تكرمي

نقابة املستشفيات ك ّرمته لتأمني  ٤٥٠ملياراً
من مستحقاتها
كنعان :إلنشاء صندوق دعم استشفائي ملَن حتت خط الفقر
في  12آيار ،كرّمت نقابة أصحاب املستشفيات في لبنان رئيس جلنة املال
واملوازنة النائب ابراهيم كنعان في لقاء عُقد في مق ّر النقابة ،حيث قدّ م
له النقيب سليمان هارون درعا ً تقديريّة ملا يقوم به للقطاع الصحي
واالستشفائي في لبنان ،ولتأمني  ٤٥٠مليار ليرة من املستحقات
املترتبة للمستشفيات.

هارون

وقال هارون في املناسبة :ليس جديدا ً على النائب كنعان اهتمامه
بالقطاع الصحي واالستشفائي .وبفضل جهوده في العام  ٢٠١٢صدر
قانون أمّ ن املتأخرات للمستشفيات بقيمة  ١٨٠مليار ليرة .وقد كان
الى جانبنا ولبّى النداء في اليوم نفسه وسعى مع املرجعيات حتى
صدر قانون تخصيص  ٤٥٠مليار ليرة للمستشفيات التي نأمل ان مت ّر
في احملطات القانونية واالدارية سريعا ً .ونتمني توزيع املبلغ على وزارة
الصحة والطبابة العسكرية وقوى األمن الداخلي.
وشكر رئيس اجلمهورية ووزيريّ الصحة واملال «على دعمهم للعمل
اجلبار الذي قام به النائب كنعان».

كنعان

أما النائب كنعان فقال من جهته :أتوجه بالشكر بداية لرئيس
اجلمهورية واحلكومة ورئيس مجلس النواب ووزيريّ الصحة واملال،
وكل مَن تعاون في املرحلة الدقيقة التي مررنا بها ،وشهدت تهديدًا
لقطاع املستشفيات ولعدد من املستشفيات باإلقفال ،جراء التراكمات
واملستحقات التي كانت ستؤدي الى كارثة صحية واستشفائية.
ايضا لنقابة املستشفيات بشخص رئيسها واعضائها على
والشكر ً
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التعاون لالستمرار في تأدية اخلدمات على رغم املعاناة وشحّ االموال
وإمكانية تأمني مستقبل حياة هذا الشريان االستشفائي الطبي الذي
أمس احلاجة إليه.
نحن في ّ
أضاف :في اليوم العاملي للتمريض أنحني إجالال ً أمام التضحيات
الكبيرة مل َن يناضل ليالً نهارا ً من أجل سالمة كل فرد من أفراد مجتمعنا
ويجازف كل حلظة بحياته من أجلنا .وكما عملنا على تأمنب مستحقات
املستشفيات ،سنعمل على تأمني حقوق املمرضني واملمرضات الذين
يبذلون اجلهود والتضحيات ،خصوصا ً في هذه الفترة.
وقال :إنها أعظم رسالة ال مهنة ،أمتنى أن نقتدي بهم ،كلٌ في مجاله،
في ممارستنا للشأن العام.
وتابع «كفى شيطنة ملؤسساتنا اخلاصة ،هناك شخص أو إدارة سيئة
أو فاسدة في القطاعني العام أو اخلاص ،وليس هناك قطاع خاص فاسد
أو سيّئ» ،مشيرا ً الى ان «التعميم ملعاقبة قطاع بأكمله مرفوض
وسنواجهه بقوة ،ألنه يخفي في طيّاته استهدافا ً لطبيعة نظامنا
االقتصادي احل ّر ويؤدي الى تدمير االقتصاد اللبناني».
واعتبر ان «دعم املستشفيات اخلاصة واجب ملنع اقفالها من خالل
دفع مستحقاتها املتراكمة منذ سنوات بعد التدقيق ،وهو لن يكون
على حساب املستشفيات احلكومية التي تشكّ ل اليوم استراتيجية
االستراتيجيات الصحية في املرحلة املقبلة».
وهنّأ «وزير الصحة على سياسته وأدائه املميّز في هذا اجملال كما لدعمه
إجناز قانون الـ  450مليارا ً في مجلس النواب».
وأعلن كنعان عن «الدعوة من خالل اقتراح قانون ،إلى إنشاء صندوق
دعم للخدمات االستشفائية للمواطنني الذين أصبحوا حتت خط الفقر
وهم خارج أي تغطية طبية من الصناديق الضامنة أو شركات التأمني،
ودعا إلى املشاركة فيه كجزء من شبكة األمان االجتماعي املطلوبة،
وجتسيدا ً لفكرة التضامن االجتماعي في هذه املرحلة».
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