكافةالصحيةالرعايةنظامشمول

القدرةلديهمالذينالمواطنين

بشكلالرعايةهذهعلىالحصول

.كامل

oداخلاألسرةمنكبيرعددإتاحة

وحداتفيخاصةالمستشفيات

علىقادرةكانتفقد.المركزةالرعاية

40إلىسريرألئ12مناألسرةعددزيادة

افةكوتمتلك.سريعبشكلسريرألئ

تالمستشفياسواءالمستشفيات

وغيرهااألوليةالرعايةمرافقأوالعامة

ةباإلضافالمصابينعالجعلىالقدرة

المركزةالرعايةوحداتامتالكهاإلى

.الصغيرةالمستشفياتفيحتى

oحيثهايدلبرغ،مثلبألمانيامقاطعاتفيالمبادراتمنالعديدوجود

للمرضىالصحيةالحالةلمتابعةبالمقاطعةتتجولسياراتوُجدت

فيورتدهأوتحسنوجودمدىلمتابعةبالمنازلكورونابفيروسالمصابين

.بالمستشفياتلهمالمبكرللعالجالصحيةحالتهم

oفيوالعاجلة،غيرالجراحيةالعملياتجميعلتأجيلالمستشفياتتوجيه

المستشفياتلهذهبتعويضاتبإعطاءالحكومةقامتنفسهالوقت

كلمقابلاليومفييورو560علىالحصولمثلالمحتملة،الخسائرنتيجة

.كورونافيروسجراءمحتمللمريضشاغرايبقونهسرير

ةدوليخبرات:كورونافيروسمواجهةفيالصحيةالرعايةنظم.أ
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oفينجحتحيثالفيروس،هذاعنللكشئالمختبراتمنالعديدامتالك

5اليحوإلجراءالتوجهمعيوميًاللمرضتشخيصياختبارمليونحواليإجراء

داماستخفيالتوسعأدىولقد.شهرلكلالمضادةلألجساماختبارمليون

نعالكشئإلىالوباءمنالمبكرةالمراحلفيواسعنطاقعلىاالختبارات

.المحيطينعنوعزلهمالصحيبالحجرلوضعهمالمصابينكافة

النمسا.2

الذيالصحيالرعايةنظامساعد

قوةإلىباإلضافةالنمساتمتلكه

طيحتسفيالمتخذةاالحترازيةالتدابير

بفيروساليوميةاإلصاباتمنحنى

خاللمنوذلكالمستجدكورونا

الصحيةالرعايةمنظومةتطبيق

قوميحيثالساخن،الخطعبرالمتنقلة

الخطوط،تلكعبرباإلبالغالمريض

جريتُمتنقلةطبيةوحداتإرسالويتم

ممنالمرضىلهؤالءالفحوصات

.التاجيالفيروسأعراضعليهمتظهر

خارجالبسيطةالمرضيةالحاالتإبقاءالمنظومةتلكتستهدف

دفقتضغطوتقليلالمنزلي،بالحجرالعالجتلقيومتابعةالمستشفيات،

الطبيةلرعايةلتحتاجالتيالحاالتتستقبلوالتيالمستشفياتإلىالمصابين

درةالقمعلالنهيار،الصحيالنظامتعرضتجنبإلىأدىالذياألمرالمتقدمة،

تأسيسنحوالتوجهظلفيخاصةالفيروس،تفشيعلىالسيطرةعلى

لأجمنالمركزةالرعايةبوحداتالمزودةالميدانيةوالمستشفياتالعيادات

معدالتفيمحتملةزيادةأيالستيعابالصحيالنظاماستعدادتعزيز

.اإلصابة
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فيتنام.3

احدودًتمتلكفيتنامأنمنالرغمعلى

منيزيدالذياألمر-الصينمعمشتركة

لمأنهاإال-العدوىانتشاراحتماالت

اوفقًف.اإلصاباتفيكبيرعددتسجل

جاوزتتلمالعالميةالصحةمنظمةلبيانات

نحومنهاتعافىإصابة،400المصابينأعداد

وفاةحالةأيتسجللمأنهاكماحالة،300

.الفيروسبسبب

فيروسالانتشاروقئفيفيتنامنجحت،

فيماامكانياتهامحدوديةمنالرغمعلى

قًاوفو.والطبيةالصحيةباألنظمةيتعلق

يحوالهناكالعالمي،االقتصاديللمنتدى

170نمفيتنامفيالصحيةالرعايةعلىالفردإنفاقيتضاعئأنالمتوقعمن

نمومعدلمتوسطبلغ.2027عامأمريكيدوالر400إلى2017عامفييأمريكدوالر

يستمرأنالمتوقعومن،(2015-2010)منالفترةخالل٪14.6األدويةعلىاإلنفاق

Businessلتقريروفقًاوذلك،2025عامحتىاألقلعلى٪14عند Monitor

International report2018لعام.

