مؤمترات صحافية

نقباء املستشفيات واالطباء وجتار املعدات الطبية:
لتسريع التسديد الفوري للمستحقات واال حترك حتذيري

خطوة اولى.
 الطلب من املصارف تسهيل عمليات حتويل االموال بالدوالر االميركيملستوردي املستلزمات واالدوات الطبية وجتارها لتمكنها من توفير
حاجة املستشفيات من هذه املستلزمات.

النقاذ القطاع االستشفائي والصحي ،وبالتالي املستشفيات واالطباء
من خطر االنهيار ،ما يضمن استمرار اجلميع وبقاءهم .كذلك نحض
اجلهات الضامنة كافة على العمل اجلدي بفصل اتعاب االطباء وسداد
مستحقاتهم مباشرة لهم من دون املرور باللجان الطبية».

واال فان املستشفيات وامام احلائط املسدود الذي وصلت اليه ستقوم
بتحرك ليوم واحد حتذيري نهار اجلمعة في  2019/11/15بالتوقف عن
استقبال املرضى باستثناء احلاالت الطارئة ،مرضى غسل الكلى
والعالج الكيميائي .وانني على يقني ان املستشفيات وخصوصا في
هذه الظروف الصعبة ستولي اهتماما خاصا باملرضى احملتاجني الذين ال
يتمتعون بأي تغطية صحية وتوفر لهم العناية الالزمة في كل االحوال.
وهنا نود التوضيح ان هذا املوقف ال عالقة له باالزمة السياسية احلالية
التي تتخبط بها البالد ،وامنا هو خطوة من ضمن خطة للتحرك .كنا قد
وضعناها منذ اشهر بدأت بزيارات شملت كتال نيابية ومسؤولني من
مختلف التوجهات السياسية ،زيارات واتصاالت لم نصل بها ،ولالسف،
الى احللول املطلوبة «.وأمل ان «يستوعب املسؤولون الوضع ويعملوا
على معاجلته قبل فوات االوان».

ابي صالح

ابو شرف
وتاله النقيب ابو شرف ،فقال« :اجلميع يعلم وال شك الواقع املأزوم الذي
مير به القطاع الصحي واالستشفائي في لبنان ،واالنعكاس السلبي
الذي يتسبب به على القطاع الصحي االستشفائي والطبي خصوصا.
وهنا يهمني االشارة الى  3نقاط اساسية ترتبط بنا كأطباء:
في  8تشرين الثاني ،عقد نقيب املستشفيات في لبنان املهندس
سليمان هارون ،ونقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو
شرف ونقيب اطباء لبنان في الشمال الدكتور سليم ابي صالح وممثلة
جتار املعدات واملستلزمات الطبية ومستورديها في لبنان سلمى عاصي
مؤمترا صحافيا ،في مركز نقابة املستشفيات في لبنان ،جرى خالله
شرح «لواقع القطاع الصحي واالستشفائي املأزوم ،بعدما بلغ اخلط
األحمر».

هارون
استهل املؤمتر النقيب هارون بكلمة قال فيها« :في شهر آب املاضي،
عقدنا مؤمترا صحافيا مشتركا هنا في النقابة اردنا منه وضع الرأي
العام اللبناني واملسؤولني امام ما ينتظرنا وحذرنا آنذاك اننا سنصل الى
مرحلة لن تتمكن املستشفيات من استقبال املرضى بعدما عرضنا ما
تواجهه املستشفيات من صعوبات وال سيما في عالقتها مع املتعاملني
معها من اطباء وموظفني وجتار املعدات واملستلزمات الطبية واالدوية
ومستورديها ،بسبب نقص السيولة لديها من جراء تأخر املؤسسات
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الضامنة في سداد املستحقات املتوجبة منذ عام  2011والتي جتاوزت
قيمتها  2000مليار ل.ل .وهي على ازدياد يوميا.
فاملستشفيات غير قادرة على سداد مستحقات مستوردي االدوية
واملستلزمات الطبية وهؤالء بدورهم اصبحوا غير قادرين على استيراد
هذه املواد بسبب نقص السيولة ،وبالتالي ،فلن تعود املستشفيات
مبقدورها تقدمي العالجات للمرضى ،فاخملزون احلالي في البالد يكفي ملدة
ال تتجاوز الشهر واحد ،علما ان عملية االستيراد من اخلارج تتطلب
بني شهرين وثالثة اشهر .نحن مقبلون على كارثة صحية كبيرة اذا
لم يتم تدارك الوضع فورا .وقد جند املرضى ميوتون في املستشفيات
بسبب النقص مثال في الفالتر املستخدمة لغسل الكلي او الرسورات
لتوسيع شرايني القلب او ادوية البنج الخ».
وأضاف« :لذلك ،نناشد املسؤولني على مختلف املستويات العمل فورا
على:
 السداد الفوري للمستحقات املتوجبة للمستشفيات واالطباء فيذمة وزارة الصحة واالجهزة االمنية والعسكرية حتى نهاية العام 2018

