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عصام شلهوب

الملف

النظام الصحي لصندوق الضمان االجتماعي في خطر
يحيى: التمويل الخارجي بات ضرورة ملحة

املرتتب  املبلغ  من   %10 السابق  يف  يدفع  املستشفى،  يدخل  الذي  للضامن  الوطني  الصندوق  اىل  املنتسب  املريض  كان 
عليه ويغطي الضامن 90% الباقية. اليوم، انقلبت االدوار بعد انهيار اللرية وارتفاع االسعار وتضاعف الكلفة االستشفائية، 

فاصبح املريض يدفع 90% والضامن 10%. علام ان املريض سيدفع مثن اي مستلزم طبي قد يحتاج اليه 

رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي باالنابة غازي يحيى.

مل يتمكن صندوق الضامن لغاية تاريخه من تحمل 
كبري،  بشكل  ارتفعت  التي  االستشفائية  االعباء 
املستشفيات  من  االسعار  تحديد  يتم  انه  حيث 
الضامن هي  اموال  ان  بالدوالر االمرييك، يف حني 
باللرية اللبنانية. هذا ما اكده رئيس مجلس ادارة 
باالنابة  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق 

غازي يحيى لـ"االمن العام".

االجتامعي  الضامن  صندوق  يواجه  كيف   ■
االزمات التي مير فيها املواطن املضمون والقطاع 

الصحي؟
□ يعمل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي منذ 
اكرث من 10 اشهر مع جميع املعنيني اليجاد الحلول 
الناجحة لالزمات التي مير فيها القطاع الصحي يف 
لبنان. فقد عقد سلسلة اجتامعات يف وزارة الدفاع 
 - العمل   - )الصحة  املعنيني  الوزراء  مع  الوطني 
املال( والهيئات الحكومية الضامنة، ونقباء االطباء، 
اىل  للتوصل  الطبية،  واملستلزمات  واملستشفيات 
تحديد اسعار موحدة للهيئات االجتامعية والجهات 
تحركاته  الضامن  يتابع  كام  الضامنة.  الحكومية 
التشاريك  الحوار  اخرها  كان  التي  واجتامعاته 
يف  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  نظمه  الذي 
2021/12/8 واالجتامع يف االتحاد العاميل العام يف 
2021/12/28 للتوصل اىل تأمني التمويل الالزم لحل 
معضلة رفع الدعم عن الدواء، والتضخم الحاصل يف 
الفاتورة االستشفائية، واعادة تفعيل الدور املنوط 
واالجتامعي،  الصحي  االمنني  لحامية  بالصندوق 
من  ومتكينه  للمضمون  الكريم  العيش  وتوفري 
الحصول عىل حقه يف االستشفاء والطبابة من دون 

تحميله اي اعباء اضافية.

االعباء  تحمل  الصندوق  استطاع  هل   ■
االستشفائية التي ارتفعت بشكل كبري جدا؟

□ مل يتمكن الصندوق لغاية تاريخه من تحمل 

وتخصيص جزء من االموال التي ستحصل عليها 
من صندوق النقد الدويل للضامن االجتامعي.

رفع الدعم عن الدواء تم عىل مرحلتني:
غري  دواء   2000 حواىل  عن  كليا  الدعم  رفع   •
هذا  يف  الحيوية.  املضادات  باستثناء  اساسية 
الخبري  للصندوق  العام  املدير  كلف  االطار، 
االكتواري اجراء الدراسة الالزمة لتحديد اكالفها، 
وعىل اساسها تم يف 2021/9/20 رفع كتاب اىل 
ورفع  االشرتاكات  لزيادة  الضامن  ادارة  مجلس 
الحد االقىص للكسب الخاضع للحسومات لفرع 
التمويل  طريقة  وهي  واالمومة،  املرض  ضامن 
الصندوق.  امام  املتاحة  الوحيدة  القانونية 
مناقشته يف  الدرس وستتم  قيد  يزال  ال  الكتاب 

جلسة مجلس االدارة املقبلة.
• رفع الدعم جزئيا عن ادوية االمراض املزمنة. يف 
هذا السياق يتم حاليا، بناء عىل طلب من املدير 
العام، اجراء دراسة اكتوارية من الخبري االكتواري 

لتحديد تكاليف رفع هذا الدعم.
هنا اشري اىل االستدامة املالية لفرع تعويض نهاية 
الخدمة، حيث ان ادارة الصندوق اجرت دراستني 
االكتواري  والخبري  املايل  املستشار  من  داخليتني 
يف الصندوق، خلصتا اىل ان جميع حقوق الناس 
وتعويضاتهم مؤمنة من خالل االموال املجمعة يف 

كبري،  بشكل  ارتفعت  التي  االستشفائية  االعباء 
املستشفيات  من  االسعار  تحديد  يتم  انه  حيث 
بالدوالر االمرييك يف حني ان اموال الضامن باللرية 
لرفع  الالزم  التمويل  يتوفر  مل  طاملا  اللبنانية. 
سيبقى  حاليا،  املعتمدة  االستشفائية  التعرفات 

املضمون ضحية اوزار هذه االعباء االستشفائية.

