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�أكرث ق�صايا �خل�صخ�صة �إثارة للجدل يف م�صر
�لتاأمني �ل�صحي �جلديد..

مر ما يقرب من 13 عاًما منذ بداأت اإرها�صات م�رشوع التاأمني ال�صحي اجلديد، وما زال اجلدل قائًما بني 
الرف�ـــض والقب�ل. وبينما يكاد املخا�ض الط�يل اأن ي�ؤتى نتائجه، مـــا زال امل�رشوع ال�صخم ـ الذي مل 
يعد جمرد م�رشوع خدمي للتاأمني ال�صحي، بل حت�ل مللف �صيا�صي ـ حماًل للجدل بينما تتحرك م�ص�داته 
ـ التـــي قاربت ال�صت ع�رشة ـ بني اأروقة وزارة ال�صحة، وجمل�ض الدولة، وجلان عليا تت�ىل التعامل مع 

م�اده املختلف عليها.

حتقيق: حنان حجاج
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وبينمـــا مل تنجح مظلة التاأمـــن يف تقدمي خدماتها �ســـوى لـ%54 فقط 
مـــن ال�سعب امل�ـــري، ومـــا زال %46 مـــن ال�سكان ـ ما بـــن فقراء 
واأغنياء ـ يتدبرون عالجهم باأنف�سهم، توؤكد الإح�سائيات اأن %85 من 
امل�ريـــن يلجئون للدولة للعالج، والن�سبة الباقية تتكفل بعالج نف�سها 

يف م�ست�سفيات القطاع اخلا�ص والعالج باخلارج.
مـــا زال التمويـــل والعدالة يف تقـــدمي اخلدمة وكيفيتهـــا ملفات تنتظر 
احل�ســـم، بينما ت�ستعد جلنـــة فنية عالية امل�ستوى لتقـــدمي م�سودة جديدة 
للم�روع، وامل�سانـــدون له ينتظرون باأمل اأن يخـــرج القانون للنور 

قريًبا جًدا.  
الرف�ص والقبول وبينهما حتفظات فريق ثالث هو التو�سيف الأكرث دقة 

الآن للحالة يف م�ر جتاه م�روع التاأمن ال�سحي اجلديد. 
يف هذا امللف نر�سد مًعا كافة وجهات النظر يف انتظار ما �ست�سفر عنها 

الأ�سابيع القليلة املقبلة جتاه امل�روع. 
يف دي�سمـــر املا�سي خرجت اآخر م�سودة من م�ـــروع قانون التاأمن 
ال�سحي ال�سامل يف طريقها ملجل�ص الدولة ملراجعتها قانونًيا، واإبداء 
مالحظـــات املجل�ص على مواد القانون قبل حتويله ملجل�ص الوزراء ثم 
ملجل�ـــص ال�سعب للموافقة عليه، وبالتايل �ريـــان مواده. لكن مفاجاأة 
اأخـــرى جديدة كانت يف انتظـــار القانون، حيث اأبـــدى جمل�ص الدولة 
حـــوايل 14 مالحظـــة قانونية ود�ستوريـــة على مواد القانـــون ـ التي 
تقرتب من الثالثـــن مادة ـ وبالتايل عاد القانون للوزارة، وبالتحديد 
اللجنة امل�سكلة من كبار امل�سئولن بوزارة ال�سحة واخلراء القانونين 

واملالين بها للتعامل مع تلك املالحظات.
مالحظـــات جمل�ص الدولة بداأت مـــن فرتة الع�ر �سنـــوات التي حددها 
القانون كفرتة انتقالية بن القانـــون القدمي والتطبيق ال�سامل للقانون 
اجلديد، معترة اأن هذا ازدواًجـــا يف تقدمي اخلدمة التي بداأت بالفعل 
يف حمافظـــة ال�سوي�ـــص ـ كاأول حمافظـــة تطبـــق النظام اجلديـــد ـ وبن 

حمافظات اأخرى رمبا تنتظر ع�ر �سنوات كاملة 
حلن و�ســـول القانون اجلديـــد مبظلة التامن 
اجلديـــدة ل�سكانها، معترة هـــذا اإخالًل مببداأ 
تكافـــوؤ الفر�ص التـــي كفلهـــا الد�ستور جلميع 

املواطنن. 
ا،  ومـــن التحفظات اجلديـــرة باملالحظة اأي�سً

ظلـــم القانون لبع�ص الفئـــات ذات الدخول املتدنية لو 
مت العمل مببداأ الأخذ باملتو�سط لالأجر التاأميني ال�سهري 

لعـــدة فئات من املجتمع، حيـــث �سيتعامل 
مبتو�ســـط اأجـــر تاأميني يدفعه 

املواطنـــون، بينمـــا هناك فئـــات متدنيـــة الدخل قد يفـــوق متو�سط ما 
�سيدفعونه من ا�سرتاك قيمة دخلهم ال�سهري بالكامل. 

