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احتلت االزمة الصحية والطبية موقعها املتقدم يف الئحة االزمات التي تناسلت نتيجة االنهيار املايل والنقدي، وارخت بظاللها 
عىل حياة العاملني يف القطاع الصحي. فاىل عدم قدرة فئات كبرية عىل مراجعة الطبيب او دخول املستشفى، يعاين العاملون 

يف القطاع عىل اكرث من مستوى، مام دفع اصحاب االختصاص منهم اىل الهجرة بحثا عن لقمة عيش كرمية 

نقيب األطباء: لبنان ال يزال يستحق 
لقب مستشفى الشرق األوسط وجامعته

نقيب اطباء لبنان الدكتور يوسف بخاش طأمن 
اىل ان القطاع الطبي الجامعي ما زال صامدا ومعه 
لقب  يستحق  يزال  "ال  لبنان  وان  االستشفايئ، 
مستشفى وجامعة الرشق االوسط، وان عددا من 
االطباء الذين هاجروا عادوا اىل لبنان وان بنسبة 
ال تعوض ما فقدناه".  بعدما فند لـ"االمن العام" 
النقابة  اوضاع  لتحسني  اتخذت  التي  االجراءات 
املالية ورفع تقدمياتها، اكد ان العالقات جيدة مع 
املديرية العامة لالمن العام وبقية مكونات القطاع 
الصحي، الفتا اىل ان النقابة تجهد لتأكيد حضورها 

عىل املستويني العريب والدويل.

اين هي  لبنان  يعيشه  الذي  التخبط  ■ يف ظل 
نقابة االطباء مام يجري، وما دورها يف ادارة شؤون 

القطاع الصحي واالجتامعي والنقايب؟
التي  االزمات  تركته  ما  احد  عىل  يخفى  ال   □
متناسلة.  سلبية  تداعيات  من  بلبنان  عصفت 
وجوه  مختلف  عىل  انعكس  املرصيف  فاالنهيار 
حياتنا اليومية، السيام الصحية واالستشفائية وكان 
االطباء من بني االكرث تأثرا نتيجة صعوبة الوصول 
منها  الرسمية  الضامنة  املؤسسات  تقدميات   اىل 
انخفاض  بفعل  معدومة  باتت  التي  والخاصة 
وتقلص  اللبنانيني  اكرث  لدى  الرشائية  القدرة 
املخصص منها للكلفة االستشفائية. قياسا بحجم 
املسؤوليات امللقاة عىل عاتقنا كنقابة، وباالضافة 
اىل دورها ومهمتها املنصوص عنها يف قانون االداب 
الطبية، فانها تعترب نفسها مسؤولة معنويا تجاه 
كل من الطبيب واملواطن من جهة وتجاه القطاع 
بجهود  تقوم  النقابة  فان  لذلك،  برمته.  الصحي 
اضافية يف خدمة جميع هؤالء، لذا علينا ان نواجه 
االزمة املالية للحفاظ عىل دخل الطبيب لتعزيز 
صموده واالستمرار باداء رسالته املهنية. وما يعيقنا 
الجهات  الحاصل يف جباية حقوقهم من  التأخري 

الضامنة نتيجة االجراءات البطيئة التي تتحكم بها 
الدوائر املعنية يف وزاريت املال والصحة ومرصف 
لبنان، لضامن استيفاء الحد االدىن من اتعابه وان 
كانت بالعملة الوطنية وفق سعر السوق ليضمن 

عىل االقل  الكلفة التشغيلية.

لبنان اىل ما  الوضع يف  ■ هل توقعت ان يصل 
نحن عليه خصوصا عىل مستوى هجرة الكفايات 

الطبية؟ وكيف ميكن استعادتها؟
ان بدأت رحلتي  اتوقع ذلك منذ  بالتأكيد مل   □
انخراطي يف  اىل  الطب وصوال  كلية  الدراسية يف 
الخارج  او  الداخل  يف  سواء  االستشفايئ  القطاع 
االوسط  الرشق  لبنان مستشفى  بأن  افخر  كنت 
ما  يتجاهل  ان  الحد  ميكن  ال  لكن،  وجامعته. 
تركته ازمات السنوات الثالث االخرية من تداعيات 
واالستشفايئ.  الجامعي  القطاعني  عىل  سلبية 
زال   ما  تواجهنا  التي  الصعوبات  كل  رغم  لكن 
القطاع الجامعي صامدا ومستحقا للقب جامعة 
االساتذة  بعض  غياب  ان  علام  االوسط،  الرشق 
االفضل واالحسن يف منطقة  بقائه  مل يحل دون 
تهافت  الربهان هو يف  والخليج.  االوسط  الرشق 
ابواب جامعاتنا  لبنان والخارج عىل  الطالب من 
للمشاركة يف الفحوص االولية للدخول اىل السنة 
االوىل للطب. اما يف ما يخص القطاع االستشفايئ 
فهو يعاين من نقص االطباء وبعض االختصاصات، 
مام ادى اىل اقفال بعض املراكز الطبية واالجنحة 
املتخصصة يف املستشفيات. لكننا ما زلنا عىل قناعة 
بأن القطاع الطبي تجاوز اخطر تداعيات االزمة، 
وهو يقدم الخدمات الصحية العالية الجودة. يف 
املقابل، ليست لدينا احصاءات دقيقة ويا لالسف، 
لعدد االطباء الذين هاجروا، ويف تقديرنا ان املوجة 
االوىل من الهجرة يف بداية االزمة املالية عام 2019 
تراوحت بني 25 و30%  قبل ان تأيت الهجرة الثانية 

