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مل يعد الوضع اليسء للواقع االستشفايئ يف لبنان يحتاج اىل شهود عيان يف ظل 
ما كشفته جائحة كورونا من ثغر وقلق ونواقص وارتباك، فيام تتزايد التساؤالت 
القامئة  املعركة  يف  الخاصة  املستشفيات  دور  حيال  احيانا  املتبادلة  واالنتقادات 

منذ سنة حتى االن

مستشفيات  من  كبريا  عددا  ان  الواضح  من  صار 
العزل  اجراءات  تنفيذ  عىل  قادرا  يعود  لن  لبنان 
من  او  املادية  االمكانات  بسبب  سواء  الصحي، 
الناحية الهندسية اذ يتعذر تخصيص مداخل خاصة 
لهذه املستشفيات او فصل اقسام خاصة بكورونا، 

باالضافة اىل انظمة التهوئة املعزولة.
لكن الخلل الذي ظهر يف اداء املستشفيات الخاصة 
اىل  عنها  املسؤولني  بحسب  مرده  تحديدا،  منها 
واقع االزمة االقتصادية الذي الحق رضرا بايرادات 
املستلزمات  توفري  عىل  وبقدراتها  املستشفيات، 
الطبية واسترياد ما تحتاجه من معدات، وهو ما 
اضعف مكانتها وطاقاتها التي كان ميكن ان تستغل 

بشكل افضل يف معركة لبنان مع الوباء.
تبدد  مل  الحقائق  فان هذه  ذلك،  الرغم من  عىل 
املستشفيات  تواجهها  التي  واالنتقادات  املآخذ 
عىل  مرىض  لبنانيون  يطوف  فيام  االن،  الخاصة 
ابوابها طلبا للمساعدة الطبية، وال يجدون النفسهم 

حذرنا  التي  املرحلة  هذه  اىل  الوصول  قبل  كلها 
مرات كثرية يف كل وسائل االعالم ويف لقاءاتنا مع 
املسؤولني من الوصول اليها، والتي يكاد يخرج امر 
ضبطها عن السيطرة. فاملستشفيات الخاصة التي 
تحمل مسؤولياتها  قدرتها عىل  تثبت يف كل مرة 
بكل طواقمها الطبية والتمريضية واالدارية، تعمل 
اليوم باللحم الحي بكل جهد من اجل استيعاب 
وتغطية  االنتقاد  مواجهة  الحساسة  املرحلة  هذه 
التقصري املوجود خارج القطاع. ال اعتقد ان الجدل 
اىل تسخري طاقاته  الجميع  ادعو  لذا  اليوم،  مفيد 

لربح معركة االنتصار عىل الوباء.

قلب  يف  الخاصة  املستشفيات  تعتربون  هل   ■
ما هي  هامشها.  انها عىل  ام  كورونا  مع  املعركة 

ارقامكم؟
لبنان قبل نحو  اىل  □ منذ وصول جائحة كورونا 
له  تسمح  الذي  املستشفيات  بعض  سعى  سنة، 
جناح  تخصيص  اىل  ملبناه  الهندسية  املواصفات 
تم  وقد  املصابني.  املرىض  الستقبال  مجهز  خاص 
كل  وضع  متخصص  ومترييض  طبي  فريق  تجنيد 
طاقته وهو ال يزال يف خدمة هؤالء، متحمال كل 
البعض  ان  علام  العواقب،  كل  ومتجاوزا  املخاطر 
الرغم  العناية. عىل  لهذه  منهم دفع حياته كلفة 
من كل هذه العراقيل التي يحاول القطاع اجتيازها 
بجهده الخاص وبارادة العاملني فيه، هناك اكرث من 
90 مستشفى خاصا مجهزة حاليا الستقبال مرىض 
عادي  رسير   1300 حوايل  وتضم  كورونا،  فريوس 
مخصص ملرىض الكورونا وحوايل 700 رسير للعناية 
الفائقة. وقد وصلت القدرة االستيعابية فيها حاليا 
اىل مئة يف املئة. اضافة ان كل املستشفيات تستقبل 
مرىض الكورونا يف الطوارىء والتي اصبحت ايضا 

كلها مشغولة.

