تقارير

انذار
الصحية» ،وقال« :ديون املستشفيات جتاوزت ال  2000مليار ليرة على جبارة

الدولة ،وكل يوم يزيد الدين على الدولة  3مليار ليرة ،فيما وتيرة
الدفعات هي حوالي  75مليار ليرة كل ثالثة اشهر ،وعداد الدين يتصاعد.
حوالى  %25لالطباء ،و %25مستوردي االدوية ،و %25مستوردي االجهزة
واملستلزمات الطبية والباقي ديون للمصارف».
وحذر هارون من «متادي الكارثة في هذا القطاع احليوي والهام جدا» ،داعيا
الى «تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن ،تالفيا ملزيد من الكوارث على
الناس ،وان تؤمن الدولة موازنة مالية ضرورية لهذا القطاع الذي سوف
يشهد حالة انهيار كامل خالل اشهر معدودة ال اكثر».
جرمانوس
ودعت نقيبة اصحاب اخملتبرات الطبية الى «إعطاء اقصى االهمية للقطاع
اسماعيل
الصحي ،الذي بات يشهد عجزا متواصال وحجبا لالموال الهائلة» ،وقالت:
الذي
الصحي
القطاع
في
الشامل
«االنهيار
من
اسماعيل
الدكتور
وحذر
لدينا في لبنان اكثر من  600مختبرا ما عدا املستوصفات الطبية ،ولسنا
يشهد حاليا كارثة بكل ما للكلمة من معنى ،بسبب عدم توفر االدوية قادرين على االستمرار في هذه الظروف املأسوية والكارثية .اخلطر محدق
واملستلزمات الطبية نتيجة حجب الدولة لالموال  .وقال« :سبق ونفذنا وكارثي على القطاع الصحي ،نطالب الدولة باالسراع في دعم القطاع
اضرابا حتذيريا ،لكن آذان السلطة صماء .وحتى ال نقع في احملظور يجب الصحي والطبي ،تالفيا لالنهيار الشامل».
املسارعة الى معاجلة صحيحة وواقعية للقطاع الطبي بكل تفاصيله ،وفور انتهاء املؤمتر ،نفذت النقابات والشركات الطبية اعتصاما امام
وليس امامنا ترف الوقت» ،داعيا الى «اطالق صرخة عالية ومدوية حتى «الفوروم دي بيروت».
تستجيب السلطة في اسرع ما ميكن».
وشدد نقيب مستوردي االدوية على ضرورة اعطاء االولوية للقطاع
الصحي ،وقال« :باتت ديوننا على الدولة تفوق قدراتنا ،وندعو الدولة
الى املسارعة بدعم هذا القطاع بقيمة  400مليار ،وان حتد املصارف
من اجراءاتها االدارية الصارمة لنتمكن من تأمني الدواء .الوقت يداهمنا
سريعا ونخشى ان تستمر هذه االزمة املستفحلة في ظل عدم قيام
السلطة بدورها ومسؤولياتها ،الننا بتنا على شفير الهاوية».

تقرير ل «هيومن رايتس ووتش» :أزمة املستشفيات
في لبنان تهدد الصحة وينبغي للحكومة
تسديد املستحقات ومعاجلة نقص الدوالر
 1.3مليار دوالر .يقوّض هذا قدرة املستشفيات على شراء األدوية
واملستلزمات الطبية األساسية ،ودفع رواتب موظفيها .أضاف أن الوزارة
دفعت معظم املستحقات املتوجبة عليها حتى  ،2017وفقط نصف
مستحقات  ،2018وال شيء من مستحقات .2019
تشكّ ل املستشفيات اخلاصة  %82من القطاع الصحي في لبنان .لم
تدفع احلكومة املستحقات املتوجبة عليها للمستشفيات احلكومية
أيضا .قال مسؤولون في «مستشفى رفيق احلريري اجلامعي» في بيروت
و«مستشفى الهرمل احلكومي» في البقاع لـ «هيومن رايتس ووتش» إن
احلكومة لم تدفع لهم أي مبالغ في .2019

