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  قرار رئيس مجلس الوزراء 
  بإنشاء الهيئة المصرية لجودة واعتماد 

  الخدمات الصحية
  رئيس مجلس الوزراء

   االطالع على الدستور بعد

  . بشأن الهيئات العامة١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى قانون رقم 

  . بشأن الموازنة العامة للدولة١٩٧١ لسنة ٥٣وعلى قانون رقم 

  . بشأن المحاسبة الحكومية١٩٨١ لسنة ١٢٧وعلى قانون رقم 

 بتنظيم وزارة الصحة المعدل بقـرار       ١٩٩٦ لسنة   ٢٤٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  .٢٠٠٩ لسنة ٧٤رقم 

  

  قــرر 

 تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية للجودة و اعتماد الخدمات الصحية ، تتمتع              ) :١(مادة  
باالستقاللية و تكون لها الشخصية االعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الـوزراء ،              

  . ويكون مقرها مدينة القاهرة
د بالمصطلحات اآلتية المعنى المبين قـرين كـل          في تطبيق أحكام هذا القرار يقص      ) :٢(مادة  

  : منها
  .  الهيئة المنشأة بموجب هذا القرار:       الهيئة

 المستشفيات و المراكز الطبية و الوحدات الـصحية و المـستوصفات و             :المنشآت الصحية   
العيادات والمختبرات ومراكز االشعة وبنوك الدم سواء الحكوميـة أو غيـر            

  . الحكومية
 تحليل أداء المنشآت الصحية و قياس مستوى جودته ، و التأكد من االلتـزام      :  م التقيي

بالبرامج الصحية و تحديد ما قد يوجد من جوانب القصور و ما يلزم إتخـاذة               
  .من إجراءات لتالفيها تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب

حتيـة و االجـراءات     البنيـة الت  (  هو استيفاء معايير الجودة بكافة عناصرها        :ضمان الجودة   
  )الصحية و االدارية

 إقرار الهيئة إستيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة وفقـا ألحكـام هـذا              :  االعتماد
  . القرار

 هى المعايير التى تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة الجهات المعنيـة و            :المعايير القياسية   
الدولية، مع المحافظة على    المستفيدين من الخدمة الصحية، إسترشاداً بالمعايير       

الذاتية الثقافية لألمة ، و تمثل الحد األمثل لمستوى عناصر جـودة المنـشآت              
  . الصحية أو البرامج الصحية
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 تهدف الهيئة إلى دعم وتقييم جودة أداء الخدمة الصحية و التطوير المـستمر لهـا                ) :٣(مادة  
  : ذلك من خاللوترسيخ مبدأ اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات و

  . نشر الوعى بثقافة الجودة -١
التنسيق مع المنشآت الصحية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير و              -٢

 . قواعد مقارنات التطوير و آليات قياس األداء استرشادا بالمعايير الدولية
  .دعم القدرات الذاتية للمنشآت الصحية للقيام بالتقييم الذاتى -٣
 على كافة المستويات المحلى  و االقليمى و الدولي في جودة مخرجـات              توكيد الثقة  -٤

 . الخدمات الصحية
 . التقييم الشامل للمنشآت الصحية و برامجها طبقا للمعايير القياسية  -٥
 للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها إتخاذ ما يلزم من إجـراءات وقـرارات و علـى                 ) :٤(مادة  

سترتيجيات الخاصة بضمان جودة أداء الخدمات الصحية       وضع السياسات واال  : األخص ما يلى  
و اعداد تقارير التقييم و االعتماد و االجراءات التنفيذية الالزمة لـذلك ، و اعـالم المجتمـع                  
بمستوى المنشآت الصحية و برامجها و مدى قدرتها على تقديم الخدمة الصحية وفقا لرسالتها              

 .المعلنة
 .جودة و التطوير لدى المنشآت الصحيةوضع آليات نشر الوعى بثقافة ال -١
 . وضع المعايير لقياس مدى إستيفاء المؤسسة الصحية لشروط االعتماد -٢
 .  المراجعة و التطوير المستمر للمعايير -٣
 .وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المنشآت الصحية  بالتقييم الذاتى -٤
عتمـاد ، و    وضع أسس وقواعد و إجراءات الرقابة و المتابعـة الدوريـة لال            -٥

 .المراجعة و التطوير المستمر لها
تحديد قواعد وإجراءات إصدار شهادات االعتماد وتجديدها و إيقافها وإلغائهـا            -٦

 .و القواعد التى تكفل سرية تداول أيه بيانات أو معلومات تتعلق بها
إصدار شهادات االعتماد وتجديدها و ايقافها و الغاؤها في حالة عدم اسـتيفاء              -٧

 .دنى من شروط االعتمادالحد األ
تقديم المشورة للمنشآت الصحية ، وكتابة تقارير تبين جوانب القصور أو مـا              -٨

 . يلزم اتخاذه من اجراءات لتالفيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب
مراجعة مؤشرات قياس عناصر جودة  الخدمات الصحية بالتنسيق مع جميـع            -٩

