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معايير الرعاية الصحية في األزمات:
اإلطار األخالقي واملبادئ التوجيهية العملية
الپروفسور ايلي د .الشاعر

دكتور في علم الدماغ واألعصاب
ودكتور في القانون
أستاذ علم الدماغ واألعصاب
واألخالقيات الطبية
رئيس دائرة علوم التشريح واخلاليا
والوظائف احلية في كلية الطب
مدير برنامج علم الدماغ واألعصاب
في اجلامعة األمريكية في بيروت
محام ومستشار قانوني لدى احملاكم
في تكساس وواشنطن

حاالت الطوارئ الكارثية مثل احلروب ،الكوارث الطبيعية واألزمات
الصحية الوبائية واجلائحة ،هي بطبيعتها مدمرة و مغيّرة ألمناط احلياة.
وميكن أن يكون لها آثار مجتمعية بعيدة املدى ،ليس فقط على الرعاية
الصحية واالقتصاد ،بل أيضا على كيفية العيش واحلياة اليومية .إن
وباء فيروس كورونا هو مثال على هذه الكوارث ،خصوصا و أن األزمة
الصحية العاملية التي نشهدها قد تكون أكبر حتد نواجهه في عصرنا،
كمجتمع بشري ،منذ احلرب العاملية الثانية .فهي شديدة بشكل خاص
في ما يتعلق بعدد املرضى املتضررين وحدة املرض الذي يواجهونه ،مما
يخلق نقصا ً في العديد من موارد الرعاية الصحية ،مبا في ذلك األفراد
واملعدات.
إستنادآ إلى املعطيات واملعلومات املتوافرة ،تتراوح نسبة الوفيات
ب« »COVID-19ما بني  0.5و  3.4في املئة .و يقدر البعض أن هذه النسبة
قد تكون أعلى من ذلك بكثير .من البديهي ،في مرحلة ما وفي ظل عدم
وجود حصانة أو مناعة مسبقة ،أن يبلغ عدد احملتاجني للرعاية الصحية
نسبة مرتفعة جدًا .اما مع القدرة الضئيلة في أنظمة الرعاية الصحية
في لبنان ،وبالرغم من اجلهود املتواضعة لزيادة أسرّة وحدة العناية
املرّكزة ،واحملاوالت احلثيثة للحد من طلب الرعاية  -كتدابير التعبئة
والتباعد االجتماعي  ، -يبقى من اجلائز جدا ً أن تتخطى االحتياجات
الصحية ما هو متوفر حاليًّا ،مما يستلزم إتخاذ قرارات وتدابير صعبة
حتدد كيفية توزيع املوارد الشحيحة والضرورية إلنقاذ احلياة.
الكل يأمل أن ال تصل البالد إلى حد اعتماد معايير الرعاية في األزمات.
لكن في حال تطور الوباء سيزداد الضغط على موارد الرعاية الصحية،
مما سيضطر مقدمي هذه الرعاية ،ال سيما األطباء ،التخاذ القرارات
لتخصيص العالج الذي ميكن من خالله إنقاذ حياة .ولتتم عملية
التخصيص هذه بشكل موضوعي وعلمي وجب علينا وضع إطار
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أخالقي موّحد ومبادئ توجيهية إجرائية سليمة بشأن التخصيص
والفرز واملسائل األخرى ذات الصلة؛ إن هذه البادئ واالطر االخالقية
والقانونية من شأنها أن تساعد العاملني في مجال الرعاية الصحية
واملرافق الصحية كما عامة الناس على إستيعاب التخصيص األخالقي
للموارد أثناء األزمات .هذه املبادئ التوجيهية ليست منّزلة ،بل هي
مبثابة وثيقة حيّة ،يُعتزم اعادة قراءتها ،حتديثها وتنقيحها مبا يتماشى
مع أوجه التقدم في املعرفة السريرية واملعايير اجملتمعية ومع معطيات
مستمدة من األطباء والنَّاس بشكل مستمر؛ إذ ال ميكن املبالغة في
أهمية التوعية والتثقيف واملشاركة العامة احلقيقية ودورها احلاسم
في وضع سياسات عادلة وإرساء الثقة العامة.

