


إجمالي المنشآت 
الصحية بأسرَّة 

عدد المستشفيات 
التخصصية

400

1377

عدد المستشفيات 
العامة والمركزية

255

مستشفى

منشأة

عدد مستشفيات 
وزارة الصحة

145
مستشفى

111 المراكز الطبية عدد
المتخصصة

مراكز العالج عدد
الطبيعي

55

166

المستشفيات عدد
الجامعية والمعاهد 

التعليمية

مستشفياتعدد
القطاة الخاص

2068 إطالق مبادرة الرئيس السيسي 
للقضاء على قوائم االنتظار في 

ة وتقديم خدمات طبي, المستشفيات
وعالجية مجانية متكاملة، خاصة 

2018للحاالت الحرجة عام 

مركزًا 44مستشفى و67إنشاء وتطوير 
)2018-2015(متخصصًا خالل الفترة من 

مليار جني 9.2بتكلفة إجمالية 

2018بيانات 

(2018)الصحة 
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1296.1
متوسط نصيب السكان من األطباء

متوسط نصيب السكان من هيوة التمريض

685.2

-2018)يستهدف برنامج عمل الحكومة 

زيادة عدد أعضاء هيوة التمريض ( 2022

ممرضة/ممرضًا40.2بالمستشفيات إلى 

.2022/21لكل ألف نسمة عام 

عةةةةةةةةةةةدد األطبةةةةةةةةةةةاء 
البشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريون 
القائمون بالعمل

عةةةةةةةةةةةةةةدد أطبةةةةةةةةةةةةةةاء 
األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنان 
القائمون بالعمل

19746

142849
عدد أعضاء  هيوة 
التمريض القائمون

بالعمل

75686
طبيبة/ طبيبًا

طبيبة/ طبيبًا 

/ ممرضًا
ممرضة

زيادة عدد السكان لكل طبيب حتى 
بقيمة 2018بلغت أعلى قيمة لها عام 

رة بما يشير لضروطبيب / نسمة 1296.2

زيادة عدد األطباء كأساس لتحسين 
الخدمة الصحية

(2018)الصحة 

طبيب/ نسم  

عضو هيوة تمريض/ نسم  
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46.90

5.57

38.56

4.40
وحدات / مستشفى 

صحية حكومية

ةمستشفيات خاص

تأمين صحي حكومي

/  تأمين صحي  خاص 

هيوات )صناديو 

(طبية
عيادات خاصة

73

27

عام خاص

131.3

عدد األسرة بمستشفيات
القطاة الحكومي والخاص 

2018
(ألف سرير)

والكشف" سي"إطالق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس 
، والتي استهدفت إجراء "مليون صحة100"عن األمراض غير السارية 

2019مليون مصري حتى أبريل 50المسح الطبي ألكثر من 

2018المصدر الرئيس لتلقي الخدمة الصحية عام 

من الخدمات الصحية يتم تلقيها من % 86
ةالمستشفيات الحكومية والعيادات الخاص

ية نسبة األسرة في المستشفيات الحكوم
للمستشفيات الخاصة

% %

(2018)الصحة 
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(  2022/2018)يستهدف برنامج الحكومة
مد التغطية التأمينية الشاملة 

لجميع المواطنين

56.7%

55.6

حيعدد المستفيدين من التأمين الص

مليون مستفيد

نسبة المستفيدين من التأمين 
الصحي إلجمالي السكان

مستفيد من التأمينمليون ونصف زيادة أكثر من 
.مقارنة بالعام السابو علي 2017 /2018الصحي عام 

40

مستشفى

عدد  مستشفيات 
هيوة التأمين الصحي

8282.8

قيمة العالج على نفقة 
الدولة بالداخل

مليون جني 

2881.5

عدد المستفيدين من العالج 
على نفقة الدولة بالداخل 

ألف حالة

3.5
4.9 4.9

6.0

8.3

2014 2015 2016 2017 2018

حي تنفيذ مشروة قانون التأمين الص
2018الشامل الجديد 

مليار جني 

مليار جني 

4.83
5.71 6.42

7.41
7.72

20 13 /20 12 20 14 /20 13 20 15 /20 14 20 16 /20 15 20 17 /20 16

ن تطوُّر إجمالي اإلنفاق الحكومي على التأمي
الصحي

مليار جني 

عام تطوُّر قيمة العالج على نفقة الدولة بالداخل
(2018/2014)

(2018)الصحة 
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وحدات / عدد مراكز
تنظيم األسرة

