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عد وزير الصحة استقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومسا

 ، والسكان، اليوم، المهندسة غادة لبيب نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي
 .وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نرص

ي هذه الزيارة لتكريم من اجتازوا دبلومة إد
ي بيانها، أنه تأت 

 
وعات بجدارة، والمقدمة  وقالت الهيئة ف ارة المشر

كمنحة لعدد من العاملي   بالهيئة العامة للرعاية الصحية من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وهو 
وعات ي إدارة المشر

 
 .ما يؤهل حامليها للحصول عىل الرخصة الدولية ف

وتابع البيان، قام الدكتور أحمد السبكي والمهندسة غادة لبيب بتكريم حامىلي دبلومة اإلدارة الرقمية 
ي اجتازت الدبلومة، عىل رأسهم 

ة الت  وعات، حيث شمل التكريم عدد من القيادات والكوادر المتمي   للمشر
ي "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية"،

ف  الدكتور أمي  التلوات  الدكتور مؤمن العشماوي "المشر
وعات  اتيجيةالعام عىل المشر اتيجيةومدير عام اإلدارة  االسي  بالهيئة"، الدكتور جمال رطبة  االسي 

ف العام عىل إدارة  "المستشار المالي للهيئة"، الدكتور أحمد دنقل " مدير إدارة األزمات والكوارث والمشر
"، الدكتور محمود الدي وعات"، الدكتورة شيماء عبدهللا رضاء المنتفعي   ب "مدير إدارة تخطيط المشر

الصحية الثانوية وعضو إدارة  الرعاية"مدير إدارة المتابعة والتقييم"، الدكتور محمد نشأت "مدير إدارة 
ي غنيم" مدير إدارة تنمية المواهب"، الدكتورة روفانا عىلي "مدير التوعية  المراجعة الداخلية"، الدكتورة انج 

 ."مبادرات الصحية"، الدكتورة مها مسعد "مسئول المسئولية المجتمعية والتواصل المجتمعي وال

ي ذلك، بناًءا عىل بروتوكول التعاون 
ي وتابع البيان، يأت 

الذي أبرمته الهيئة العامة للرعاية الصحية، العام  الثنات 
، مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور م ي

 مدبولي رئيس مجلس الماض 
صطف 

الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للخدمات 
الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمي   الصجي الشامل الجديد من خالل المنشآت الصحية التابعة 

ي ت
 
نفيذ آليات التحول الرقمي بالهيئة بكل سهولة للهيئة، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية بما يسهم ف

 .وُيش

كريم مع المهندسة غادة لبيب، وثّمن الدكتور أحمد السبكي ، خالل االجتماع الذي عقده عىل هامش الت
ي بناء مجتمع رقمي بما يسمح باالرتقاء بمنظومة نتا 

 
اتيجية الدولة ف ي إطار اسي 

 
ي ف

توكول، الذي يأت  ج الي 
ا إل أهمية 2030ة، وبناء القدرات المؤسسية الالزمة لمواكبة أهداف رؤية مرصالخدمات الصحي

ً
، الفت

ي تحقيق التحول الرقمي 
 
اتيجية والمساهمة ف ي دعم تلك االسي 

 
الدور الذي تقوم به وزارة االتصاالت ف

واالتصاالت  للقطاعات المختلفة للدولة، وذلك من خالل تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا لمعلومات
 ولمقدمي الخدمات بالهيئة، عن طريق استحداث 

والخدمات الرقمية، وبناء القدرات الرقمية للمنتفعي  
ي تقدمها الهيئة لمنتفعي التأمي   الصجي 

ي تساعد عىل رفع جودة الخدمات الت 
بعض النظم والتطبيقات الت 

 .الشامل الجديد وبما يضمن تحسي   بيئة العمل

  



 

