بيانات

نقابة املستشفيات :لتوسيع قاعدة
متثيل القطاع الصحي في الضمان
في  7شباط ،عقد مجلس إدارة نقابة املستشفيات ،اجتماعا عرض
خالله اجملتمعون «أوضاع القطاع الصحي واالستشفائي بشكل عام،
وتوقفوا عند قرار وزير العمل محمد كبارة االخير واملفاجئ القاضي
بتأجيل انتخابات مجلس ادارة الصندوق الوطني لضمان االجتماعي
الى موعد غير محدد من دون توضيح االسباب» .واستغرب اجمللس
«العودة عن القرار باجراء االنتخابات ويخشى ان تكون االسباب
سياسية وهي تأتي على حساب مصلحة املضمونني والضمان على
حد سواء».
واكد اجمللس في بيان «ان التمديد للمجلس احلالي املنتهية واليته في
الصندوق منذ  11سنة له اثار سلبية على سير العمل فيه ،وعلى
خدماته ،وبالتالي على القطاع الصحي مبجمله ،ال سيما ان ممثل
النقابات الصحية في اجمللس قد توفاه اهلل منذ سنوات عدة ،ولم يتم
تعيني بديل عنه».

اضاف البيان »:ان تناقل معلومات حول عزم احلكومة على حل مجلس
اإلدارة وإنشاء جلنة تدير الضمان وتقوم مقام مجلس اإلدارة املكون
وفق ثالثية التمثيل أي الدولة وارباب العمل واالجراء ،يعزز اخلوف على
مصير الصندوق وهو مخالفة صريحة للقانون ،اذ ان هذه اخلطوة هي
مبثابة إلغاء لدور وشراكة الهيئات املمثلة التي تتأثر مباشرة بالقرارات
التي يتخذها مجلس االدارة».
وختم »:ان نقابة املستشفيات اذ تفتخر بكونها الشريك االساسي
والفاعل في القطاع الصحي ،واحلريصة على توطيد تعاونها مع
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من خالل اخلدمات التي توفرها
للمضمونني ،تدعو الى «اجراء االنتخابات وفق االصول في اسرع وقت،
كما تدعو الى توسيع قاعدة متثيل القطاع الصحي باكثر من مندوب،
نظرا لدقة وحجم املسؤوليات املطلوبة من مجلس االدارة في الشأن
الصحي الذي هو في صلب اهداف إنشاء الضمان في لبنان».

نقابة املستشفيات:
لزيادة املوازنات اخملصصة لالستشفاء
في  5شباط ،اعلنت نقابة املستشفيات عن اسفها للتعميم
الصادر عن رئيس احلكومة سعد احلريري واملوجّ ه إلى الوزارات واإلدارات
احلكومية للعمل على خفض موازناتها السنوية للعام  2018بنسبة
 ،%20ملا له من تداعياته على القطاع االستشفائي ،وأصدرت النقابة
البيان اآلتي:
 - 1إن معظم موازنات الصناديق الضامنة الرسمية تعاني من عجز
سنوي مزمن مما أدى الى تراكم الفواتير غير املسددة للمستشفيات
حتى جتاوزت قيمتها املليار دوالر اميركي .فعلى سبيل املثال ،إن العجز
السنوي في موازنة وزارة الصحة وحدها يبلغ  80مليار ليرة نفقات
استشفاء فقط ،وذلك وفقا ً للتعرفات املعمول بها حاليا ً املبنية على
دراسة وضعت في العام .1998
 - 2ان النقابة طالبت بإحلاح تعديل هذه التعرفات لعدم تغطيتها
الكلفة الفعلية للتقدميات في ضوء التقنيات التي استحدثت منذ
ذلك الوقت وآليات العمل التي اعتمدت في املستشفيات ال سيما
بعد تطبيق معايير نظام االعتماد ،وكان وزير الصحة السابق رفع
كتابا ً الى مجلس الوزراء مطالبا ً بتعديلها بنسبة  %29وفقا ً لدراسات
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أ ُعدّ ت آنذاك.
 - 3كما ان النقابة وفي خطوة احترازية كانت وجّ هت في نهاية
تشرين األول  2017كتابا ً الى الرؤساء الثالثة والوزارات واإلدارات املعنية
الطالعهم على الصعوبات التي يعاني منها القطاع ،كذلك مت إيداعهم
دراسة تظهر الكلفة الفعلية لسائر التقدميات االستشفائية من
دون األخذ في االعتبار املعايير اجلديدة لنظام االعتماد والتي ستزيد
الكلفة التشغيلية بنسبة لن تقل عن  %15كما أن أي زيادة على
األجور ستنعكس بشكل كبير على الكلفة االستشفائية كون أجور
املوظفني في املستشفى تشكّ ل نسبة  %40من دخلها.
إزاء هذه املعطيات ،تناشد النقابة املسؤولني املعنيني تدارك األمر
والعمل على أخذ ما أوضحناه في االعتبار جلهة ضرورة زيادة املوازنات
اخملصصة لالستشفاء في املوازنات العامة لكل من الوزارات واإلدارات
املعنية بنسب مدروسة تتوافق وما أتينا على ذكره آنفا ً بدال ً من
خفضها كون هذا األمر سيكون له تداعيات كارثية على املستشفيات
واملواطنني على السواء.
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