■ التعرفات االستشفائية والصحية التي يغطيها 
الصندوق ال تشكل اال جزءا بسيطا من الفاتورة 
االستشفائية واملضمون يتحمل الجزء االكرب. هل 

تم تعديل هذه التعرفات؟
يف  االكتواري  الخبري  اجراها  دراسة  عىل  بناء   □
كتابا   2021/8/2 يف  العام  املدير  رفع  الصندوق، 
زيادة  موضوعه  الصندوق  ادارة  مجلس  اىل 
الخاضع  للكسب  االقىص  الحد  ورفع  االشرتاكات 
للحسومات لفرع ضامن املرض واالمومة، للتمكن 
الالزم لزيادة تعرفات االطباء  التمويل  من توفري 
لغاية  الدرس  قيد  يزال  ال  وهو  واملستشفيات، 
حدد  االدارة  مجلس  ان  اىل  االشارة  مع  تاريخه. 

عقد جلسة متخصصة يف هذا املوضوع.

■ بعض الجهات الرسمية الضامنة رفعت تعرفاتها، 
ملاذا مل يتمكن الصندوق من تعديلها حتى اليوم؟

الضامنة،  الحكومية  الجهات  من  عدد  رفع   □
الطبابة  وصندوق  العامة  الصحة  وزارة  السيام 
اربعة  اىل  ثالثة  االستشفائية  تعرفتها  الجيش  يف 
الطارئة  الزيادات  تغطية  من  للتمكن  اضعاف 
عىل الفاتورة االستشفائية، وذلك من خالل قروض 
الوطني  الصندوق  ان  اال  خارجية.  ومساعدات 
للضامن االجتامعي مل يتمكن حتى االن من زيادة 
حاليا،  املعتمدة  واالستشفائية  الطبية  التعرفات 
كونه مستقال اداريا وماليا ويعتمد يف متويل فروعه 
اىل مساهمة  باالضافة  املحصلة،  االشرتاكات  عىل 

الدولة بـ25% من اجاميل التقدميات الصحية.

■ هل يتم دفع مستحقات املستشفيات برسعة 
ام ان هناك معوقات محددة، ما هي؟

رفد  ومستمرة  دامئة  بصورة  الصندوق  يتابع   □
املستشفيات بالسلف الشهرية وذلك حرصا منه 
االستشفايئ،  وبخاصة  الصحي  القطاع  دعم  عىل 
للصمود امام االزمات التي تعصف به منذ حواىل 
االشارة،  تجدر   .2021/12/22 يف  اخرها  سنتني، 
اىل انه بدءا من 2021/12/22 تم تعديل تعرفة 
بدال  الف ل.ل.  لتصبح 500  الكىل  جلسة غسل 
من 250 الف ل.ل. اضافة اىل تعديل بدل اتعاب 
الطبيب املعالج من 37500 ل.ل. اىل 75000 ل.ل.

■ تعرفة االطباء تجاوزت كل الحدود، كيف ميكن 
للمضمون تحملها؟ هل هناك اي اجراء تم االتفاق 
عليه مع نقابة االطباء لناحية خفض هذه التعرفة؟

هي  االطباء  تعرفة  لضبط  الوحيدة  الطريقة   □
زيادة تعرفة االطباء املعتمدة من الصندوق. لغاية 
نقابة  اجراء مع  اي  االتفاق عىل  يتم  تاريخه، مل 
االطباء لناحية خفض هذه التعرفة يف انتظار توفري 
اليشء  عىل  ليبنى  الصندوق  من  الالزم  التمويل 

مقتضاه.

