الجمعيـة المصريـة
إلدارة الرعايـة الصحيـة

اإلتحـاد العـام العربي للتأميـن

اإلتحـاد المصـري للتأمين

توصيـــات
الملتقـى اإلقليمـي الثالـث
للتأميـن الطبي والرعايـة الصحية
القاهــرة  16و  17مارس "اذار" 2014
ـــــــــــــــــــــــ
أنعقد الملتقى اإلقليمي الثالث للتأمين الطبي والرعاية الصحية برعاية كــل من معالي وزيـر الصناعـة والتجـارة واإلستثمـار
ومعالـي وزيـر الصحـة والسكــان بجمهوريـة مصـر العربية  ،وبالتعــاون والتنسيـق بيـــن اإلتحـاد العــام العربـي للتأميـن
وكــل مـــن اإلتحـاد المصــري للتـأميـن والجمعيـة المصـريـة إلدارة الـرعـايـة الصحيـة وذلك بفنـدق مـاريـوت – الزمالك
يومي األحد واألثنين الموافقين  16و 17مارس "أذار"  2014وتحت عنوان /
التأمين الطبي فى الوطن العربي
"المشاكل والحلول"

ألقيت كلمات اإلفتتاح  -حسب ترتيب اإللقـاء  -مـن السـادة /
األستاذ  /عبد الخالق رؤوف خليل
األستاذ  /عـالء الـزهـيـرى
األستاذ  /عبد الرؤوف قـطــب
الدكتور  /إيهـاب أبـو المجــد

األميـن العـام لإلتحـاد العـام العربي للتأميـن
ممثـل سـوق التأمين المصريـة بمجلـس
اإلتحـاد العــام العـربـي للتـأميـن
رئـيـس اإلتـحــاد المـصــرى للتـأمـين
رئيس الجمعية المصرية إلدارة الرعاية الصحيـة