اأمـــر اآخر اأ�سار اإليه تقرير جمل�ص الدولة، وهو غمو�ص وعدم و�سوح 
حزمة اخلدمات التي �سيقدمها القانون للم�سرتكن فيه، والكتفاء باأن 
هذا �سيكون بناًء على قرار ي�سدر من رئي�ص الوزراء، وطالب املجل�ص 
باأن ي�سمل القانون حتديًدا لتلك اخلدمات وعدم تركها لوقت لحق، اأو 

لقرار لحق على �سدور القانون. 
كمـــا عار�ص املجل�ـــص ما ن�ص عليه القانون من وجـــوبـ  بل واإجبار 
ـ جميـــع فئات املجتمع على الدخول حتت مظلـــة هذا القانون، وهو ما 
يتعار�ـــص مع مبداأ احلريـــة ال�سخ�سية للمواطـــن يف اختيار اأين وكيف 
يعالج؟.. بـــل �سيلزم فئات معينة لها هيئاتهـــا اخلا�سة التي تخدمها، 
كرجال القـــوات امل�سلحة وال�رطـــة وحتى النقابـــات، يف ال�سرتاك 

ودفع قيمة اخلدمة التاأمينية تلك بينما هي ل حتتاجها. 
وبخالف عـــدد اآخر من التحفظـــات على بع�ص املـــواد التي تنظم عمل 
التاأمـــن ال�سحي، تظـــل بع�ص امللحوظـــات ـ خا�ســـة املتعلقة بعالج 
غـــر القادرين ـ الأكرث �سخونة، فقد اأ�ســـار املجل�ص اإىل ن�ص املادة 8 
واملـــادة 9 اللتن تتحدثان عن حتديد ا�ســـرتاك غر القادرين مببلغ 15 
جنيًها تتـــوىل الدولة دفعه عن هوؤلء، واعترتـــه غر كاٍف، وطالبت 
بـــاأن يكون هـــذا ال�سرتاك م�ساوًيـــا للحد الأدنى مـــن متو�سط ا�سرتاك 
الفئـــات الأخرى حتى ل يتم حتميل قيمـــة اخلدمة على املواطنن الذين 
يدفعون ا�سرتاكهم، بينما املفرت�ـــص ـ طبًقا لفل�سفة القانون ـ اأن يكون 
عـــالج هـــوؤلء بالكامل على نفقـــة الدولة ح�سب ما اأكـــده امل�سئولون، 

ا.  واأ�سار اإليه الرئي�ص يف معظم خطبه، ويف برناجمه النتخابي اأي�سً
كالم امل�ؤيدين

امللحوظـــات والعـــودة بغـــر انت�سار مل تثـــن ـ رغم ذلـــك ـ امل�ساندين 
للم�ـــروع عـــن تاأكيد مدى جودتـــه، واحتياج املجتمع لـــه. د. �سعيد 

راتبـ  الرئي�ص احلايل للهيئة العامة للتاأمن ال�سحيـ  واأحد الأع�ساء 
الفاعلن يف �سياغـــة واإعداد القانون اجلديد، اأ�سار اإىل اأن 

تلك امللحوظات تظل رغم ذلك جديرة باإعادة النظر 
كما يقـــول، بينما رف�ـــص متاًما ما حدث 

من كالم حولهـــا وو�سول الأمر 
لو�سائل الإعالم قائاًل: رمبا 

مل يكن من املفيد الإعالن 
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الآن عـــن ملحوظـــات اأو حتفظات حول القانون، فنحـــن ما زلنا نعمل 
عليه واللجـــان املتخ�س�سة ما زالـــت حتاول الو�ســـول ل�سيغة نهائية 
ميكـــن العتماد عليهـــا متاًما، وحتـــى الآن اأعددنا اأكـــرث من ع�رين 
م�ســـودة �سنقدم منها يف النهاية م�سودة متكاملة تدخل جمل�ص الوزراء، 
ثـــم تاأخذ طريقها ملجل�ص ال�سعب للموافقة عليها كقانون نهائي للتاأمن 
ال�سحي. ولكن رغم ذلك هناك م�سئولون و�سحف كثرة عر�ست ملواد 
القانون، فاأي قانون هو الـــذي �سيحال للمجل�ص، خا�سة اأن حتفظات 
جمل�ـــص الدولة واخلراء ـ وحتى الراأي العـــام ـ و�سلت حلد معار�سته 
اأمـــام الق�ســـاء ويف وقفات احتجاجيـــة؟. ما يحدث مـــن �سهور جتاه 
عر�ص م�سودات ومواد مـــن القانون اأمر كان يجب األ يحدث، فاأغلب 
ما ُعر�ص غر حقيقي، والـــكل يتحدث بال معرفة، وهو ما اأثار اللغط 
والكالم الغريب، واأنا اأوؤكد اأن القانون الذي نعمل عليه الآن ونختره 

من خالل جتربة ال�سوي�ص اأمر خمتلف متاًما.
نعـــ�د لنقطة البداية، وب�صفتك رئي�ًصـــا للهيئة العامة للتاأمني 
ال�صحـــي التي �صينتهي دورها ب�صدور القان�ن اجلديد، هل نحن 
حًقا يف حاجـــة لقان�ن جديد للتاأمني ال�صحـــي؟.. اأمل يكن من 

املمكن تط�ير الهيئة احلالية؟
ومـــن قال اإن الهيئة مل تتطور، لكن الق�سة لي�ست تطوير الهيئة كخدمة، 
نحـــن نتكلـــم اأ�سا�ًسا عن حـــق املواطـــن يف العالج، وبطريقـــة لئقة. 
القوانـــن احلالية للهيئة تتعامل مع �رائح حمـــددة ت�سل ملا يزيد قلياًل 
على ن�سف عـــدد ال�سكان، بينما هناك �رائح اأخـــرى وا�سعة ل ي�سملها 
القانون، هوؤلء من حقهـــم اأن تظلهم مظلة التاأمن ال�سحي، فلي�ص من 
املنطقـــي مثاًل اأن يكون للزوج الذي يعمـــل تاأمن �سحي، والزوجة ل 
تتمتـــع باأي حق يف العالج ملجرد اأنهـــا ل تعمل، اأو اأن يكون البن يف 
املرحلـــة البتدائية موؤمن عليه �سمن تاأمـــن اأطفال املدار�ص الذي مت 
تطبيقـــه قبل �سنـــوات قليلة، بينمـــا �سقيقه الطالب اجلامعـــي خارج تلك 
اخلدمة. هذا يخل مببداأ العدالة وي�سيـــف اأعباًء اقت�سادية واجتماعية 