تواجهها  التي  الحالية  الصعوبات  هي  ما   ■
املستشفيات الخاصة؟ هناك نقص كبري يف الكوادر 
عدد  ترسيح  سابقة  مرحلة  يف  وجرى  الطبية، 
 كبري من االطقم الطبية. اال ترون اهمية معالجة 
ذلك يف هذه املرحلة الصعبة؟ ماذا ميكنكم العمل؟

او الحبتهم مكانا يف غرفة طوارئ او رسير. ويرص 
رفض  عىل  الخاصة  املستشفيات  عن  املسؤولون 
عدم  ان  اىل  مشريين  اليهم،  املوجهة  االنتقادات 
نجاح املستشفيات الحكومية يف ردع خطر كورونا 
اىل  املالمة  يوجهون  كثريين  جعل  كامل،  بشكل 
تبادل  فان  االحوال،  الخاصة. يف كل  املستشفيات 
القطاع  وال  املستشفيات  يخدم  لن  االنتقادات 
الصحي وال التمرييض، وهناك دعوة وجهها نقيب 
سليامن  لبنان  يف  الخاصة  املستشفيات  اصحاب 
هارون عرب "االمن العام"، للتطلع اىل االمام وطي 
الصفحة السلبية، والتفرغ ملقارعة ما اسامه متأسفا 

النموذج اللبناين يف ما خص كورونا.

العديد من املالحظات توجه اىل املستشفيات   ■
الخاصة يف هذه املرحلة. ما هو ردكم؟

الالزم  الدعم  يوفر  ان  االجدى  من  كان   □
للمستشفيات الخاصة عىل الصعد املادية واملعنوية 

خليل حرب 

□ هذه الصعوبات هي متعددة الجانب: 
جانب  اىل  النقدية:  والسيولة  املستحقات  اوال-   •
التامدي املستمر يف تأخري الدولة والجهات الضامنة 
فواتريها  وتراكم  القطاع،  مستحقات  تسديد  يف 
معاناة  اشتدت  سنوات،  منذ  دوائرها  ادراج  يف 
تقييد  مع  خطريا  منحا  واخذت  املستشفيات 
السحوبات النقدية من املصارف، ومع ارتفاع سعر 
الدوالر وعرضه بثالثة اسعار مختلفة طال اعالها 
طبية  ومستلزمات  ادوات  من  مشرتياتها  معظم 
بحيث يربط معظم املستوردين والتجار تسليمها 
بتسديد مسبق او فوري لفواتريها، مع تقنني قاس 
او شبه انعدام ألي تدفق نقدي. وضعت النقابة 

ومن  مرة،  من  اكرث  املسؤولني  امام  الوقائع  هذه 
خالل اكرث من منرب، محذرة من تدهور مصري االمن 

الصحي يف غياب االيفاء بااللتزامات.
ان  والتمرييض:  الطبي  الجهاز  يف  نقص  ثانيا-   •
لبنان  التي يرزح تحتها  االزمة االقتصادية واملالية 
منذ اكرث من عام، فضال عن عدم االستقرار السيايس 
واملمرضني  االطباء  من  كبريا  عددا  دفع  البالد  يف 
الخارج،  يف  عمل  فرص  ايجاد  اىل  واملمرضات 
الجرثومية  االمراض  يف  االختصاصيني  خصوصا 
والجهاز التنفيس بحيث تقدم لهم حوافز مختلفة 
ومشجعة ال يجدونها ويا لالسف اليوم يف وطنهم.
كام ان عددا من هؤالء يضطرون اىل ترك اعاملهم 

يف بعض املراحل، بعد تعرضهم لالصابة من الوباء، 
ما يحدث شغورا يف غيابهم وليس من السهل ايجاد 
البديل املناسب لهم وسط الظروف الصعبة التي 
يخدمون فيها. هنا، يؤسفنا القول ان االزمة املالية 
التي تشتد عىل القطاع تحول دون امكان تقدميه 

االغراءات املادية املحفزة للتوظيف.
يف  املشاركة  عن  املستشفيات  استبعاد  ثالثا-   •
القرارات الصحية: اي استبعاد للقطاع االستشفايئ 
عن املشاركة يف قرارات مصريية صحية ال يخدم 
الشأن الصحي وال يحقق االهداف املرجوة طاملا 
االسايس  واملحور  للخدمات،  االبرز  املقدم  انه 
من  بالصحة  املعنيني  االطراف  لبقية  الجامع 
اي  اعداد  عملية  يف  ضامنة  وهيئات  جهات 

اسرتاتيجيا سليمة.