اإلطار األخالقي
يوفر القانون اللبناني في املادة  )١٩٩٤/٢٢/٢( 288#بصيغته املعدلة باملادة
 )٢٠١٢/٢٢/١٠( 240#إطارا ً قانونيا ً ألخالقيات الطب في لبنان .مبوجب
الفصل  ،3الفقرة « ،34يجب على الطبيب أن يتعاون مع السلطات
حلماية الصحة العامة ،مع األخذ في االعتبار صحة الطبيب واحلاالت
اخلطيرة األخرى» .هذا وتوجد مدّ ونات مماثلة للممرضني وغيرهم من
ممارسي الرعاية الصحية؛ وتشدد جميعها بشكل كبير على دور عامل
الرعاية الصحية وظروف عمله وعالقته باملؤسسات دون إيالء اهتمام
يذكر ،إن وجد ،للتجاذب األخالقي بني االهتمام بصحة ورفاهية املريض
الفرد من جهة ،واالهتمام بصحة السكان ،أو الصحة العامة ،من
يتحول هذا التوازن األخالقي نحو
جهة أخرى .في حاالت األوبئة اخلطيرة ّ
«الهدف النفعي املتمثل في االهتمام العادل للجميع»  -مع احلفاظ
على احترام كافة املرضى باعتبار كل منهم «هدف في حد ذاته».
من هنا ،تأتي احلاجة إلى اإلطار األخالقي واملبادئ التوجيهية العملية
لصنع القرارات االستراتيجية أثناء حدوث جائحة ،فضالً عن توفير
بوصلة أخالقية لألطباء تكون متجذرة في القوانني و قواعد السلوك
القائمة .هذه املقترحا ت غير مصممة إلتخاذ القرارات السريرية في
احلاالت الفردية ،إمنا قد يلجأ إليها األطباء وغيرهم من املهتمني بالرعاية
الصحية الراغبني في اإلطالع على اآلثار األخالقية ألفعالهم أثناء
اجلائحة.
ويتناول هذا اإلطار املقترح ،أساسا ،بعض التحديات األخالقية التي
يحتمل أن تنشأ خالل اجلائحة .لذا ،ومن منظور تنظيمي أخالقي ومهني
 قد يحكم أيضا ً نهج احملاكم في أي طعون قانونية الحقًا  -ينبغيطمأنة األطباء إلى أنه من غير املرجح أن يتعرضوا لالنتقاد أو للمالحقة

القانونية على الرعاية التي يقدمونها أثناء اجلائحة عندما يكون القرار:

 املرونة :يجب أن تكون اخلطط قابلة للتكيف مع الظروف املتغيّرة. اتخاذ قرارات معلنة وشفافة :أن تكون القرارات شاملة ،شفافةومعقولة قدر اإلمكان .كما ينبغي أن تكون رشيدة ومستندة إلى األدلة،
وأن تكون نتيجة ملنهجية معقولة ،شفافة وعملية في ظل الظروف
الراهنة.

 معقولً ضمن الظروف واملعطيات مستندًا إلى أفضل األدلة املتاحة في حينه وفقًا لتوجيهات احلكومة أو وزارة الصحة أو صاحب العمل متخذًا بالتعاون مع املعنيني قدر اإلمكان مصممًا لتعزيز الرعاية اآلمنة والفعالة للمرضى قدر اإلمكان في ظل مسؤوليات ورفاهية العاملني في مجال الرعايةالظروف
الصحية في االستجابة للكوارث والتأهب لها
وإذا ما مت التشكيك في القرارات في يوم الحق ،فسوف يُحكم عليها
من خالل الوقائع املتاحة وقت اتخاذ القرار ،وليس بناء على استفادة من تتطلب االستجابة للكوارث مشاركة واسعة من العاملني في مجال
اإلدراك املتأخر.
