بيانات

نقابة املستشفيات :لضرورة تأمني السلفات استثنائيا
في  26آذار  ،أصدرت نقابة املستشفيات في لبنان البيان االتي:
«توضيحا للبيان الصادر عن وزارة املال بشأن تسديد جميع املستحقات
التي وردت إليها للمستشفيات احلكومية واخلاصة ،يهم نقابة
املستشفيات أن تؤكد ان ما ورد ذكره اعاله ال يشكل اال جزءا يسيرا
من املستحقات املتوجبة والتي ما زالت عالقة لدى كافة املؤسسات
الضامنة والتي تعود الى العام  2019وجزء من العام  ،2018باالضافة
الى قيمة جتاوز السقوف املالية لدى وزارة الصحة من العام 2012
ولغاية العام  2018ضمنا.

وفي ظل االوضاع الراهنة ومتطلباتها إلبقاء املستشفيات في جهوزية
تامة ،االمر الذي يفرض توفر سيولة لديها للقيام بذلك ،وحيث ان هذه
االوضاع انعكست على انتظام العمل االداري في املؤسسات الضامنة
مما ادى الى صعوبة إحالة القرارات الالزمة من قبلها الى وزارة املال،
فإننا نشدد على ضرورة تأمني سلفات للمستشفيات ،استثنائيا ،على
حساب املستحقات املتوجبة لها والتي تبلغ  2000مليار ليرة لبنانية
لتمرير هذه الفترة مبا يؤمن حاجة املواطنني».

نقابة املستشفيات طالبت بتسريع
تأمني سلفات للقطاع استثنائياً
على حساب املستحقات املتوجبة له
في  7نيسان ،عقد مجلس نقابة املستشفيات في لبنان اجتماعا
برئاسة النقيب املهندس سليمان هارون حيث مت التطرق الى االوضاع
الصحية ،والسيما املستجدة بفعل وباء الكورونا الذي اوجب حالة
استنفار استثنائية غير مسبوقة للقطاع ،بكافة طواقمه الطبية
والتمريضية واالجهزة االدارية ،رغم ضآلة التجهيزات واملستلزمات
الطبية الضرورية التي بدأت بالنفاد منذ ايلول املاضي.
وعرض احلاضرون لآلليات املتبعة في املستشفيات التي تستقبل حاالت
الكورونا باالمكانيات املتاحة ،رغم كل العراقيل والقيود املصرفية
املفروضة على التحويالت وعملية االستيراد.
وبنهاية االجتماع صدر البيان التالي:
 -1ان مجلس نقابة املستشفيات اذ يشدد على وجوب تقيّد املواطنني
بقرار التعبئة العامة الذي دعت احلكومة لاللتزام به منذ  16آذار الفائت،
مع اتباع االرشادات الصحية الضرورية في الوقاية واحلجر املنزلي،
يجدد ثقته بالطواقم الطبية والتمريضية اللبنانية املنتشرة في كل
القطاعات الصحية ،مثنيا على دورها االنساني واملسؤول في هذه
املرحلة احلساسة ،كما كانت دائما في كل املراحل السابقة الصعبة
جاهزة لتقدمي العناية واخلدمات.
كما يثني على ما يقوم به الصليب االحمر اللبناني الذي يقف بكل
مسعفيه ومتطوعيه في اخلطوط االمامية ملواجهة هذا الوباء .
 -2في ظل األوضاع الراهنة ومتطلباتها من اجل ابقاء املستشفيات في
جهوزية تامة ،األمر الذي يفرض توفّر سيولة لديها للقيام بذلك ،وحيث
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أن هذه األوضاع انعكست على انتظام العمل اإلداري في املؤسسات
الضامنة مما أدّى استحالة تسديد مستحقات املستشفيات وفق
النظم االدارية العادية ،يطالب اجمللس بضرورة تسريع تأمني سلفات
للمستشفيات ،استثنائياً ،على حساب املستحقات املتوجبة لها
والتي تبلغ  2000مليار ليرة لبنانية ،لتمرير هذه الفترة مبا يؤمّ ن حاجة
املواطنني ،واال فانها ستجد نفسها بفعل انعدام السيولة لديها
عاجزة عن االستمرار في مواجهة وباء الكورونا الذي يكبدها اعباء
كبيرة ،تبدأ بتسديد ثمن املستلزمات الطبيّة  10و 15ضعفا ً من سعرها
الى غيرها من االدوات ومواد التطهير والتعقيم.
 -3مناشدة جميع املسؤولني على تأمني املستلزمات الطبية ومالحقة
التجار الذين يبيعونها باسعار خيالية ومصادرة مخازنهم حتى يسلموا
هذه املستلزمات الى املستشفيات باالسعار املعقولة.
 -4حتذر النقابة الى ان عددا كبيرا من املستشفيات اصبح عاجزا عن
تسديد اجور املوظفني مما يتسبب لهم بأزمة اجتماعية كبيرة في هذه
الظروف املعيشية الصعبة.
 -5ان هذا الوضع في حال استمراره سوف يؤدي الى اقفال عدد من
املستشفيات بسبب عدم قدرتها على شراء املستلزمات الطبية ال
سيما ان العديد من التجار يطالبون بتسديد ثمنها عند التسليم
نقدا اما بالدوالر االميركي او مبا يوازيه بالليرة اللبنانية وفق السعر في
السوق السوداء.
 -6االبقاء على اجتماعات اجمللس مفتوحة ملواكبة التطورات .

