لقاءات

وزني :اخلدمات الصحية للمواطنني هي اولوية

وزني :مستعدون ملعاجلة مشكلة املستشفيات املالية

في  4آذار ،استقبل وزير املالية د .غازي وزني وفدا ً من نقابة
املستشفيات في لبنان برئاسة املهندس سليمان هارون .وأعرب
وزني خالل االجتماع عن تضامنه مع حقوق النقابة ،خصوصا في
ما يتعلق مبستحقات املستشفيات ومعاناتها بسبب فرق سعر
الصرف مؤكّ دا ً أن اخلدمات الصحية للمواطنني هي أولوية .ووضع
املهندس هارون النقابة بتصرّف الدولة اللبنانية في هذه األوقات
احلرجة والعصيبة التي متر بها البالد ،في ظلّ الضائقة االقتصادية
واملالية .وشدّ د على ضرورة إيجاد حل ألزمة نقص املستلزمات
الطبية التي يصعب على املستشفيات تسديد ثمنها وأهميّة
تسهيل استيرادها ووضع رقابة شديدة على طبيعة االستيراد
والتأكّ د أن املستلزمات تصل إلى لبنان ،باإلضافة إلى املطالبة بجدولة وتأمني التدفق النقدي الالزم لضمان استمرار العمل في القطاع
مستحقات املستشفيات بشكل شهري ،لتفادي إرهاق خزينة الدولة الصحي.

حسن :العطاء االولوية للمريض
في  13شباط ،عقد وزير الصحة العامة د .حمد حسن
إجتماعًا مع وفد من نقابة املستشفيات رأسه النقيب
سليمان هارون بحضور النائب فادي عالمة وجرى البحث
في كيفية تعزيز القطاع الصحي اإلستشفائي في
لبنان .وإثر االجتماع أدلى النقيب هارون بتصريح رحب فيه
«بالنهج اجلديد والديناميكية اجلديدة التي يأتي بها الوزير
حسن إلى وزارة الصحة العامة» ،ونقل عن الوزير حسن
قوله خالل اإلجتماع «إنه في الوضع اإلستثنائي الذي متر
به البالد ،تتوجه األنظار إلى وزارة الصحة واملستشفيات
ما يوجب أداء منتظمًا يأخذ باالعتبار هواجس الناس من
جهة ،والوضع املالي واإلقتصادي احلالي من جهة ثانية،
وشدد وزير الصحة العامة على إعطاء األولوية للمريض».
أضاف هارون :أن النقابة طرحت من جهتها معادلة ال
ميكن تخطيها وتقضي بحاجة املستشفيات إلى عالج
مشاكلها ،إذا ما كان عليها املواظبة على تقدمي العناية الالزمة
للمريض .هناك مشاكل مزمنة قدمية ومشاكل جديدة طرأت نتيجة
الوضع احلالي .وأوضح أن االتفاق مع وزير الصحة العامة مت على تقسيم
املشاكل على مراحل عدة ،بدءًا من املشاكل التي تتطلب معاجلة آنية،
إلى املشاكل التي تتطلب معاجلة في املدى القصير ،وصوال إلى تلك
التي حتتاج إلى مدى أطول .ولفت هارون إلى أن املوضوع األهم حاليًا
يتمثل في مسألة اإلستيراد واملستلزمات الطبية ،حيث يواجه املستورد
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أكّ د وزير املالية د .غازي وزني عن استعداد وزارة املالية للعمل على معاجلة
املشاكل املالية التي تعاني منها املستشفيات في ظل الظروف الصعبة،
وذلك عبر دفع قسم من املستحقات املتوجبة .وقد جاء ذلك جاء خالل
لقائه بنقيب املستشفيات في لبنان املهندس سليمان هارون ،بحضور
رئيس جلنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان بتاريخ  .2020/4 /15وأعرب

النقيب هارون عن ضرورة تسديد الدولة املستحقات للمستشفيات
عبر دفعات شهرية لتقوم هذه األخيرة بدورها بدفع رواتب موظفيها
وما عليها من مستحقات للمورّدين في هذه املرحلة ،إلى حني إيجاد
خطة واضحة ومتكاملة بعد انتهاء األزمة .كما شدّ د أن عدم دفع هذه
املستحقات سيؤدي إلى إقفال عدد من املستشفيات في لبنان.

هارون بعد لقاء دياب:
طلبنا زيادة موازنة االستشفاء للصحة

صعوبة في جتديد املستلزمات واملعدات في ضوء ارتفاع األسعار باملقارنة
مع تلك التي تعترف بها اجلهات الضامنة كوزارة الصحة والضمان
والطبابة العسكرية .وبناء عليه ،قرر الوزير حسن استدعاء املستوردين
للبحث عن حل عادل جلميع األفرقاء.
وذكر هارون أن البحث تناول كذلك عملية تنظيم نقل املرضى إلى
الطوارئ برعاية وزارة الصحة العامة لتفادي حصول إشكاالت ،فيتوجه
املرضى إلى املستشفى الالزم فور حاجتهم إلى العناية.

في  24شباط ،التقى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وفدا ً
من نقابة املستشفيات برئاسة النقيب سليمان هارون في
حضور مستشار دياب خضر طالب .بعد اللقاء ،أوضح هارون
«أن االجتماع بحث مواضيع عدة ال سيما الطارئة منها وهي:
 اوال ً :موضوع احلصول على املستلزمات الطبية والنقص الذينعاني منه حاليا ،اضافة الى الفارق في االسعار الذي طرأ جراء
سعر صرف الليرة اللبنانية.
 ثانيا :عرضنا مع الرئيس دياب املشكلة التي ننتظر حصولها،وهي بعد ان خسر حوالي  15الف موظف في القطاع اخلاص
وظائفهم ،وكانوا في السابق ينتسبون الى الضمان االجتماعي،
وشركات التأمني اخلاصة تفيد بان هناك  %25الغوا اشتراكاتهم ،اي
اصبح لدينا ما بني  120الفا الى  130الف مواطن من دون تغطية صحية،
وجميعهم يريدون االستفادة من تغطية وزارة الصحة .ومن املعروف ان
موازنة الوزارة غير كافية باالساس لتقدمي اخلدمات لألشخاص الذين

يحتاجونها ،مما يعني ان املشكلة ستتفاقم .وطلبنا من الرئيس دياب ،اذا
كان هناك امكانية حتى بعد صدور املوازنة ،لزيادة موازنة وزارة الصحة
لالستشفاء ،كي تستطيع تغطية معاجلة املرضى الذين اصبحوا من
دون تغطية صحية».
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