كتاب

نقابة املستشفيات في كتاب الى الرؤساء الثالثة:
آللية واضحة لتسديد مستحقات القطاع
بذمة املؤسسات الضامنة وإعادة النظر بالتعرفات املطبّقة
في مطلع تشرين الثاني ،وجهت نقابة املستشفيات في لبنان كتابا ً  -ميكن ان يكون مركزا ً متميزا ً للسياحة الصحية مع ما ينتج عن ذلك
الى الرؤساء الثالثة اجلمهورية والنواب واحلكومة ناشدتهم فيه :من أثر على االقتصاد الوطني.
 وضع آلية واضحة ووفق برنامج زمني محدد قصير لتسديد كافة ان هذا القطاع يعاني من مشاكل مزمنة في عالقته مع املؤسساتاملستحقات املتوجبة للمستشفيات في ذمة املؤسسات الضامنة الضامنة والتي دفعتنا ملرات عدة الى اطالق الصرخة والتحذير من
مغبة الوضع ونتائجه السلبية على القطاع االستشفائي وعلى
والتي يعود بعضها الى العام .2012
 اعادة النظر بالتعرفات املطبقة للخدمات واملستلزمات الطبية حاليا املواطن املريض بشكل خاص،من قبل املؤسسات الضامنة متهيدا ً للعمل بها ابتداء من  2018/1/1ومن موقع املسؤولية امللقاة على عاتقنا جتاه هذا القطاع وجتاه املواطنني
رأينا انه لزاما ً علينا ان نطلعكم على الصعوبات التي مير بها ،والتي
كتعرفة موحدة.
 دراسة العقود مع الهيئات الضامنة بطريقة توازن بني حقوق وواجبات حذرنا مرارا ً من نتائجها في حال لم يصار الى العمل على معاجلتهاكافة الفرقاء املعنيني ،وتلحظ مهال معقولة للدفع وآلية علمية وبجدية.
لتحديد التعرفات تأخذ في االعتبار مؤشرات التضخم السنوية.
 - 1ديون املستشفيات في ذمة املؤسسات الضامنة تفوق املليار دوالر
اميركي :
وقد جاء في الكتاب:
نتوجه اليوم بهذا الكتاب الننا على يقني بأن القطاع االستشفائي بات إنطالقا ً من هذا الرقم الذي وصل الى هذا احلد نظرا لوتيرة الدفع
على قاب قوسني او اقل من مأزق كبير يجب البدء فورا ً بالعمل على البطيئة املعتمدة ،يتبني حجم االزمة املالية الضخمة التي متر بها
تفاديه سيما وانه ينعكس بشكل مباشر على املواطنني في جميع املستشفيات مقابل االلتزامات املترتبة عليها جتاه كافة املتعاملني
معها والعاملني لديها والتي اصبحت عاجزة في الوضع الراهن عن
املناطق،
ال شك انكم تدركون اهمية هذا القطاع في توفير االمان االجتماعي االيفاء بتعهداتها والتزاماتها ال سيما جتاه موردي االدوية واملستلزمات
للمواطنني وفي الــدورة االقتصادية التي يؤمنها فهو يضم  127واملعدات الطبية كما ان عددا من املستشفيات اصبح غير قادر على
مستشفى اقامة قصيرة حتتوي على  10484سرير و 23مستشفى سداد رواتب موظفيه والعاملني لديه عند آخر كل شهر،
وإضافة الى مسؤولية املستشفى جتاه املريض والطبيب واملمرض
اقامة طويلة تضم  3780سرير حيث :
 يوظف استثمارات في املباني ،املعدات والتجهيزات املتطورة بقيمة واملوظف ومستورد الدواء بتأمني حقوقهم ،عليه ان يلتزم بالقواننيوتسديد الضرائب ورسوم الكهرباء والهاتف والبلديات واشتراكات
تناهز  15مليار دوالر اميركي.
الضمان في اوانها الخ  ...دون ان يعطى باملقابل تسهيالت اسوة بباقي
 يؤمن العمل ملا يقارب الـ  28.000موظف و 5000االف طبيب. يؤمن نسبة  %90من التقدميات االستشفائية للمواطنني مبستوى القطاعات اخلدماتية االخرى كالصناعة والسياحة والتي منحتتسهيالت مهمة.
عاملي.
 يؤمن العناية بالعجزة واملعوقني واملدمنني واملصابني بامراض عقلية - 2تعرفات اخلدمات االستشفائية املعتمدة من قبل املؤسسات
ومزمنة وصدرية.
 يؤمن حركة جتارية من خالل عالقته بالشركات التجارية ،الهندسية ،الضامنة:املؤسسات املالية واخلدماتية التي يعتمد في اعماله عليها مما يؤمن ان مختلف التعرفات املعمول بها حاليا لدى كافة اجلهات الضامنة
الرسمية اصبحت كلها ولو بنسب متفاوتة ادنى بكثير من الكلفة
فرص عمل ملا ال يقل عن  50.000شخص اضافي.
احلقيقية للخدمات .ان آخر دراسة علمية شاملة للتعرفات هي التي
 يؤمن دورة مالية سنوية تناهز امللياري دوالر اميركي. يعطي صورة مشرقة للبنان على الصعيد العلمي والطبي حيث تبوأ قامت بها وزارة الصحة باالشتراك مع البنك الدولي سنة  ،1998وهياملركز االول بني الدول العربية بجودة اخلدمات وفق تصنيف  .Bloombergمنذ ذلك الوقت تطبق بصورة استنسابية مما يؤدي احيانا كثيرة الى
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عدم متكن املستشفيات من تقدمي اخلدمة املطلوبة او القيام بالعملية
اجلراحية للمريض بهذه التعرفات املتدنية ،وبالرغم من بعض التعديالت
الطفيفة التي أدخلت عليها فهي ما زالت دون الكلفة احلقيقية،
ان قيمة الفاتورة االستشفائية تبلغ  1.700.000.000دوالر اميركي،
وهي تغطي تكاليف  850.000حالة استشفاء .وفي حني ان  %80من
املرضى هم على عاتق اجلهات الضامنة الرسمية (وزارة الصحة ،ضمان
اجتماعي ،تعاونية املوظفني ،جيش ،قوى امن داخلي ،الخ  )...فان مجموع
ما تتحمله هذه اجلهات ال يتعدى  950.000.000دوالر اميركي اي ،%56
مما يظهر خلال كبيرا ينعكس سلبا ً على املستشفيات واملواطنني سويا.
كما ال بد من االشارة الى ان اوضاع مستشفيات االقامة الطويلة
والتي تعنى باملعوقني والعجزة واالمراض املزمنة والصدرية والتي تعود
بغالبيتها الى جمعيات ال تتوخى الربح إما دينية او خيرية ومرضاها
هم على عاتق املؤسسات الضامنة  %100لقاء تعرفة باليوم تتراوح بني
 22.300ل.ل .كحد ادنى ملرضى الشلل الدماغي و 231.530ل.ل .كحد
اقصى ملرضى الغيبوبة والذي ال ميكن ان تغطي جميع نفقات اخلدمات
الفندقية ،التمريضية ،الطبية والتشخيصية وسواها.
لقد قامت نقابة املستشفيات بإجراء دراسة اوائل هذه السنة تظهر
الكلفة الفعلية لسائر التقدميات (جدول رقم  )1في مستشفيات
االقامة القصيرة ،كما سبق ان عملت سنة  2011ضمن جلنة مشتركة
مع وزارة الصحة على وضع دراسة ملستشفيات االقامة الطويلة وكذلك
قامت النقابة بتحديث هذه الدراسة خالل العام ( 2017جدول رقم .)2
وهنا نشير الى ان هذه الدراسات لم تلحظ بطبيعة احلال زيادة االجور
املرتقبة وال الكلفة الناجتة عن نظام اعتماد جديد تنوي وزارة الصحة
البدء بتطبيقه قريبا ً.
ان اية زيادة على االجور سوف تنعكس بنسبة  %40منها على الكلفة
االستشفائية كون معدل اجور املوظفني في املستشفى يبلغ  %40من
دخلها .كما ان معايير االعتماد اجلديد سوف تزيد الكلفة التشغيلية

