دواء

مذكرة تفاهم لتلف النفايات الدوائية مع شركة قبرصية
حاصباني :بداية النهاية ألزمة لبنان بدل احللول املؤقتـة
في  23تشرين الثاني ،وقع نائب رئيس احلكومة وزير الصحة العامة
غسان حاصباني مذكرة تفاهم بني وزارة الصحة العامة ،ونقابة
مستوردي األدوية وأصحاب املستودعات في لبنان ،والشركة القبرصية
«ادفانس ميديكال ماناجمانت ليميتد» والشركة اللبنانية سولوشن،
بهدف وضع إطار التعاون في مجال تلف النفايات الدوائية اللبنانية
في قبرص في معمل متخصص لهذه الغاية ومتمم للشروط البيئية
العاملية.
وجرى التوقيع خالل مؤمتر صحافي في قاعة املؤمترات في وزارة الصحة
حضره املدير العام لوزارة الصحة د .وليد عمار ،رئيس نقابة مستوردي
األدوية وأصحاب املستودعات في لبنان أرمان فارس ،املستشار التجاري
في البعثة القبرصية في لبنان إلبيدولوروس إيليا ،مدير عام الشركة
القبرصية «ادفانس ميديكال ماناجمانت ليميتيد جورج فانتاروس،
ومدير عام الشركة اللبنانية سولوشن عبود زهر.

حاصباني
ولفت حاصباني في كلمته إلى أن «أزمة النفايات هي من أشنع
االزمات التي عصفت بلبنان والتي ما زالت احلكومة تعمل لبلورة حل
جدي ونهائي لها ،بعد ما شوهت صورة بيروت عامليا وهددت اللبنانيني
بصحتهم وبيئتهم».وأوضح أن «جزءا من هذه النفايات هو نفايات
املؤسسات الصحية املعروفة بالنفايات الطبية وكذلك النفايات
الدوائية التي تعرف بأنها نفايات خطيرة وغير معدية وتشمل األدوية
املنتهية الصالحية وغير الصاحلة لالستعمال واألدوية التالفة وامللوثة
وتلك املستعملة لعالج السرطان والتي تعتبر ذات خطورة شديدة
على الصحة ولها تاثيرات مشوهة وماسخة للخاليا ،و بالتالي فانها
حتتاج إلى طرق خاصة إلدارتها أي جمعها وتخزينها ونقلها ومعاجلتها
والتخلص منها في منشآت متخصصة مجهزة بنظام تقني مناسب
لهذا النوع من النفايات».
وفي ما يتعلق بتشريعات وقوانني ادارة النفايات الطبية ،أشار
حاصباني الى أنه «بوجود قوانني ومراسيم ،صنفت النفايات الطبية
إلى أنواع ومتّ حض املستشفيات واخملتبرات الطبية والعيادات الطبية
ومستودعات األدوية والصيدليات ومراكز األبحاث على البدء مبعاجلة
نفاياتها الناجتة عن العناية الصحية بطريقة تتوافق مع البيئة».
التخلّص من النفايات
ّ
ولفت الى ان «لبنان وقّع إتفاقيّات عدة حول
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واكد أن «الوزارة ستقوم جاهدة باالشراف واملراقبة على تنفيذ هذا
التعاون تطبيقا ً للمادة  53من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أن
يعمم على كافة الذين يتعاملون بقطاع الدواء» ،متمنيا أن «يكون
هذا التعاون بداي ًة لنهاية أزمة إدارة النفايات في لبنان والتوصل إلى
تطوير وتنفيذ خطة وطنية طويلة األجل إلدارة النفايات ،تقوم على
املبادئ الصحية والبيئية السليمة ،فحق املواطنني علينا ان نقارب
امللفات كدولة لبنانية وفق استراتيجيات واضحة املعالم ال حلول
موقتة وجزئية».

فارس
ثم حتدث رئيس نقابة مستوردي األدوية وأصحاب املستودعات في
لبنان أرمان فارس فقال إنه «منذ العام  2002لم يبق القطاع اخلاص
مكتوف األيدي بانتظار مبادرة من الوزارات اخملتصة للبحث عن حلول

تنظم حركة النفايات اخلطرة عبر
والتلوّث ،ومنها اتفاقيّة بازل التي ّ
والتخلّص منها ،والتي تطلب من لبنان تأمني مرافق للتخلّص
ّ
احلدود
منها وإدارتها على نحو سليم وتدعوه إلى تخفيف تولّد النفايات
والى توفير منشآت مناسبة إلدارتها بطريقة سليمة بيئيا ً .لكن مبا أن
يتطلب ،وفق أحكام اتفاقية
نفايات لبنان غير مصنّفة ،فان تصديرها ّ
بازل ،العمل على حتديد هويتها ،وفئاتها ،وتوضيبها وفق معايير
مالئمة ،قبل السماح بنقلها».
وتابع «أما اتفاقية ستوكهولم  2001فترمي الى حماية الصحة
البشرية والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة وتتطلب من لبنان
منع حرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق وخفض إنتاج النفايات
العضوية والطبيّة من خالل إعــادة التدوير من املصدر وإعــادة
االستعمال واسترداد وفصل النفايات» ،مشيرا الى أنه «التزاما بهذه
االتفاقيات ،ولعدم توفر التقنيات املناسبة ملعاجلة هذا النوع من
النفايات في لبنان ،وفي مجال التعاون مع نقابة مستوردي األدوية
وأصحاب املستودعات في لبنان ،تقرر توقيع مذكرة تفاهم في ما بني
وزارة الصحة العامة ،ونقابة مستوردي األدوية وأصحاب املستودعات
في لبنان والشركة القبرصية «ادفانس ميديكال ماناجمانت ليميتد
والشركة اللبنانية سولوشن لوضع إطار للتعاون في مجال تلف
النفايات الدوائية اللبنانية في قبرص بالطرق املعتمدة عامليا .وبهذا
تكون وزارة الصحة أخذت التدابير املناسبة التي تكفل أن النفايات
الدوائية يتم التخلص منها مع مراعاة القواعد واملعايير واملبادئ
التوجيهية الدولية».

