نقابات

نقابة اصحاب اخملتبرات سلمت
كبارة مذكرة مبطالبها
زارت نقابة اصحاب اخملتبرات الطبية في لبنان برئاسة النقيب الدكتور
كريستيان حداد وزير العمل محمد كبارة وسلمته مذكرة مبطالبها
جاء فيها:
بعد إطالعنا على املذكرة رقم 110/67الصادرة عن وزارتكم الكرمية
بتاريخ األول من شهر متوز  2017والتي توصي الوحدات اخملتصة بعمل
األجانب ،بعدم استقبال إختبار التدرن الرئوي اجللدي ()IDR-PPD
والصورة الشعاعية للصدر اال من مختبرات املستشفيات احلكومية
العائدة لوزارة الصحة العامة بدءا ً من أول اّب  ،2017يهمنا لفت نظر
معاليكم الى املعطيات التالية:
 تقدير نقابتنا هو انه ليس باستطاعة مختبرات املستشفياتاحلكومية سواء على مستوى العدد او التوزيع اجلغرافي استيعاب
عدد العمال االجانب املعنيني باملذكرة والذي يناهز عشرات االالف.
– اما جلهة مراقبة جودة االداء في تلك اخملتبرات ،وهذا طبعا محور
اهتمامكم من خالل هذه املذكرة ،فيالحظ غياب اطباء مخبريني
متفرغني كليا وبصورة دائمة,.هذا ما قد يعوق الوصول الى ما
تبصبون اليه من حيث سالمة وجودة الفحوصات.
– حتويل فحوصات العمال الى اخملتبرات احلكومية حترم سائر اخملتبرات
املرخصة من قبل وزارة الصحة من مدخول ولو متواضع امنا محق.
ومن بني هذه اخملتبرات من هو تابع لبرنامج ضمان اجلودة الذي تؤمنه
نقابة اصحاب اخملتبرات الطبية .وبتابع القيمون عليها برنامج
التعليم املستمر في املناطق كافة .وقد تناول على ثالث مرات متتالية
موضوع (.)IDR-PPD
وماذا عن مختبرات املستشفيات اجلامعية هل هي غير مؤهلة للقيام
بالفحص ايضا؟
لذا نقترح عليكم حال بديال وهو التالي:
 – 1مراقبة الكواشف الطبية املتواجدة على االراضي اللبنانية
والتعامل بها.
 – 2حتديد طرق التشخيص املعتمدة.
- 3اخضاع اخملتبرات الى برامج تقييم خاصة مبرض السل.
بناء عليه ،نطلب من معاليكم اعادة النظر في ما جاء في مذكرتكم
هذه ،ووقف تنفيذها واثقني من تفهمكم ملا يحرّك مطلبنا املذكور
ووقوفكم الى جانب احلق واالنصاف.

الوصل األلكتروني بني الصيدليات
والضمان واملضمونني
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شادي صفا مدير عام الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ،د.محمد
كركي في مكتبه بحضور مستشار املكننة د.محمد ياسني واملدير
املالي السيد شوقي أبو ناصيف.
وقد جرى البحث في عالقة الصندوق مع الصيدليات بصورة عامة
والوصل األلكتروني بني الصيدليات والضمان واملضمونني.
وقد عرض النقيب برنامجا ً لتطبيق هذه اآللية وجرى مناقشتها
ومراحل تطبيقها واإلنعكاسات السلبية واإليجابية لها.
من جهته ،طلب د.كركي بوضع تصوّر عام بهذا الشأن يُدرس مع
مستشار املكننة في الصندوق متهيدا ً لعرضه على مجلس اإلدارة في
الصندوق.
وبدوره وعد د.صيلي بإعداد هذا التصوّر بالتعاون والتنسيق مع
د.محمد ياسني.

إخضاع املعاجلني الفيزيائيني
ألحكام قانون الضمان االجتماعي
بحث مـدير عام الصندوق الوطني للضـمان االجتماعـي د.محمد
كركي مع وفد من نقابة املعاجلني الفيزيائيني برئاسة النقيب د.طوني
عبُّود أوضاع الضمان االجتماعي واملعاجلني الفيزيائيني .كما تناول
البحث املواضيع التالية:
• متابعة موضوع إخضاع املعاجلني الفيزيائيني ألحكام قانون الضمان
االجتماعي ،لإلستفادة من التقدميات الصحية  /فرع ضمان املرض
واألمومة.
• إمكانية إعادة النظر بالتعرفات الطبِّية من قبل الصندوق.
ومت َّ التوافق على متابعة هذه املواضيع والتنسيق املستمر بني النقابة
والصندوق.
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