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التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان  لما كان الهدف ا�ساسي للدولة هو تحقيق 
ومتاحة  الجودة  عالية  ووقائية  عالجية  خدمات  بتوفير  االهتمام  خالل  من  المقدمة  الخدمات  جودة 

لجميع المصريين القادرين وغير القادرين .

الصحة  محور  أهداف  أهم  ضمن  من  واحدة  هي  الشامل  الصحي  التأمين  منظومة  أن  وحيث 
والبحوث  الخدمات  مجال  في  رائدة  مصر  ولتكون   ،  ٢٠٣٠ مصر  رؤية   - المستدامة  التنمية  باستراتيجية 

الصحية والوقائية عربيا وأفريقيا. 

بدأ تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل علي أرض الواقع بهيئاته الثالث والتي تعد بمثابة ثالثة أذرع 
للمنظومة يعملون علي قدم وساق.

فالهيئة العامة للرعاية الصحية ( GAHC ) مسئولة عن توفير خدمات الرعاية الصحية ، والهيئة العامة 
للتأمين الصحي الشامل (UHI-A) هي الهيئة التمويلية للمشروع ، أما الهيئة العامة لالعتماد والرقابة 

الصحية ( GAHAR ) فهي مسئولة عن ضمان االلتزام المستمر دون انقطاع.

و بموجب قانون ٢ لسنة ٢٠١٨ فإن الدور المنوط بهيئة ا³عتماد والرقابة الصحية هو إصدار معايير صحية 
الرعاية الصحية (االسكوا) وفق¹ للمواصفات  الدولية لجودة  قياسية والحصول على إعتماد الجمعية 

والمعايير الدولية.

لذا كان الهدف الرئيسي لهيئة االعتماد والرقابة الصحية متماشيا مع الهدف العام لمشروع التأمين 
بجمهورية  لها  المستمر  والتحسين  الصحية  الخدمات  مخرجات  جودة  ضمان  وهو  الشامل  الصحي 
وتنظيم   ، ومعتمدة  محددة  لمعايير  وفقا  التأمينية  الخدمة  تقديم  وتنظيم  ضبط   ، العربية  مصر 
القطاع الصحي بما يضمن نزاهته واستمراره وتحسين جودته والعمل على توازن مصالح المتعاملين 

فيه.

ا�عتماد الدولي لمعايير المستشفيات : خطوة نحو مستقبل وحياة صحية أفضل. 

نتيجة  وكانت  الصحية  الرعاية  لجودة  الدولية  الجمعية  تقييم   ،  ٢٠٢١ المستشفيات  معايير  إجتازت 
قد  الصحية  والرقابة  لÂعتماد  العامة  الهيئه  معايير  أن  النهائي  التقرير  ونص   ،  ٪  ٩٨ النهائية  التقييم 
بالثناء  وجدير  رائع  إنجاز  ذلك  واعتبرت  والتطوير  ا³عداد  عملية  في  ا³سكوا  مبادئ  كثب  عن  اتبعت 

والتقدير.

وقد صيغت هذه المعايير بعناية لننهوض بالوضع الحالي للرعاية الصحية بمصر نحو رؤية مصر ٢٠٣٠ ، 
الدولية والتزامها  المعايير  للتأكد من تطابقها مع جميع  الدولية  بالمعايير  كما تمت مقارنتها بدقة 
بالقوانين واللوائح المصرية وتالئمها مع الثقافة المصرية. وبذلك تكون المعايير حافًزا ³حداث التغيير 
المنشأت  عبور  رحلة  وستؤدي  مصر.  في  الصحية  الرعاية  وممارسة  ثقافة  من  كال  في  والتحسين 
الصحية خارطة طريق المعايير من أجل الحصول على إعتماد الهيئة العامة لÂعتماد والرقابة الصحية 
تحدًيا كبيًرا للعمل بشكل تعاوني من أجل تحسين جودة ا�داء في مرافق الرعاية الصحية وتحقيق 

رعاية صحية عالية الجودة وأكثر أمانا لجميع المصريين.
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