 . دمة الصحيةالجهات صاحبة المصلحة و المستفيدين من الخ
اعداد المقيمين ممن تتوافر فيهم الشروط و المواصفات التى تحددها الهيئـة،             -١٠

و الترخيص لهم من الهيئة للقيام بأعمال التقييم و زيارات المراجعة للمنـشآت             
 .الصحية

اقتراح التعديالت المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات و            -١١
 .التطورات
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تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة الخـدمات الـصحية        اقامة عالقات    -١٢
واالعتماد النظيرة على المستويين االقليمى و الدولي بهدف االعتراف المتبـادل           

 .بشهادات االعتماد
المشاركة في المؤتمرات الدولية و تنظيم مؤتمرات محلية اقليميـة و دوليـة              -١٣

 .لنظم وأنشطة الجودة و االعتماد فى الخدمات الصحية
 

 يجوز للهيئة القيام بأعمال التقييم و االعتماد للمنشآت الصحية العربية و االجنبيـة              ) :٥(مادة  
  . العاملة في مصر أو فى غير مصر ، وذلك بناءا على طلب هذه المنشآت

 تكون شهادات االعتماد التى تمنحها الهيئة صالحة للمدة التى يحددها مجلس ادارة             ) :٦(مادة  
ز لمجلس االدارة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر             الهيئة، و يجو  

عنه عمليات المتابعة و المراجعة الدورية خالل المدة المحددة وفقا للـضوابط التـى              
  . تضعها الهيئة

ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة فى شأن منح شـهادات االعتمـاد أو                 
غائها أمام لجنة التظلمات التى يصدر بتشكيلها ونظـام عملهـا           تجديدها أو إيقافها أو إل    

  . قرار من رئيس مجلس االدارة
 يحدد مجلس االدارة مقابل إصدار شهادات االعتماد للمنشآت الصحية بما يتفق مع             ) :٧(مادة  

  . طبيعة كل شهادة وحجم ونوع المنشأة الصحية
ية و شفافية، و ال يجوز تعديل نتائج التقيـيم           تتم عملية التقييم و االعتماد بموضوع      ) :٨(مادة  

واالعتماد التى ينتهى اليها قرار الهيئة، و يحظر على كل من شارك في أعمال التقييم               
أو االعتماد  للمنشأة محل التقييم االفصاح عن النتيجة النهائية للتقييم قبل صدور قرار              

  .الهيئة
 للمؤسسة خالل ثالثة أشهر من تـاريخ التقيـيم           تلتزم الهيئة بتقديم تقرير مكتوب     )  :٩(مادة  

كحد أقصى ، على أن يحتوى التقرير على نتائج الحالة االعتمادية للمؤسسة ، وسوف              
 يوم من اعـالن نتـائج الحالـة         ٦٠تحصل المؤسسة على شهادة االعتماد فى خالل        

  . االعتمادية
  

  . ا لرئيس مجلس الوزراء تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوى عن نتائج أعماله) :١٠(مادة 
  

 على أجهزة الدولة و المنشآت الصحية معاونة الهيئة في أداء مهامها و تيـسير      ) :١١(مـادة   
مباشرتها لألعمال الالزمة لتحقيق أهدافها و تزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات             

  . تتعلق بذلك
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ن رئيس مجلس الوزراء، ويضم      يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار م        ) :١٢(مادة  
  :خمسة عشر شخصا بما فيهم رئيس مجلس االدارة وذلك على النحو التالى 

و اآلخر عـن القطـاع الوقـائى و         -احدهما عن القطاع العالجى   ( ثالثة  من وزارة الصحة     -
  ).الرعاية الصحية االساسية والثالث من ادارة الجودة

  .  رئيس الهيئة-
  .  ممثل للتأمين الصحى-
  . ممثل للقطاع الطبى بالقوات المسلحة-
  . ممثل للقطاع الطبى بالشرطة-
  .  اثنين من اساتذة كليات الطب-
  .  اثنين عن المستشفيات الخاصة-
  . ممثل للمجتمع المدنى-
  . ممثل لنقابة االطباء-
  . ممثل لنقابة التمريض-

هيئـة ، و يحـدد المعاملـة        ويحدد القرار من يتولى رئاسة مجلس االدارة ومن يكون رئيسا لل          
المالية لكل منهم و ما يتقاضاه باقى أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات ويحل النائـب                
محل رئيس مجلس االدارة فى مباشرة إختصاصاته حال غيابه،  و تكون مدة المجلس ثـالث                

  .سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة
لديه دراية كافية عن جودة الرعاية الصحية ،        ون  ويشترط فيمن يختار لعضوية المجلس أن تك      

  .و أال تتعارض مصالحه مع مصالح وأهداف الهيئة
 يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى      ) :١٣(مـادة   

  : إقتراح من وزير الصحة و يختص رئيس المجلس بمباشرة المهام اآلتية
 امورها وذلك فى اطار اللوائح و القـوانين الـسارية و       ادارة شئون الهيئة و تصريف     -١