نقابة أصحاب اخملتبرات الطبية:
للتحرك سريعا وانقاذ القطاع الطبي
في  18كانون االول الفائت ،نظمت نقابة اصحاب اخملتبرات الطبية في
لبنان وقفة تضامنية ،أمام بيت الطبيب  -التحويطة  -فرن الشباك،
شاركت فيها النائبة عناية عز الدين واعضاء النقابة من مختلف
املناطق ،للفت املسؤولني الى «وجوب التحرك السريع وانقاذ هذا القطاع
الطبي احليوي ،نظرا الى تفاقم الصعوبات التي تعترض االختصاصيني
اخملبريني من أطباء وصيادلة خالل تأدية واجبهم االنساني».

جرمانوس حداد

والقت نقيبة اصحاب اخملتبرات الطبية الدكتورة ميرنا جرمانوس حداد كلمة
أشارت فيها الى ان «اخملتبرات الطبية شريك أساسي في صحة املواطن ،فال
تشخيص طبي ممكن من دون االستناد إلى النتائج اخملبرية في نحو أو أكثر
من  70في املئة من احلاالت املرضية ،بحسب االحصاءات العاملية الطبية».
واوجزت املطالب احملقة وهي« :إرتفاع االسعار اخليالي الذي سيلحق
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بالكواشف الطبية من جراء ارتفاع سعر صرف الدوالر ،املنافسة غير
الشرعية واجملحفة للمستوصفات التي تلبس ثوب اخلير ،والتي باتت
جتري كل الفحوص اخملبرية بأسعار تفوق أحيانا كلفة إجرائها في مختبر
مرخص حتت إشراف طبيب اختصاصي كفي يحترم املعايير العاملية
للجودة ،إجراء الفحوص وسحب العينات في عيادات االطباء والصيدليات،
وهذا مخالف للقانون ،فرض عقد موحد إلزامي مع شركات التأمني التي
تفرض حاليا تخفيضات إستنسابية وبنسب غير مقبولة».
وختمت« :مع تردي االوضاع ،باتت صحة املريض وجيبه في خطر .فحان
الوقت لصحوة تصحيحية واال فمسار قطاع اخملتبرات ،كما مسار
الطبابة في لبنان ،إلى الهالك .اجلميع حتت سقف القانون وهي تطالب
بخطوات تصحيحية سريعة وآذان تنصت إليها».

بتاريخ  10كانون االول ،قالت «هيومن رايتس ووتش» إن العاملني
في القطاع الطبي واملسؤولني احلكوميني في لبنان يحذرون من أن
املستشفيات قد تصبح قريبا عاجزة عن تقدمي اجلراحة املنقذة للحياة
والرعاية الطبية العاجلة للمرضى جرّاء األزمة املالية.
تنبع األزمة من عدم سداد احلكومة مستحقات املستشفيات العامة
واخلاصة ،مبا فيها املستحقات املتوجبة على «الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي» والصناديق الصحية العسكرية .يعرقل هذا قدرة
املستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية .كما تسبب
النقص في الدوالر في تقييد استيراد السلع احليوية ودَفَع املصارف إلى
تقليص خطوط ائتمانها.
قال جو ستورك ،نائب مديرة قسم الشرق األوسط في «هيومن رايتس
ووتش»« :عدم تسديد احلكومة اللبنانية فواتيرها للمرافق الطبية
يهدد صحة السكان بشدة .بينما يساوم السياسيون على تشكيل
حكومة جديدة ،فإن السلطات غائبة عن االستجابة للوضع االقتصادي
املزري .مع الوقت ،تتضاءل قدرة العديد من األطباء واملستشفيات على
عالج املرضى».
قال نقيب املستشفيات اخلاصة سليمان هارون لـ«هيومن رايتس
ووتش» إن وزارة املالية لم تدفع منذ عام  2011مستحقات تُقدّ ر بـ