نقابة املستشفيات :اذا كان من جتاوزات
التخاذ إجراءات دون املساس بسمعة القطاع
بتاريخ  10آيار ،صدر عن نقابة أصحاب املستشفيات في لبنان ،البيان
التالي« :تبدي نقابة املستشفيات في لبنان استغرابها الشديد ملا
أوردته إحدى الصحف احمللية من اتهامات بحق بعض املستشفيات ،وقد
تبناها بعض وسائل اإلعالم بدون التحقق من صحتها ،وكأن السبق
اإلعالمي أصبح لألسف الشديد مرتبطا فقط بنشر فضائح هي عبارة
عن روايات ليست بالضرورة حقيقية ،وامنا فقط حلصد الغضب لدى
الرأي العام ،حتى لو كان ذلك على حساب احلقيقة.
وفي املناسبة يهم النقابة توضيح اآلتي:
أوال :ان احترام حرية الرأي والتعبير حق مقدس لدى نقابة املستشفيات
التي تتمسك بحرية الصحافة احلرة ،وحتترم جميع العاملني فيها،
متمسكة بالتعاون اجليد مع الوسائل اإلعالمية كافة ،التي تقدر
وقوفها الى جانب القطاع االستشفائي ،ونقل معاناته ومطالبه ،كما
ومطالب جميع العاملني فيه.
إال انها ال تفهم في املقابل كيف ان البعض القليل يشطح في تشويه
صورة املستشفيات اليوم ،بينما كان باألمس القريب يشيد بوقوفها
في خط الدفاع األول بكل العاملني فيها حفاظا على أرواح املواطنني،
مع تأمني العناية الالزمة ،رغم ان املرحلة الراهنة تدفعها الى املواجهة
باللحم احلي ،مع القيود املفروضة عليها ،ونفاذ إمكانات الصمود الالزمة
من أدوات ومستلزمات طبية ،وأيضا من السيولة الكافية لتأمينها.
ثانيا :ان التدقيق الذي يتم حاليا في وزارة الصحة هو على عينة صغيرة
من الفواتير يتم اختيارها عشوائيا بدال من التدقيق في كل فاتورة،
أضف الى ذلك ان الذي يدقق ال يوجد لديه امللف الطبي ،وال هو من عاين
املريض ،وال على اتصال مع الطبيب املعالج .فكيف له ان يقرر اذا كانت
الفحوصات اخملبرية والشعاعية التي أجريت هي ضرورية أم ال؟ وكيف
له ان يعرف اذا كان الرمز للعمل الطبي الذي اجراه الطبيب صحيحا
أم ال؟ وكيف له ان يقرر اذا كان يجب إلغاء الفحوصات أو تغيير الرمز؟
ال بد من التذكير ان عملية التدقيق في فواتير املستشفيات كانت لغاية
تسلم وزير الصحة السابق الدكتور جميل جبق تتم عن طريق شركات
خاصة  TPAبتكليف من الوزارة ،ثم أصدر الوزير جبق قرارا بإلغائها ،بحيث
أصبحت متعذرة معرفة حقيقة دخول كل مريض الى املستشفى،
نوعية التحاليل والعمليات التي أخضع لها ،والى ما هنالك من بينات
يتضمنها ملفه .وهكذا أصبحت وحدة التدقيق في الوزارة املتمثلة بعدد
غير واف من األطباء املراقبني عاجزة عن اجراء التدقيق العلمي والسليم
في معامالت الدخول ،واخلروج من املستشفيات بعد توقيعها.
ان املستشفيات تعاني من حسومات عشوائية مجحفة تطبق على
فواتيرها من قبل وزارة الصحة العامة ،في الوقت الذي تعتبره الوزارة
تالعبا في الفواتير.

