لقاءات

وزير الصحة حدد عناوين دعم املستشفيات اخلاصة
في  4ايلول ،عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف االعمال
الدكتور حمد حسن اجتماعا مع نقيب أصحاب املستشفيات اخلاصة
سليمان هارون يرافقه وفد من مجلس النقابة ،وتناول البحث سبل
تفعيل التعاون في مرحلة تتعاظم فيها التحديات وسط تسجيل
خطوات متعددة لتأمني جزء من حقوق املستشفيات.
وأكد الوزير حسن أن «الشعار الذي يعتمده منذ تسلمه مهامه في وزارة
الصحة العامة يعتمد على حتقيق األمن الصحي للمجتمع اللبناني
من خالل التعاون بني القطاع الصحي العام والقطاع الصحي اخلاص.
ونوه الوزير حسن مبا قامت به املستشفيات اخلاصة ليل انفجار املرفأ،
«من استيعاب إنساني وطبي رائع للمرضى الذين كانوا في املستشفيات
األربعة التي خرجت من اخلدمة ،إضافة إلى اجلهود اجلبارة التي مت بذلها
ملداواة اكثر من خمسة آالف جريح في وقت قياسي لم يتعد اثنتي
عشرة ساعة ،وهو ما يؤكد على االرادة والقدرة والكفاءة لكل األطقم
الطبية وادارات املستشفيات اخلاصة».
وحدد الوزير حسن أربعة عناوين لدعم هذه املستشفيات وتأمني جزء
من مستحقاتها وحقوقها ،وذلك وفق التالي:
اوال :تأكيد وصول مستحقات العام املاضي املتعلقة بوزارة الصحة
العامة إلى كل املستشفيات احلكومية واخلاصة .وقد تعذر البدء بدفع
مستحقات العام احلالي كل ثالثة أشهر من ضمن السقف املالي
السنوي بسبب استقالة احلكومة.
ثانيا :بالنسبة إلى املصاحلات نتيجة جتاوز األسقف املالية والتي
يبلغ حجمها اربعمئة وخمسني مليار ليرة لبنانية فقد أصبحت في
الصرفيات في مصرف لبنان حيث مت وضع آلية عادلة وشفافة بعيدة عن
احملسوبيات واالساليب امللتوية والضغوط بأشكالها كافة.
ولفت الوزير حسن إلى وضع آلية توافقية بحيث يصار في مكاتب
التدقيق التابعة لوزارة الصحة العامة إلى حسم اثنني ونصف في املئة
عن كل جتاوز في السقف املالي يبلغ مليارا .وترتفع نسبة احلسم كلما
ارتفع التجاوز مع تطبيق نسب احلسم العادلة على اجلميع من دون
استثناء.
ثالثا :سيتم التقدم بكتاب إلى حاكم مصرف لبنان لتوفير مئتي مليون
دوالر لزوم حتويالت بالدوالر األميركي من مبالغ األرصدة للمؤسسات
االستشفائية إلى اخلارج او الوكالء في الداخل لشراء ما حتتاج اليه
املستشفيات من قطع غيار للمعدات الطبية.
وأكد الوزير حسن أن هذا الطلب حصل على تأييد رئيس مجلس النواب
االستاذ نبيه بري ،موجها له التحية والشكر على الدعم وتقديره
للحاجات امللحة للمستشفيات.
رابعا :ان مواجهة وباء كورونا حتد كبير وهناك مستشفيات لم تدخل
حلبة الصراع فيما هذه مسؤولية وطنية بامتياز.
وأكد ان قيادة اجليش اللبناني تلبي مشكورة طلبات املستشفيات
احلكومية واخلاصة للحصول على املستلزمات الطبية ووزارة الصحة

اللواء عماد عثمان وهارون بحثا
َ
مسائل مشتركة تهمّ
الطرفني
في  24حزيران ،استقبل املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد
عثمان في مكتبه بثكنة املقر العام ،نقيب أصحاب املستشفيات
اخلاصة في لبنان املهندس سليمان هارون على رأس وفد من النقابة،
وقد جرى خالل الزيارة البحث في مسائل مشتركة تهمّ الطرفني.