بعد تفجري مرفأ بريوت يف 4 آب 2020، لكن اثارها 
بقيت اخف. ان عددا كبريا ممن هاجروا قرروا 
بد  وال  فقدناه.  ما  تعوض  ال  بنسبة  ولو  العودة 
من االشارة اىل هجرة اخرى شملت تالمذة كليات 
التخصص يف  اىل  الجدد سعيا  الطب واملتخرجني 
تكون  قد  هؤالء  استعادة  ان  والعمل.  الخارج 
اصعب بعد ان ينخرطوا يف مجتمعاتهم الجديدة. 
ما نسعى اليه يكمن يف توثيق هذه الهجرة وسط 
االطباء  اىل  الطلب والحاجة  ناجمة عن  مخاوف 
يزال  ال  فالعامل  واملمرضات،  واملمرضني  اللبنانيني 
يقدر مستوى املستفيدين من التعليم الجامعي 
لدينا. لذلك نسعى اىل ما يربط الطبيب الصامد يف 
ارضه ونظريه املنترش لتبادل الخربات، ومزيد من 
التعاون التقني والعلمي يف االبحاث الطبية، ونحن 
نستعد لعقد مؤمتر يف متوز املقبل يجمع اطباءنا 
ونظراءهم من اصول لبنانية لتبقى نقابة االطباء 

مظلة حامية للجميع.

■ هل صحيح ان بعض االختصاصات الطبية قد 
فقدت ام انها مجرد رسديات؟

□ لالسف الشديد هذه االخبار ليست اشاعات 
او رسديات، بل هي حقيقة. لقد وصلنا اىل مرحلة 
نفتقد فيها االطباء املتخصصني يف الجراحة العامة 
نادرة  اختصاصات  وهي  االطفال،  لدى  والقلب 
اصال. كام بدأنا نشعر بالنقص الحاد عىل مستوى 
مستشفيات  فاغلب  والتخدير،  االنعاش  اطباء 
االطراف تعمل بوجود طبيب واحد بعدما كانت 
تعمل قبل االزمة بوجود اثنني او ثالثة عىل االقل، 
وهذا مؤرش خطري، فاذا قرر هذا الطبيب السفر 
ستتوقف هذه املستشفى عن العمل، يضاف اىل 
الواقع  هذا  االشعة.  اختصاصيي  يف  النقص  ذلك 
القطاع  يف  جديدة  اسس  عن  البحث  اىل  دفعنا 
اىل  تستند  واحصاءات  علمية  ومعايري  الصحي 

مقابلة
جورج شاهني

الصحة، لجأنا اىل استيفائها عىل اساس مؤرش الدواء 
الذي تصدره وزارة الصحة اسبوعيا بدال من سعر 
الرصف الرسمي للدوالر عىل 1500 لرية بالتعاون 
مع وزيري الصحة واملال، وهو ما تحقق يف مهلة 
تسعة اسابيع بعد تسلمي مهامي، وادى اىل انقاذ 
صندوق التقاعد ومنعنا انهياره بعدما كان حتميا. 
هذا ما سمح لنا برفع املعاش التقاعدي للطبيب 
املتقاعد، بالحد االدىن املقبول، من دون ان نضطر 

اىل رفع كلفة االنتساب اىل النقابة. 
 

الطبية  القطاعات  مع  متاس  عىل  انتم   ■
نقابة  مع  عالقاتكم  تصف  كيف  واالستشفائية، 
والصناديق  الصحة  املستشفيات ووزارة  اصحاب 

الضامنة؟
القطاع  يومية مع مكونات  □ نحن عىل صالت 
الصحي والقيمني عليه، بدءا بوزارة الصحة بحيث 
لحظة  يتأخر  مل  ابيض  فراس  الدكتور  الوزير  ان 
الدولية  باملنظامت  اىل جانبنا، مرورا  الوقوف  يف 
واملراكز  الطب  وكليات  الصحية  املهن  ونقابات 
الصحية واالستشفائية، وهي مبنية عىل االحرتام 
املتبادل عىل قاعدة الحفاظ عىل القطاع الصحي 
مصالح  عن  قانونية  بطريقة  والدفاع  وتطوره، 
عالقتنا  شاب  اذا  وحقوقهام.  والنقابة  الطبيب 
بنقابة املستشفيات بعض االشكاالت، فان تطبيق 
قانون االداب الطبية وقانون عمل اللجان الطبية 

ينظم العالقة بيننا.  