الرعاية الصحية .ونظرا ً اللتزامهم برعاية املرضى واملصابني ،فإن األطباء
 والعاملني في الرعاية الصحية بشكل عام  -ملزمون بتوفير الرعايةالقيم األساسية التي يقوم عليها هذا اإلطار األخالقي هي االهتمام الطبية العاجلة أثناء الكوارث .هذا االلتزام يستمر حتى في مواجهة
واالحترام املتساويني .في حاالت الوباء يجب موازنة هذه القيم مع املبدأ مخاطر أكبر من املعتاد على سالمة العاملني اخلاصة أو حتى على
األسمى إلنقاذ معظم األرواح ،أو حتقيق أفضل نتيجة ألكبر عدد ممكن حياتهم .وملا كانت القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية موردًا
من املرضى .ويترجم ذلك في مجموعة من املبادئ التوجيهية كما يلي :محدودا ً ،خصوصا في احلاالت الكارثية ومع اخملاطر الكامنة فيها ،أصبح
أيضا بحماية الطاقم الصحي وذلك بتقييم مخاطر
 العدل واإلنصاف :معاملة اجلميع على قدم املساواة ،لكن هذا ال يعني األطباء ملزمني ًأن اجلميع سيعاملون باملثل.
توفير الرعاية للمرضى األفراد مقابل احلاجة إلى أن يحافظ الطاقم
ينبغي أن تتاح لألشخاص الذين يتمتعون بفرص متساوية لالستفادة الصحي على جهوزيته لتقدمي الرعاية في املستقبل.
من مورد ما فرصة متساوية في احلصول عليه؛ و لن يكون من الظلم لذا ينبغي على األفراد العاملني في الرعاية الصحية أثناء الكوارث
أن نطلب من مريض ما االنتظار إذا كان بإمكانه احلصول على نفس اإللتزام مبا يلي:
الفائدة في وقت الحق.
أ) اتخاذ التدابير املسبقة املناسبة ،مبا في ذلك اكتساب املعارف
الفرصة
منحهم
اإلمكان؛
قدر
إضطالع
على
الناس
 االحترام :إبقاءواملهارات املناسبة واحلفاظ عليها لضمان القدرة على تقدمي اخلدمات
للتعبير عن آرائهم حول املسائل التي تؤثر عليهم؛ احترام خياراتهم الطبية والسريرية عند احلاجة
الشخصية حول الرعاية والعالج
كما ينبغي أن يقوموا ،مجتمعني ،مبا يلي:
 تقليل الضرر الناجم عن الوباء :احلد من انتشار املرض وتقليل ب) توفير اخلبرة والعمل مع اآلخرين لوضع سياسات للصحة العامة:االضطرابات ،وتعلم ما يصلح وتطبيقه
 )١تهدف إلى حتسني فعالية وتوافر اخلدمات الطبية أثناء وقوع كارثة
عادلة
استراتيجيات
خالل
من
واملرضى:
 إعالء سالمة مقدمي اخلدمات )٢تستند إلى علم سليم
ومنصفة وسريعة االستجابة .ويكتسي اإلنصاف أهمية قصوى في  )٣تستند إلى احترام املرضى
تخصيص املوارد الطبية الشحيحة املنقذة للحياة.