العامة تكفل استكمال توزيع املساعدات بشكل عادل على كل
املستشفيات وتطبيق اخلطة املتفق عليها حتى نهاية أيلول باعتبارها
مرحلية في انتظار تطورات سعر الصرف مع تشكيل احلكومة اجلديدة.
وأعلن الوزير حسن أن «وزارة الصحة العامة ستعمم قريبا جداول
املكاشفة العينية واملالية آلخر ستة أشهر منذ بدء وباء كورونا حول ما
حصلنا عليه من مساعدات مادية وعينية وماذا وزع منها وما يبقى في
املستودعات كضمانة للشفافية وتأكيدا على أن املال العام في أمان».

هارون

بــدوره ،شكر النقيب هــارون الوزير حسن «الــذي يأخذ هواجس
املستشفيات اخلاصة باالعتبار ويتوصل إلى إيجاد احللول ،خصوصا وان
الضائقة املالية التي ترزح حتتها املستشفيات ليست بجديدة».
وأكد أن «املستشفيات تنظر بإيجابية إلى تسديد وزارة الصحة العامة
مستحقات العام  ،»2019موجها الشكر للوزير حسن على «تسديد
األشهر الثالثة األولى من هذا العام ،ولكن استقالة احلكومة حالت
دون ذلك» .وامل «تسديد هذه املستحقات في وقت قريب ،إضافة إلى
تسديد ما يتبقى من مستحقات العام  2019لدى اجلهات الضامنة
األخرى».
وشدد هارون على أن «املستشفيات اخلاصة تعمل وفق توجيهات الوزير
حسن وتأخذ من الضعف قوة وتضع مشاكلها جانبا لتلبية حاجات
املرضى» .وأعلن «املوافقة على إجراءات موقتة متتد شهرا ملعاجلة
مرضى كورونا» ،طالبا من املستشفيات اخلاصة «التجاوب واحتضان
هؤالء املرضى حيث ال تستطيع املستشفيات اخلاصة االستقالة من
مسؤولياتها».
وختم هارون مؤكدا «االعتماد على الوزير حسن التخاذ اإلجراءات الالزمة
مع املعنيني لتسهيل أمور املستشفيات».
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حضر اللقاء رئيس وحدة اإلدارة املركزية العميد سعيد فوّاز ،رئيس
مصلحة الصحة العميد الركن معني شحادة ،رئيس شعبة الشؤون
اإلدارية العقيد املهندس عصام طقوش ،ورئيس فرع اإلدارة في وحدة
اإلدارة املركزية العقيد محمد عبّود.

دياب :لتشكيل جلنة طوارىء صحية
في  28متوز ،رأس رئيس احلكومة الدكتور حسان دياب
في السراي احلكومي ،اجتماعًا مع وفد نقابة أصحاب
املستشفيات حضره نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيرة
الدفاع زينة عكر ،وزير الصحة حمد حسن،النائب األول
حلاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ،رئيس نقابة أصحاب
املستشفيات سليمان هارون ،أمني السر محمد علي حمادي،
أمني الصندوق ميشال شاهني ،ريتشارد هيكل ،حسني
شقير ،متري حداد ،ومستشارة رئيس احلكومة الدكتورة بترا
خوري.
وبعد اللقاء قال هارون« :عرضنا مع دولة الرئيس املشاكل
التي تواجه املستشفيات اخلاصة ،جلهة املستحقات املتأخرة،
والغالء الكبير الذي نعاني منه لشراء حاجات املستشفيات
ومستلزماتها الطبية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدوالر.
وطلب الرئيس دياب تشكيل جلنة طوارىء صحية برئاسة نائب رئيس
مجلس الوزراء وعضوية نقابة املستشفيات ونقابات أخرى وممثلني عن

خصوصا
ً
وزارتي الصحة واملالية ملتابعة األمور بهدف التوصل إلى احللول،
أن املشكلة معقدة وال ميكن حلها بجلسة واحدة ،وحتتاج إلى متابعة».
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