■ هل تعتقد ان الضامن تخىل عن دوره يف تأمني 
االمن الصحي للمواطن املضمون؟ ماذا عن رفع 
اسعاره  الدواء، وكيف ميكن مواجهة  الدعم عن 

املرتفعة؟
□ الضامن مل ولن يتخىل عن دوره يف تأمني االمن 
الصحي للمواطن املضمون، فهو يبحث عن شتى 
الصحية  لالزمة  املناسبة  الحلول  اليجاد  السبل 
الستعادة  متهيدا  به،  تعصف  التي  واالقتصادية 
دوره الريادي يف تأمني االمنني الصحي واالجتامعي 
التي  ديونها  الدولة تسديد  يناشد  لبنان. كام  يف 
لتمويل  جهات  وتوفري  مليار،  االف   5 ناهزت 
الصندوق بشكل هبات او قروض طويلة االجل، 

سنويا حواىل 400 مليار فامذا لو رفعت بنسبة 
الصحية  التغطية  تبلغ كلفة  او 7 مرات. كام   6
نحو 1200 اىل 1400 مليار سنويا، فامذا لو رفعت 
بنسبة 3.5 او 4%؟ لصعوبة االعتامد عىل القطاع 
يعمد  قد  التي  االشرتاكات  تسديد  يف  الخاص 
الصندوق اىل رفعها وهي السبيل الوحيد املتاح 
من  املادة 66  من    4 الفقرة  ان  وحيث  امامه، 
"اذا حدثت كارثة  انه  الضامن تنص عىل  قانون 
ميكن  الصندوق،  يف  بالغ  عجز  اىل  ادت  وطنية 
استثنائية  مساعدة  الصندوق  متنح  ان  للدولة 
دون  املايل من  التوازن  اعادة  اساس  تحدد عىل 
الحق  القانون  مينح  وبالتايل  االشرتاكات"،  زيادة 
للصندوق مبطالبة الدولة بتأمني االموال الالزمة، 
يف  وتتلكأ  للضامن  مديونة  االخرية  هذه  ان  اال 
تسديد ديونها، فمن اين لها ان متنح الصندوق 
اىل  االقرتاحات  تتجه  لذلك  استثنائية.  مساعدة 
او  بهبة  الصندوق  لتمويل  خارجية  جهة  توفري 
االموال  قرض طويل االجل، وتخصيص جزء من 
النقد  لبنان من خالل صندوق  اىل  التي دخلت 
الدويل للضامن االجتامعي للتمكن من الصمود 

يف وجه هذه الكارثة الصحية.

■ كيف ترى قانون انشاء الوكالة الوطنية للدواء؟ 
هل ستحل املشكلة ام انها حل فاشل كام جرى 

مع مكتب الدواء؟ 
العام للصندوق،  املدير  □ يف 2021/12/16 رفع 
الوزراء،  ملجلس  العامة  االمانة  طلب  عىل  بناء 
الكتاب رقم 3582 اىل مجلس االدارة الذي تضمن 
اقرتاح قانون يرمي اىل تعديل قانون انشاء املكتب 
لغاية  الدرس  قيد  يزال  الوطني لالدوية. وهو ال 
تاريخه، وستتم مناقشة هذا املوضوع يف جلسة 
شأنه  من  االقرتاح  هذا  املقبلة.  االدارة  مجلس 
فارشاك  املشكلة.  من  جزء  حل  يف  املساهمة 
الجهات الضامنة يف اتخاذ القرارات الالزمة حيال 
اسس التسعري واملراقبة الشاملة مللف الدواء، من 
شأنه ان يقلص الفاتورة الدوائية يف لبنان والتأثري 
ايجابيا عىل صحة املواطن. يف هذا املجال، ميكننا 
بخفض  اللبناين  الجيش  تجربة  من  االستفادة 
تشمل  دواء   700 اىل   4200 من  االدوية  عدد 
كل الحاالت الطبية، كام انه علينا االستفادة من 
التجربة الفرنسية التي اثبتت فعالية االعتامد عىل 

ادوية الجينرييك.

اذا لم تعدل 
التعرفات سيبقى 

املضمون ضحيتها

صندوق نهاية الخدمة. ملزيد من الشفافية، كلف 
املدير العام للصندوق مؤسسة مهنا، املتخصصة 
يف الدراسات االكتوارية، اجراء تقييم للوضع املايل 
لهذا الفرع. وقد خلصت الدراسة التي اجرتها اىل 
ان املالءة يف هذا الفرع مؤمنة لغاية العام 2065 

عىل االقل.

ما هي اقرتاحات مجلس ادارة الضامن الذي   ■
يضم ممثلني عن الدولة والعامل واصحاب العمل 

لحل كل املعوقات التي تواجه املضمون صحيا؟
□ عندما نتكلم عن تأمني التمويل الالزم للصندوق 
وتغطية  واالطباء  املستشفيات  تعرفات  لرفع 
االدوية التي رفع الدعم عنها، نتحدث عن ارقام 
كبرية. فتكلفة تغطية الدواء عىل الصندوق تبلغ 