ذكر املوردون الطبيون الذين يستوردون املعدات الطبية للمستشفيات
العامة واخلاصة إنهم باتوا غير قادرين على استيراد املعدات الطبية منذ
سبتمبر/أيلول نتيجة النقص في الدوالر وغياب تشريعات حكومية
حتول دون وضع املصارف قيود اعتباطية على حتويل األموال إلى اخلارج.
في  15نوفمبر/تشرين الثاني ،نفذت املستشفيات اخلاصة «إضرابا
حتذيريا» غير مسبوق لدق ناقوس اخلطر حول النقص الذي تواجهه،
وحثت املسؤولني احلكوميني على دفع املستحقات املتأخرة .قالت
نقيبة املمرضات واملمرضني ميرنا ضومط لـ«هيومن رايتس ووتش»
إن املمرضات واملمرضني يهددون بإضراب مفتوح إذا استمر تأخر
املستشفيات اخلاصة والعامة في دفع رواتبهم ،أو إذا خُ فضت الرواتب
إلى النصف ،وهو ما حذّ رت مستشفيات عدة من أنها ستفعله.
وقالت ل«هيومن رايتس ووتش» إن على وزارة املالية صرف مستحقات
املستشفيات بسرعة.
أفاد مستوردو اإلمدادات الطبية عن مواجهتهم صعوبات في استيراد
املعدات الطبية جرّاء النقص في الدوالر ،والذي قالوا إنه بدأ في يوليو/
متوز ثم تفاقم في نوفمبر/تشرين الثاني ،فضال عن انخفاض قيمة
العملة اللبنانية بشكل غير رسمي الذي نتج عنه.
وقالت الناطقة باسم مستوردي األجهزة الطبية سلمى عاصي
لـ «هيومن رايتس ووتش»« :إذا لم ُتل [األزمة] ،سيدخل الناس إلى
املستشفيات وسيموتون داخلها».
في  26نوفمبر/تشرين الثاني ،حذّ ر وزير الصحة في حكومة تصريف
األعمال جميل جبق من أن استمرار النقص الكبير في اإلمدادات
واملعدات سيخلق وضعا خطيرا جدا .قال هارون لـ «هيومن رايتس
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تقارير
ووتش» إن نقص املعدات الطبية «يسبب الكثير من املشاكل في
راسور (دعّ امة) القلب الذي نحتاج
العمليات اجلراحية .إذا لم يكن لدينا ّ
راسور بحجم مختلف ،وهذا سيسبب
إليه ،سنضطر إلى استخدام ّ
مضاعفات جراحية».
في  26نوفمبر/تشرين الثاني ،أصدر «مصرف لبنان» ،وهو املصرف املركزي،
قرارا يضمن استيراد املوردين لـ %50من احتياجاتهم الطبية بالسعر
الرسمي ،و %50املتبقية بسعر السوق .أشارت عاصي إلى أن الضمان
لم يُدرج املعدات اجلديدة أو حتى قطع الغيار« :أتفهم استثناء املعدات
اجلديدة .فلن يبدأ أحد استثمارا جديدا .لكن ماذا عن قطع الغيار؟ إذا
كان لديّ جهاز تنفس اصطناعي أو جهاز تصوير بالرنني املغناطيسي،
وتعطل شيء ما فيه ،ماذا ميكن للمستشفى أن تفعله؟» أضافت أن
املستوردين الطبيني رفضوا االقتراح بالكامل.
قال مستوردو اإلمدادات الطبية إنهم حتى لو كانوا ميلكون الـ%50
املتبقية في حساباتهم املصرفية ،سترفض املصارف السماح لهم
بتحويل الدوالر املوجود فيها إلى الشركات املصنعة في اخلارج.
قالت «هيومن رايتس ووتش» إنه ينبغي للحكومة بذل كل جهد ممكن
لتوظيف مواردها املتاحة للوفاء بالتزاماتها باحلد األدنى مبوجب القانون
الدولي ،ووقف تدهور قدرة الشعب اللبناني على الوصول إلى اخلدمات
الصحية املناسبة.
ينبغي ملصرف لبنان إصدار شروط واضحة وشفافة بشأن عمليات
السحب النقدي وحتويل األموال حلماية املودعني ،وضمان أن املصارف
تطبقها بإنصاف .ينبغي أن يضع مصرف لبنان أيضا شروطا واضحة
ومتّسقة للشركات ،وخصوصا مستوردي السلع احليوية ،لضمان
قدرتها على مواصلة عملياتها.
ينبغي لرئيس الوزراء القادم إنشاء جلنة تتألف من أصحاب املصلحة
املعنيني ،تشمل ممثلني من مصرف لبنان ،ووزارة املالية ،ووزارة الصحة،
واملستشفيات اخلاصة والعامة ،ومستوردي األدوية واملعدات الطبية
لوضع سياسات مالية مسؤولة ملواجهة التحديات التي تفرضها األزمة
االقتصادية فيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الطبية واألدوية واملعدات
الطبية.
قال ستورك« :ينبغي للسلطات اللبنانية ضمان حماية احلق في
الصحة واحلصول على األدوية ،واملستلزمات اجلراحية ،والرعاية الطبية.
قد ميوت الناس في املستشفيات إذ لم تضمن احلكومة حصول تلك
املستشفيات على األدوية واللوازم الطبية الضرورية».