الحجرسياساتعلىكورونافيروسأزمةمعالتعاملفيفيتناماعتمدت

الكاملعالتتبوتنفيذاألمنية،األجهزةخاللمنتطبيقهاوقوةالصارمة،الصحي

وإنمار،مباشبشكلفقطليسبالمصابيناتصلواالذيناألشخاصلجميع

اصباألشخاالتصالمنوالرابعةوالثالثةالثانيةالمستوياتعلىأيضًا

عامةالاألماكنفيالوجهأقنعةبارتداءالمواطنينإلزامعنفضلًاالمصابين،

فيشخص10000لكلطبيبًا41بنحومقارنةفيتنام،فيشخص10000لكلأطباء

.الصينفي18والمتحدة،الوالياتفي26ووإسبانيا،إيطاليا

ثمانية ص وشخ10000ثمانية أطباء لكل 
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 تســــــببت تلــــــك األزمــــــة فــــــي إعــــــادة

االهتمـــــــام بطـــــــب األســـــــرة وزيـــــــادة 

اإلنفــــاق المخصــــص لــــذلك القطــــاع 

ة باعتبـاره خــط الـدفاع األول بمنظومــ

الرعايــــة الصــــحية مــــن خــــالل تقــــديم 

ــــل  ــــة بمــــا يقل ــــة األولي خــــدمات الرعاي

الضـــــــغط علـــــــى خـــــــدمات الرعايـــــــة 

المتقدمــــــة بالمستشــــــفيات، وبمــــــا

ـــى تحســـين ســـبليُعـــين  ـــاء عل األطب

.فحص المرضى

األسرةبطباالهتمامإعادة.1

كوروناجائحةبعدماالصحيةالرعايةنظممستقبل.ب

اتالتحديمنللعديداألزمةتلكخاللعالميًاالصحيةالرعايةنظمتعرضت

التيالضعئنقاطمنالعديدوجودعنكشفتوالتيكوروناجائحةبفعل

منيدالعدحدوثنحوالسبيليمهدبماالتقليدية،الصحيةالنظممنهاتعاني

الناجمةالمستجداتمعللتكيئمستقبالًالصحيةالرعايةمجالفيالتغيرات

بلقعليهكانتعماالصحيةالرعايةنظماختالفنحويدفعبماالفيروس،عن

.الجائحةحدوث

الطبيةبالخدماتالعاملينحماية.2

طـر باعتبارهم أكثر الفئات عرضـة لخ

اإلصــابة بــالفيروس، بفعــل ظــروف

عملهــم فــي مواجهــة المرضــى، بمــا 

يجعلهــــم مســــتنزفين وفــــي حاجــــة 

ــــة الجســــدية  ــــى الرعاي للحصــــول عل

والنفسية

ين بعــد الصــدمة، األمــر الــذي يــدفع نحــو ضــرورة تــوفير عليــات الوقايــة للعــامل

.وكذلك للمرضى في مثل تلك الحاالت الطارئة مستقبالً

األزمة وحتى بعد انتهاءها، بموجب اصابتهم باضطراب ما تلك خالل 
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 ـــــــاء ســـــــريعًا مـــــــع ـــــــئ األطب تكي