 .طبقا لالستراتيجية التى يقرها مجلس االدارة
  .تنفيذ قرارات مجلس االدارة -٢
 .إقتراح السياسة العامة للهيئة و خطط عملها -٣
 . مراجعة الموازنة السنوية للهيئة -٤
 . إعداد خطة تدريب الكوادر البشرية -٥
 . نشاط الهيئة قبل عرضها على مجلس االدارةمراجعة التقارير الدورية عن  -٦

 .و يتولى رئيس الهيئة تمثيلها أمام القضاء و في مواجهة الغير
  

 يكون للهيئة مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار مـن رئـيس الهيئـة، و يخـتص     ) :١٤(مادة  
 :بمساعدة رئيس الهيئة فى إدارة شئون الهيئة ، و على األخص فى المسائل اآلتية

 .ذ قرار مجلس االدارة بإصدار شهادات االعتماد و تجديدها و إلغائهاتنفي -١
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إقتراح مشروعات اللوائح المالية و االدارية و الفنية و غيرها  من اللوائح التى تخص                -٢
 .الهيئة

 .إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة لعرضها على مجلس االدارة -٣
ئة و مشروع ميزانيتها و حـسابها       االشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للهي       -٤

 . الختامى و العرض على مجلس االدارة
 . إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية -٥
إجراء التنسيق الالزم مع الوزارات و غيرها من الجهات المعنية فـي األمـور ذات                -٦

 . اإلهتمام المشترك
يئة و يحق لـه اصـدار        مجلس االدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون اله         ) :١٥(مادة  

اللوائح و القرارات الخاصة بادارة شئونها المالية و االداريـة دون التقيـد بـالنظم و                
  : القواعد الحكومية ،و له على األخص ما يلى 

  .وضع السياسة العامة و استراتيجية العمل لبرنامج الجودة و االعتماد -١
 . ف بهااقرار الهيكل التنظيمى للهيئة ، وجداول توصيف الوظائ -٢
إصدار اللوائح المالية و االدارية و الفنية و اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة              -٣

 . و غيرها من اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية
 .التصديق على منح شهادات االعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها -٤
ية للهيئة و مـشروع ميزانيتهـا وحـسابها      الموافقة على مشروع الموازنة السنو     -٥

 . الختامى
تحديد مقابل إصدار شهادات االعتماد ومقابل الخدمات التى تطلبهـا المنـشآت             -٦

 . الصحية
قبول المنح و التبرعات و الهبات و الوصايا و االعانات غير المشروطة التـى               -٧

 يتعارض مع   تقدم للهيئة من غير المنشآت الصحية الخاضعة للتقييم و ذلك بما ال           
 .أهدافها

اعتماد المعايير القياسية و مؤشرات قياس عناصر جودة الخدمات الصحية بعـد             -٨
 .مراجعتها وتطويرها من قبل الهيئة

 . اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة -٩
النظر في الموضوعات التى تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختـصة            -١٠

عرضها على المجلس من المـسائل المتـصلة بنـشاط          أو رئيس مجلس االدارة     
 . الهيئة

 يجتمع مجلس االدارة مرة على األقل كل ثالثة أشهر و كلما دعت الضرورة إلى               ) :١٦(مادة  
  .ذلك بدعوة من رئيسه 

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة اذا حضرها اغلبية االعضاء، و تصدر القـرارات            
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  . تساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيسبأغلبية أصوات الحاضرين، و عند ال
و لمجلس االدارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها بـصفة مؤقتـه                 

  .ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة 
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى االستعانة بهم من ذوى الخبـرة فـي                

  . يتمجال عمل الهيئة دون أن يكون له حق التصو
  

  :  تتكون موارد الهيئة من المصادر اآلتية ) :١٧(مادة 
  . ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات -١
 .مقابل الخدمات و االستشارات التى تؤديها الهيئة في نطاق إختصاصاتها -٢
 مقابل إصدار شهادات االعتماد للمنشآت الصحية  -٣
افـق مجلـس االدارة     المنح و التبرعات و الهبات و الوصايا و االعانات التى يو           -٤

 . على قبولها بما اليتعارض مع أهداف الهيئة و بما يتفق وأحكام القانون
 .عائد استثمار أموال الهيئة -٥
 

 يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات االقتصادية و تبـدأ    ) :١٨(مـادة   
  . بإنتهائهاالسنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة و تنتهى 

  . وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزى
 تلتزم الخزانة العامة بتسوية العجز فى أموال الهيئة اذ لـم تكـف االحتياطـات                ) :١٩(مادة  

  . المختلفة لذلك
 تعفى أموال الهيئة الثابتة و المنقولة و جميع أنشطتها من جميـع الـضرائب و                ) :٢٠(مادة  

  .الرسوم و العوائد
 أموال الهيئة أموال عامة و لها فى سبيل اقتضاء حقوقها إتخاذ إجراءات الحجـز      ) :٢١(ادة  م

  .االدارى
  .  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره) :٢٢(مادة 

  
  

   رئيس مجلس الوزراء            صدر برئاسة مجلس الوزراء 
            (................)             الثالثاءفى     

    ١٠/١٢/٢٠١٣الموافق  