النقص في الدوالر

في  2019واخملاوف بشأن استقرار القطاع املصرفي إلى سحب املودعني
األموال من حسابات الدوالر اخلاصة بهم ،ما فاقم ندرة الدوالر وأدى إلى
وصول سعر الصرف غير الرسمي للدوالر إلى أكثر من 200،2ليرة لبنانية
في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
سلمى عاصي ،التي حتدثت باسم مستوردي املعدات الطبية ،قالت
لـ «هيومن رايتس ووتش «إن لبنان يستورد  %100من األجهزة الطبية
الضرورية .يسدد املستوردون قيمة ما استوردوه بالدوالر لكن يتلقون
مدفوعاتهم من املستشفيات بالليرة اللبنانية .في يوليو/متوز تقريبا،
بحسب عاصي ،بات مستوردو األجهزة الطبية يواجهون مشاكل في
حتويل الليرة اللبنانية إلى الدوالر في املصارف بسبب النقص في الدوالر.
جلأ املستوردون إلى حتويل العملة لدى شركات الصيرفة اخلاصة بأسعار
أعلى من السعر الرسمي ليتكبدوا خسائر فادحة في العملية .كما
أنهم غير قادرين على زيادة سعر املستوردات نظرا لتسعيرها بأسعار
محددة بالليرة اللبنانية من قبل وزارة الصحة.
أضافت عاصي :إذا لم ُتَل [األزمة] ،سيدخل الناس إلى املستشفيات
وسيموتون داخلها» .يحصل من يتلقون غسيل الكلى اآلن على دورتي
غسيل بدل ثالث ،هل تعرفون ماذا يعني هذا؟ يعني تسمم أجسامهم
ببطء .هل تعرفون ماذا يعني نقص أكياس الدم؟ … ماذا سنفعل؟ نضع
الدم في زجاجات املياه؟
في  24نوفمبر/تشرين الثاني ،أصدر مستوردو املعدات الطبية بيانا
مشتركا يطالبون فيه مصرف لبنان بضمان  %85من الدوالر الالزم
لهم لالستيراد بسعر الصرف الرسمي .قرر املصرف املركزي في أكتوبر/
تشرين األول فعل ذلك لألدوية ،والقمح ،والوقود .أفاد املستوردون أن بعض
و«راسورات»
ّ
اإلمدادات الطبية نفدت من عندهم ،مثل براغي العظام،
القلب ،وفالتر غسيل الكلى ،وأكياس الدم ،والغازات الطبية ،وقطع
الغيار .أضافوا أن اخملزونات املتبقية ستستنفد في غضون أسابيع.
رغم إصدار املصرف املركزي قرارا في  26نوفمبر/تشرين األول يضمن
إمداد املوردين الطبيني بـ %50من الدوالر الذي يحتاجون إليه بالسعر
الرسمي ،ما يزال املستوردون يواجهون مشاكل فيما يتعلق بالـ%50
املتبقية.
في غياب ضوابط رسمية من قبل املصرف املركزي على حركة األموال،
وضعت املصارف سياساتها اخلاصة التي حتد من وصول املودعني إلى
األموال املوجودة في حساباتهم بالدوالر وحتويل األموال إلى اخلارج ،ما
فاقم صعوبة استيراد املعدات الطبية واألدوية .أفاد مستوردو اللوازم
الطبية في بيان صدر في  3ديسمبر/كانون األول أن املصارف ترفض
السماح لهم بتحويل الدوالر املوجود بالفعل في حساباتهم إلى
الشركات املصنعة في اخلارج .قال نقيب مستوردي األدوية كرمي جبارة
لـ «هيومن رايتس ووتش «إن بعض املصارف ال تسمح أيضا ملستوردي
األدوية بتحويل الدوالر املوجود بالفعل في حساباتهم إلى املنتجني في
اخلارج.