كبرة على رب الأ�رة، خا�سة يف الفئات متدنية وحمدودة الدخل. 
م�ـــروع التاأمن ال�سحـــي القدمي انتهـــت �سالحيتـــه الآن، فالتعامل 
مع املجتمـــع بنظـــام ال�رائح: عمـــال وموظفن واأ�سحـــاب معا�سات 
وتالميـــذ... اإلخ مل يعد ممكنا، نحن نريد مظلة تاأمن �ساملة للمجتمع، 
فنحن نطلـــق على القانـــون ا�سم قانـــون التاأمن ال�سحـــي الجتماعي 
ال�سامـــل لي�سمـــن كل مواطن حقـــه يف العالج �ســـواء باأجر رمزي عر 
ا�ســـرتاكات حمددة، اأو من خالل كفالة الدولـــة بدفع تلك ال�سرتاكات 

لغر القادرين، وهوؤلء �سي�سلون حلوايل %20 من املواطنن.
غـــر القادرين الذين حتـــدث عنهم دكتور �سعيد راتـــب ما زالوا ـ رمبا 
حتى الآن ـ جزء كبر من اأزمة متويل امل�روع اجلديد، التي قيل اإنها 

�ستتخطى مبلغ الـ37 مليار جنيه عند التطبيق، بينما يتخوف كثرون من 
اأن تكـــون فاتورة النظام اجلديد على عاتق املوؤمن عليهم، خا�سة بعد 
ما اأثار احتـــاد العمال اأزمة ـ كادت تتحـــول لعت�سامات ومظاهرات 
للعمـــال ـ عندما اكت�سفوا قيام الهيئة برفع قيمـــة اخلدمات املقدمة لهم 
ب�سكل مفاجئ اعتره البع�ص بروفة على ما �سيحدث عند تطبيق القانون، 
ولول تدخل عائ�سة عبد الهاديـ  وزيرة القوى العاملةـ  وبع�ص قيادات 
العمـــال، وتراجع الهيئة عن تلك الزيادات، لتحول الأمر لأزمة �سديدة 

ت�سيف للعراقيل التي تقف اأمام القانون حجر عرثة جديد.          
د. ثـــروت با�سيلـــيـ  رئي�ـــص جلنـــة ال�سحـــة باحلزب الوطنـــي، واأحد 
امل�ساندين مل�روع القانونـ  يرى اأن التزام الدولة بتقدمي اخلدمة لغر 
القادرين، والذين مل تكن لهم مظلة تاأمينية �سحية طوال عقود ما�سية، 
كفيل وحده باأن يكون �سبًبا لتقف جميع فئات املجتمع ملنا�رة القانون 
فيقـــول: هذه اأكر مظلة اأمان حقيقية �ستقدم لل�سعب امل�ري كله، نحن 
طـــوال اخلم�ســـن �سنة املا�سيـــة نحاول تقـــدمي خدمة �سحيـــة حقيقية 
للمواطـــن باعتبارها اأحد اأهم اأدوار الدولـــة يف اأي نظام، فاأي نظام 
�سيا�سي ل ميكن اأن يتخلى عن دوره يف ال�سحة والتعليم، ومن هنا كان 
التـــزام الرئي�ص يف برناجمه النتخابي بتوفـــر مظلة جديدة و�ساملة، 
خا�سة مع مـــا ن�سهده من ارتفاع كبر يف اأ�سعـــار اخلدمات، واأهمها 
اخلدمـــات العالجية، وبالتايل فوجود نظـــام تاأميني �سامل لكل اأفراد 
املجتمع يعني حتقيق عدالـــة اجتماعية تكافلية بن جميع فئات املجتمع 
تتحمـــل الدولة جزًءا غر قليـــل منها عر ميزانيتهـــا العامة، ويتحمل 
املوؤمن عليهم واأ�سحـــاب الأعمال ما يخ�سهم، ليكون لدينا يف النهاية 
نظـــام تاأميني حمـــرتم. والدول الآن يقا�ص مـــدى تقدمها وقوتها مبا 
توفره من نظام تاأمن �سحي ملواطنيها، فاجنلرتا ـ على �سبيل املثال ـ 
تفتخر بنظامها التاأميني الذي يغطي جميع مواطنيها بال متييز، والأمر 
نف�سه يف فرن�سا، وكان لبد لنا من وجود هذا النظام فنحن لدينا نظام 
�سحـــي مرتبك وجمزاأ حلد كبر بن التاأمـــن ال�سحي القدمي ذي الطابع 
الفئـــوي، وبن الباحثن عـــن قرارات عالج على نفقـــة الدولة، وبن 
امل�سطرين للتعامل مع القطاع اخلا�ص �سواء جمعيات خرية حمدودة 
الإمكانيات للفقراء، وبن م�ست�سفيات ا�ستثمارية باهظة الأ�سعار، ول 
تخ�سع الفئتان ملعاير جودة ميكن قيا�سها والرقابة عليها ب�سكل 
جيد. هذه الهلهلة يف النظام ال�سحي كان لبد من عالجها 
عر نظام له طابع قومي على م�ستوى الدولة كلها يقدم 