إجــــــــراءات التباعــــــــد االجتمــــــــاعي 

والعزل المنزلي من خالل محاولـة 

خــدمات الرعايــة لمرضــاهم تقــديم 

الحاجــة لزيــارات شخصــية أو دون 

وذلـــك الفحـــص بشـــكل مباشـــر،، 

اســـتبيانات اســـتخدام مـــن خـــالل

تعتمـــــــد علـــــــى تقنيـــــــات الـــــــذكاء 

األعــــــراض االصــــــطناعي لتقيــــــيم 

أو مــن خــالل تقــديم. والتشــخيص

ــر المشــورة وخــدمات  الفحــص عب

أو من خالل التطبيقاتالهاتئ

بعدعنالصحيةالرعاية.4

 علـــى دفـــع قـــد يشـــجع الفيـــروس

ــــة نحــــ و الــــنظم الصــــحية التقليدي

يـات التوسع في االعتماد على تقن

ــ ات جديــدة، مثــل االســتعانة بتقني

ــــــــــــذكاء  ــــــــــــي االصــــــــــــطناعي ال ف

اء والعـالج، وكـذلك بنـالتشخيص 

ــــــــــة   نظــــــــــم معلومــــــــــات متكامل

لمشـــاركة وتحليـــل البيانـــات مـــن

االت أجل التنسيق واالستجابة لح

.الطوارئ

المتقدمةالتقنياتعلىاالعتماد.3

ـــة  ـــتالذكي ـــر االنترن ـــيح الفرصـــة لتوســـيع نطـــاق تقـــديم الخـــدم. أو عب ات ممـــا يت

م الخـدمات للجميع وبما يغير نمط تقدير القيمة المالية لتقـديالصحية واتاحتها 

.الطبية، وبما يخفض من تكلفتها
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مصرفيالصحيةالرعاية:ثامًنا

هاكفاءتورفعالصحيةالرعايةمنظومةلتطويرالجهودمنالمزيدمصرتبذل

إطالقخاللمنوذلكللمواطنين؛المقدمةالخدماتجودةبمستوىواالرتقاء

قوائمعلىللقضاءالرئاسيةالمبادرةأبرزهاالصحيةالمبادراتمنالعديد

مراضواألسيفيروسعلىللقضاءالرئيسومبادرةالحرجة،للتدخالتاالنتظار

.المصريةالمرأةصحةلدعمالرئيسومبادرة،(صحةمليون100)الساريةغير

الصحيةالرعايةتوفير2021\2020-2019\2018المصريةالحكومةعملبرنامجيتضمن
:إلىالبرنامجهذايهدفحيثالشاملة،

oالشاملالصحيالتأمينمناألولىالمرحلةتطبيق.

oالصحيةالمنشآتتطوير.

oاألطفالوألبانواألمصالالطبيةاألدويةتوفير.

oواللقاحاتاألدويةمنالذاتياالكتفاءنسبةزيادة.

oالوبائيالكبديااللتهابمكافحة.

oالدولةنفقةعلىالمواطنينعالج.

والتيالشاملالصحيالتأمينمنظومةإطالقعناإلعالنتم،2019إبريلفي

فيةالمنظوممناألولىالمرحلةتطبيقمناالنتهاءوتممراحلستمنتتكون

2019عامبنهايةبورسعيدمحافظة

التأمين الصحي 
لجميع الموطنين

التمويل 
المستدام 

الشراكات بين 
القطاعين العام 

والخاص

تحسين جودة 
الخدمات الصحية

حماية متلقي 
الرعاية الصحية

ة مجمممال الرعايمممفمممي وزارة الصمممحة والسمممكا  األساسمممية لرؤيمممة الركمممائز تتضممممن 

:الصحية االتي
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يفوتتمثلالتحدياتبعضتواجهتزالالأنهاإالالمبذولة،الجهودمنوبرغم:

oىإليؤديأنشأنهمنوالذيللرقابةالخاضعوغيرالسريعالسكانيالنمو
.الصحيةالرعايةلتحسينالحكوميةخططعرقلة

مصرفيالصحيةالرعايةمنظومةتحديات.2

1.14

0.82 0 0.80
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0.80

1.00

1.20

2014 2015 2016 2017 2018

في مصر( شخص1000لكل )عدد األطباء 

.2020بيانات البنك الدولي، : المصدر

25

oالموقعـةالـدوليُلـزموالذي2000لعام"أبوجـا"إعالنعلـىمصـرتوقيـعورغـم
معدالتأنإالالصـحةلقطـاعللدولـةالعامـةالموازنـةمـن%15بتخصـيص