لطاملا اعتمد االقتصاد اللبناني على تدفق منتظم للدوالر األمريكي.
ربط مصرف لبنان الليرة اللبنانية بالدوالر األمريكي منذ  1997وفق
سعر صرف رسمي هو  1507.5ليرة لبنانية للدوالر الواحد .على مدى
السنوات العشر املاضية ،انخفضت كمية الدوالر املتداول على مدار
العقد املاضي مع تباطؤ النمو االقتصادي وانخفاض التحويالت املالية كما فرضت املصارف اللبنانية قيودا صارمة على خطوط االئتمان ،وبات
القادمة من املهجر .تسبب تناقص الثقة في استقرار الليرة اللبنانية املصدرون األجانب بدورهم يطلبون سداد كامل املبلغ قبل التسليم

 | 38العدد  | 50شتاء  | 2020الصحة واالنسان

لرفض شركات التأمني تغطية الشحنات املتجهة إلى لبنان .قال جبارة
إن لبنان يستورد أكثر من  %90من أدويته .أضاف أن مستوردي األدوية
يواجهون أزمة سيولة ألنهم لم يعودوا قادرين على إنشاء خطوط
ائتمان لتغطية وارداتهم ،واملستشفيات غير قادرة على دفع تكاليف
األدوية مقدما.
في  3ديسمبر كانون/األول ،حذر مستوردو املواد الطبية من أنهم
سيتوقفون عن تزويد املستشفيات باإلمدادات الطبية إذا لم تستطع
تسديد املستحقات املتوجبة عليها في الوقت املناسب .وصرح هارون،
نقيب املستشفيات اخلاصة ،لوسائل اإلعالم احمللية أن املستشفيات
اخلاصة تعاني للحصول على األدوية الالزمة ألن مستوردي األدوية فرضوا
شروطا على املستشفيات فيما يتعلق بالدفع.