اخلدمة للجميع بال متييز.
وت�فـــر امليزانيات لهذه املظلـــة ال�ا�صعة، 
والتـــي ت�صل لأرقـــام �صخمة، هـــل ت�صتطيع 

الدولة ت�فرها؟.. وكيف تت�ص�رون هذا؟
طبًعا هـــذه م�سكلة كبرة تتحملها الدولة، وهناك 
دول اأعلنت اإفال�ـــص نظامها ال�سحي كما 



حـــدث يف اإيطاليـــا مثاًل، واأعتقـــد اأن القائمن على امل�ـــروع ـ ونحن 
كلجنـــة �سحة يف احلـــزب احلاكم ـ يدر�ســـون ويتابعـــون كل النماذج 
الفا�سلة والناجحـــة يف التاأمن ال�سحي، للخروج يف النهاية بالنموذج 
الأمثـــل لنا. وبالن�سبة للتمويل، فهناك خراء اقت�ساديون يعملون على 
امل�ـــروع لتقدمي ت�سور كامل عن امليزانيـــات وكيف ميكن توفرها، 
وهنـــاك بدائـــل متعددة ياأتـــي على راأ�سهـــا تعديل ن�ســـب ال�سرتاكات 
القدميـــة للخا�سعن للقانون 79 ل�سنة 1975، لي�سل اإىل %1 من الأجر 
التاأمينـــي بدًل مـــن 5.%، وكذلك زيادة ن�سبة �ساحـــب العمل وتعديل 
ن�سبة امل�سرتكن طبًقـــا للقانون 108 ل�سنة 76 لت�سل اإىل %4 من الأجر 
التاأميني بحيث ل تقل ن�سبة هوؤلء عن 20 جنيًها �سهرًيا، وكذلك التاأمن 
على الأبناء غر اخلا�سعن للقوانـــن ال�سابقة بن�سبة ل تقل عن 5.%، 
والزوجـــة غر العاملة بواقع %2 من الأجر التاأميني ال�سهري للزوج، 
ولكن تبقى بنود اأخـــرى ميكن اأن ت�سخ موارد كبرة مليزانية التاأمن، 
واأهمهـــا ال�رائب علـــى ال�سجائر التـــي يجب األ تقل عـــن %15 كحد 
اأدنى، هذا بخالف ميزانيـــة ال�سحة لدى اخلزانة العامة للدولة والتي 

من املتوقع اأن ترتفع بن�سب معينة مع بدء تطبيق القانون.
كالم املتحفظني

د. �سمـــر فيا�ـــص ـ نائب رئي�ـــص حزب التجمـــع، ورئي�ـــص املوؤ�س�سة 
العالجيـــة الأ�سبق ـ يتحـــرك يف م�ساحة متو�سطة بـــن القبول والرف�ص 
بالن�سبـــة مل�روع التاأمن ال�سحي ال�سامل، فهـــو يرى اأهمية اأن يوجد 
هذا النظام الآن ـ ورمبا قبل ذلك ب�سنوات ـ لكنه يتحفظ على بع�ص بنوده 
ويقدم مزيًدا من املقرتحات لالرتقاء به. يقول د.�سمر فيا�ص: نظام 
التاأمن ال�سحي ال�سامل مل يعد رفاهية بل هو �رورة الآن ولي�ص غًدا، 

واأنا اأراه تاأخر كثًرا، خا�سة بعد جتربة 
لأكـــرث مـــن اأربعـــن عاًما يف 

التعامل مـــع التاأمن 

على �رائح اأو قطاعـــات بعينها، وكلها اأعترها تطبيًقا جزئًيا للتجربة 
الأعـــم والأكرث عملية وهـــي التاأمن ال�سامل علـــى املجتمع ككل بجميع 
ا  فئاتـــه. وال�سامل هنا ل نق�سد به فقط جميع فئـــات املجتمع، بل اأي�سً
جميع اخلدمات العالجية والوقائية جلميع املواطنن، كما اأنه لبد اأن 
ا توحيد جميع اأنواع اخلدمـــات ال�سحية وطرق الرعاية،  يت�سمـــن اأي�سً
فنحـــن لدينا 32 نوًعا من التنظيمات التـــي تغطي اخلدمة ال�سحية، لبد 
من توحيد كل تلك النظم يف نظام واحد عايل اجلودة، وحمكم الإدارة. 
وقـــد اقرتحت لهذا هيئة عامة ميكن ت�سميتها مثاًل الهيئة القومية للتاأمن 
ال�سحي ال�سامل، تعمل معها هيئة عامة ل�سمان اجلودة ال�ساملة لتحديد 
م�ستوى جـــودة اخلدمة املقدمة �سواء من امل�ست�سفيـــات العامة التابعة 
لـــوزارة ال�سحة اأو حتـــى امل�ست�سفيات اخلا�سة التـــي ترغب يف تقدمي 
اخلدمـــة عر مظلة التاأمن ال�سحي. مع مالحظة هامة حتفظت عليها يف 
امل�سودات املتعـــددة التي متت مناق�ستها للقانـــون املقدم من الدولة، 
وهي فكرة الإجبار جلميـــع الفئات، وهي فكرة غر عملية، فاإذا كانت 
هنـــاك فئات معينة لديها مميزات احل�سول على خدمة خا�سة من خالل 
هيئات كاجلي�ـــص اأو ال�رطة اأو حتى اأ�سحاب الأعمال اخلا�سة فلماذا 
نحمـــل الدولة عبء هوؤلء، من حق تلك الفئـــات اأن تطلب اخلروج من 
تلـــك املظلة مع اللتـــزام بدفع مقابل ا�سرتاك خمف�ـــص للعمال اأو الفئة 
التي �سيتم ا�ستثناءها، دعًما منها للنظام وتاأميًنا لهذه الفئات ـ يف حالة 
خروج العامل مثاًل للمعا�ـــص اأو ترك اخلدمة ـ كي تتمتع مبظلة تاأمينية 

