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جورج شاهني

الملف

نقيب أصحاب املستشفيات: أخطر ما نواجهه 
أن الطبابة واإلستشفاء باتا حكرا على األغنياء

ال ميكن تجاهل املخاوف من خسارة لبنان دوره ووصفه بـ"مستشفى الرشق". فبعد مسلسل االزمات النقدية واملالية 
التي  السلبية  الرتددات  املبارش من  نصيبه  االستشفايئ  للقطاع  كان  لبنان،  الحياة يف  انعكست عىل مختلف وجوه  التي 

تجاوزت العديد من الخطوط الحمر 

جائحة  بانتشار  االخطار  مصادر  تعددت 
النقدية  االزمة  تنامي  ظل  ويف  الكورونا، 
ارتفعت كلفة الخدمات واملستلزمات الطبية 
وزادت الفوارق بني الكلفة الحقيقية وحجم 
ما توفره الجهات الضامنة الرسمية والخاصة. 
املستشفيات  اصحاب  نقيب  نبه  وعليه، 
العام"  "االمن  اىل  حديثه  يف  هارون  سليامن 
"يعيش  لبنان  يف  االستشفايئ  القطاع  ان  اىل 
اخطر مرحلة يف تاريخه، وطاملا انه يستجدي 
الدولة  فيام  الخارج  من  الطبية  املساعدات 
غائبة عن مواجهة هذا التحدي، فان استمرار 
الحايل سيؤدي حتام اىل كارثة صحية  الوضع 

عىل املواطن". 

الصحي  القطاع  استيعاب  حجم  هو  ما   ■
ارسة  بني  تقسيمها  ميكن  وكيف  االرسّة،  من 
للمرىض العاديني واصابات كورونا ومتحوراتها 

وغرف االنعاش؟
□ رفعنا الصوت مرات عدة منذ اشهر، الفتني 
عام  بشكل  لبنان  يف  الصحي  القطاع  ان  اىل 
واالستشفايئ بشكل خاص يعيش اخطر مرحلة 
يف تاريخه. فالطبابة واالستشفاء اصبحا حكرا 
هذا  عن  نكشف  مرارة  بكل  االغنياء.  عىل 
الواقع الذي فرض علينا بعدما حذرنا كثريا من 
الوصول اليه. عليه، مل يعد يف مقدور املريض 
الجهات  فان  وبالتايل  املالية،  الفروقات  دفع 
وعن  بواجباتها  االيفاء  عن  عاجزة  الضامنة 
الكلفة  تواكب  تعد  مل  التي  التعرفات  زيادة 
املستشفيات  تسعى  ذلك  ورغم  الباهظة، 
استشفاء.  دون  من  مريض  اي  ترك  عدم  اىل 
تقدر  اليوم  املقفلة  االرسة  نسبة  كانت   اذا 
بـ40%، فان االقفال التام سيطاول حواىل 20  
عام  خالل   127 اصل  من  مستشفى   30 او 

الجاهزة الستقبال  االرسة  اىل  بالنسبة   .2022
بينها  من   1000 عددها  بلغ  الكورونا  مرىض 
هنا،  الفائقة.  للعناية  و450  عزل  غرفة   550
العام  يف  االرسة  عدد  ان  تجاهل  ميكن  ال 
املايض كان اكرب وبلغ حدود 2500 رسير، بني 
ميكنني  ما  عادية.  وعزل  فائقة  عناية  غرف 
قوله ان بعضا من املستشفيات اقفل اقسام 
فتحها  اعادة  املستحيل  شبه  ومن  الكورونا، 
الطاقم  افراد  من  كبرية  اعداد  هجرة  بسبب 
السعار  الكبري  واالرتفاع  والتمرييض،  الطبي 
وثياب  الطبية  واملستلزمات  االوكسيجن 

الوقاية.

