اجتماعات طارئة

جلنة الصحة النيابية في نقابة املستشفيات

صعوبة على دخول املرضى الى املستشفيات ،وبالتالي ،على االوضاع عبد اهلل

املعيشية للعاملني في هذه املستشفيات .ونحن نطالب الدولة بدفع
مستحقات املستشفيات بواسطة أي آلية سريعة سواء مشروع قانون
او اقتراح النه ال ميكن ترك االمور على هذا النحو .كما ابدى استعداد
اللجنة الكامل على املساعدة داخل مجلس النواب.

عوّدتنا بكامل اعضائها على التفهّ م الكامل .اليوم ،هناك معضالت
إدارية حتول دون حل هذه االمور .من هنا نعوّل كثيرا ً على دور النواب
الكرام إليجاد آليات مناسبة وسريعة حلل كل هذه العقد.
أضاف :كان هناك اجتماع اليوم مع وزير املال الدكتور غازي وزني في
حضور رئيس جلنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان الذي نتوجه اليه
بتحية خاصة على إثارته لهذا املوضوع وعلى عمله املكثف إليجاد
احللول املناسبة لهذه املشكلة ،وقد مت البحث في كيفية تسهيل امور
القطاع ضمن اإلمكانات .وبسبب االوضاع الراهنة ،هناك صعوبة في
اتباع اإلجراءات العادية حول كيفية صرف املستحقات .من هنا ،كان
االجتاه الى ضرورة إصدار قوانني لإلفراج عن مستحقات  2019في حدود
 600مليار ليرة وهي مرصودة في موازنة  ،2019على ان تتم معاجلة باقي
املبالغ املستحقة بصيغ عملية أخرى .وتابع :ال شك في أن هذا التدبير
بتاريخ  ،2020 /4 /15زار وفد من جلنة الصحة النيابية برئاسة النائب سينعكس ايجابا ً ليس فقط على املستشفيات ،ولكن ايضا ً على
الدكتور عاصم عراجي نقابة املستشفيات في لبنان ،يرافقه النواب العاملني فيها حيث يعمل في القطاع حوالي  25ألف موظف.
الدكتور بالل عبداهلل ،الدكتور أمني شرّي ،بيار أبي عاصي ،محمد
القرعاوي والدكتور فادي عالمة .واطلع من النقيب املهندس سليمان ولفت هارون الى ان «املستشفيات كانت في املرحلة السابقة تعاني
هارون واعضاء مجلس اإلدارة في حضور نقيب اطباء لبنان في بيروت من مشكلة اجتماعية صحية ،ولكن ازمة «كورونا» زادت «الطني
البروفسور شرف ابو شرف على وضع املستشفيات اخلاصة والعاملني بلة» ،فارتفعت األعباء بسبب اإلجراءات االحترازية مقابل عدم جتاوب
املوردين ،الى جانب القيود املصرفية ،فيما ان النسبة التشغيلية في
فيها خالل هذه الظروف.
املستشفيات تراجعت الى ما بني  25و.%20

النقيب سليمان هارون

هارون

البروفسور شرف ابو شرف

ابو شرف

أما النقيب ابو شرف فاعتبر ان «االزمة الصحية االجتماعية تفاقمت
الى مستوى ال ميكن ألحد حتمّ له .فاجلسم الطبي في خط الدفاع
االول في مواجهة الوباء ،لذلك من واجب اجلميع تأمني له احلدّ األدنى
من املستلزمات» .وشرح وضع القطاع الطبي «الذي انصرف كليا ً
الى العمل في احلاالت الطارئة واحلرجة اضافة الى حاالت «كورونا»
تاركا ً األعمال الباردة ما أدى الى تراجع مداخيله وانعكس على وضعه
املعيشي» .وطالب «بدفع مستحقات االطباء بالسعر الفعلي للدوالر
وربط التعرفات مبؤشرات غالء املعيشة حتى ال تذهب أتعابهم أدراج
الرياح» .وقال :احلل بتسديد مستحقات  ،2019ولكن ايضا ً بإيجاد حل
لباقي املستحقات.