منا�سبة وبديلة ملا كانت تتمتع به.
اأكرث امللح�ظات التي اأثارت الراأي العام كانت افرتا�ض م�ص�دات 
القانـــ�ن املختلفة باأن امل�ؤمن عليهم لبـــد اأن يدفع�ا جزًءا من 

قيمة اخلدمة املقدمة، فكيف ترى هذا؟
ل اأفرت�ـــص يف هذا التاأمن ال�سحـــي ال�سامل اأن ياأخذ من طالب 

اخلدمة اأي اأجر ولو رمزًيا على ما يتلقاه من خدمة، 
لأنها مدفوعة الأجر مقدًما، وهذه النقطة 

بالتحديد ل يجب امل�سا ومة فيها 
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حتت اأي بند، فاملفرت�ـــص اأن اخلدمة متول حتى قبل احل�سول عليها، 
ورمبا هذه النقطة هي اأهم ما يف التاأمن ال�سحي لأنه يحتاج مليزانيات 
�سخمة جـــًدا، فاأنا مثاًل اأرى اأن نظام تاأمـــن �سحي �سامل قادر على 
تغطية ما يزيد على 80 مليـــون م�ري ب�سكل جيد وحمرتم لبد األ تقل 
ميزانيتـــه عن 120 مليـــار جنيه، ويكفي اأن نعـــرف اأن اجنلرتاـ  والتي 
لديهـــا نظام تاأمن �سحـــي عظيم ـ ياأخـــذ هذا النظام حـــوايل %8 من 
ميزانيـــة الدولة �سنوًيا، اأي حوايل 102 مليار جنيه اإ�سرتليني، كما اأن 
البدء مبكًرا بتوفر تلك العتمادات �سيوفر خمزوًنا ا�سرتاتيجًيا لأجيال 
قادمـــة، خا�سة لو عرفنا اأن تلك الأمـــوال �ستنفق منها ن�سبة اأقل كثًرا 
ا مـــن الأطفال وال�سباب  من الـــدول الغربية، لأن لدينـــا قطاًعا عري�سً
ومتو�سطي الأعمار، هوؤلء اإنفاقهم ال�سحي اأقل كثًرا من كبار ال�سن، 
وهـــم فئة بالن�سبة لعدد ال�سكان لدينا مـــا زالت حمدودة، ولذا فقد كنت 
دائًما اأدعو لهذا النظام مبكًرا قبل اأن يبداأ متو�سط الأعمار يف الرتفاع، 
فهوؤلء ي�ستنزفون ما يزيد على 65 % من اأموال التاأمن ال�سحي، بينما 
تراكم الأموال الباقية يزيد من ر�سيـــد التاأمن، وبالتايل ن�سمن عدم 

حدوث عجز يف امليزانيات.
هـــذا الكالم يدفعنـــا لل�ص�ؤال الأهم وه�: كيـــف ميكن ت�فر تلك 
العتمادات الكبرة مع حالة اقت�صادية �صعبة وفئات ت�صل لأكرث 

من %20 من ال�صعب لن تتمكن من دفع ال�صرتاك اأ�صاًل؟
تلـــك هي الأزمة احلقيقية يف راأيي يف اأي م�روع تاأميني، بينما م�ساألة 
تعديل البنود ميكن اأن تخ�ســـع للتطوير، فاحلكومة قدمت ما يزيد على 
17 م�سودة للقانون وما زالت اأمامها فر�سة للمزيد، واأنا بدوري كان 
يل من خالل احلزب ت�سور كامل للتمويل من خالل م�روع قدمته منذ 
اأكـــرث من عامن يحوى 40 بنًدا اأهمها بنود التمويل للم�روع، وتتمثل 
يف ثالثة قطاعات رئي�سية وهي املنتفع املمول، ويت�سارك معه �ساحب 
العمـــل ـ هوؤلء يدفعون الثلث يف التمويل الكلي ـ ثم املوازنة احلكومية 
املخ�س�ســـة لل�سحة تدفع الثلث، اأما الثلث الأخر فيتم متويله من حزمة 
�رائـــب تفر�ص على عدة اأن�سطة لها ات�سال مبا�ر بال�سحة كال�سجائر 
ا �رائب  وم�سانـــع الأ�سمنت واملالهي ور�سوم على كل �سائح، واأي�سً
معينـــة تفر�ص علـــى الأرا�سي اململوكـــة لكبـــار امل�ستثمرين، وكذلك 

