تعاضد

توصيات مؤمتر اليوم الوطني للتعاضد الصحي:
إلصدار تشريعات العتماد نظام رعاية شامل لكل اللبنانيني
في  8تشرين الثاني ،أحيا احتاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان،
اليوم الوطني للتعاضد الصحي ،في بيت الطبيب ،برعاية وزير الزراعة
غازي زعيتر وحضوره ،ومبشاركة وزير الصحة غسان حاصباني ممثال
مبدير مكتبه ميشال عاد ،في حضور رئيس احتاد صناديق التعاضد في
لبنان غسان ضو ،االمينة العامة للتعاضديات الفرنسية دومينيك
جوزف ،وشخصيات سياسية وامنية ونقابية واجتماعية ومعنيني في
الشأن التعاضدي والصحي في لبنان.
بعد النشيد الوطني كلمة تقدمي لنور عطوي ،ثم حتدث ضو ،مشيرا
الى ان «جتربة صناديق التعاضد ناجحة من النواحي القانونية واملالية
واالدارية واخلدماتية» ،مرحبا «بقرار وزارة الصحة تقدمي التغطية
الصحية للمواطنني الذين تخطوا ال  64عاما» ،آمال بالتوصل الى
«ان تشمل التغطية الصحية كل مواطن في لبنان ،ولو جزئية ،وان
تعتمد صناديق التعاضد لتسدد الفروقات التي ال تغطيها الوزارة او
الضمان االجتماعي سائر اجلهات الضامنة».

كلمة وزير الصحة

والقى عاد كلمة الوزير حاصباني ،ابرز ما جاء فيها ان وزارة الصحة
العامة تعمل على تأمني خدمات االستشفاء للمواطنني اللبنانني
الذين ال ميلكون تغطية إجتماعية ،وهم ميثلون اكثر من ثلث الشعب
اللبناني ،إضافة للمساعدة في بعض اخلدمات خارج االستشفاء
واملساعدة باألدوية لألمراض املزمنة ويستفيد منها ( )200،000مئتا
الف مريض ،وأدوية األمراض السرطانية واملستعصية ()13،000
ويستفيد منها ثالثة عشر الف مريض جديد سنويا وتقارب الكلفة
السنوية ( )80ثمانني مليون دوالر».
وأعلن انه «بهدف حتسني األداء وتسهيل األمور على املواطنني ،طرح
معالي الوزير حاصباني استراتيجية للقطاع بعنوان «صحة »2025
ومما تتضمنه مشروع الرعاية الصحية الشاملة .وقد شدد على ان
وزارة الصحة العامة ستبقى الوزارة املسؤولة عن الصحة ووضع
السياسات واالستراتيجيات للقطاع ولن تتحول إلى هيئة ضامنة،
ودورها موقت ومرتبط بقرار مجلس الوزراء».
وقال« :لذلك كان التوجه نحو اخليارات التي توفر القسم األكبر من
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ممثل كركي

ولدينا شبكة وطنية من ( )220مركزا صحيا ،الغالبية خضعت
لبرنامج االعتماد».

وألقى مدير التفتيش واملراقبة في الصندوق عياد السباعي كلمة
املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي،
شدد فيها على ان «الرابط بني صناديق التعاضد والصندوق الوطني
للضمان االجتماعي واحد ،هو تأمني اخلدمات للصحية للمواطنني ال
سيما وان عدد هذه الصناديق بات  64في جميع املناطق اللبنانية،
تقدم اخلدمات لنحو  340الف مواطن وناهزت قيمة تقدمياتها السنوية
 220مليار ليرة لبنانية اي ما يقارب  19في املئة من تقدميات فرع املرض
واالمومة في الضمان التي ناهزت ال  1178مليار ليرة عام ،« 2016
معتبرا ان «هذه الصناديق مكملة لعمل الضمان» ،مؤكدا استعداد
الضمان «لتقدمي املساعدة لهذه الصناديق ال سيما في مجال نقل
اخلبرات والدراسات املالية واالكتوارية».