املستحقة  املالية  الديون  ملف  صار  اين   ■
للمستشفيات؟ هل من حلول قريبة؟

مختلف  لدى  املستشفيات  مستحقات  تبلغ   □
وقد  لرية،  مليار   2300 حوايل  الضامنة  الجهات 
فقدت الكثري من قيمتها نتيجة تراجع سعر رصف 
اللرية. ما يتم تسديده اليوم من دفعات ملصلحة 
بكل  مقارنة  بالفتات،  وصفه  ميكن  املستشفيات 
املستحقات املرتاكمة. هذا، يف حني ان معظم دول 
لتحسني  والصحية  الطبية  القطاعات  دعم  العامل 
جهوزها يف مواجهة الوباء. نحن ال نطلب دعام او 

هبات بل كل ما نطلبه هو حقوقنا. 

ترى  كيف  املستشفيات،  الصحاب  كنقيب   ■
خطورة املشهد الصحي يف لبنان خالل عام 2021، 
اللبنانيني القلقني من  وهل من كلمة توجهها اىل 

ازمة القطاع الصحي؟
□ ويالالسف الشديد، لقد اوجدنا سيناريو خاصا 
الوباء،  هذا  مواجهة  يف  لبناين  سيناريو  اي  بنا، 
العامل.  يف  آخر  بلد  يف  مشهد  اي  يشبه  ال  وهو 
التعاطي  وعدم  الرتاخي  نتيجة  ذلك  كل  حصل 
الجدي املسؤول مع هذا املرض. لكن لنضع كل 
فكرة  من  وننطلق  وراءنا،  السلبية  االمور  هذه 
اساسية هي اننا كلنا مسؤولون. الوقاية وااللتزام 
باالجراءات الصحية والطبية هام االساس، يواكبها 
عاجزة  الدولة  كانت  اذا  صحية.  طارئة  خطة 
الخاص  للقطاع  فلتسهل  بواجباتها،  القيام  عن 
اجل  من  والخارج  لبنان  يف  الفردية  واملبادرات 

تقديم املساعدات امللحة، والله يحمي الجميع.

الملف

نقيب أصحاب املستشفيات الخاصة:
هذه أرقامنا... وهذه مصاعبنا

Khalilharb66@gmail.com

نقيب اصحاب املستشفيات الخاصة سليامن هارون.

التمتع باعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه هو احد الحقوق االساسية لكل انسان، بحسب منظمة 
الصحة العاملية. يشمل الحق يف الصحة الحصول عىل الرعاية الصحية املقبولة وامليسورة التكلفة 
ذات الجودة املناسبة يف التوقيت املناسب. يعني الحق يف الصحة ان الدول يجب ان تهيئ الظروف 
التي ميكن فيها لكل فرد ان يكون موفور الصحة قدر االمكان. ترتاوح هذه الظروف بني ضامن توفري 

الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية واملأمونة واالسكان املالئم واالطعمة املغذية.
تم التأكيد عىل الحق يف الصحة يف معاهدات حقوق االنسان الدولية واالقليمية، ويف الدساتري الوطنية 
يف جميع انحاء العامل. من بني االمثلة ملعاهدات االمم املتحدة لحقوق االنسان: العهد الدويل الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )1966(، اتفاق القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد 

املرأة )1979(، اتفاق حقوق الطفل )1989(.
ينص العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )1966( عىل اهمية:

خفض معدل وفيات الرضع وتأمني منو الطفل منوا صحيا، تحسني النظافة البيئية والصناعية، الوقاية 
من االمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واالمراض االخرى وعالجها ومكافحتها، وتهيئة ظروف من 

شأنها توفري الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض.

الحق في الصحة

تطورت اخالقيات مهنة الطب منذ االف السنني، لكنها استوحت مبادئها االساسية مع قسم 
ابقراط الشهري املعروف بانه ابوالطب. ثم ما لبثت ان صارت هناك قوانني وانظمة تنظم عمل 

االطباء يف مختلف دول العامل. 
جاء يف قسم ابقراط )يطلق عليه لقب مؤسس الطب الحديث( املولود يف العام 460 قبل امليالد: 

لن اعطي عقارا مميتا ألي انسان اذا سألني اياه.
ايا كانت البيوت التي قد ازورها، فانني سادخل لنفع املريض.

سوف اظل حريصا عىل منع نفيس عن الكالم يف االمور املخجلة التي قد اراها او اسمعها يف اثناء 
فرتة املعالجة وحتى بعيدا من املعالجة يف ما يتعلق بحياة الناس.

اذا ما وفيت بهذا القسم ومل اِحد عنه، يحق يل حينئذ ان اهنأ بالحياة وبالفن الذي رشّفت 
باالشتهار به بني جميع الناس يف جميع االوقات.

اذا ما خالفت القسم واقسمت كاذبا، فيجب ان يكون عكس هذا نصيبي وجزايئ. 

اخالقيات طبية