د. �صعيد ر�تب: 
مل ن�صل لل�صيغة �لنهائية بعد، و�لرف�ض �صابق لأو�نه

�لقو�نني �حلالية للهيئة تتعامل مع �صر�ئح حمددة ت�صل ملا يزيد قلياًل على ن�صف عدد �ل�صكان، بينما 
هناك �صر�ئح �أخرى و��صعة ل ي�صملها �لقانون.. هوؤلء من حقهم �أن تظلهم مظلة �لتاأمني �ل�صحي

د. �صمري فيا�ض: 
تاأخر كثرًي�، ورغم �لتحفظات لبد �أن يخرج للنور يف �أقرب وقت 

ل �أفرت�ض يف هذ� �لتاأمني �ل�صحي �ل�صامل �أن ياأخذ من طالب �خلدمة �أي �أجر ولو رمزًيا على ما يتلقاه 
من خدمة، لأنها مدفوعة �لأجر مقدًما، وهذه �لنقطة بالتحديد ل يجب �مل�صاومة فيها حتت �أي بند

د. ثروت با�صيلي: 
هذه �أكرب مظلة �أمان حقيقية �صتقدم لل�صعب �مل�صري كله.. و�لقانون مقيا�ض حقيقي لقوة �لدولة 
وجناحها، ول بديل �آخر له �لآن

د. حممد ح�صن خليل:
�إذ� كانت �لدولة فعاًل ر�غبة يف حت�صني م�صتوى �خلدمة �لطبية، عليها �أن تلتزم باملو�ثيق �لدولية �لتي وقعتها 
و�لتزمت بها، و�لتي تق�صي باأل يقل �لإنفاق �حلكومي على �ل�صحة عن %15 من �لإنفاق �حلكومي �لعام
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ر�سوم على ال�سيارات اجلديدة وعند اإعـــادة الرتخي�ص، واأعتقد اأنه لو 
توفـــر لنا ثلـــث امليزانية التي نحلم بهاـ  وهو مبلـــغ 40 ملياًراـ  ف�سوف 

تكون تلك بداية جيدة جًدا مل�روع حمرتم.
كالم املعرت�صني

يقول د.حممد ح�سن خليل، ا�ست�ساري القلب مب�ست�سفى مدينة ن�ر للتاأمن 
ال�سحي، واأحد اأهم رموز ن�سطاء جتمع "احلق يف ال�سحة"، الذي ميثل 
تكتـــاًل من عدد كبر مـــن ن�سطاء املجتمع املـــدين والأحزاب دفاًعا عن 
التاأمـــن ال�سحـــي، وحـــق الفقراء 
احلـــال  ومتو�سطـــي 
الآمـــن  العـــالج  يف 

والرخي�ص:
ل اأحد يعار�ص 

حت�ســـن 
ى  م�ستـــو
مـــة  خلد ا
على  الطبيـــة 
الإطالق،  وجه 
كانت  اإذا  ولكـــن 
الدولـــة فعاًل راغبة 
يف هذا فلماذا مل تلتزم 
التي  الدولية  باملواثيق 
وقعتهـــا والتزمـــت بها، 
الألفية،  مقـــررات  ومنها 
ومقررات قمـــة اأجوجا التي وافق 
عليها جميع القادة الأفارقة مبا فيهم م�ر، 
والتي تق�سي بـــاأن الإنفاق احلكومي على ال�سحـــة ل يجب اأن يقل 
عـــن %15 مـــن الإنفـــاق احلكومي العـــام، فهل هذا مـــا يحدث 
لدينـــا؟.. بالتاأكيد ل، فقد مت تخفي�ـــص الإنفاق على ال�سحة يف 
ميزانية العام احلايل من %3.4 من اإجمايل الإنفاق العام اإىل 
%3.2 فقط، بينما يبلغ ما ينفق على ال�سحة بالن�سبة للدخل 
القومي حـــوايل %1.8 فقط. وزاد على هذا ما �رح 
به وزير ال�سحة موؤخًرا من زيادة اأعداد خريجي 
كلية الطب عـــن حاجة املنظومة ال�سحية يف 
م�ر، مما دعـــا وزير التعليم العايل 
لتخفي�ـــص اأعـــداد املقبولن يف 
يف  الطـــب  كليـــات 

اجلامعـــات احلكومية، وذلك بناء على اإح�سائيـــات غر �سحيحة، فقد 
قا�ـــص ن�سبة عدد الأطباء لكل مواطن ح�سب اأعداد الأطباء امل�سجلن يف 
نقابة الأطباء، وهم حوايل 183 األف طبيب، وقال اإن لدينا طبيًبا لكل 
500 مواطن، وهذه اأرقام مغلوطة متاًما، فالرقم احلقيقي ملمار�سي 
املهنـــة يف م�ر هـــو ـ وح�سب اإح�سائيـــات اجلهاز املركـــزي للتعبئة 
العامة والإح�ساء ـ 52 األف طبيب فقط، والباقون اإما متوفون اأو على 
املعا�ـــص اأو خارج البالد، وهذا يعني اأن ن�سبة الأطباء للمر�سى لدينا 
هـــي طبيب لكل 1400 مواطن، وهي ن�سبة بعيدة متاًما عن كل املعاير 
الدولية املعرتف بهـــا، والهدف من ذلك يف النهاية تخفيف اأعباء ملف 
ال�سحـــة عن عاتق الدولة، وهو نف�سه مـــا حتاول الدولة الآن اأن تفعله 
يف التخل�ـــص من موؤ�س�سة �سخمـــة كهيئة التاأمن ال�سحـــي، التي تتوىل 
مبفردهـــا عالج ما يقرب من ن�ســـف ال�سعب امل�ري، فكيف ميكن هذا 
يف جمتمـــع فقر ولديه قائمة من الأمرا�ـــص املزمنة كم�ر، لن يكون 