،اآلنتىحالمستهدفةالنسبةلتلكتصللممصرفيالصحةعلىاإلنفاق
إلجمالي2020/2019عامموازنةفيالصحةقطاعمخصصاتبلغتحيث

.%4.64نحوالمصروفات

o يعـــاني النظـــام الصـــحي مـــن
نقص أعـداد األطقـم الطبيـة؛

ــات وزارة الصــ حة فوفقــاً لبيان
ر ، تبلـــغ نســـبة تـــواف2018لعــام 

طبيـبفي مصر نحـو األطباء 
، فــي شــخص1284واحــد لكــل 

ـــغ متوســـط نصـــيب حـــين يبل
شـخص للطبيـب نحـو 1000كل 
فــي 1.06فــي ألمانيــا، ونحــو 4.24

الشــــــرق األوســــــط منطقـــــة 
1.57ونحو وشمال أفريقيا 

مصرفيالصحيةالرعايةتعزيزفرص.3

وشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالطبيةلألجهزةسوقأكبرخامسمصر
.فيتشوكالةلتقديراتوفقًاإفريقيا،

البنيةرلتطويالمخصصالحكومياالستثماروتزايداالقتصادية،اإلصالحاتقوة
زايدتمعالصحي،القطاععلىاإلنفاقوزيادة.العامةالمرافقوشبكةالتحتية
.الصحيةالرعايةمنظومةتطويرفيكشريكالخاصالقطاعدورأهمية

أحديشكلماوهوالعالمية،بالمعدالتمقارنةالمحليةالعمالةأجورانخفاض
.األجانبللمستثمرينالمميزات

مثلالدولمنللعديدكوروناجائحةأزمةخاللطبيةمساعداتمصرتقديم
تغلةمساألفريقية،الدولوبعضاألمريكيةالمتحدةوالوالياتوالصينإيطاليا
والمعداتالطبيةالكماماتتوفيرأجلمناألنسجةصناعةمجالفيتقدمها
الوقائية

التمريضمتوسط نصيب الفرد من خدمات ويبلغ 2017عام وذلك خالل عالميًا 
.شخص680نحو عضو هيئة التمريض واحد لكل في مصر 
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ومراقبةالمتابعةلتسهيلعليةإليجاد:مصرفيالمركزةالعنايةخدماتميكنة

