اعتصام

اعتصام العاملني في املستشفيات اخلاصة امام وزارة الصحة
جبق :نسعى لتأمني الدفعات املتبقية من املستحقات
هارون :لوضع آليـة تؤ ّمن تدفقاً مالياً منتظما
حضر وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق جانبا من اعتصام
املستشفيات اخلاصة الذي نفذه العاملون فيها في  21حزيران .والتقى
باملعتصمني من أصحاب املستشفيات وأطبائها وممرضاتها وممرضيها
وموظفيها الذين جتمعوا في الباحة اخلارجية لوزارة الصحة في حضور
نقيب أصحاب املستشفيات اخلاصة املهندس سليمان هارون واعضاء
مجلس االدارة وفريق عمل الوزير.
ورفع املعتصمون الفتات كتب عليها:
«نطالب مبستحقات  2012و 2013و 2014و 2015و 2016و 2017و2018
وليس مستحقات .»2019
«وزارة الصحة واملستشفيات معا في خدمة املريض».
«الصحة أولوية واملستحقات أساسية».
«عندما تعاني املستشفيات يعاني املريض».
«تأمني طبابة املواطن واجبنا وتأمني املوازنات الالزمة من واجبات الدولة».

هارون

ومعلوم أن مستحقات املستشفيات املتراكمة منذ عام  2012ولغاية
 2019/3/31تبلغ حوالى ألفي مليار ليرة لبنانية في وقت يبلغ العجز
السنوي لوزارة الصحة  80مليار ليرة  ،علما أن املستشفيات اخلاصة،
واستنادا إلى األرقام التي أعلنتها النقابة ،تؤمن فرص عمل لـ25000
موظف وأكثر من  5000طبيب وتتعامل مع شركات تؤمن أكثر من 50000
فرصة عمل والرساميل املوظفة في املستشفيات تتجاوز أربعة مليارات
دوالر كما تشكل بعملها ما نسبته ثالثة في املئة من الناجت احمللي.