■ كيف تصنف كلفة االستشفاء، وكيف تتوزع 
بني تلك التي تقع عىل عاتق عموم املواطنني 

والجهات الضامنة الرسمية والخاصة؟
بشكل  وتفلته  الدوالر  سعر  ارتفاع  ان   □
ترتفع  االستشفائية  الكلفة  جعال  هستريي، 
الدعم  رفع  بعد  السيام  جنوين،  بشكل 
اىل  الطبية  املستلزمات  بعض  عن  التدريجي 
ان بات شامال تقريبا، وقد طاول قطع الغيار 
الصالح  املحدودة  الصالحية  ذات  او  الالزمة 
ما  هذا  املرىض.  خدمة  يف  البقائها  املعدات 
عن  عاجزة  املستشفيات  من  العديد  جعل 
تأمني  ميكن  ال  التي  التكلفة  بسبب  صيانتها 
مثنها نقدا بالدوالر او وفق سعره يف السوق 
واملستوردين  التجار  غالبية  ان  كام  السوداء. 
توقفوا عن قبول الشيكات لتسديد فواتريهم، 
النقدية  بالعملة  تسديدها  عىل  يرصون  بل 
امر  وهذا  البضاعة.  تسليم  عند  وفورا 
يستحيل عىل املستشفيات تلبيته ألن معظم 
اىل حساباتها يف  تحاويل  تتم عرب  مقبوضاتها 
امكانات  فيام  اللبنانية،  وبالعملة  املصارف، 

املريض والجهات الضامنة الرسمية محدودة. 
مع  كام  الصحة  وزير  مع  مستمرة  اتصاالتنا 
املسؤولني يف الجهات الضامنة الرسمية اليجاد 
االمور تزداد تعقيدا  ان  اال  الحلول الرسيعة، 
خصوصا مع الشلل الحكومي السائد وفلتان 
اال  يجب  املواطن  ان  القول  لذلك،  االسعار. 
يتحمل اعباء اضافية ال يكفي، بل يجب عىل 
املؤسسات الضامنة تغطية التكاليف االضافية 
يف  االستمرار  من  املستشفيات  تتمكن  يك 
اصبح  انه  يبدو  الذي  االمر  خدماتها،  تقديم 
عن  يسأل  ملن  منهم.  البعض  لدى  متعذرا 
لبنان  مرصف  ان  يعلم  ان  عليه  السبب، 
فقط  شهريا  دوالر  مليون   35 مبلغ  يخصص 
واالدوية.  الطبية  املستلزمات  اسعار  لدعم 
بالطبع، هذا ال يكفي لتلبية الطلب ما افىض 
وبنسبة  االوىل  عن  للدعم  كيل  شبه  رفع  اىل 
مرتفعة جدا عن الثانية، بالتايل ملسنا ارتفاعا 
هائال يف اسعارهام. من املستحيل ان تتحمل 
الهائلة،  االكالف  كامل  واملرىض  املستشفيات 
مشكلة  هناك  بأن  االعرتاف  الجميع  وعىل 
صحية كبرية جدا. علام ان الجهود التي يبذلها 
ككل  الوضع  امنا  جدا،  جبارة  الصحة  وزير 
االستشفايئ،  القطاع  ازمة  بحلحلة  يسمح  ال 
بعد  يوما  يتأزم  االقتصادي  الوضع  ان  وطاملا 
نحو  ذاهب  االستشفايئ  القطاع  فان  يوم 

االسوأ.

■ كرث الحديث يف الفرتة االخرية عن مساعدات 
عربية وغربية ودولية فهل من ارقام حقيقية 

ثابتة؟ ما هو حجمها بعد تفجري 4 آب؟
□ يف 9 ايلول املايض، عقدت نقابة اصحاب 
الطبيب  بيت  لقاء يف  لبنان  يف  املستشفيات 
يف  العاملة  السفارات  ممثيل  من  عدد  مع 

املحلية  الحكومية،  غري  واملنظامت  لبنان 
الدعم، ليس  بتأمني  والدولية، طالبت خالله 
لضامن  لكن  املستشفيات،  انقاذ  اجل  من 
وخصوصا  صحيح  بشكل  الناس  معاملة 
حتى  او  املنازل  يف  الناس  ميوت  فال  الفقراء 
يف املستشفيات بسبب نقص العالج املناسب. 
النداء  جددنا  الفائت،  االول  كانون   22 يف 
اال  العون.  يد  مبد  الدولية  الجهات  مطالبني 
بربنامج  محصورة  بقيت  االستجابة  هذه  ان 
وهو  الدويل،  البنك  من  املدعوم  التعاون 
ملرىض  االستشفائية  التعرفة  بدعم  مرتبط 
املستشفيات  عرب  العامة  الصحة  وزارة 
الحكومية والخاصة كافة، بنسبة زادت ثالثة 
لوزارة  الرسمية  التعرفة  ونصف  اضعاف 
مشكلة  تحل  ال  النسبة  هذه  لكن  الصحة. 
الكلفة،  يف  الفارق  تغطي  وال  املستشفيات 
بالنقد  يسدد  مرصوفها  من   %63 ان  حيث 
النادر مام يجعل قيمة الدوالر االستشفايئ يف 
حدود 15000 لرية لبنانية، لكنها تخفف هذه 
الخطوة عبئا كبريا عن املرىض ملجرد تقليص 
املساعدات  اما  يدفعونها.  التي  الفروقات 
آب   4 انفجار  بعد  القطاع  اىل  قدمت  التي 
دمر  ما  بناء  العادة  خصصت  فانها   ،2020

منها وتجهيز اقسامها.

