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محافظة الشرقية
"عقوٌل مستنيرة وأيٍد ماهرة "
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أهم الخدمات المقدمة للمواطنين

2020 – 2018     

ةــالشرقيةــمحافظ

"عقوٌل مستنيرة  و أيٍد ماهرة "

نيهالتكلفة بالجعدد المشروعـات

14
مشروع 

187,3
مليون

المشروعات التي تم تنفيذها 

المنشآت 
الصحيــــــة

وحدات طب أسرة4  +وحدات صحية8+ مستشفى 2
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أهم الخدمات المقدمة للمواطنين

2020 – 2018     

ةــالشرقيةــمحافظ

"عقوٌل مستنيرة  و أيٍد ماهرة "

المشروعات الجارية

نيهالتكلفة بالجعدد المشروعـات

5
مشروع 

187
مليون

المنشآت 
الصحيــــــة

وحدات صحية3+ مستشفى 2



مستشفى طوارئ مركز فاقوس المشروعات المنفذة

يةالمنشآت الصح

79
أهم الخدمات المقدمة للمواطنين

2020 – 2018     



ا القمحالوحدة الصحية بميت بشار مركز مني المشروعات المنفذة

يةالمنشآت الصح
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أهم الخدمات المقدمة للمواطنين

2020 – 2018     



هيامستشفى كبد مركز ه المشروعات المنفذة

يةالمنشآت الصح
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أهم الخدمات المقدمة للمواطنين

2020 – 2018     



يةالمنشآت الصح

توسعة مستشفى طب وجراحة العيون مدينة الزقازيق الجاريةالمشروعات 
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أهم الخدمات المقدمة للمواطنين
2020 – 2018     



يةالمنشآت الصح

نيةمبنى العيادة الشاملة عزبة التل مدينة الحسي الجاريةالمشروعات 
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2020 – 2018     
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أهم الخدمات المقدمة للمواطنين

2020 – 2018     

ةــالشرقيةــمحافظ

"عقوٌل مستنيرة  و أيٍد ماهرة "

15.7

20

محافظة الشرقية 
2020

سنوات 5انخفاض معدل وفيات األطفال أقل من 
2030مقارنة بالمعدل في إستراتيجية مصر 

الخدمات 
الصحيـــــة

15

مصر  
2020

مصر  
2030

طفل حي1000معدل الوفيات لكل 
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أهم الخدمات المقدمة للمواطنين

2020 – 2018     

ةــالشرقيةــمحافظ

"عقوٌل مستنيرة  و أيٍد ماهرة "

37.439

محافظة الشرقية 
2020

انخفاض معدل وفيات األمهات مقارنة بالمعدل 
2030في إستراتيجية مصر 

الخدمات 
الصحيـــــة

31

مصر  
2020

مصر  
2030

ألف طفل حي 100معدل الوفيات لكل 
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أهم الخدمات المقدمة للمواطنين

2020 – 2018     

ةــالشرقيةــمحافظ

"عقوٌل مستنيرة  و أيٍد ماهرة "

92%

97%

2017

ارتفاع معدل تطعيمات األطفال

الخدمات 
الصحيـــــة

98%

20182019

النسبة المئوية

97%

2020



87
أهم الخدمات المقدمة للمواطنين

2020 – 2018     

ةــالشرقيةــمحافظ

"عقوٌل مستنيرة  و أيٍد ماهرة "

7.29%

5.26%

2017

بائيانخفاض معدل انتشار الكبد الو

الخدمات  
الصحيـــــة

3.23%

20182019

النسبة المئوية

1.27%

2020
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أهم الخدمات المقدمة للمواطنين

2020 – 2018     

ةــالشرقيةــمحافظ

"عقوٌل مستنيرة  و أيٍد ماهرة "

41%

43%

2017

سرةارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم األ

الخدمات 
الصحيـــــة

45%

20182019

النسبة المئوية