الوزير جبق

وألقى الوزير جبق كلمة قال فيها« :أنه ليس غريبا عن القطاع
اإلستشفائي بل هو آت من صلب هذا القطاع ويعرف ما يعانيه قبل
أن يتبوأ مهامه في وزارة الصحة وبعدها ،فاملشكلة تعود لزمن طويل.
أضاف« :إنني ومن موقعي الوزاري املسؤول في وزارة الصحة ،أعتبر
املستشفيات اخلاصة شريكا وجزءا ال يتجزأ من عمل وزارة الصحة ،ألنه
من دون هذه املستشفيات ال ميكن لوزارة الصحة أن تكمل عملها ،كما
أن املستشفيات اخلاصة واجهة من واجهات لبنان احلضارية التي ال يزال
محافظا عليها».
وتابع« :إن لبنان يعاني من واقع تقشفي في موازنته املالية ما يستدعي أن
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نتحمل بعضنا البعض ألننا كلنا في مركب واحد  ،فإما نخلص جميعا
ونحافظ على بلدنا أو ندخل في مشكالت جزئية وفئوية فندمر البلد».
وقال« :نحن في صدد إعداد املوازنة وأنا أسعى بكل ما أوتيت من جهد
من خالل احلكومة لتأمني األموال املستحقة للمستشفيات ،ففي كل
مستشفى يعمل حوالى أربعمئة موظف ما يعني أن كل مستشفى
يعيل حوالى أربعمئة عائلة ،ومن حق هذه العائالت علينا أن نؤمن
لها ما حتتاج إليه من رواتب للقمة العيش .هذا حق لكم ،إمنا عليكم
بالصبر .فقد متت إحالة الدفعة األولى من األموال ،وسنسعى إلى تأمني
الدفعات املتبقية باالتفاق مع احلكومة ووزارة املالية .فنحن نعلم أن
نسبة البطالة بلغت في ظل األزمة اإلقتصادية الراهنة ما يتجاوز %37
خصوصا في األطراف ،وهناك مليون وثمامنئة ألف شخص يعاجلون على
حساب وزارة الصحة ،ولوال وجود نقابة املستشفيات اخلاصة ملا كان
باستطاعة وزارة الصحة أن تغطي عالج الناس .ونّوه وزير الصحة العامة
بأن ما من مريض يتم رفضه على باب مستشفى بل إن املستشفيات
اخلاصة تؤمن األمكنة املطلوبة وتتحمل النفقات الكبيرة».
وختم بـ «تأكيد العمل على تطوير القطاع اإلستشفائي في لبنان مبا
يرفع وجه لبنان احلضاري بني دول املنطقة».
وكان النقيب هارون قد لفت في الكلمة التي ألقاها إلى أن «العجز
املتراكم البالغ ألفي مليار ليرة اصبح يشكل عبئا ثقيال على كاهل
املستشفيات أدى بها الى التأخر في تسديد املتوجبات عليها ملستوردي
االدوية واالمصال واملستلزمات الطبية الذي جلأ البعض منهم الى
التوقف عن تسليم املستشفيات ما حتتاجه».
وحتدث عن «ظاهرة خطيرة تتمثل في توقف بعض املستشفيات عن
تقدمي العالجات ملرضى السرطان النه لم يعد بامكانه شراء االدوية
الالزمة لذلك ،كذلك فإن البعض اآلخر جلأ الى صرف عدد من املوظفني
وإقفال بعض االقسام ناهيك عن التأخير في دفع رواتب املوظفني
وغيرها من املشاكل».
وتابع« :إن املوازنات التي تخصص لالجهزة العسكرية واالمنية وتعاونية
املوظفني غير كافية لتلبية احتياجات املستفيدين من تقدمياتها .كما
ان الضمان االجتماعي جلأ الى االستدانة من صندوق تعويضات نهاية
اخلدمة لتسديد فواتير االستشفاء في الوقت الذي يستحق للصندوق
في ذمة الدولة  3000مليار ليرة .وناشد نقيب أصحاب املستشفيات
اخلاصة املسؤولني على املستويات كافة ال سيما في احلكومة واجمللس
النيابي على عتبة إقرار املوازنة القيام باخلطوات التالية:
 -1زيادة االعتمادات املرصودة لالستشفاء في موازنة كل اجلهات
الضامنة املمولة من الدولة ال سيما وزارة الصحة واجليش اللبناني
وقوى االمن الداخلي وسائر القوى االمنية وتعاونية موظفي الدولة مبا
يتناسب مع التقدميات التي تؤمنها للمستفيدين وتسديد مستحقات
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لدى الدولة.
 -2تأمني االعتمادات او اآللية الالزمة لتسديد قيمة العجز املتراكم منذ
العام  2012في ذمة بعض هذه املؤسسات .
 - 3تسديد املستحقات العائدة للعام  2018امللحوظة في موازنة العام
نفسه.
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 - 4إنشاء جلنة مشتركة بني وزارة الصحة ووزارة املال ونقابة املستشفيات
للبحث في آلية تؤمن تدفق نقدي منتظم ميكن املستشفيات من جدولة
مدفوعاتها الشهرية الى موردي االدوية واملستلزمات الطبية وسائر
مقدمي اخلدمات املتعاقدة ،على أن تتابع هذه اللجنة صعوبات الوضع
االستشفائي وتقترح احللول ملعاجلتها وجتاوز هذه املرحلة الدقيقة.
وشكر هارون املوظفني العاملني في املستشفيات مؤكدا ان حقوقهم
مقدسة على غرار حق املواطن بالطبابة ،كما حرص على شكر الوزير
الدكتور جبق حلسن وعدالة رعايته للقطاع االستشفائي».

تصوير بشارة الشايب

دورات تدريبية

دورة تدريبية حول قانون الضمان االجتماعي
في إطار البرنامج العلمي لسنة  ،2019نظمت نقابة املستشفيات
في لبنان دورة تدريبية حول قانون الضمان االجتماعي ضمن إدارة املوارد
البشرية في املستشفيات في  26و  27حزيران  ،2019قدمها اخلبير
االستشاري في قضايا الضمان اإلجتماعي والعمل االستاذ جوزف
خليفة في قاعة احملاضرات في مركز النقابة – العدلية.
وقد شرح خليفة قانون الضمان ،حقوق املشتركني اخلاضعني واملنتسبني،
واجبات صاحب العمل والعقوبات ،حتصيل االشتراكات والتصاريح،
التقدميات الصحية والعائلية ،تعويض نهاية اخلدمة ،االستشفاء ،الضمان
الصحَّ ي اإللزامي للمتقاعدين وقسم املضمونني اإلختياريني ،الكسب
اخلاضع إلشتراكات الضمان اإلجتماعي و/أو لتعويض نهاية اخلدمة...
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