وقال النائب مجدالني« :املشكلة تبقى في تأمني الطبابة واالدوية
والعالجات االستشفائية للشريحة غير املضمونة» .وقال« :هذا
املشروع نعمل عليه حاليا انطالقا من اقتراح القانون الثاني الذي
تقدمنا به واملتعلق بالبطاقة الصحية .وفي هذا السياق ،أشير الى
أننا اجتزنا مسافة جيدة على طريق اجناز القانون .والتأخير احلاصل في
هذا املشروع امنا يرتبط مبحاوالت حتسينه ،بالتعاون مع وزارة الصحة،
لكي نصل الى أفضل ما ميكن تقدميه في هذا اجملال .وأستطيع أن
أجزم ،اذا لم يحصل اي طارئ غير متوقع ،اننا في العام املقبل ،واذا ما
التقينا مجددا في هذا املؤمتر ،سيكون مشروع البطاقة الصحية قد
بدأ تطبيقه فعال ،ولم يعد هناك اي مواطن ،الى اي شريحة انتمى،
يعاني من مشكلة في تأمني الدواء والطبابة واالستشفاء».

خميس

اضاف« :توجهنا أيضا نحو تعزيز قدرات املستشفيات احلكومية
لتلعب دورها كامال .وركزنا على تسخير التكنولوجيا والثورة الرقمية
ملصلحة تعزيز القطاع الصحي وخدمة املواطن .ان استراتيجيتنا
تعتمد في احد ابواب متويلها على التعاضد بني كافة شرائح الشعب
اللبناني عبر دفع مبلغ تصاعدي على فاتورة الهاتف اخللوي .طبعا،
إن أي جناح سنحققه ،سيوضع بتصرف الهيئات الضامنة العامة
للمساهمة في صياغة توجه وطني ملعاجلة الواقع احلالي».

مجدالني

وأعلن ان «املفاجأة السارة في ملف االقتراحات الثالثة ،ال تكمن فقط
في ان أحدها صار قانونا بدأ تنفيذه ،واالقتراح الثاني على الطريق،
بل في كَ ون االقتراح الثالث املتعلق بالراتب التقاعدي للمضمونني
املتقاعدين قطع شوطا كبيرا ،وأكاد أقول انه يتجه نحو االجناز» .وقال:
«انتقاال الى الدور احملوري الذي تلعبه صناديق التعاضد في منظومتنا
الصحية ،يبدو واضحا ان جناح جتربة هذه الصناديق يتحدث عن نفسه.
وعدد املنتسبني الى هذا النظام هو املؤشر الذي ال يقبل اجلدال حول
أهمية هذا القطاع في التكامل مع بقية االنظمة لضمان صحة
أفضل للجميع.

اخلدمات الصحية األساسية وتساهم في ضبط االنفاق وتعطي األمل الصايغ

في االستمرارية .فكان التركيز على تعزيز الرعاية الصحية األولية.

«الدور التي تضطلع به صناديق التعاضد الصحية في النظام الصحي
اللبناني» ،مشددا على ضرورة «توفير كل ما يلزم لدعمها لتبقى
احلاضنة والراعية للفئات احملتاجة واألشد فقرا في اجملتمع» ،مؤكدا
ان «النظام التعاضدي هو حاجة يتجسد فيها التضامن احلقيقي بني
افراد اجملموعة ويتيح الفرصة للجميع باالستفادة بكلفة معقولة»،
شارحا الوضع االستشفائي لالطباء في لبنان وما قامت به النقابة
على هذا الصعيد.

من جهته ،لفت نقيب االطباء في بيروت رميون الصايغ الى اهمية

حتفظ» ،الفتة الى توقيع بروتوكول بني اجلانبني يؤمن للصناديق
التعاضدية اللبنانية الدعم التقني واخلبرات الكفيلة بتنميتها».
ورأت ان «لبنان يحتاج الى بناء نظام صحي عادل» ،الفتة الى ان «1.5
مليون لبناني غير قادرين على الوصول الى النظام الصحي نظرا
الى كلفته املرتفعة بالنسبة اليهم وهم يحتاجون الى املساعدة»،
معتبرة ان «على لبنان ان يكون املثال بالنسبة الى دول اجلوار سياسيا
وصحيا واجتماعيا» ،مشددة على «احلاجة الى نظام تعاضدي قوي
تدعمه الدولة واحلاجة الى توحد املتعاضدين ما يكسبهم قوة
وفاعلية وقدرة على تقدمي خدمات اضافية».