ج) الدعوة إلى إجراء بحوث سليمة أخالقيا ً واملشاركة فيها من أجل
 حماية القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية :العاملون في مجال توجيه القرارات املتعلقة بالسياسات.الرعاية الصحية يشكلون خط دفاع أمامي في اجلائحة .لذا يجب
إبقاؤهم على علم مستمر باحلقوق وااللتزامات والتغييرات في األحكام عمال الرعاية الصحية مثقلون باألعباء ،وقدرة نظام الرعاية الصحية
القانونية والتنظيمية ،مبا لذلك من تأثير على تنظيم العمل الوظيفي على االستجابة للوباء تتوقف على رفاهيتهم .لذلك من الضروري أن
والدوام في اجلسم الصحي ،وعلى الوصول العادل إلى العالج ،وحماية يتخذ أرباب العمل خطوات لتوفير الدعم املناسب ،مبا في ذلك الدعم
املسؤولية ،وسداد التكاليف املتكبدة في حماية الصحة العامة
املقدم من جلنة األخالقيات السريرية إلن املستشفيات والدعم النفسي،
 املعاملة باملثل والعمل معا :دعم الذين يتحملون أعباء متزايدة؛ نحن جلميع املهنيني الصحيني العاملني أثناء الوباء ،الذين قد يجد العديدبحاجة إلى دعم بعضنا البعض ،حتمل املسؤولية عن سلوكنا وتبادل منهم أنهم يعملون في ظروف غير مألوفة ومضنية ،وهي صعبة من
املعلومات.
الناحية العملية وصعبة أخالقيا وعاطفيا.
 الثقة العامة :الثقة العامة ضرورية .يجب أن يكون قادة الرعايةالصحية استباقيني ،صادقني ،شفافني وخاضعني للمساءلة عند مسؤوليات جلان األخالقيات في مؤسسات
التواصل مع الدولة ومع مؤسساتهم والنظام ككل.
الرعاية الصحية
 احلفاظ على تناسب األمور :يجب أن تكون املعلومات املرسلة متناسبةمع اخملاطر ،والقيود املفروضة على احلقوق متناسبة مع األهداف.
عند اتخاذ القرارات بشأن الرعاية الصحية ،يواجه املرضى واألسر
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ومقدمو الرعاية الصحية،في كثير من األحيان ،حاالت صعبة ،قد تثقل
كاهلهم .في هذه احلاالت ينبغي أن تكون جلان أخالقيات املستشفيات،
أو جلنة األخالقيات الوطنية إذا ما وجدت ،جاهزة لتقدمي املساعدة في
معاجلة القضايا األخالقية التي تنشأ وتسهيل اتخاذ القرارات السليمة
بشأنها ،مبا يحترم قيم املشاركني وأعمالهم ومصاحلهم.
حتى تكون جلان األخالقيات فعالة في توفير الدعم والتوجيه املطلوبني،
ينبغي أن تلتزم تقدمي اإلستشارة والتعليم وليس صناعة القرار .لذا
فتوصيات هذه اللجان غير ملزمة للمرضى أو ملقدمي الرعاية الصحية.
على أن متثل عضوية اللجنة خبرات ووجهات نظر متنوعة ،مبا في ذلك
ممثلي اجملتمعات احمللية واملدنية.
أما بالنسبة للجان األخالقيات التي تخدم املؤسسات الصحية الدينية
أو غيرها من مؤسسات الرعاية الصحية التي تديرها البعثات فهي
تتحمل مسؤولية مزدوجة:
 )١التمسك باملبادئ التي تلتزم بها املؤسسة
 )٢أن توضح للمرضى واألطباء وأصحاب املصلحة اآلخرين إن املبادئ
احملددة للمؤسسة سوف تسترشد بها توصيات اللجنة.

اإلشراف على موارد الرعاية الصحية
من واجبات مقدمي الرعاية الصحية ،بشكل عام ،واألطباء بشكل
خاص ،االلتزام األخالقي بتعزيز رفاهية املرضى .كما أن عليهم التزاما ً
بتعزيز الصحة العامة وإمكانية احلصول على الرعاية الصحية.
