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 ١

   اجلديد اجلامعيةمشروع قانون املستشفيات
نظرا للتطور الكبير في مجال تقديم الخدمة الطبية وزيادة عدد األسرة في المستشفيات الجامعية  

 النظر في قرار إعادة الوفرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب فإن ذلك يتطلب إلي إضافة

  . ١٩٦٥ لسنة ٣٣٠٠الجامعية رقم رئيس الجمهورية بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات 

                - ::::املادة األويل املادة األويل املادة األويل املادة األويل 
            - ::::أهدافها أهدافها أهدافها أهدافها تعريف املستشفيات اجلامعية و تبعيتها و تعريف املستشفيات اجلامعية و تبعيتها و تعريف املستشفيات اجلامعية و تبعيتها و تعريف املستشفيات اجلامعية و تبعيتها و 

        املستشفيات اجلامعية  املستشفيات اجلامعية  املستشفيات اجلامعية  املستشفيات اجلامعية  
هي المنشآت الطبية التي تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو عالجية وتلك المنشآت 

  .  وحدة أو مركز أوع خاص بسمي مستشفي  كوحدات ذات طابالمنشأةالطبية تشمل المستشفيات 
و تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات خاضعة لقانون التعليم العالي وحدة مستقلة في النواحي 

وتعتبر جزء ال يتجزأ   المعهدأو و تخضع لإلشراف المباشر لعميد الكلية واإلداريةالفنية والمالية 

  .   المعهد أومن الكلية 

         .  .  .  . اآلتيةاآلتيةاآلتيةاآلتيةات اجلامعية علي حتقيق األهداف ات اجلامعية علي حتقيق األهداف ات اجلامعية علي حتقيق األهداف ات اجلامعية علي حتقيق األهداف و تعمل املستشفيو تعمل املستشفيو تعمل املستشفيو تعمل املستشفي
                ::::والتدريبي والتدريبي والتدريبي والتدريبي  اهلدف التعليمي  اهلدف التعليمي  اهلدف التعليمي  اهلدف التعليمي - 

تنفيذ سياسات القطاع الصحي بالجامعة في التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد 
  . حاجة المواطنين في جميع مجاالت الخدمة الطبية 

        ::::         البحث العلمي البحث العلمي البحث العلمي البحث العلمي- 
طبقا لخطة الدولة .. األبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة الالزمة للقيام باإلمكاناتتوفير 

    .في ترسيخ العلم في المجتمع 

        ::::         اهلدف العالجي اهلدف العالجي اهلدف العالجي اهلدف العالجي- 
المساهمة  مع وزارة الصحة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات 

    .ات الطبية الصحية المتقدمة والعمل علي رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصص

                -  : : : :املادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانية
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 ٢

هو مجلس تنسيقي للمستشفيات الجامعية وهو احد مجالس : المجلس االعلي للمستشفيات الجامعية 
  المجلس االعلي للجامعات و يقوم علي

  . رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية  
ن المستشفيات الجامعية وضع الضوابط واألطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون بي 

  . األعضاء بما يضمن حسن استغالل الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية 
  .  الرأي ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم األداء بالمستشفيات الجامعية إبداء 

 الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي إبداء 
  .خل في اختصاصه تد

        - : : : :املادة الثالثةاملادة الثالثةاملادة الثالثةاملادة الثالثة
 هيئة التدريس بكلية الطب ممن له أعضاءبشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه احد 

 المستشفيات و يتولي نفس مهام المجلس االعلي للمستشفيات في نطاق إدارةخبرة سابقة في 
الجامعة و يكون رئيس جامعته و يشمل تشكيل المجلس ممثلي كافة مقدمي الخدمات الصحية ب

  . التخطيط و المتابعة و االعتمادهمسؤولياتالمجلس مسئوال عن التنسيق بينهم و من ضمن 

         -::::  الرابعة الرابعة الرابعة الرابعةاملادةاملادةاملادةاملادة
 المدير التنفيذي وأمينهالمعهد /يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية

