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تمعب القوات المسمحة المصرية، حاليًا، دورًا كبيرًا ومحوريًا، بإسياماتيا في كافة مجاالت 
ر التي تشيدىا الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ميام التنمية والتطوي

منصبو، وىو أمر ليس بغريب عمى قواتنا المسمحة، التي ىي جزء أصيل من شعب مصر 
 العظيم. 

وأضع بين يدي حضراتكم مثال لتمك اإلسيامات في مجال الرعاية الصحية، ضمن 
ة، حاليًا؛ فخالل الزيارة التي قام بيا السيد الرئيس المنظومة الشاممة التي تقوم بيا الدول

عبد الفتاح السيسي، األسبوع الماضي، لمحافظة اإلسماعيمية، والتي شممت افتتاح المجمع 
الطبي المتكامل، اطمعنا حينيا عمى عرض السيد المواء أركان حرب إيياب الفار، رئيس 

لو عدد من مشروعات الرعاية الصحية الييئة اليندسية لمقوات المسمحة، والذي أوضح خال
، بناًء عمى توجييات السيد رئيس الجميورية. 4102التي نفذتيا الييئة اليندسية، منذ عام 

ألف سرير،  04مشروع طبي بطاقة  4100فقد تولت الييئة اليندسية إنشاء وتطوير 
 46و مشروعات لصالح وزارة التعميم العالي، 6مشروع لصالح وزارة الصحة، و 053و

مميار  0011وحدة طبية، بتكمفة  72مستشفى و 005مشروع تابعين لمقوات المسمحة، منيا 
 جنيو. 

وجير بالذكر، وكما أكد السيد المواء إيياب الفار، فإن المستشفيات العسكرية تقدم خدماتيا 
الطبية لممدنيين من أفراد الشعب المصري، والتي بمغ متوسطيا مميون حالة سنويًا، في 

لمناطق النائية والحدودية، فضاًل عن دعم كل االتجاىات االستراتيجية بعدد من القوافل ا
قافمة سنويًا. كما قامت القوات المسمحة بعمل مسح طبي لعدد مميوني  14الطبية بمتوسط 

، نتج عنو تقديم الرعاية 4141حتى  4104شاب من شباب التجنيد خالل الفترة من عام 
ألف حالة مرضية منيم في المستشفيات العسكرية. كما صدر  04والعالج الطبي لعدد 

قرار السماح لممدنيين بإجراء التحاليل الطبية في المعامل المركزية لمقوات المسمحة، في 



منطقة كوبري القبة، والتي تتميز بالدقة المتناىية، نظرًا العتمادىا عمى أحدث المعدات 
 الطبية. 

ة أسعار كافة الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الطبية وال يفوتنا التنويو لتنافسي
لمقوات المسمحة، مقارنة بمثيالتيا في القطاع الخاص، إيمانًا من القوات المسمحة بواجبيا 
في تحقيق األمن الطبي لممواطن المصري، وىو ما دفع العديد من مؤسساتيا العالجية 

ية لتقديم خدماتيا ضمن منظومة التأمين لمتعاقد مع عدد من النقابات والجيات الحكوم
الطبي لألعضاء ولمعاممين. فضاًل عن أن بعض تمك المستشفيات العسكرية توفر نظام 

، بمعنى تحديد مقابل ثابت إلجراء جراحة، عمى سبيل المثال، شامل كافة ”المبمغ المقطوع“
ع الحرج عن التكاليف المرتبطة بيا، من أطباء وأدوية وتمريض وغيره، وىو ما رف

 المرضى، في المفاجأة بتكاليف غير لم تكن في الحسبان والتقدير. 

وىكذا فإن القوات المسمحة ال تدخر جيدًا في المساىمة في تحقيق مستقبل واعد لممواطن 
 المصري. 
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