ويقتضي هذا االلتزام من مقدم الرعاية الصحية أن يكون مشرفا ً
حكيما ً على املوارد اجملتمعية املشتركة ،التي يعهد إليه بها .إدارة
موارد الرعاية الصحية مبسؤولية لصالح الصحة العامة ال تتعارض
مع االلتزام األساسي خلدمة مصالح املرضى األفراد .واألطباء هم في
طليعة املؤثرين على خيارات الرعاية الصحية وصنع القرار .لذلك،
عليهم اإللتزام بأن يكونوا مشرفني يقظني على موارد الرعاية الصحية.
وفي حني أن الطبيب ال يزال ملزما مبدونة األخالقيات الطبية ،ينبغي أن
يسترشد قراراته باعتبارات إضافية منها:
أ) مساعدة املرضى على التعبير عن أهدافهم في مجال الرعاية
الصحية ومساعدة املرضى وأسرهم على تكوين توقعات واقعية حول
معي تلك األهداف.
ما إذا كان من املرجح أن يحقق تدخل ّ
ب) اختيار مسار العمل الذي يتطلب موارد أقل عندما تتيح مسارات
العمل البديلة احتماال ً ودرجة مماثلة من الفائدة املتوقعة مقارنة بالضرر
املتوقع للمريض الفرد.
ج) ألشفافية بشأن البدائل ،مبا في ذلك الكشف عن دور القيود
املفروضة على املوارد في صنع القرار.
من ناحية أخرى ،لألطباء وضع فريد في التأثير على اإلنفاق على الرعاية
الصحية .لتمكينهم من القيام بهذا الواجب ،ال بد من خلق ظروف
مناسبة من خالل:
 -تشجيع مديري الرعاية الصحية واملنظمات على جعل بيانات
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التكاليف شفافة (مبا في ذلك منهجيات محاسبة التكاليف) حتى
يتمكن األطباء من اإلشراف على دراية جيدة.
 ضمان حصول األطباء على التدريب الذي يحتاجون إليه إلطالعهمعلى تكاليف الرعاية الصحية وكيفية تأثير قراراتهم على اإلنفاق
العام.
 الدعوة إلى إجراء تغييرات في السياسات ،مثل إصالح املسؤوليةالطبية ،تعزز احلكم املهني وتعالج احلواجز املنهجية التي تعوق
اإلشراف املسؤول.

أولوية تخصيص املوارد
إن خيار وضع حدود للحصول على العالج ليس قرارا ً تقديريا ً ،بل هو
استجابة ضرورية لآلثار الساحقة للوباء .والسؤال ليس ما إذا كان
ينبغي حتديد األولويات ،بل كيفية القيام بذلك أخالقيا ً ومتسقا ً ،بدال ً
من االستناد إلى نهج املؤسسات الفردية أو حدس الطبيب في خضم
اللحظة .أما اإلطار أألخالقي للقيام بذلك فمتعدد القيم و يعزز تعظيم
الفوائد ،املعاملة على قدم املساواة ،تعزيز القيمة الفعالة ومكافأتها،
وإعطاء األولوية لألسوأ حاال .وتسفر هذه القيم عن توصيات محددة
لتخصيص املوارد الطبية تشمل املعايير التالية:
أ) سياسات تخصيص اإلحتياجات الطبية ،مبا في ذلك احلاجة امللحة،
واحتمال االستحقاق ومدته املتوقعة ،والتغير في نوعية احلياة .وفي
ظروف محدودة ،قد يكون من املناسب مراعاة مقدار املوارد الالزمة
لنجاح العالج .وليس من املناسب أن تستند سياسات التخصيص إلى
السن ،أو القيمة االجتماعية ،أو العقبات املتصورة التي تعترض العالج،
أو مساهمة املريض في املرض ،أو استخدام املوارد في املاضي ،أو غير ذلك
من اخلصائص غير الطبية.