زعيتر

واخيرا ،حتدث الوزير زعيتر ،فقال« :ان إقبال اللبنانيني على إنشاء
صناديق تعاضد صحية واالنتساب إليها يساهم حتما في خفض
كلفة التأمني الصحي واالستشفاء والعالج من األمراض املستعصية
التي زاد تهديدها في اآلونة األخيرة ،إذ يكاد ال يخلو بيت في لبنان
من مريض يشكو من مرض مستعص يتطلب عالجه كلفة عالية
جدا ال يستطيع حتملها منفردا .فهذه الصناديق تشكل إذا مالذا آمنا
ألصحاب الدخل احملدود من اللبنانيني في مختلف احملافظات واألماكن،
كون شروط االنتساب إليها سهلة وتنطبق على اجلميع».
اضاف« :إن صناديق التعاضد املتخصصة ،تخفف أعباء احلياة عن
شريحة كبيرة من املواطنني ،وأخص بالذكر هنا الذين يعملون في
القطاع األكثر حاجة ،أعني به القطاع الزراعي .وقد أدركت الدولة،
وبالتحديد وزارة الزراعة ،اخملاطر التي يعاني منها العاملون في القطاع
الزراعي ،ال سيما جلهة الكوارث التي تنزل به كل عام تقريبا ،بسبب
تقلبات األحوال اجلوية عادة (صقيع ،ثلوج ،برد ،سيول ،ارتفاع في
درجات احلرارة )...أو بسبب عدم القدرة على تصريف اإلنتاج أو لسواها
من األسباب ،فساهمت ،وبشكل فاعل ،في إنشاء صندوق لضمان
املزارعني ضد الكوارث الطبيعية ،وجعلت تفعيل دوره أولوية في
خطتها اخلمسية .»2019 - 2015

وحتدث مدير تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس عن
تقدميات التعاونية وحتسينها ال سيما «زيادة تغطية ادوية االمراض
السرطانية والعالج الكيميائي وزيادة تعرفة معاجلة االسنان واملنح
التعليمية.
واذ اعتبر ان «املريض بــات احللقة االضعف» في العالقة مع
املستشفيات ،متنى على «وزارة الصحة العمل على ايجاد آليات اكثر
فاعلية للتأثير على املستشفيات ،ال سيما تلك املوجودة في نطاق
بيروت وجوارها ،للحد من قيمة الفروق التي تتقاضاها من املرضى
الننا كجهات ضامنة ال منلك وسيلة ضغط سوى فسخ العقود وهذا التوصيات
امر مثل «سيف ذو حدين» ال ميكننا اللجوء اليه سوى مرغمني» ،امال و في  13كانون االول  ،عقد رئيس احتاد صناديق التعاضد الصحية في
من «كل اجلهات الضامنة العمل مع الوزارة حلل معضلة املستلزمات لبنان غسان ضو ،مؤمترا صحافيا في نقابة احملررين في احلازمية ،أعلن في
الطبية واسعارها اخليالية».
خالله توصيات اليوم الوطني للتعاضد الصحي ،التي طالبت الدولة
باصدار التشريعات الالزمة العتماد نظام رعاية صحية يشمل جميع
اللبنانيني غير املضمونني ،ودعم جهود وزارة الصحة العامة الصدار
العلمي
ما نائب رئيس اجلمعية الدولية للتعاضد عن الشرق االوسط وشمال البطاقة الصحية ،ومطالبة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
افريقيا عبد العزيز العلمي فتحدث عن املبادىء التي تعمل حتت بتوسيع نطاق تقدمياته ليشمل املزيد من املنتسبني ،والعمل على
لوائها احلركة التعاضدية ،وهي العدالة االجتماعية وتسيير شؤون تطبيق مشروع التقاعد وتقدميات احلماية االجتماعية ووضعه موضع
املواطنني ،معتبرا ان «احلكومات تواجه اليوم حتدي تقدمي افضل التنفيذ ،ومطالبة املسؤولني باعتماد صناديق التعاضد الصحية
كضامن مكمل لتقدميات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
اخلدمات الصحية للمواطنني بأقل كلفة ممكنة.
وبطاقة وزارة الصحة العامة ،ومتابعة السعي بالتعاون مع وزارة
الصحة العامة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي وتعاونية
جوزف
بدورها ،أكدت االمينة العامة للتعاضديات الفرنسية ان «القطاع موظفي الدولة لتوحيد تعرفة العمل الطبي وافــادة الصناديق
التعاضدي الفرنسي يدعم اجلسم التعاضدي في لبنان من دون التعاضدية من التعريفات املطبقة مع نقابتي االطباء واملستشفيات،
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تعاضد
ومتابعة املساعي القرار مشروع تعديل بعض املواد في املرسوم  35/77ملبدأ املشاركة بني املواطن والدولة وتعزيزا لقدرة اجلماعة ،واحترام حق
واإلفادة من دعم وزير الصحة بهذا اخلصوص ،واالفادة من جتربة وخبرة املواطن في احلصول على الرعاية الصحية الالزمة كحق من حقوق
التعاضديات الفرنسية املطبقة منذ اكثر من ماية عام في مجال االنسان تعزيزا لالستقرار االجتماعي وملكانة لبنان بني الدول ،واقامة
التغطية الطبية واالستشفائية تبعا لبروتوكول التعاون املوقع بيننا الندوات ومتابعة االتصاالت مع املسؤولني وصوال الى إقرار سياسة
بهدف تطوير العمل االداري التعاضدي وخصوصا في مجالي اعتماد اجتماعية حتمي املواطن.
نظام وقف اخلسارة املشترك  F de Gوالبدء في تنفيذ برامج التدريب
العلمية االدارية املشتركة ملسؤولي الصناديق وغيرهم من املهتمني كما طالبت بالتوجه الى املؤسسات االعالمية لنشر وتبني هذه
وذلك بالتنسيق مع جامعات متخصصة وبالتعاون مع الصندوق التوصيات نظرا الهمية دور االعالم في تعميم الفكر التعاضدي،
بهدف الوصول الى مجتمع آمن ومستقر يحقق العدالة والرفاه
التعاضدي .CMMS
ودعت الى نشر الفكر التعاضدي كجزء من الثقافة الوطنية جتسيدا االجتماعي.