بنسبة لن تقل عن .%15
ان عدم تسديد مستحقات املستشفيات بصورة منتظمة وضمن
مهل معقولة ،وعدم تعديل التعرفات بشكل واقعي سوف يؤدي
الى واحد من امرين كالهما مرّ :اما االقفال ،واما حتميل املرضى
مصاريف اضافية خالفا للعقد ،مما سيحتم على اجلهات الضامنة
فسخ العقود مع املستشفيات التي تلجأ الى هذا التدبير .وفي كلتا
احلالتني ،النتائج سوف تكون كارثية على اجلميع.
ان نقابة املستشفيات انطالقا من حرصها :
 – 1على ان يحصل املواطن اللبناني على حقوقه من التقدميات
االستشفائية بكرامة وبدون صعوبات.
 – 2على الثروة الثقافية والعلمية واالقتصادية التي تكونت على مدى
العقود واالجيال واملتمثلة باملستشفيات اخلاصة.
 - 3على حسن العالقة مع اجلهات الضامنة الرسمية.
 – 4جتنب الوصول الى املأزق الذي سوف جند انفسنا فيه جميعا ً خاسرين
دولة ومستشفيات ومواطنني.
نناشدكم العمل باقصى سرعة على ما يلي :
• وضع آلية واضحة ووفق برنامج زمني محدد قصير لتسديد كافة
املستحقات املتوجبة للمستشفيات في ذمة املؤسسات الضامنة
والتي يعود بعضها الى العام .2012
• اعادة النظر بالتعرفات املطبقة للخدمات واملستلزمات الطبية
حاليا من قبل املؤسسات الضامنة متهيدا ً للعمل بها ابتداء من
 2018/1/1كتعرفة موحدة.
• دراسة العقود مع الهيئات الضامنة بطريقة توازن بني حقوق
وواجبات كافة الفرقاء املعنيني وتلحظ مهال معقولة للدفع
وآلية علمية لتحديد التعرفات تأخذ باالعتبار مؤشرات التضخم
السنوية.