عمالنية لتلف النفايات الدوائية .وكانت أول مبادرة من قبل نقابة
مستوردي األدوية وأصحاب املستودعات في لبنان تتمثل بتجميع
األدوية املنتهية الصالحية وتوضيبها ونقلها إلى شركة في فرنسا
حلرقها وإتالفها طبقا لألصول املعتمدة في املعاهدات الدولية .إال أن
هذا احلل كان مكلفا ومعقد التنفيذ في ظل صعوبة إيجاد شركة
محلية تؤمن جمع النفايات وتوضيبها وشحنها .وأضاف أنه «في
العام  2012مت التوصل إلى حل مقبول من قبل وزارة البيئة ووزارة
الصحة العامة ملعاجلة هذه النفايات في أفران اإلسمنت إستنادًا إلى
رأي خبراء عامليني ،إال أن الظروف اإلجتماعية والسياسية أجهضت
املشروع عام  2015ما اضطر املعنيون إلى البحث عن حلول خارج
لبنان .وجاء اقتراح شركة سولوشن في كانون األول عام  2015لشحن
النفايات الدوائية إلى قبرص وتلفها في معمل مختص لهذه الغاية
ومتمم للشروط البيئية العاملية» ،معتبرا أن «أهمية هذا اإلجناز
تكمن في وضع حد لتراكم النفايات الدوائية في املستودعات».

اطالق املرحلة التجريبية للـ»باركود»
على املستحضرات الصيدالنية
في  11كانون االول ،أطلقت وزارة الصحة العامة املرحلة التجريبية
ملشروع تطبيق الـ»باركود» الثنائي األبعاد BARCODE MATRIX
 DATA2على املستحضرات الصيدالنية في القاعة العامة في
مبنى الوزارة ،برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة
غسان حاصباني ،وحضور املدير العام د .وليد عمار ،نقيب الصيادلة د.
جورج صيلي ،نقيبة مصانع األدوية كارول أبي كرم ،نقيب مستوردي
االدوية أرمان فارس ،نقيب اصحاب املستشفيات املهندس سليمان
هارون ،نقيب االطباء البروفسور رميون صايغ ،مدير العناية الطبية د.
جوزيف احللو ،ممثلة منظمة الصحة العاملية د .إليسار راضي ،مديرة
برنامج الصحة االلكترونية في الوزارة لينا ابو مراد ،والعديد من ممثلي
املستشفيات وشركات األدوية.
بعد النشيد الوطني ،حتدث عمار فشرح اإلطار االسترتيجي للعمل
الذي استغرق مدة وجهدا ً من فريق العمل .ثم أعلنت ابو مراد بدء
املرحلة التجريبية ملشروع تطبيق الـ»باركود» الثنائي األبعاد ،وشرحت
خطة وصول الدواء إلى املريض بطريقة آمنة.

حاصباني

بعدها حتدث الوزير حاصباني فقال :نطلق اليوم املرحلة التجريبية
العتماد الـ»باركود» الثنائي األبعاد والذي يهدف اوال ً الى تعزيز
وصول الدواء اآلمن إلى املريض ،وتتبع الدواء ضمن سلسلة التوريد
 TRACEABILITYوضبط األدوية املــزوّرة واملهرّبة وتسريع عملية

سحب األدوية من االسواق اللبنانية وتسريع عملية دفع التعويضات
للمرضى املنتسبني الى اجلهات الضامنة .هذه األمور أساسية من
جهة احلفاظ على سالمة املريض وانتظام العمل في قطاع الدواء
حتديدا ً ،وعملية انتقاله إن من حيث تصنيعه أو وصوله الى األراضي
اللبنانية أو وصوله الى املريض.
وأضاف :كل دواء أصبح لديه الـ»باركود» والتهريب أصبح مضبوطا ً
ووجود التكنولوجيا أصبح ضروريا ً وليس ترفيهيا ً ،ونتمنى على جميع
العاملني في هذا القطاع ان يلتزموا بنتائج هذه التجربة ونعمل
سويا ً على تطويرها .اي هواجس او مخاوف او مشاكل ميكن ان تعالج،
لكن ما يساعد هذا املوضوع هو تطبيق القانون اوال ً والعودة تدريجيا ً
الى الوصفة الطبية املوحّ دة وتطبيقها بشكل كامل ،اضافة الى
تسهيل موضوع دفع اجلهات الضامنة .هذه جزء من سلسلة اعمال
كثيرة ومتعددة ،ومسار عمل طويل يندرج في صلب امياننا بتطوير
القطاعات باستخدام التكنولوجيا وفي احلكومة اإللكترونية حتديدا ً.
وقال حاصباني :نرى في هذا املشروع أساس عمل احلكومة اإللكترونية
وليس فقط محصورا ً في اطار املكننة ،بل في اطار تطوير إجراءات
تخدم مباشرة املواطن وتخفف العبء عليه وعلى اإلدارة العامة .هذه
اخلطوة التي نطلقها اليوم تعزز من سالمة استخدام الدواء .ونتمنى
التعاون الكامل من قبل جميع النقابات ونعرف أن هذا العمل ليس
بالسهل لكنه ضروري وأساسي إلحداث نقلة نوعية في القطاع
الصحي وال سيما قطاع األدوية.

العدد  | 42شتاء 2018

| الصحة واالنسان | 31