االساسية،  القطاع  مشاكل  تحددون  كيف   ■
هجرة  عىل  املرتتبة  االنعكاسات  هي  وما 
الجسم الطبي والتقني عىل اداء املستشفيات؟
□ مشاكل قطاع االستشفاء معروفة ونرددها 
مقدور  يف  يكون  لن  انه  القول  يكفي  يوميا. 
عدد  وهناك  املستشفى  اىل  الدخول  املريض 
كبري من املستشفيات يتجه اىل االقفال لالشارة 
اىل حجم الكارثة. لكن، رغم ذلك، ميكن ايجاز 

هذه املشاكل كااليت:
• عجز املستشفيات متاما عن تأمني االوكسيجن 
وكواشف املخترب واالدوية واملستلزمات الطبية 
الرضورية يف ظل الرشوط الصعبة التي يطلبها 
املوردون، وهي رشوط تعجيزية يف ظل الوضع 

الذي متر فيه املستشفيات.

• هجرة االطباء واملمرضني.

• عدم تسديد مستحقات املستشفيات التي مل 
يصلها فلس واحد عن مستحقات عام 2021 
الرسمية، ومعها  الضامنة  الجهات  من معظم 

مستحقات تعود اىل سنوات سابقة. 
الدعم عن  اللرية ورفع  تدهور سعر رصف   •
املستلزمات الطبية، مام ضاعف امثانها مرات 

عدة. 
• كلفة تأمني مادة املازوت حيث تبلغ احيانا 
قيمتها الشهرية مجموع اجور املوظفني، علام 

ان مثنها يدفع نقدا وبالدوالر فقط.
الطبية  الكوادر  بهجرة  يتعلق  ما  يف  اما 
والتمريضية، فمن املتوقع ان تصل اىل مستوى 
خطري، ما سيحول دون امكان تشغيل اقسام 

متخصصة.

■ ما معنى ان ينسب اىل نقابتكم القول ان 
من اخطر مظاهر االنهيار يف الدولة ما تتعرض 
له العنارص االمنية من صعوبة يف الدخول اىل 

املستشفيات؟
نخشاه  كنا  ما  اىل  لالسف،  ويا  وصلنا،   □
ونحذر منه بعد تخيل الدولة عن مسؤولياتها، 
فاالعتامدات املرصودة لطبابة العنارص االمنية 
واستشفائهم مل تعد تغطي كلفة دخولهم اىل 

املستشفيات.

■ هل من خوف جدي يتجاوز مخاطر اقفال 
بعض املستشفيات تباعا، وما هي انعكاساتها 

عىل نوعية الطبابة ومقومات الصمود؟ 
□ القطاع الصحي يف حالة انهيار كامل. لبنان 
الذي خرس لقب "مستشفى الرشق" يستجدي 
فيام  الخارج،  من  الطبية  املساعدات  اليوم 
التحدي.  هذا  مواجهة  عن  غائبة  الدولة 
اىل  حتام  سيؤدي  الحايل  الوضع  استمرار 
سيكون  وبالتايل  املواطن،  عىل  صحية  كارثة 
خدمات  استمرار  عىل  خطرية  تداعيات  له 
عدد  يف  زيادة  وسينعكس  املستشفيات، 
وصعوبة  العالج  تأخري  جانب  اىل  الوفيات، 
الالزمة.  الصحية  العناية  املريض عىل  حصول 
اما يف شأن نهوض القطاع، فهو مرتبط بتقديم 
بعد  الدويل  املجتمع  من  الفورية  املساعدة 
يف  املتعمد  وعجزها  اللبنانية  السلطة  فشل 

التعاطي مع هذا املرفق االنساين والخدمايت.

نقيب اصحاب املستشفيات سليامن هارون.

القطاع الصحي 
واالستشفائي يعيش اخطر 

مرحلة في تاريخه