جدول  - 1 -مقارنة بني التعرفات املطبقة حاليا والتعرفات نتيجة الدراسة التي اعدتها النقابة :
اخلدمة

التعرفة احلالية

نتيجة الدراسة

الفرق

وحدة االعمال اجلراحية ()K
االقامة
العناية الفائقة
احلاضنة
وحدة االعمال اخملبرية ()L
وحدة االعمال الشعاعية ()R
وحدة االعمال النسيجية ()A

 7.500ل.ل.
 90.000ل.ل.
 250.000ل.ل.
 166.500ل.ل
 270ل.ل.
 445ل.ل.
 440ل.ل.

 9.141ل.ل.
 224.953ل.ل.
 564.757ل.ل.
 204.994ل.ل.
 290ل.ل.
 542ل.ل.
 724ل.ل.

%21.89
%149.95
%125.90
%23.12
%7.34
%21.71
%64.62
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جدول  - 2 -مقارنة بني تعرفات مؤسسات االقامة الطويلة املعمول بها حاليا والتعرفات نتيجة كل من الدراسة التي اعدتها اللجنة املشتركة مع
وزارة الصحة في العام  2011والدراسة التي اعدتها النقابة في العام : 2017
اخلدمة

التعرفة احلالية

دراسة اللجنة املشتركة
مع وزارة الصحة 2011

الدراسة التي اعدتها النقابة
في العام 2017

امراض مزمنة
شلل غير قابل للتأهيل
شلل قابل للتأهيل
امراض عقلية ونفسية
الغيبوبة
الشلل الدماغي

 26.350ل.ل.
 28.350ل.ل.
 40.550ل.ل.
 40.550ل.ل.
 231.500ل.ل.
 23.300ل.ل.

 62.708ل.ل.
 62.708ل.ل.
 81.800ل.ل.
 81.800ل.ل.
 274.425ل.ل.
 57.360ل.ل.

 93.700ل.ل.
 93.700ل.ل.
 150.076ل.ل.
 150.076ل.ل.
 284.650ل.ل.
 79.767ل.ل.

برامج

برنامج تطوير جتربة املرضى
أطلقت نقابة املستشفيات في لبنان في مطلع تشرين الثاني برنامج
تطوير جتربة املرضى ( )Patient Experienceالذي هو عبارة عن برنامج
بناء قدرات تطبيقي للعاملني في املستشفيات يتألف من ورش عمل
ومشاريع تطويرية للمستشفيات حتت إشراف موجّ هني (.)mentors
وتولت تقدمي البرنامج كاباديف ( ،)CAPADEVالشركة اخلبيرة في
تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات الشاملة العملية املرتكزة على
التعلّم عن طريق العمل .يتبع البرنامج ،وهو األول من نوعه الذي توفّره
النقابة ،مقاربة تعليمية مرتكزة على مشاريع عملية تطبيقية في
املستشفيات التي يعمل فيها املشاركون .ومتّكن هذه املقاربة الفريدة
في آن معا ً املتعلمني من إتقان املهارات املستهدفة (من خالل تطبيق
ما يتعلمونه) ،واملستشفيات املشاركة من االستفادة بصورة مباشرة
من نتائج هذه املشاريع التطبيقية القائمة على جتربة املرضى.
أما أهداف البرنامج فهي:
• فهم مقاربة جتربة املرضى حيال حتسني اخلدمة
• حتديد مهارات التعامل مع اآلخرين التي تعزّز التفاعل مع املرضى
واإلنتاجية
• وضع استراتيجيات لتحسني مستويات جودة الرعاية باملرضى
• وضع إجراءات لقياس وقع وجناح االستراتيجيات اخلاصة بتجربة
العمالء واستخدام مالحظاتهم للتحسني
• تصميم البرامج املمكنة التي تطبق األدوات والتقنيات املستحوذ
عليها لدفع التحسينات في املستشفيات
صمم البرنامج على شكل أربعة ايام من ورش العمل جرى تقدميها
ُ
في النقابة على مدى اسبوعني ،وقد بدأ العمل باملشاريع وذلك ل6
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أسابيع يتلقى خاللها املشاركون توجيها ً ومساندة من موجّ هي
كاباديف احملترفني أثناء تنفيذ برامجهم في مؤسساتهم.
وخالل هذه اجلولة األولى من برنامج تطوير جتربة املرضى ،اجتمع 15
مشاركا ً من  9مستشفيات من مختلف أنحاء لبنان في سلسلة من
جلسات العمل التفاعلية التي نظرت في عناصر الرعاية املتمحورة
حول املريض ( ،)Patient-Centered Careومهارات التواصل مع اآلخرين
في السياق اخلاص باملرضى ،وحتديد استراتيجيات حتسني مستويات
الرعاية ذات اجلودة وتقييمها.
ومن املقرر االنتهاء من البرنامج في أواسط شهر كانون الثاني احلالي
مع عرض املشاريع املنجزة .وستعلن نقابة املستشفيات عن برنامج
تطوير جتربة املرضى التالي مطلع هذا العام .2018
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