ب) إعطاء األولوية للمرضى الذين سيجنّب عالجهم الوفاة املبكرة أو
النتائج السيئة للغاية ،ثم للمرضى الذين سيعانون من أكبر تغيير في
نوعية احلياة ،عندما تكون هناك اختالفات كبيرة جدا ً بني املرضى الذين
يحتاجون إلى احلصول على املوارد النادرة.
ج) استخدام آلية موضوعية ومرنة وشفافة لتحديد املرضى الذين
سيحصلون على املوارد عندما ال تكون هناك اختالفات كبيرة بني
املرضى الذين يحتاجون إلى احلصول على املوارد النادرة.
د) شرح سياسات أو إجراءات التخصيص املنطبقة على املرضى الذين
يُحرمون من الوصول إلى املوارد الشحيحة للناس عامة.
إن أي من القيم أعاله ال تكفي بحد ذاتها لتحديد املرضى الذين ينبغي أن
يتلقوا موارد شحيحة .وميكن تفعيل القيم بطرق مختلفة لتخصيص
املوارد إلى حد ما ،مثل أسرة وحدة العناية املركزة ،واألدوية ،وأعضاء الزرع
الصلبة ،أو حاالت «الفرز» في أوقات الندرة (مثل الوصول إلى أجهزة
التنفس الصناعي) .ببساطة يقتضي األمر ما يلي:
 تعظيم الفوائد :إنقاذ معظم األرواح أو حتقيق أقصى قدر من التحسن(إنقاذ معظم سنوات احلياة)
 إعطاء األولوية لعمال الصحة العامة :فهم في اخلطوط األماميةودورهــم ضروري لرعاية اآلخرين .ومن الضروري أن تعطى األولوية
لرفاههم الصحي ،سواء من أجل مصلحتهم أو كجزء من احلفاظ على

اخلدمات السريرية الفعالة.
 عدم التخصيص على أساس أسبقية اخلدمة األولــى؛ اعتمادالعشوائية فقط بني املرضى الذين يعانون من تشخيص مماثل
 اإلستجابة لألدلة املشاركة البحثية -تطبيق املبادئ ذاتها على كافة املرضى من املصابني بالوباء و سواهم.

الفرز
هو شكل من أشكال تقنني املوارد الشحيحة أو تخصيصها في ظل
ظروف حرجة أو طارئة حيث يجب اتخاذ القرارات فورا ً بشأن من ينبغي
أن يتلقى العالج ،ألن عددا ً أكبر من األفراد يعاين من ظروف تهدد حياته
أكثر مما ميكن عالجه في آن واحد .الفرز يصنّف األشخاص حسب
احتياجاتهم والنتائج احملتملة للتدخل .وميكن أن ينطوي أيضا على
حتديد أولئك الذين يعانون من مرض أو إصابات خطيرة لدرجة أنه حتى
مع العالج العدواني ،من غير املرجح أن يبقوا على قيد احلياة ،وبالتالي،
ينبغي أن يحصلوا على أولوية أقل للتدخالت الطارئة مع تلقي أفضل
تخفيف متاح لألعراض .ويستحسن أن متيل بروتوكوالت الفرز إلى
«الصالح العام» املتمثل في حتقيق أقصى قدر من البقاء على قيد احلياة
للسكان .ومن الناحية املثالية ،يجب أن يكون هناك حديث على نطاق
اجملتمع حول ما إذا كان ينبغي أن يكون هذا هو هدف الفرز في جائحة
ما ،ولكن بالنسبة للكورونا ،فقد فات األوان.
اهتمام األطباء أثناء الفرز يجب أن ينصب على تقدمي أكبر فائدة طبية
ألكبر عدد من الناس .إال أن وراء هذا املبدأ اخملادع ببساطته يكمن بعض
القرارات احلرجة .كما وأن هكذا استراجتية تتطلب إحصائيات عن
الفئات املعرضة للخطر يختلف باختالف وبائيات املرض ،وهي أعداد غير
متوفرة بسهولة في لبنان؛ مما يجعل القرار حتديا بالفعل ،بل وأكثر من
ذلك ،من املرجح أن يتطلب اهتماما أخالقيا كبيرا بتخصيص املوارد،
وحجب العالجات عن املرضى في وقت التدهور ،مع التمييز في قرارات
حتديد األولويات.

