مؤمترات صحافية

حاصباني يطالب مجلس الوزراء بإقرار آلية
توزيع السقوف املالية على املستشفيات
في  21نيسان ،طالب نائب رئيس
احلكومة وزير الصحة العامة غسان
حاصباني ،في مؤمتر صحافي عقده
في مكتبه في الوزارة ،مجلس الوزراء
بـ«إقرار آلية توزيع السقوف املالية
على املستشفيات في مختلف
املناطق اللبنانية في جلسته املقبلة،
وذلك للتعامل مع كافة املستشفيات
على األراضي اللبنانية وفقا ملعادلة
علمية تضمن التوزيع العادل».
وأكد حاصباني أنه «منذ استالمنا
مهامنا في وزارة الصحة وضعنا
نصب اعيننا حتسني اخلدمات املقدمة
للمريض وحتصينها عبر االطــر
القانونية والعلمية وفق الوقائع
العملية ،ألن حق املواطن علينا احلصول على اخلدمات االستشفائية من
دون اي استجداء او مزاجية او محسوبية .ومن هذا املنطلق ،عمدنا الى
وضع آلية وفق املعايير العلمية واالجتماعية لتحديد السقوف املالية
للمستشفيات ،في خطوة تعتمد للمرة األولى في وزارة الصحة ،آلية
تبعد هذه القضية عن احلسابات السياسية أو االنتخابية وعن املنافع
الفئوية».
وأوضــح ان «هذه اآللية ترتكز على معايير عدة ،منها :املنطقة
اجلغرافية التي يقع فيها املستشفى ومدى احلاجة إلى خدمات وزارة
الصحة ،االختصاصات املتوفرة ،اخلدمات املميزة ،معدل كلفة السرير
في احملافظة ،عدد أسرة كل مستشفى وعدد أسرة العناية الفائقة
في هذا املستشفى ،وعلى هذا األساس يحتسب السقف املالي لكل
مستشفى» ،منوها ً الى أنه «بعدما طال اقرار املوازنة فصلنا اآللية عن
نتائجها .فارسلنا اآللية كمعادلة علمية إلى األمانة العامة جمللس
الوزراء بتاريخ  2017/9/7إلقرارها كمبدأ بهدف كسب الوقت ،إذ ان االلية
ثابتة فيما السقوف تتغير وفق املستجدات في املعايير املعتمدة في
املوازنة .فيجب عدم ربط االلية بإحتساب توزيع السقوف ألن االرقام
مرتبطة باملوازنة العامة ،ولكنها لم جتدول حتى اآلن على طاولة
مجلس الوزراء وحني اقرت املوازنة ارسلنا ارقام السقوف املالية التي
نتجت عن هذه املعادلة».
كما شدد حاصباني على انه «من امللح جدولة االلية وطرحها على
طاولة مجلس الوزراء وانصاف املستشفيات جميعا كي تعرف سقوفها
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املالية التي على اساسها تستقبل املواطنني وتعمل بانتظام» ،محذرا
من «االنعكاس السلبي للتأخير على الواقع االستشفائي» ،موضحا ً أنه
«صحيح ان موازنة ال 2018اقرت لكن اعتمد فيها التقشف ،فاعتماد
االستشفاء في موازنة وزارة الصحة العامة فيها تبلغ قيمته  465مليار
ليرة لبنانية ،مع العلم انه بتاريخ  2018/2/13أرسلت وزارة الصحة إلى
رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد احلريري كتابا يبني حاجة الوزارة إلى
زيادة اعتمادات االستشفاء لزيادة السقوف املالية لتلبية عدد املواطنني
املستفيدين من تغطية وزارة الصحة لالستشفاء ،مع العلم ان تعرفات
االستشفاء التي تدفع للمستشفيات ال تزال مبنية على دراسة وضعت
عام  2000ويجب حتديثها».
واعتبر أن «الواقع االستشفائي يتطلب زيادة اعتمادات االستشفاء
بشكل ملح منعا ألي معوقات امام املرضى اللبنانيني ،فالصحة ال
حتتمل اي تأجيل وصحة الوطن من صحة املواطن».
وختم حاصباني بالقول ان «إقــرار آلية توزيع السقوف املالية
للمستشفيات في مجلس الوزراء أمر أساسي جدا كي يتم توزيع موازنة
وزارة الصحة على املستشفيات بشكل عادل وللمرة األولى بطريقة
علمية من دون محسوبيات أو تسييس ،لذا ،نتمنى على مجلس الوزراء
وضع هذه اآللية على جدول أعمال اجللسة املقبلة إلقرارها وإصدار
املرسوم املتعلق بذلك ،للتعامل مع كافة املستشفيات على األراضي
اللبنانية وفقا ملعادلة علمية حتت سقف املوازنة العامة ،وهكذا نكون
قد أنصفنا كل املواطنني اللبنانيني واملستشفيات بطريقة عادلة بغض
النظر عن انتمائهم املناطقي أو السياسي أو الطائفي».
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