   .للمستشفيات الجامعية

        : - املادة اخلامسةاملادة اخلامسةاملادة اخلامسةاملادة اخلامسة
 ووضع أمورهادارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف يكون مجلس إ

  .  اإلدارية من الناحية الفنية و المالية و أغراضها تحقق التي السياسة

        -:::: السادسة  السادسة  السادسة  السادسة املادةاملادةاملادةاملادة
 المعهد بناءاً أو هيئه التدريس بكليه الطب أعضاءيتم اختيار المدير التنفيذي للمستشفيات من بين 

 بتعينه لمده ثالث سنوات قابلة الجامعة المعهد ويصدر قرار من رئيس أو الكليةعلى ترشيح عميد 
  . للتجديد مرة واحدة 
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 ٣

 للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شئونها وتنفيذ التنفيذيو يختص المدير 
 وفى أغراضها لتحقيق الموضوعة العامة السياسة ضوء فيقرارات مجلس إدارة المستشفيات 

  .ضوء اللوائح المعمول بها 

            - :::: السابعة  السابعة  السابعة  السابعة املادةاملادةاملادةاملادة
        . . . . تعريف األطباء العاملني باملستشفيات اجلامعية تعريف األطباء العاملني باملستشفيات اجلامعية تعريف األطباء العاملني باملستشفيات اجلامعية تعريف األطباء العاملني باملستشفيات اجلامعية 

وظيفة الطبيب المقيم وهي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة 
من السنوات يحدده المجلس المصري أو بعدد  ( األقلسنة قابلة للتجديد لخمس سنوات علي 

 بكليات الطب وفقاً الخريجين أوائلو يعين الطبيب المقيم في تلك الوظيفة من )  للتخصصات الطبية
  .للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك 

  .تطبق علي العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة ما يطبق علي نظرائهم بوزارة الصحة
 هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبية و التعليمية علي أعضاءلتزم ي

 .النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية

         -  : : : :الثامنةالثامنةالثامنةالثامنة املادةاملادةاملادةاملادة
 الموازنة وتحدد هذه الجامعية للمستشفيات العامة الموازنة طبقا للدستور جزء من ألدولهتخصص 

مرضى وعددهم وتكلفه التدريب لألطباء والبحث العلمى  طبقا لمشروع  للالمقدمة الخدمةحسب 
تدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضي بواسطة المستشفيات من التأمين .  المقترح الموازنة

 بالعالج المجاني للمرضي اإللتزام مع أخري جهة تأمينية أي أوالصحي أو العالج علي نفقة الدولة 
  .و الغير مؤمن عليهمغير القادرين 

  . القانونألحكام طبقا األفرادتقبل التبرعات و الهبات من الهيئات و

         - : : : :التاسعةالتاسعةالتاسعةالتاسعة املادةاملادةاملادةاملادة
 ويكون مهمته تقديم تقرير دوري جامعي داخل كل مستشفى الذاتي والتدقيق للمتابعة مكتب إنشاء

   . اإلدارةمنتظم بصفة مباشرة لمجلس 

        -:::: العاشرةالعاشرةالعاشرةالعاشرة املادةاملادةاملادةاملادة
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 ٤

 القوانين السابقة و الخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فور صدور هذا يلغي العمل بكل
 ).٩٣ لسنة ١١٥ و قانون ٧٢ لسنة ٤٩قانون , ٦٥ لسنة ٣٣٠٠الئحة (القانون 

 - : : : :املادة احلادية عشراملادة احلادية عشراملادة احلادية عشراملادة احلادية عشر
بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل  اإللتزام

مشاركة وزارة  و يشمل ذلك لي رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبيةع
لبروتوكوالت  للكوادر الطبية في الوزارة وذلك طبقاً التدريب الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع

   . تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية

 -  : : : :عشرعشرعشرعشر الثانيةالثانيةالثانيةالثانية املادةاملادةاملادةاملادة
 األعلى الدكتور وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس األستاذ  منتصدر الالئحة التنفيذية

 .للجامعات

 