السريعةالخدماتبتوفيرالخاصةاإلجراءاتوسالمةالمعلوماتدقة

حةالصلقطاعجغرافيةخريطةبإعدادوالسكانالصحةوزارةياموق،للمواطنين

مواطنينللالمطلوبةاالحتياجاتلتحديدالصحيةالخدماتكلتتضمنمصرفي

.الصحةمجالفي

خاللمنالصحة،بوزارةوتكنولوجيةمعلوماتيةأساسيةبنيةإنشاء

انوالسكالصحةووزارةالمعلوماتوتكنولوجيااالتصاالتوزارةبينالتعاون

Smartشعارتحتالصحيةالرعايةتطويرمؤتمرانعقادبوتبلورت

Health…Better Life،الخدماتلتقديم"المواطنكارت"تنفيذإلىباإلضافة

نالتأميقانونإصدارمعبالتوازيوذلكالصحي،بالتأمينالخاصةالصحية

.الصحي

لتحولاعنالبرنامجذلكيعبرحيث:الشاملالصحيالتأمينمنظومةتطبيق

مخاطرمنالقادرينغيرحمايةخاللمنمصرفيالصحيةالرعايةمنظومةفي

سواءماليةأعباءأيتحملدونكاملةصحيةتغطيةلهمفتوفرالمرض،

مدمعترقمينظامخاللمنالمنظومةفيالتسجيلويتم.العالجأوبالكشئ

وينتكويتم،االداريةالرقابةهيئةقبلمناعدادهاتمموحدةبياناتقاعدةعلى

الجمهوريةمحافظاتجميعالمشروعويغطي،فردلكلالكترونيطبيملئ

.2032عامبحلول

حيث،ياإللكترونالعالجأي"بُعدعنالصحيّةالرعايةخدماتتطبيقامكانية

Careبُعدعنالعالجمحطةتعمل Centralإلكترونيطبيسجلخاللمن

التاريخيةيةالصحالبياناتعلىتحتوىوالتيللمريضاإللكترونيةالملفاتيعرض

يةالرعالتلقىبعدهاالمريضوينتقل.والخصوصيةاألمنبمعاييروتلتزم

ءاألطبابينمرئيتفاعلياتصالإجراءمنيتمكنثمالمناسبة،الصحية

VIRTUALتقنيةطريقعنالتشخيصوحداتفيواألخصائيين EXAM ROOM،

Medicalاإللكترونيالطبياللوحيالجهازوجودبجانب Tabletمنيتمكنوالذي

رعبمعهموالتحدثالصحيةالرعايةومقدمياألطباءرؤيةمنالمريضخاللهما

.الشاشة

:مصرفيالصحيةللرعايةالمستقبليةالتوجهات.4
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عنالصادرةالتقديراتتشير

منأنهإلىفيتشمؤسسة

االنفاقحجميصلأنالمتوقع

ىالمصرفيالصحيةالرعايةعلى

االجماليالناتجمنكنسبة3.11%

.2024عامالمحلي

86منالواحدللفردالصحةعلىاإلنفاقيصلأنذاتهالوقتفيالمتوقعمن

أمريكيدوالر147و2023عامبحلولأمريكيدوالر117إلى2018عامفيأمريكيدوالر

.2028عامبحلول

لمحلياالناتجمنكنسبةالصحيةالرعايةعلىاإلنفاقيشهدأنالمتوقعومن

.2023عامبحلولتراجعًااإلجمالي

4.64
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الي  في االنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي االجم

2023-2016مصر خالل الفترة من 

:مصرفيالصحيةالرعايةعلىاالنفاقمستقبل.5

Source: Fitch Solutions, (2020)

تدفعوالتيكوروناجائحةحدوثتفترضلمالتقديراتتلكأنبالذكرجدير

%100بنسبةالصحةقطاععلىاإلنفاقمُخصصاتزيادةإلىالمصريةالحكومة

منظومةتحسيننحوالتوجهيعكسبما،2021/2020الماليالعامموازنةخالل

.بهاللعاملينالدعموتوفيرالصحيةالرعاية
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47
تريليون
دوالر

25
تريليون
دوالر

800
مليون 

فرد

10،2%

حجم اإلنفاق العالمي على 
2040الصحة سنويًا بحلول عام 

ية اإلنفاق على الرعاية الصح
ج العالمية كنسبة من النات
م المحلي اإلجمالي بحلول عا

2023

ج الخسائر المقدر أ  يتعرض لها النات
المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام

لى تكلفة اإلنفاق عارتفاع نتيجة 2030
الصحة

من % 10عدد من ينفقو  أكثر من
دخولهم على الصحة في الوقت 

مليو  فرد 100وحوالي . الراهن عالميًا
منهم ال يتحملو  هذا اإلنفاق 
ويدفعهم إلى الفقر المدقع

190
الئ

شخص

ة عدد الوفيات المتوقعة في قار
لى أفريقيا ما لم يتم السيطرة ع
جد تفشي فيروس كورونا المست

بها

الصحيةالرعايةعنوأرقامحقائق:تاسًعا
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2019التقديرات جاءت قبل حدوث جائحة فيروس كورونا المستجد في نهاية عام *

Sources: 
Deloitte Insights, (2019), 2020 Global Healthcare Outlook
World Health Organization, (2020),Press Release
World  Economic Forum, (2019), Health and Healthcare in the Forth Industrial Revolution, 
Global Future Council on the Future of Health and Healthcare 2016-2018.
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الصحيةالرعايةمستقبلعنقالواعاشًرا

ق النفاذ إ  جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إال بتحقي»

إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة، وبناء مشاركات وتحالفات بين 

الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضما  توفير الدواء

اآلمن والفعال للجميع، وتعزيز أطر التعاو  الدولي في مواجهة 

«الطوارئ واألزمات الصحية

مم الرئيس السيسي في اجتماع الرعاية الصحية الشاملة في األ
2019المتحدة 

نه إ  الذكاء االصطناعي إذا تم استخدامه بشكل صحيح، فإ»

راض سيحسن النتائج بشكل كبير للمرضى المصابين بأم

«  خطيرة على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة

تدى ، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل خالل المنبيتشايسوندار
دافوساالقتصادي العالمي في 
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