وحدة

143

5405

3178

525
عيادة

حضانة

عدد حضانات األطفال 
المبتسرين  

مة بالمستشفيات العا
والمركزية

وحدة

96.5% 3514.3
ألف سيدة

7.2

15.4

20
معدل 
وفيات 
األطفال 

2018

حديثو 
الوالدة

أقل من 
خمس 
سنوات

2344.3

جرعات 3عدد األطفال الرضع الذين تلقوا 
تطعيم ضد شلل األطفال

طفلألف 

95%

جرعات 3نسبة األطفال الرضع الذين تلقوا 
تطعيم ضد شلل األطفال

الرضع

طفل 
/  متوفي

طفل 100
مولود

11.0

18.0 21.0
17.0

26.0

35.0

17.7

28.9

38.6

المواليد الرضع سنوات5أقل من 

مصر العالم العربي العالم

2018معدل وفيات الرضع 

2.4%

المتوسط 
العالمي

3.3%

3.4%
مصر

المتوسط  العربي

2017مؤشر معدَّل الخصوبة عام 

ة بلغ معدَّل وفيات األمهات عند الحمل والوالد

100/ سيدة متوفاة43.40نحو 2018والنفاس عام 

، ومن 2013عام 52.70ألف مولود حي، مقابل 

ألف 100/ سيدة متوفاة31المستهدف أن يبلغ 

.2030مولود حي عام 

انخفاض معدل وفيات األطفال حديثي 
الوالدة والرضع ودون الخامسة عن 

المتوسطات العالمية

%
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30%

30%

تستهدف استراتيجية التنمية 
المستدامة زيادة متوسط العمر 

(سنة75)المتوقع عند الوالدة إلى 

2030

انخفاض معدل وفيات المواليد 
حالة 12واألطفال دون سن الخامسة إلى 

2030مولود حي1000وفاة لكل 

2022/2018

لى خفض معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة إ
وزيادة حاضنات , (لكل ألف طفل)طفلًا 11.8

22.5وتوفير حوالي , حاضنة1600األطفال إلى 
.مليون علبة لبن أطفال سنويًّا

2018/1994توقع البقاء على قيد الحياة عند الميالد 

انخفاض معدالت وفيات األطفال الرضع 
سنوات 5ومعدل وفيات األطفال أقل من 
2017-1993لحوالي النصف خالل الفترة 

اة سنوات زيادة في توقع البقاء على قيد الحي7
سنوات لإلناث خالل 6عند الميالد للذكور، و 
(2018-1994)الفترة 

68

74

64

71.2

19942018

اإلناث

الذكور
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6.0 6.3 6.0 4.4 4.5

2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019

4.5%

حة نسبة اإلنفاق على الص
من إجمالي اإلنفاق العام  

2019/2018

62.4%

تطوُّر نسبة اإلنفاق على الصحة من إجمالى إنفاق الدولة
2018 /2019)خالل الفترة  – 2015 / 2014)

من إجمالي االستثمارات تطوُّر  نسبة إنفاق القطاة الخاص
2018 /2019)خالل الفترة المنفذة في قطاة الصحة – 2015 / 2014)

حةزيادة االستثمارات الكلية الموجهة لقطاة الص
2015 /2014ما كانت علي  عام أضعاف 3

زيادة مساهمة القطاة الخاص في 
إجمالي االستثمارات المنفذة في

قطاة الصحة

(مليار جنيه)

7.4 7.6
13.8

18.1
21.8

2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019

تطوُّر االستثمارات الكلية الموجهة لقطاة الصحة
2018 /2019)خالل الفترة  – 2015 / 2014)

% %

44.9
53.7 54.3

36.1

62.4

2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019

2019/2018

21.8%

2015/2014

7.4%

(2018)الصحة 
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عدد الصيدليات العامة
ةعدد صيدليات الخدمة الليلي

04

68.50

17.00

12.10
2.30

مجهزة مجهزة إلى حد ما غير مجهزة ال أعلم

عدد سيارات اإلسعاف

2925

208

سيارة

صيدليةصيدلية

عدد سيارات اإلسعاف

2925

2593

تطور عدد سيارات اإلسعاف خالل الفترة 

(2018/2017)

2018 2017

صيدلي

إجمالي عدد الصيادلة

7470045014

زيادة في عدد سيارات اإلسعاف 332

مقارنةً بالعام السابو علي 2018عام 

%

سيارة إسعاف

2018مدى جاهزية سيارات اإلسعاف عام 

(2018)الصحة 

متوسط نصيب السكان من سيارة 
اإلسعاف 

33.54
سيارة/ ألف نسمة 
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