واإلنصاف والشفافية .ميكن القول إننا فوّتنا الفرصة إلشراك الرأي
العام بشكل صحيح في اتخاذ القرارات حول كيفية استخدامنا املوارد
الشحيحة ،ولكن يجب بذل اجلهود لضمان أن يفهم اجلميع الغرض من
أي بروتوكول للفرز وكيفية تطبيقه ،وأن يكون قادر ًا على الثقة في أنه
سيتم تطبيقه باستمرار.
أخيرا ً ،ونظرا ً ملقدار التوتر والقلق الذي قد يتحمله مقدمو الرعاية
الصحية ،وال سيما األطباء ،بشأن صحتهم وصحة أسرهم ،فإن
مهاراتهم في هذه الظروف ،قد ال تفي مبعايير اللياقة املتوقعة قبل
اجلائحة ،ومع ذلك هم قادرون على تقدمي مساهمة حيوية .مما يؤدي حتما
إلى طرح أسئلة تتعلق باملسؤولية املهنية والقانونية والتعويضات.
وفي هذه احلاالت ،يوصى بالنظر فيما يلي:
 في حاالت القلق ،يجب النظر دائما إلى احلقائق ،مع األخذ في االعتبارالعوامل ذات الصلة بالبيئة التي يعمل فيها الطبيب.
 املوارد املتاحة للطبيب ،مشاكل العمل في مجاالت غير مألوفة،واإلجهاد والتعب مما قد يؤثر على احلكم أو السلوك .مراعاة أي معلومات
ذات صلة حول املوارد أو املبادئ التوجيهية أو البروتوكوالت املعمول بها
في حينه.
 الشرط األساسي جلميع األطباء هو االستجابة مبسؤولية وعقالنيةللظروف التي يواجهونها.

بالنظر إلى التهديد الذي يشكله الوباء واهتمام أوساط اإلعالم الواسع
النطاق به ،ما يثير شبح اإلنذار العام وإمكانية العصيان املدني ،في حد
أقصى .من هنا  ،تأتي أهمية وجود عملية عادلة تضمن االستجابات
للوباء و ميكن الدفاع عنها أخالقيا .هكذا منهجية حتتم وجود أخالقيات
إجرائية  -لضمان اتخاذ القرارات على جميع املستويات بشكل علني،
شفاف وخاضع للمساءلة من جانب الهيئات اخملتصة ومبشاركة ختاما ً ،يجب تعزيز هذا النهج العام في رسالة موجهة إلى العاملني
مجتمعية كاملة (قدر اإلمكان في غضون اجلدول الزمني امللزم).
في القطاع الصحي من املراجع الطبية والصحية والقانونية على أعلى
املستويات في لبنان.
عليه ،يجمع الساسة والقادة السريريون على أن القرارات املتعلقة
ّ
ببروتوكوالت الفرز هي قرارات صعبة
يتعي اتخاذها .وأي بروتوكول ال توجد إجابة واحدة صحيحة ،ولكن إذا فشلت تدابير االحتواء وتبسيط
للفرز سيؤدي إلى خيارات مأساوية بالنسبة للبعض .لذا ال ينبغي ترك منحنى الوباء ،فإن وزارة الصحة بحاجة إلى إيجاد إجابة سريعا .على
املسؤولية تقع على عاتق الطبيب املعالج لوحده دون توجيه من وزارة أمل أن تنتهي اجلائحة في أقرب وقت ونبدأ بعدها النقاشات املهنية
الصحة العامة ،نقابة األطباء ،واجلمعيات املهنية ،لضمان االتساق واحملادثات التي تشمل الرأي العام.
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