■ كيف تصف عالقاتكم باملديرية العامة لالمن 
العام وهل هي محكومة بتفاهامت محددة؟ 

العام  العامة لالمن  □ عالقاتنا كنقابة واملديرية 
جيدة سواء مع املدير العام اللواء عباس ابراهيم 
النقابة  بني  املؤسسايت  املستوى  او عىل  شخصيا، 
تسهيل  عن  يوما  املديرية  تتوان  مل  واملديرية. 
امورنا يف اي وقت، وما نتمناه ونعمل من اجله 
يهدف اىل تطوير هذه العالقة. نحن ندرك حجم 
املعاناة والتحديات املالية التي يواجهها الصندوق 
االستشفايئ يف املديرية، وما استطيع قوله ان هناك 
جانب ضباط  اىل  الوقوف  اىل  يؤدي  جديا  عمال 
االمن العام وعنارصه عىل مستوى املعاينة الطبية 
وكذلك التسهيالت املمكنة يف املستشفيات، ليك 
نتمكن يدا بيد للمساهمة يف تعايف لبنان والنهوض 

به العادته اىل ما كان.

عدد كبير من االطباء 
املهاجرين قرر العودة

ولو بنسبة ال تعوض 
ما فقدناه

الصحة  منظمة  خربته  دميغرايف  معطى  من  اكرث 
العاملية. فالوقت اليوم مثايل لرسم خارطة طبية 
من  موجود  هو  مام  الكاملة  االفادة  عىل  ترتكز 
اطباء واختصاصيني يف لبنان لبناء خارطة صحية 
عادلة ومتحرضة قد تدفعنا اىل الدمج بني مراكز 
التقنيات  بأفضل  وتزويدها  واملختربات  االشعة 

لتقدم خدماتها بأوسع واقل كلفة تشغيلية. 

املالية وجائحة كورونا وتفجري  االزمة  ■ يف ظل 
املرفأ تحول لبنان اىل وجهة مهمة للهبات الطبية 
اىل  الدولية واالممية، فهل وصلت  واالستشفائية 

مستحقيها؟
□ انا عىل ثقة بأن معظم املساعدات االستشفائية 
والهبات الطبية التي وصلت اىل لبنان من الجهات 
املانحة بلغت هدفها. لو مل يتحقق ذلك الغلقت 
فعال  ولكنا  ابوابها  العاصمة  مستشفيات  غالبية 
شهدنا كارثة صحية. فهذه املساعدات ساهمت يف 
صمودنا ويف دعم الطبيب والجراح ومكنتنا من 

تغطية كلفة بعض االعامل الجراحية.

االخرية عن فوىض يف  االونة  الحديث يف  كرث   ■
سوق االدوية وانتشار املزور واملهرب منها، ما هي 

شهادة نقيب االطباء يف هذا املوضوع الخطري؟
□ اذا اندلعت الفوىض يف اي دولة ستؤدي حتام 
اىل تجاوزات يف كل القطاعات، ومع االسف لقد 
وصلنا يف لبنان اىل هذه املرحلة وال ميكن ألحد 
لالدوية  تهريب  اعامل  من  نشهده  ما  اخفاء 
الصحة،  وزارة  من  منها  املرخص  غري  واستعامل 
املواطن.  صحة  عىل  ينعكس  خطري  امر  وهو 

مواجهة ما يجري تقع عىل عاتق الوزارات املعنية، 
عليها ضبط  التي  والداخلية،  واالقتصاد  كالصحة 
وغري  املرخص  غري  الدواء  تهريب  ومنع  الحدود 

املعرتف به.

مالية  نهضة  عن  اليوم  لبنان  اطباء  يتحدث   ■
هي  ما  ارصدتها،  تجميد  بعد  االطباء  نقابة  يف 
واحياء  ازمتها  لتجاوز  اعتمدتها  التي  االجراءات 

برامج التمويل؟
□ نحن يف نقابة االطباء نتساوى مع َمن جمدت 
العائدة  تلك  وخصوصا  املصارف  يف  اموالهم 
العاملني  لالطباء  بالضامنات  الخاصة  للصناديق 
توفريها  مقدورنا  يف  يعد  ومل  واملتقاعدين 
تعزز  التي  االجراءات  اىل  لجأنا  لذا  ملستحقيها. 
من  لنا  املستحقة  الرسوم  بعض  من  مداخيلها 
بنسبة %0.5،  املستوردة لالدوية وهي  الرشكات 
الطبية  واملعدات  للتجهيزات  املستوردة  وتلك 
بنسبة 2%. وحني تزامن تحميل مسؤولية النقابة 
وزارة  من  االدوية  من   %90 اسعار  تحرير  مع 

نقيب اطباء لبنان الدكتور يوسف بخاش.