وقـد تضمـن برنامج الملتقى ثالثة جلسات وفقا ً لألتى :
الجلسـة األولــي  :التأمين الطبي "المشاكل والحلول المقترحة"
رئيـس الجلسـة  :األستاذ  /عبد الرؤوف قطب
رئيس اإلتحاد المصري للتأمين – مصر
الموضوع األول  :الغـش فـى التـأميـن الطبـي
األستاذ  /شريف الغطريفى – العضو المنتدب
شركـة بـوبـا إيجيبت للتـأميـن – مصـر
الموضوع الثاني  :تـرتيبـات إعـادة التـأميـن
األستاذ  /جمال حمزه – رئيس مجلس اإلدارة السابق
الشركـة المصريـة إلعـادة التأميـن – مصـر
الموضوع الثالث  :تطوير التشريعات المنظمه للتأمين الطبي
الدكتور  /محمـد معيـط – نائب رئيس
الهيئة العامة للرقابة المالية – مصر
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الجلســة الثانيـة  :كيف يكون التأمين الطبي مربحا ً ؟
رئيـس الجلسـة  :األستاذ  /عبد الخالق رؤوف خليل
األمين العام – اإلتحاد العام العربي للتأمين
الموضوع األول  :اإلكتتـاب الفنـي السليـم
الدكتور  /حازم الماضي – المستشار الفني لمجلس اإلدارة
شركة الهالل األخضر للتأمين – اإلمارات العربية المتحدة
الموضوع الثاني  :دور مـدراء الخـدمـة الطبيـة
الدكتور  /محسن حلمي – رئيس مجلس اإلدارة
شركـة األطبـاء المتضامنـون – مصـر
الموضوع الثالث  :تنظيم التعاون مع مقدمي الخدمات الطبية
الدكتور  /عـالء عبـد المجيـد
رئيس غرفة مقدمي الخدمات الطبية بإتحاد الصناعات المصرية – مصر
الجلسـة الثالثـة  :فـرص نمـو التأميـن الطبـي
رئيــس الجلسـة  :الدكتور  /إيهاب أبـو المجـد
رئيس الجمعية المصرية إلدارة الرعاية الصحية
الموضوع األول  :التأمين البنكي فى مجال التأمين الطبي
األستاذ  /بشـار سـواس – العضو المنتدب  /الرئيس التنفيذي
الشركة اللبنانية السويسرية "تكافل" – مصر
الموضوع الثاني  :التأمين الطبي متناهي الصغر
األستاذ  /معتز الطباع – المدير التنفيذي
لمشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية – جمعية رجال األعمال – مصر
الموضوع الثالث  :دور شركات التأمين الطبي الخاص فى تقديم الخدمة
من خالل منظومة التأمين الصحي الحكومي
الدكتور  /عبـد الرحمـن السقـا
مساعد وزير الصحة  /رئيس هيئة التأمين الصحي – مصر
وفـى ختــام فعاليـات الملتقـى وفـى ضـوء مــا قـدم خـالل الجلسـات والمناقشـات والمـداخـالت أوصـى السادة الحضور باألتى
:
 .1التأكيد على أهمية قيام الجهات المنوط بها اإلشراف على الرقابة والتأمين باإلستمرار فى تطوير التشريعات المنظمه
للتأمين الطبي بما يكفل ضبط العالقة بين أطرافه وضمان حقوق المشتركين  ،وأن تشمل تقنين أوضاع شركات الرعاية
الصحية وشركات إدارة النفقات الطبية وتفعيل الرقابة عليها .
 .2تطوير آلية لتبادل المعلومات عن الجهات التى تسئ إستخدام مزايا التأمين الطبي.
 .3التصدي لحاالت الغش والتزوير بالتعاون مع الجهات الرقابية وذلك باإلستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها .
 .4تشجيع إحالة إدارة المطالبات إلى جهات متخصصة وفقا ً آللية عادلة .
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 .5اإلهتمام بالتأمين الطبي متناهي الصغر لتمكين شرائح كبيرة من المجتمع من الحصول على تأمين طبي بتكلفة بسيطة.
 .6العمل على نشر الوعي التأميني الطبي لدى المواطن العربي  ،وتوضيح أهمية المنافع المترتبة عنه وتوعيته بشروطه
بإعتبار أن التأمين الطبي من ضروريات الحياة اليومية للمواطن العربي.
 .7اإلهتمام بالكوادر الفنية والتسويقية العاملة فى منظومة التأمين الطبي  ،وتنمية مهاراتها وقدراتها بشكل مستمر مما
يجعلها قادرة على التعامل مع التطور السريع فى تقنيات هذه الصناعة .
 .8اإلستفادة من الشبكات البنكية فى تسويق منتجات التأمين الطبي .
 .9شـركـات التـأمـيـن بـ /
✓ مراعـاة األسـس الفنيـة السليمـة فـى اإلكتتـاب .
✓ اإلستجابـة لمتطلبات المنافسة وتقديم منتجات غير تقليدية تلبي إحتياجات عمالئها .
✓ التنمية المستمرة للكوادر اإلدارية والفنية والتسويقية العاملة فى التأمين الطبي لمواكبة التطور السريع فى
تقنيات هذه الصناعة .
✓ اإلستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها بما توفره من حلول تسهم فى تقليص الخسائر.
✓ تعميم اإلتصال األلكتروني مع مقدمي الخدمة من خالل شبكة تواصل مباشر .
 .10مقدمـي الخدمـات الصحيـة بـ /
✓ اإلبتعاد عن الزيادة الغير مبررة ألسعار الخدمة الطبية .
✓ تحسيـن مستـوى الخـدمـة .
✓ نشر الوعي بالتأمين الصحي لدى األطباء .
✓ مراقبة اإلستخدام الزائد للفحوص الطبية واألدوية بالتنسيق مـع شركـات التأميـن وشركـات الرعاية الصحية .
وفى ختام أعمال الملتقى توجه الساده الحضور بالشكر إلى كـل مـن :
• معالى وزير التجارة والصناعة واإلستثمار بجمهورية مصر العربية  -لتفضله برعاية الملتقى
• معالي وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية – لتفضلـه برعايـة الملتقـى .
• السـادة رؤسـاء الجلسـات والمتحدثـون .
• شركة مصر للتأمين إلستضافتها السادة الحضور .
• اإلتحاد المصري للتأمين إلستضافته السادة الحضور .
• شركة مصر لتأمينات الحياة إلستضافتها السادة الحضور .
• الســـــادة الــرعـــاة .
• األمانة العامة لإلتحاد العام العربى للتأمين واإلتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية إلدارة الرعاية الصحية
لحرصهم على إقامة هذا الملتقى .
• جميع الزميالت والزمالء الذين ساهموا بجهودهم نحو إنجاح أعمال الملتقى .
• السادة ممثلي أجهزة اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية لما بذلوه من مجهودات في تغطية فعاليات هـذا
الملتقـى .
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع ،،،
عبد الخالق رؤوف خليل
األميـن العـام
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