نقابات

نقابة املمرضات واملمرضني :إلقرار سلسلة
رتب ورواتب جديدة تؤمن استمرارية املهنة
في  13كانون االول  ،أثارت نقابة املمرضات واملمرضني في مؤمتر صحافي
عقد في مقرها في سن الفيل ،حتت عنوان «العناية بحقوقنا»،
مستقبل مهنة التمريض في لبنان ،وأطلقت سلسلة رتب ورواتب
للعاملني في قطاع التمريض.
وأعلنت النقيبة الدكتورة نهاد ضومط أن «إقرار هذه السلسلة
والتزامها يؤمن استمرارية مهنة التمريض في لبنان من ناحية
حتسني شروط عمل املمرضات واملمرضني واستبقائهم في عملهم
وفي وطنهم ،خصوصا أن األبحاث التمريضية التي أجريت منذ عام
 2006أشارت الى أن حتسني واقع املهنة يؤدي الى حتسني مستوى
وجودة العناية التمريضية .فالسلسلة التي وضعت بناء على دراسة
أكتوارية سوف تساهم عند اقرارها في حتقيق اخلطة االستراتيجية
 2020 - 2016التي اقرتها وزارة الصحة العامة ،ألن التمريض ركن
أساسي من أركان القطاع الصحي الوطني».
وشددت على أن «واقع التمريض في لبنان قنبلة موقوتة ،ما إن تنفجر
حتى تطال تداعياتها اجملتمع بكامله .وأول املؤشرات هو النقص
احلاصل حاليا بسبب الرواتب املتدنية ،مما يدفع باملمرضات واملمرضني
الى الهجرة بحثا عن بيئة وظروف عمل افضل .هذا الواقع يدفع
باملؤسسات الصحية الى االستعانة باليد العاملة األجنبية خالفا
للقوانني اللبنانية ،وعلى حساب جودة العناية ،األمر الذي يضع
سالمة املرضى في خطر ،إذ إن نوعية العناية التمريضية تنعكس
على األخطاء الطبية».
وأوضحت النقيبة أن «إعطاء املمرضات واملمرضني حقهم ليس كلفة،
بل هو استثمار ألنه يرفع من شأن املستوى الصحي في لبنان ويخفف
األعباء االستشفائية».
وركزت على أن «النقابة ترى ،تبعا لزيادة غالء املعيشة وإقرار سلسلة
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رتب ورواتب للقطاع العام ،أنه اصبح لزاما وحقا تصحيح رواتب
املمرضات واملمرضني ألن رواتبهم اصبحت متدنية جدا قياسا على
غيرهم وقياسا على اجلهود التي يبذلونها في عملهم والصعوبات
التي يواجهونها».
وعرضت ضومط الرقام السلسلة واحلوافز الواردة فيها كما اقرها
مجلس النقابة وصدقتها اجلمعية العمومية غير العادية التي
انعقدت لهذه الغاية واقرت آلية املتابعة لوضع السلسلة موضع
التنفيذ بعد رفعها الى وزير الصحة العامة التخاذ ما يراه مناسبا
في شأنها.
وأكدت النقيبة «أن املمرضات واملمرضني على جهوزية للقيام بأي
حترك أو تصعيد عندما تدعو احلاجة».

العدد  | 42شتاء 2018
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