مؤمترات صحافية

ّ
حذر من جلوء املستشفيات إلى استقبال احلاالت الطارئة فقط

هارون :لتأمني املليار دوالر في ذ ّمة املؤسسات الضامنة
في 30متوز ،لوّح نقيب املستشفيات املهندس سليمان
هارون بإجراءات «قد تصل إلى استقبال املستشفيات
احلاالت الطارئة فقط ،وفقا ً إلمكانات كل منها ،علما ً
أن بعض املستشفيات قد جلأ إلى هذا التدبير منذ اآلن»،
وناشد املسؤولني املعنيني تدارك األمر «والعمل على تأمني
السيولة الالزمة منن خالل جدولة املستحقات املتوجبة
للمستشفيات في ذمّ ة املؤسسات الضامنة كافة
لغاية  2018/4/30والتي ناهزت املليار دوالر أميركي والبدء
بتسديدها اعتبارا ً من نهاية آب .»2018
عقد هارون مؤمترا ً صحافيا ً في مركز نقابة املستشفيات،
في حضور النائب فادي عالمه وأعضاء مجلس إدارة
النقابة وممثلني عن املستشفيات ،وعرض خالله ما آلت إليه األمور في
القطاع االستشفائي من تدهور على الصعيد املالي ،بفعل حجب مدّ ه
بالسيولة الالزمة املرتبطة مبستحقات له قدمية في ذمّ ة بعض الهيئات
الضامنة الرسمية ،وتعرفات هي دون أدنى املستوى املطلوب للتقدميات
التي توفرها املستشفيات ،في موازاة تراكم ديونه لدى مستوردي األدوية
واملستلزمات الطبية الذين أبلغوا القطاع توقيف التسليم في انتظار
قبض فواتيرهم من جهة ،واملتطلبات املرتفعة الكلفة جملاراته للتطورات
الطبية العاملية املعتمدة من جهة اخرى .وتال بيانا ً ور ّد فيه :في نهاية
العام املاضي وجّ هنا كتابا ً إلى كل املرجعيات املسؤولة في البلد
لنلفت انتباهها إلى أننا بتنا كقطاع استشفائي على قاب قوسني أو
أقل من مأزق كبير يجب العمل على تفاديه خصوصا ً أنه سينعكس
على املواطن بشكل مباشر وفي مختلف املناطق ،وضمّ نّاه أبرز النقاط
الواجب معاجلتها كي يتمكن هذا القطاع من القيام بواجباته.
اليوم وصلنا إلى ما كنا حذرنا مرارا ً منه مع انقطاع مدّ ه بالسيولة
التي كانت تساعده في تسيير أموره ،األمر الذي أدّى إلى قيام نقابة
جتار ومستوردي املعدات واملواد الطبية واخملبرية بإبالغ املستشفيات عن
توقفهم عن تسليم البضاعة في حال لم تعمد هذه األخيرة إلى تسديد
املستحقات املتوجبة لهم ،كذلك األمر بالنسبة إلى معامل األمصال
وموزّعي األوكسيجني .أما مستوردو األدوية فغالبيتهم الساحقة تتمنّع
عن تسليم األدوية إلى املستشفيات التي تتأخر عن تسديد فواتيرها
ضمن فترة تتراوح بني ثالثة وستة أشهر عدا عن فوائد املصارف.
كذلك أبلغتنا نقابة املمرّضني واملمرّضات أنها في صدد القيام بتحرّكات
قد تصل إلى اإلضراب مطالبة بسلّم جديد لألجور ليس في مقدور
املستشفيات اخلاصة حتمّ ل تبعاته في الظروف احلالية.
إزاء هذه املعطيات ،فإن النقابة تناشد املسؤولني املعنيني تدارك األمر
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والعمل على األخذ مبا يأتي:
 -1تأمني السيولة الالزمة من خالل جدولة املستحقات املتوجبة
للمستشفيات في ذمّ ة املؤسسات الضامنة كافة لغاية 2018/4/30
والتي ناهزت قيمتها املليار دوالر أميركي والبدء بتسديدها اعتبارا ً من
نهاية شهر آب .2018
 -2تأمني املوازنات الالزمة لوزارات الصحة ،الدفاع ،والداخلية حيث
أن املوازنات احلالية لم تعد تلبّي الطلب املتزايد بسبب زيادة عدد
املستفيدين من تقدمياتها .وقد سبّب ذلك تراكما ً للمستحقات غير
املسدّ دة وبالتالي زادت من حدّ ة أزمة السيولة لدى املستشفيات.
 -3تعديل التعرفات املعمول بها حاليا ً للتقدميات االستشفائية مبا
يغطي الكلفة الفعلية لهذه التقدميات في ضوء التقنيات التي
استحدثت منذ تاريخ وضعها وآليات العمل التي اعتمدت في
املستشفيات جراء تطبيق معايير نظام االعتماد.
 -4استثناء املستشفيات في املناطق كافة من التقنني في التيار
الكهربائي نظرا ً إلى الكلفة املرتفعة التي تتكبّدها من جراء تشغيل
املولدات اخلاصة بها والتي ال ميكنها حتمّ لها .إذ بلغت كلفة تأمني
الطاقة  66000ل.ل .يوميا ً على كل مريض.
 -5إجناز عقود العام  2018حيث نحن على أبواب الشهر الثامن وهذه
العقود لم تُنجز مع غالبية اجلهات الضامنة وبالتالي لن يكون ممكنا ً
البدء بتسديد املستحقات املتوجبة مع انتهاء صالحية عقد العام
.2017
وختم :نأمل من املسؤولني كافة التمعّ ن جيدا ً في ما نقوله كون الوضع
خطيرا ً جدا ً ومقبلون على ما ال ُتمد عقباه ،إذا لم يتم التحرّك بالسرعة
الالزمة وفي مدة ال تتجاوز نهاية شهر آب لألخذ مبا أوردناه ،وإال ستضطر
املستشفيات إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى استقبال احلاالت الطارئة
فقط ،وفقا ً إلمكانات كل منها ،علما ً أن بعض املستشفيات قد جلأ إلى
هذا التدبير منذ اآلن.
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