 ان  20في املئة من فاتورة املستشفيات تعود الى االطباء .ومبا انوزارة املال ال حتول املستحقات الى هذه املستشفيات ،فال ينال االطباء
بالتالي مستحقاتهم ،ما يؤثر على حياتهم وحياة عائالتهم ووضعهم
املعيشي واالجتماعي .وهذا اللقاء هو تنبيه وانذار وورقة ضغط على
وزارة املال الستدراك الوضع ،والقيام بواجباتها والوفاء بالتعهدات ودفع
املستحقات واملتوجبات للمستشفيات وبالتالي لالطباء.
 في دراسة اجرتها نقابة االطباء بالتعاون مع منظمة الصحة العامليةتبني ان اكثر من  %50من اطباء لبنان ال يتجاوز دخلهم الشهري املليون
و 500ألف ليرة لبنانية .اضافة الى ان الطبيب محروم من الضمان
االجتماعي والصحي عند بلوغه سن التقاعد في ال  64من العمر ،وهو
السن الذي يحتاج فيه الى الضمان اكثر من اي وقت مضى.
 يعمد بعض االطباء ،وهم قلة قليلة ،الى طلب فروقات املستحقاتمن املرضى ،ويضطر بعضهم الى اللجوء الى هذا االمر لتعويض
التأخير في قبض مستحقاتهم .ومع ذلك ،نحن كنقابة اطباء ،نؤكد
رفضنا لهذا االمر ،ونعتبره غير شرعي وغير قانوني .لذلك ،نكرر حض
وزارة املال على التجاوب مع نقابات اجلسم الطبي ،وسداد املستحقات،

وكانت كلمة للنقيب ابي صالح ،ابرز ما جاء فيها :احلال التي وصلت
اليها املؤسسات االستشفائية تكلم عليها زميلي املهندس سليمان
هارون ،اما حال االطباء فحدث وال حرج؟
 اتعاب غير مدفوعة منذ شهور طويلة ما اثر سلبا بطريقة كارثيةعلى معيشة عائالتهم ودفعهم الى درجات ادنى من تلبية املستلزمات
الضرورية الستمرارهم في القيام بواجباتهم جتاه عائالتهم ومرضاهم.
 فصل االتعاب غير مطبق لدى معظم اجلهات الضامنة باستثناء وزارةالصحة العامة التي طبقته كامال وال اي من اجلهات االخرى تريد ان
تأخذ بتجربة الوزارة الناجحة.
 عدم التزام اجلهات الضامنة كافة املهل القانونية لدفع مستحقاتاالطباء وقد أصبح ذلك القاعدة ولم يعد استثناء.
ان الظروف التي مير بها لبنان في ظل حراك مواطنيه من اجل
ابسط حقوقهم في اقامة دولة العدالة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ال ميكن مقارنتها مبرارة الظروف التي مررنا بها خالل حرب
متوز  2006وصعوبتها ،حصار اسرائيلي بحري وجوي ،تدمير للجسور
والطرقات واملدن والقرى ،تآمر دولي وعربي ،ومع ذلك بقيت امدادات
املؤسسات االستشفائية في حدود املقبولة ،وهذا ما يطرح الكثير
من االسئلة .ومتنى ان تلقى هذه الصرخة جتاوبا لدى املسؤولني حتى
ال ينهار القطاع ويبقى قادرا على االستمرار في القيام بواجباته جتاه
املرضى واملواطنني.

عاصي
وختاما ،حتدثت عاصي عن معاناة جتار املعدات واملستلزمات الطبية
ومستورديها.
فقالت« :تعيد الشركات املستوردة لألجهزة واملستلزمات الطبية
في لبنان إطالق صرخة جديدة الى جميع املعنيني بحيث أن البضائع
املتوافرة حاليا في مستودعاتها ال تكفي حاجات شهر على األكثر والتي
ستحول دون إمكان املستشفيات من معاجلة مرضاها باإلضافة الى
االضرار املعنوية ،املادية والقانونية التي ستلحق بها جراء تخلفها عن
دفع املستحقات ،ناهيك بأي ضرر قد يصيب أي مريض على األراضي
اللبنانية».
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