االلتزامات الدولية

واإلصابات واإلعاقة ،ويفضل أن يكون ذلك على مستوى اجملتمع؛ وتوفير
األدوية األساسية؛ والعالج والصحة العقلية املناسبة.
يشمل احلق في الصحة الوصول إلى «رعاية صحية مناسبة وفي الوقت
املناسب» و «يجب أن تكون مرافق الصحة العامة والرعاية الصحية
والسلع واخلدمات ،وكذلك البرامج ،متوفرة بشكل كافٍ داخل الدولة
الطرف» .إن أي دولة «غير راغبة في استخدام احلد األقصى من مواردها
املتاحة إلعمال احلق في الصحة تنتهك التزاماتها» مبوجب املادة  12من
العهد.
رغم أن العهد يعترف بالقيود الناجمة عن توافر املوارد وبأن احلق في
الصحة يخضع لإلعمال التدريجي ،فقد رأت اللجنة أنه يفرض
أيضا على الدول التزامات ذات أثر مباشر ،مبا في ذلك االلتزام باتخاذ
خطوات نحو اإلعمال الكامل احلق في الصحة .ينبغي أن تكون هذه
اخلطوات مدروسة وملموسة وموجهة نحو اإلعمال الكامل للحق.
مبوجب العهد ،يتعني على الدول اعتماد «التدابير التشريعية واإلدارية
واملتعلقة بامليزانية والقضائية والترويجية وغيرها من التدابير املناسبة
لإلعمال الكامل للحق في الصحة» .وينبغي أن تضمن الدول أيضا أال
يحصل تراجع جتاه ضمان احلق في الصحة – أي عدم قدرة الناس مثال
على الوصول إلى أدوية كانوا قادرين على الوصول لها سابقا.

لبنان طرف في «العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية» ،والذي يلزمه باتخاذ خطوات لتحقيق «حق كل فرد في
التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية».
ينبغي للدول األطراف مبوجب العهد ضمان «تهيئة ظروف من شأنها
ضمان جميع اخلدمات الطبية والعناية الطبية في حالة املرض».
يشمل هذا وفقا «للجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية» ،وهي هيئة اخلبراء الدولية التي تراقب تنفيذ العهد:
وعدم اتخاذ الدولة جميع التدابير الالزمة حلماية األشخاص
اخلدمات
توفير فرص متساوية وفي الوقت املناسب للحصول على
اخلاضعني لواليتها القضائية من انتهاكات احلق في الصحة من
الصحية الوقائية والعالجية والتأهيلية األساسية والتثقيف الصحي؛ جانب أطراف خارجية ،أو عدم تنظيم أنشطة األفراد أو اجلماعات أو
وبرامج الفحص العادية؛ والعالج املناسب لألمراض السائدة واألمراض الشركات ملنعهم من انتهاك احلق في الصحة يشكل بدوره انتهاكا.

اخبار

جبق :القطاع الصحي اللبناني يحرز تقد ًما
ً
ملحوظا في أكثر من مجال
أشار وزير الصحة في حكومة تصريف األعمال الدكتور جميل جبق الى
أن «القطاع الصحي في لبنان ورغم األزمات املتالحقة التي يشهدها
وطننا ،يحرز تقدمًا ملحوظً ا في أكثر من مجال» ،مشيرا الى أن «لبنان
جتاوز العديد من األخطار التي واجهته في السنوات األخيرة وال سيما
أعباء النزوح مع بلوغ عدد النازحني في السنوات القليلة الفائتة حوالى
نصف الشعب اللبناني».
وخالل إلقائه كلمة لبنان في خالل االجتماع العاملي ملنظمة الصحة
العاملية بشأن األمراض غير السارية والصحة النفسية الذي عقد في
العاصمة العمانية ،لفت الى أن «وزارة الصحة العامة متكنت بواسطة
اجلهود اجلبارة التي بذلها فريق العمل مبواكبة محدودة من الدول

املانحة ،من إجناز العديد من اخلطوات اإليجابية واملتقدمة وال سيما تلك
املتصلة بتحقيق األهداف اإلمنائية املتعلقة باألمراض غير اإلنتقالية مبا
فيها األمراض النفسية».
ونوّه «بدور النظام الذي تطبقه وزارة الصحة العامة في تعزيز الرعاية
الصحية األولية وبناء شبكة متماسكة من املراكز الصحية بالتعاون
مع مؤسسات القطاع األهلي والتي تقدم رزما ً صحية من اخلدمات
األساسية الوقائية والعالجية للمواطنني بحسب العمر واجلنس
لتتكامل مع ما تقدمه املستشفيات بهدف الوصول في مرحلة الحقة
الى تغطية صحية شاملة».
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