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، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التطوير   مدبولي

شهد الدكتور مصطفى
المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وقام بالتوقيع المهندسة غادة لبيب، نائب وزير 

، رئيس ، والدكتور أحمد السبكي مجلس إدارة الهيئة  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي
وتكنولوجيا المعلومات،  االتصاالت ، وزير عمرو طلعتالعامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتور 

 والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان. 
 

اتيجية الدولة لبناء مجتمع رقمي ودعم كافة قطاعات الدولة وتهيئتها  ي إطار استر
ى
ي بروتوكول التعاون ف

ويأتر
ى عىل الهيئة العامة للرعاية الصحية ينطلق من أهميتها باعتبارها أداة الدولة لضبط للت كت 

، والتر حول الرقمي
ى الصحي الشامل، من خالل العديد من المستشفيات  وتقديم الخدمات الصحية الخاصة بمنظومة التأمي 

قطاع الصحة واالرتقاء  والمراكز والوحدات الصحية عىل مستوى الدولة، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم
 بمنظومة الخدمات الصحية وبناء القدرات المؤسسية الالزمة لذلك. 

 
وتوكول يهدف للتهيئة العامة الستيعاب التحول الرقمي  وأوضحت المهندسة غادة لبيب، أن هذا التر

ي جميع محافظات الجمهورية، واال
ى
رتقاء للمركز الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها، ف

بالمنظومة الصحية لها باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمساهمة 
ي تقدمها الهيئة والمؤسسات 

ى مقدمي الخدمات الصحية، وضمان جودة الخدمة التر ي رفع مستوى العاملي 
ى
ف

ى لديها.  ى والعاملي   التابعة لها، من أجل توفت  الوقت والجهد للمواطني 
 

وتوكول من خالل استحداث نموذج عمل يسمح بتنمية  وأشارت إل أنه سيتم تنفيذ أهداف هذا التر
ي إدارة كافة خدمات ومهام الهيئة العامة للرعاية الصحية، 

ى
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

ي منظومة ال
ى
ى ف كاء الفاعلي  ى الصحي الشامل مثل وإتاحة ورفع كفاءة تبادل البيانات والمعلومات مع الشر تأمي 

، وهيئة  ى الصحي والرقابة ووزارة الصحة والسكان، ووزارات المالية والتضامن  االعتماد الهيئة العامة للتأمي 
ها.   االجتماعي وغت 

 
 
ً
وتوكول يحقق أيضا ي ضوء هذا التر

ى
، أن نموذج العمل المستحدث ف من جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكي

عامة للرعاية الصحية مع المجتمع الرقمي من خالل إنجاز العمليات اليومية بطريقة تعزيز تفاعل الهيئة ال
ى عتر استخدام أحدث سبل تكنولوجيا المعلومات  ى والعاملي  ونية، وتوفت  الوقت والجهد للمواطني 

إلكتر
، ال جانب تعزيز الكفاءة اإلدارية بالهيئة 

ً
ونيا  المنشآتكافة   إلدارةونظم تداول البيانات والمعلومات إلكتر

الطبية التابعة لها، باالعتماد عىل الحلول التكنولوجية المبتكرة، ودعم متخذي القرار وبناء القدرات 
ى وتأهيل الكوادر ألداء دورها.   الرقمية للعاملي 



  

 لمنهجية موضوعية 
ً
وتوكول تعمل عىل التهيئة الستيعاب التحول الرقمي طبقا وعات التر ولفت إل أن مشر

 للممارسات والتجارب الدولية، ومن بينها انشاء شبكة معتمد
ً
ة عىل إطار مرجعي للبنية المؤسسية، وفقا

ى مقدمي الخدمة، وتوفت  ادوات متابعة ومراقبة   بي 
ً
ونيا معلومات مؤمنة لنقل المعلومات وتبادلها الكتر

ي و 
 عن تقديم الدعم الفتى

ً
االستشارات، وميكنة نظم للبنية التحتية لضمان استقرار وكفاءة الخدمة، فضال

 إدارة ومتابعة مقدمي الخدمة الطبية الخاصة بالهيئة، وميكنة دورات العمل لمنافذ تقديم الخدمات. 