هذا �سوى بحرمان الفقراء من حقهم الطبيعي يف العالج.
وملـــاذا ل ننظر للجانـــب الآخر من حيث كـــ�ن الهيئة مدينة، 
كما قال رئي�صها م�ؤخًرا، ورمبـــا تك�ن عمليات اخل�صخ�صة تلك 
حماولة لإدارتها ب�صكل اأكرث احرتاًفا وبالتايل ت�فر خدمة اأف�صل 

للم�صتفيدين، ورمبا حتقيق ربح نظر تلك الإدارة؟
ل اأحـــد يكره تطوير اخلدمة، فنحن لدينـــا بالتاأكيد م�ساكل وخدمة بها 
بع�ص اأوجـــه الق�سور، اأعرفها متاًما بخرة اأكرث من ثالثن عاًما يف، 
الهيئـــة ولكن ما يقال عن اأن الهيئة مدينـــة كالم مغلوط متاًما، فح�سب 
رئي�ص اجلهاز املركزي للمحا�سبات الذي �رح قبل �سهور باأن الهيئة 
العامة للتاأمن ال�سحي لديها اأرباح يف العام املا�سي فقط 100 مليون 
جنيـــه، ومل ينف رئي�ص الهيئة ذلك ولكن قال اإن هذه لي�ست اأرباًحا، بل 
ـــا يف امليزانية، واأًيا كان امل�سمـــى فهو مال فائ�ص عن الإنفاق  فائ�سً
ويو�سع يف ر�سيد الهيئة. كما اأن الهيئة لديها وديعة من �سنوات ما�سية 
كانـــت يف عام 2006 حوايل 584 مليـــون جنيه، حتقق اأرباًحا حوايل 
48 مليون جنيه �سنوًيا، اأي اأنها و�سلت حتى الآن ملا يزيد على 700 
مليون جنيه، فمن اأين اإذن جاءت الديون؟.. هم يريدون اإظهار الهيئة 

خا�رة وغر قادرة على ال�ستمرار، وهو �سيء غر حقيقي باملرة.
غالًبـــا ما يتهم القطاع اخلا�ض باأنه بال قلب، ول هدف له �ص�ى 
الربـــح، ورغم ذلـــك هناك العديـــد من امل�صت�صفيـــات اخلا�صة 

الناجحة والتي تقدم خدماتها للمر�صى؟
بالتاأكيد هناك جتارب ناجحة ولكن حقائق الأرقام هي التي حتدد اإذا 
كان هـــوؤلء يقدمون فعاًل خدمة حقيقية اأم ل، فالهيكل الطبي امل�ري 
يق�ســـم لثالثة قطاعات: القطـــاع الفعال والذي يقدم 
خدماته حلوايل %35 من ال�سعب امل�ري 
هـــو التاأمن ال�سحـــي، واملراكز 
الطبية املتخ�س�سة، وهيئة 
امل�ست�سفيـــات واملعاهـــد 
التعليميـــة كمعهـــد الكبـــد 
وال�رطـــان وغرهمـــا، 
وكلها هيئات غر ربحية. 

القطاع الثاين: قطاع مرتهل 
متاًما ويتبـــع وزارة ال�سحة، 
العامـــة  امل�ست�سفيـــات  وي�سمـــل 
واملتخ�س�ســـة ويعـــاين من نق�ص 
اأجـــور العاملـــن والإنفـــاق علـــى 
اخلدمة متاًما،  امل�ستلزمات وتدهور 
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ورغم ذلك يلجاأ له املواطن الب�سيط لأن البديل هو املوت. 
اأمـــا القطاع الثالـــث: فهو امل�ست�سفيـــات اخلا�سة، ويقـــال اإنها تغطى 
نحـــو %10 من اخلدمة ح�سب عدد الأ�ـــّرة، وفى العموم ل تزيد ن�سبة 
الإ�سغـــال بها علـــى 25 %، بينما تبلـــغ اأكرث مـــن %70 يف م�ست�سفيات 
التاأمـــن ال�سحي.  ودعينا نقـــول اإن النموذج الغربي الـــذي يقدم لنا 
كنمـــوذج تطبيقي فهو متعـــدد الأ�سكال، منه منوذج يعتمـــد متاًما على 
�ـــركات ربحية تقـــدم خدمة ملن يدفع بينما حتـــرم كثرين من العالج 
طبًقا للوائح و�رائح حمـــددة، بينما لدينا منوذج اآخر ل يحرم مواطن 
اأًيا كان مـــن العالج، عر م�ست�سفيات غر ربحيـــة متول البحث العلمي 
عن طريـــق الترعات واملنح بخالف العالج ملن ل ي�ستطيع. وكل دولة 
لبـــد اأن تقدم مـــا يالئم احتياجات �سعبها وظروفهـــا، واأنا ل اأتخيلـ  
ومعي ن�سطاء العمل املدين ـ كيف ميكن اأن اأ�ستورد منوذًجا واأطبقه بال 

اإن�سانية على �سعب فقر على يد �ركات للبزن�ص فقط.
وما البديل يف راأيك؟.. هل لديكم روؤية لنظام جديد يط�ر ويقدم 