ي العمل، وأكد السبكي أن 
 
التحول الرقمي لم يعد أمًرا اختيارًيا، وأنه البد من التخلص من التعامالت الورقية ف

ي اإلدارة، وكذلك تأهيل 
 
ا حقيقًيا ف ً ي قطاعات العمل بما يحقق تأثي 

 
من خالل تطبيق التكنولوجيا الرقمية ف

ي مستوى وتدريب فريق العمل عىل القيام بعملهم بفاعلية وسهولة، وهو ما يشعر المن
 
تفعي   باختالف ف

وعات  ا إل أن مشر
ً
ي يحصلون عليها تحت مظلة التأمي   الصجي الشامل، الفت

الخدمات الصحية الت 
ا لمنهجية موضوعية معتمدة عىل إطار مرجعي 

ً
وتوكول تعمل عىل التهيئة الستيعاب التحول الرقمي طبق الي 

ا للممارسات والتجارب الدولية و 
ً
ا للمنهجية العالمية لحوكمة وإدارة تقنية للبنية المؤسسية، ووفق

ً
طبق

 .المعلومات المؤسسية

فيما أعربت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي عن 
ي تطوير العمل 

 
سعادتها لوجود كوادر مهرة من العاملي   بالهيئة العامة للرعاية الصحية وهو ما يسهم ف

ي التحول الرقمي باعتبارها أحد الهيئات الثالث المسئولة المؤس
 
سي داخلها، ومساعدتها عىل تنفيذ خطتها ف

ة تليق  ي النهاية بتقديم خدمة صحية متمي  
 
وع التأمي   الصجي الشامل الجديد، وبما يسهم ف عن تنفيذ مشر

 .بالمواطن المرصي

وع ف العام عىل المشر اتيجيةات وأشار الدكتور مؤمن عشماوي، المشر ومدير عام اإلدارة  االسي 
اتيجية بالهيئة، إل أن إطار البنية المؤسسية والتحول الرقمي للخدمات الصحية، يرتكز عىل ثالثة  االسي 
محاور رئيسية، والمحور األول منها هو )البنية األساسية( الذي يعتمد عىل إنشاء شبكة معلوماتية مؤمنة 

موحد للشبكات الداخلية وتوفي  أدوات متابعة ومراقبة للبنية التحتية، أما لنقل المعلومات واعتماد نموذج 
ي واالستشارات ودعم 

( يقوم عىل تقديم الدعم الفت  ي )التطوير المؤسسي للتهيئة للتحول الرقمي
المحور الثات 

ا يرتكز تشغيلها برئاسة الهيئة وفروعها المختلفة مع تدريب مقدمي الخدمة وتنمية قدراتهم الرقمية، فيم
ونية،  المحور الثالث )نظم وتكنولوجيا المعلومات( عىل إنشاء ونشر استخدام تطبيقات الصحة اإللكي 
مثل، التطبيق عن ُبعد والتطبيقات الصحية باستخدام الهواتف النقالة واألجهزة الذكية وميكنة دورات 

   .مة للرعاية الصحيةالعمل لمنافذ تقديم الخدمات بالمراكز والوحدات التابعة للهيئة العا

ي مع وزارة 
وتكنولوجيا  االتصاالت يشار إل أن الهيئة العامة للرعاية الصحية وقعت بروتوكول تعاون ثنات 

 مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 
المعلومات، بحضور الدكتور مصطف 

ت الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمي   والسكان بشأن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للخدما
الصجي الشامل الجديد من خالل المنشآت الصحية لها، بهدف التهيئة العامة الستيعاب التحول الرقمي 

للمركز الرئيسي للهيئة العامة الرعاية الصحية وفروعها وأقاليمها بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك 
ام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع بالمنظومة الصحية باستخد االرتقاء

ي رفع مستوى مقدمي الخدمة الصحية وضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة، باإلضافة إل 
 
المساهمة ف

ي إدارة كافة خدمات ومهام  واالتصاالت استحداث نموذج عمل يسمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
 
ف

 الصحية.  الهيئة العامة للرعاية

 

 