من هنا ،دعوتنا املتكررة الى إعادة تكليف شركات متخصصة للتدقيق،
أوال في حقيقة وجود املريض في املستشفى ،وثانيا في ضرورة دخوله
لالستشفاء ،وثالثا في مجمل الفواتير الحقا .وهذا يعطي كل صاحب
حق حقه.
ثالثا :ان التعرفات االستشفائية املعمول بها حاليا اعتمدت وفق دراسة
اجرتها وزارة الصحة مع البنك الدولي منذ  20عاما ،ولقد طالبنا على
مدى سنوات بتعديلها ألنها لم تعد تنسجم مع التكلفة احلقيقية.
فعلى سبيل املثال ،فان تعرفة اإلقامة في املستشفى باتت ال تتعدى ال20
دوالرا في اليوم الواحد ،وهي تشمل العناية التمريضية ،الكهرباء ،التدفئة
والتبريد ،استعمال ادوات التعقيم ووسائل احلماية والوقاية وغيرها.
لقد جاء ارتفاع سعر الدوالر الذي ضاعف من أسعار املواد الطبية وغير
الطبية التي تستعملها املستشفيات ليكون الضربة القاضية ،والذي
سوف يتسبب اذا لم تعالج األمور بإفالس املستشفيات .هذا األمر وضع
املستشفيات أمام خيارين كالهما سيء :اما عدم استقبال املريض واما
حتميله جزءا من فروقات األسعار .وهذا ينسحب على جميع املرضى
الذين هم على عاتق اجلهات الضامنة .وبالتالي ،لقد طالبنا دولة رئيس
مجلس الوزراء بتشكيل جلنة برئاسة كل من وزير الصحة وعضوية
نقابتي املستشفيات واألطباء ،واجلهات الضامنة الرسمية للبحث
بشفافية وحسن نية في كيفية حل هذه املعضلة .ولكن لألسف،
لغاية اآلن لم تؤلف هذه اللجنة ،ويستمر التجاهل من قبل اجلميع ،اال
انه ال ميكن حتميل املستشفيات تبعات هذه املشكلة.
رابعا :مع االفتراض ان ثمة جتاوزات يقوم بها بعض املستشفيات ،فلماذا
ال يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة بحقها من دون املساس
بسمعة قطاع عريق يصارع للبقاء في موقعه ،موظفا االستثمارات
خلدمة املرضى ،ولتأمني فرص العمل لزهاء  25ألف فرد ،فضال عن
أهميته التي اكتسبها عن جدارة في االقتصاد الوطني ،مببادرات فردية
شجاعة بعيدا عن أي حوافز من املفترض توفيرها له.
خامسا :ان نقابة املستشفيات تعتبر ان وزارة الصحة هي املالذ الذي
تلجأ اليه حلل املعضالت التي يعاني منها القطاع .ولقد أثبت هذا
القطاع أنه يقدم خدمات مبستوى عاملي ،وذلك باعتراف العديد من
مؤسسات التصنيف الدولية مع احملافظة على تكلفة متدنية ،وبذلك
استطاع على مدى عقود تأمني سمعة جيدة للبنان في هذا املضمار.
واننا نتمنى على معالي وزير الصحة العامة إظهار هذا الوجه اإليجابي
في اإلعالم ،واذا كان هناك ثمة أخطاء فنحن على استعداد للمساعدة
في تصحيحها بشكل ال يلحق الضرر بسمعة القطاع ككل ،ألن في
ذلك ظلم كبير نعرف متاما ان معالي الوزير ال يقبل به».
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