اخلدمة ب�صكل اأف�صل؟
بالتاأكيـــد هناك بدائل وت�ســـورات مطروحة تتعامل مـــع الهيكل ولكن 
ل تغـــر فل�سفة اخلدمة العالجية باعتبارها لي�ســـت فقط حًقا من حقوق 
الإن�ســـان، ولكن باعتبار اأن الب�ر ثروة قومية و�سحتهم اأمن قومي ل 

يجب امل�سا�ص به، فاخلدمـــة العالجية لي�ست رفاهية اأو خدمة اإن�سانية 
تقدمها الدولة لل�سعب، بل هي الأ�سا�ص الذي تقوم عليه الدول. ونحن ل 
نعاين م�ساكل �سعبة، فرفع ب�سيط لن�سبة ال�سرتاك �سيكون لدينا فائ�ص 
من املال، كما اأن تغير اأ�سلوب الإدارة من خالل توحيد الهيكل الطبي 
امل�ري باإيجاد كيان واحد يجمع كل تلك اخلدمات الطبية للتعامل مع 
امللـــف ال�سحي بالكامل �سيخفف كثًرا مـــن عبء هذا القطاع، ويحوله 

خلدمة حقيقية ا�ستثمارية ولكن يف الب�ر. 
فمثاًل اقرتحنا اأن تكون هناك عيـــادات لطب الأ�رة تتعامل مع احلالت 
الب�سيطـــة التـــي ميكن عالجهـــا يف تلك املراكـــز اأو العيـــادات، ثم تاأتي 
مرحلـــة متو�سطة يف امل�ست�سفيات العامة، ثـــم مرحلة اأخرى يف املراكز 
وامل�ست�سفيـــات املتخ�س�سة. هذا النظام �سيقلل كثـــًرا من حجم الإهدار 
الذي يحدث خالل عملية اخلدمـــة العالجية، فلو عرفنا مثاًل اأن احلالت 
التـــي حتتاج للتحويـــل للم�ست�سفيات بالفعل ليتعامل معهـــا الخ�سائي لن 
تزيـــد على %20، بينما %10 مما يتم حتويله يحتـــاج اإىل ا�ست�ساري يف 
تخ�س�ص بعينه، لعلمنا كم نهدر يف امل�ست�سفيات من جهد ووقت. امل�ساألة 
كلها اإعادة تنظيم وهيكلة املنظومة اإدارًيا، وتدوير املوارد لي�ستفيد منها 
اجلميـــع، ولي�ص جمرد اإلقاء ال�سلة بكاملهـــا ملجموعة من رجال البزن�ص 

ليختاروا منها ما يفيدهم، ويلقوا بالباقي على قارعة الطريق.

يف اأبريل 2007، اأ�صدرت احلك�مة قرار اإن�صاء ال�رشكة القاب�صة للخدمات ال�صحية كمرحلة متهيدية ل�صدور قان�ن 
التاأمني ال�صحي اخلا�ض.

يف اأبريـــل 2007، جتمعت ح�ايل 22 جمعية حق�ق اإن�صان وعدد من ت�صكيالت املجتمع املدين لي�ؤ�ص�ص�ا اأول جلنة 
مـــن ن�عهـــا يف م�رش  وهي: جلنة الدفاع عن احلق يف ال�صحة، قامت برفع عـــدد من الق�صايا �صد ال�رشكة اجلديدة 

وحكم فيها ل�صاحلهم .
يف 17 اأكت�بر 2009، عقد اأول م�ؤمتر ق�مي للدفاع عن حق امل�رشيني يف العالج، وقدم اإعالًنا عن م�رشوع م�رشي 

للعالج. 
خـــالل عامـــي 2008 و2009، اأنفقت هيئة التاأمني ال�صحي ح�ايل 135 ملي�ن جنيـــه لعالج الأورام، وح�ايل 270 
ملي�ن جنيه ل�رشاء النرتفرون حل�ايل 19 األًفا من مر�صى الفرو�ض �صي، كما �صاهمت يف عمليات زرع كبد بح�ايل 
5 ماليـــني جنيـــه، واأكرث من 120 عملية زرع نخاع بح�ايل 9 ماليني جنيه، وح�ايل 2 ملي�ن جنيه اأدوية هرم�نات 

النم� لالأطفال.
يف عـــام 1964، �صدر القرار اجلمه�ري رقم 1209 اخلا�ـــض باإن�صاء الهيئة العامة للتاأمني ال�صحي لتك�ن مبثابة 
املظلة احلك�مية الأوىل للرعاية ال�صحية يف م�رش. وكان العمال وامل�ظف�ن هم الفئة امل�صتفيدة من هذا القرار.

يف عام 1974، �صملت اخلدمة اأ�صحاب املعا�صات والأرامل.
يف عام 1992، ان�صم للمظلة ال�ا�صعة طالب املدار�ض. 

يف عام 1997، دخلت فئة الأطفال يف �صن ما قبل املدر�صة ـ اأي منذ امليالد وحتى �صن ال�صاد�صة ـ حزمة امل�صتفيدين 
من التاأمني ال�صحي. 

ح�صـــب اآخر الت�رشيحات الر�صمية: يغطي التاأمني ال�صحي ما يقارب 40 ملي�ًنا، اأي ح�ايل ن�صف تعداد ال�صكان يف 
م�رش، بتكلفة ح�ايل 2.6 مليار جنيه �صن�ًيا، مبا يعادل قيمة ا�صرتاكات ه�ؤلء يف تلك اخلدمة.


