
 عاجل|د. سحر نصر: البنك الدولى یدعم تطویر قطاع الصحة فى مصر بأكثر من نصف

 ملیار دوالر

 وزیرة االستثمار والتعاون الدولي :موافقة البنك تعكس ثقته المطلقة فى األولویة التى یحتلها

 قطاع الصحة لدى القیادة السیاسیة في مصر

 المشروع الجدید سیجرى حمالت واسعة في أنحاء الجمهوریة علي نحو 35 ملیون<<
 مواطن.. وسیساعد في تعزیز جودة خدمات الرعایة الصحیة األساسیة في 600 وحدة صحیة و 27

 مستشفى في 9 محافظات

 صرحت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، بأن

 المجلس التنفیذى للبنك الدولى بواشنطن وافق باإلجماع الیوم على دعم خطة الدولة لتطویر قطاع الرعایة الصحیة
 بقیمة ٥٣٠ ملیون دوالر، موضحًة أن قرار البنك الدولى فى هذا التوقیت المهم یعكس ثقته المطلقة فى األولویة التى
 یحتلها هذا القطاع الحیوى لدى القیادة السیاسیة في مصر ، واقتناع البنك بجدیة وفعالیة اإلصالحات التى تتخذها

  .الحكومة إلحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعایة الصحیة، وبشكل یتواكب مع تطلعات الشعب المصرى

 وذكرت الوزیرة أن هذا یعد أكبر دعم من نوعه یقدمه البنك لمصر فى مجال الصحة، وأنه سیركز على

 محاور محددة تمثل أولویة لمصر وهى تطویر مختلف أوجه خدمات الرعایة الصحیة بما فى ذلك الرعایة الصحیة
 األولیة والمجتمعیة، وتعزیز الخدمات المقدمة لتنظیم األسرة، ودفع الجهود العالجیة والوقائیة المكثفة والمتعلقة
 وكذلك رفع القدرات المؤسسیة للدولة لضمان استدامة االصالحات الجاریة لتطویر القطاع ،C بمكافحة ڤیروس

 الصحى، وذلك لدعم اجندة تحویلیة قویة في قطاع الصحة وذلك لوضع حد لفیروس التهاب الكبد الوبائي سي في مصر
 ، فحتي االن عالجت الحكومة ما یقرب من ملیوني مواطن (بشكل أساسي ، ألولئك الذین یدركون انهم مصابون ) لكن

 المالیین االخرین ال یعرفون انهم مصابون، وبالتالي یجب تحدیدهم و معالجته، ولذلك سیجري المشروع الجدید
 حمالت واسعة النطاق في كافة انحاء البالد لنحو 35 ملیون مواطن بالغ، وسیتم إحالة أي شخص مصاب بالعدوي الي

 العالج المجاني (حوالي 1.5 ملیون حالة) ، كما سیدعم المشروع اول فحص شامل لمحددات االمراض غیر  المعدیة
 (ضغط الدم ، مستوي السكر بالدم و مؤشر كتلة الجسم )، وسیساعد المشروع في تعزیز جودة خدمات الرعایة الصحیة

 األساسیة في 600 وحدة صحیة و 27 مستشفى في 9 محافظات هى ( اإلسماعیلیة – السویس – شمال سیناء – جنوب
 سیناء – قنا – األقصر – اسوان – اإلسكندریة – مطروح ) وهي محافظات المرحلة االولي من  قانون التأمین الصحى

 .الجدید

 و أوضحت الوزیرة الي أن المشروع سیعزز األنشطة التي تهدف الي الحفاظ علي امدادات الدم األمنه للسكان

 وسیوفر المساعدة الالزمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة ،Hepatitis C للحد من واحدة من اعلي مصادر العدوي

 الصحة و السكان من حیث فحص جمیع أكیاس الدم بأحدث التقنیات للكشف عن العدوي المنقولة بالدم (ملیون كیس دم
 سنویا) و استكمالها و استبدالها لألسطول الحالي من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، و سیتم شراء 30 وحدة تبرع

 بالدم جدیده و 15 سیارة لنقل الدم لدعم االسطول الحالي

 واكدت الوزیرة أن تلك المحاور تتسق تمامًا وتعزز من االستراتیجیة الوطنیة إلصالح قطاع الصحة، وما 

 وقانون التأمین الصحى C اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة على هذا الصعید، خاصًة ما یتعلق بمكافحة فیروس

  .الشامل، واألولویات الوطنیة خالل الفترة القادمة بما في ذلك تحسین نوعیة الخدمات الصحیة في كافة المحافظات



 

 و أشارت الوزیرة إلى أن قرار البنك یجسد مجددًا الدعم الكامل من جانب البنك لجهود االصالح االقتصادي

 واالجتماعي في مصر، واتفاقه التام مع الرؤیة المصریة بأن االصالحات االقتصادیة الكلیة تستلزم كذلك اصالحات

 موازیة تستهدف تعزیز شبكات الحمایة االجتماعیة للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطویر شامل لمنظومة الخدمات
 االجتماعیة وعلى رأسها قطاعي التعلیم والصحة، منوهًة في ذلك بموافقة البنك الدولي منذ اسابیع قلیلة على تقدیم دعم

 الستراتیجیة التطویر الشامل للتعلیم قبل الجامعي قیمته نصف ملیار دوالر، وهو ما یعكس حرص مجموعة البنك

 .الدولي على أن تكون شریكًا تنمویًا حقیقیًا لمصر في مختلف القطاعات






