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االهداف العامة للمبادرة

الشأنسنوات وفقًا لتوجيهات الرئيس فى هذا 3ظهور قوائم انتظار جديدة وذلك لمدة نع م

:المباشرة االهداف

:األهداف غير المباشرة

 من مصدرقواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحى لمنع اإلنفاق على نفس التدخل من أكثرتوحيد

إنقاذ حياة آالف المواطنين نظرا لخطورة تلك التدخالت

اتبعض الحاالت ألكثر من ثالث سنوتقليل مدد االنتظارإلجراء التدخالت التى وصلت في

كاهل األسر المصرية والحد من الفقرنتيجة المرضتخفيف العبء المادى عن

الصحى الشامل عن طريق تأهيل القطاع الطبى للتأمينالمبادرةتستهدف الدولة من خالل
لخدماتتعزيزالتنافسية فى جودة ا-فصل التمويل عن تقديم الخدمة –اختبارالئحة أسعار الخدمات 

التكامل والتشارك بين القطاع الحكومى واألهلى والخاص لتقديم الخدمة

إعادة هيكلة وحوكمة اإلنفاق الصح



1

قلب مفتوح

يشمل كل عمليات القلب المفتوح

2

ةقلبيقسطرة 

فسطرة عالجية مع تركيب دعامات عادية 

اودوائية  وموافات التامين الصحى 

3

جميع اجراءات المخ واالعصاب

واعصابمخ 

4

مخيةقسطرة 

جميع حاالت القساطر المخية 

5

عيون

جميع حاالت المياه البيضاء والشبكية 

والقرانية 

6

عظام 

–الحوض –الركبة –الفخذ ) مفاصل 
منظار الركبة المرتبط –الكتف بالخاطايق 

بمسامير

8

كلى

حاالت زرع الكلى من لجان الكلى 

9

كبد

حاالت زرع الكبد من لجنة الكبد

10

قوقعه

زرع القوقعة من لجان زرع القوقعة 

7

جيع اجراءات االورام سواء من لجنة 

االورام او من اى تخصص جراحى اخر 

اورام



1

مفتوحقلب 
5595

2

ةقسطرة قلبي
33462

3

مخ واعصاب
3317

4

قسطرة مخية

1

6

عظام

2954

7

اورام
3358

8

كلى
23

9

كبد
61

10

قوقعه
865

5

عيون
47060



من اللجنة او اصدار التقرير الطبى  
التوصية الطبية من التخصصات التى ليس

لها لجان 

الجودة 

المتابعة والرقابة من 

الغرفة المركزية للتامين الصحى برئاسة الهيئة 

والغرفة المركزية للوزارة 

عمل االجراء بالمستشفى حالة القرار

(ثم تم االجراء –جارى ) 

(لم يتم التواصل مع المريض) 

واالسناد على التسجيل على المنظومة 
لقواعد التحويل مستشفى طبقا 

( جديد) على المستشفيات حالة القرار 

عناصر المنظومة



عرض المريض على اللجنة

( قرار طبى ) 

اواالستشارى او االخصائى للتخصصات التى ليس لها لجان

(توصية) 

االسناد

يات المستشفى طبقا لقواعد االسناد على المستشفاختيار 
-4الجامعة -3الحكومة  -2التأمين الصحى -1

)  الشرطة والقوات المسلحة -6الخاص  -5التعليمى  
(موفقة مدير الفرع التسجيل 

على واالحتفاظ به يحتوى ملف للمريض فتح 

(االصل إلطالع) صورة البطاقة  -1

اصل القرار الصادر من اللجنة -2

المريض على منظومة قوائم االنتظار بيانات تسجيل 

مع التاكيد على رقم التليفون

والتشخيص اختيار االجراء الطبى 

مطابق لما جاء فى القرار الطبى او 
التوصية 

المراجعة واالعتماد

القرار واعتمادة من مدير طباعة 
العيادة وتسليم القرار المميكن فقط 

للمريض

مراحل اصدار القرار المميكن
القرار المميكن



صورة القرار المميكن



طباعة القرار واالعتماد 

واالعتمادطباعة القرار 

ى مع توقيع مدير العيادة عل( يجب مالحظة تاريخ القرار) يتم طباعة القرار اول مرة 

القرار الطبى قبل اعتمادة للقرار الممكن 

البدل القاقد

ل قبل وارفاق صورتة مع الطلب واالحتفاظ به لدى المسجمحضر بقسم الشرطةيتم عمل 

اعتماد مدير العيادة

تغير القرار او تعديل بيانات

يجب حذف القرار القديم وانشاء جديداالجراء خطأ  او الرقم القومى خطأفى حال ان

(العنوان –التليفون –االسم ) فى حال وجود بيانات خطأ 

فى حال تغير حهة العالج من مستشفى الى اخرى



متابعة حالة القرار



THANK YOU