النأيب امني شري

شري

وأعلن النائب شري من جهته« ،أننا أمام مشكلتني مالية وصحية
واجتماعية .ومن الضروري إعداد مشروع قانون سريع يتناول حالً ملشكلة
القطاع ليعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع لها االسبوع املقبل،
على ان يتم حتضير جداول املستحقات االخرى من  .2019ويجب ان يكون
هذا االقتراح في أولويات جدول األعمال».

النأيب الدكتور عاصم عراجي

عراجي

في بداية اللقاء ،شكر هارون الوفد على اهتمامه ،الفتا ً الى ان أما النائب عراجي فجدّ د وقوف اللجنة الصحية بكامل اعضائها الى
«القطاع االستشفائي مير بأزمة مصيرية تنذر بانهيار عدد كبير من جانب املستشفيات والقطاع الصحي .وقال :ما سمعناه من اجتاه
املستشفيات» .وقال :ليس غريبا ً علينا االهتمام من قبل اللجنة ،لقد لدى  15مستشفى الى االقفال يدعو الى القلق الشديد ،الن هذا يرتد

 | 34العدد  | 51ربيع  | 2020الصحة واالنسان

بدوره ،أكد النائب عبد اهلل ان االزمة مستعصية وأسبابها عدة ،وقال:
يُطلب من القطاع ان يكون خط الدفاع االول ،فيما ان ازمة «كورونا» ما
زالت في بدايتها ،وال اعتقد ان املستشفيات احلكومية ستكون قادرة
مبفردها على املواجهة إن لم يعمل على مساعدة املستشفيات اخلاصة.
وأضاف :سأقترح اخلروج بآليات وإجراءات غير روتينية ومن بينها اتخاذ
قرار برصد االموال الالزمة للقطاع عن طريق الهيئة العليا لالغاثة كما
حصل في موضوع املساعدات .واعتقد ان هذا االمر لن يتطلب الكثير.
وأبعد من ذلك يجب مدّ هذا القطاع بسلفات تناسب السقف املالي
لكل مستشفى لتمكينها من الصمود.

النأيب بالل عبد اهلل

النأيب بيار ابو عاصي
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اجتماعات طارئة
ابو عاصي

في حني نوّه النائب ابو عاصي بالقطاع الطبي واالستشفائي في
لبنان ،وقال« :أن القطاع االستشفائي والطبّي اليوم هو خط الدفاع
االول عن صحة الناس التي تشكّ ل اولى االولويات الى جانب خط
الدفاع عن االمن االجتماعي لشعبنا» ،داعيا ً الى العمل معا ً لدعم
هذا القطاع.
واضاف« :انا اليوم موجود كي احتدث باسم الناس الذين انتخبوني
ومنحوني ثقتهم وباسم الشعب الذي امثله وللدفاع عن مصاحلهم.
غير مقبول ما يعاني منه القطاع االستشفائي علينا جميعا
االسراع بايجاد حل .فعوض ان نعمل على وضع كافة مقدرات الدولة
لتعزيز القطاع االستشفائي والطبّي ملواجهة هذه التحديات ،نرى ان
الوضع املالي ،حتديدا ً والناجت عن املالية العامة يؤدي الى تأخير تسديد
مستحقات املستشفيات العائدة للعام  ،2019من دون ان نذكر تلك
العائدة منذ العام .»2012
وختم بو عاصي بالتشديد على «ان في خضم ازماتنا املالية واالقتصادية
واالجتماعية وفي ظل الكورونا ،ال يعقل خلق ازمة صحية عبر تهديد
استمرارية مؤسساتنا االستشفائية».

عالمة

ثم ذكر النائب عالمة ان «مشكلة املستشفيات تعود الى العام 2000

1st in the Middle East
HALCYON fast, easy and accessible
radiotherapy treatment for cancer patients

النأيب الدكتور فادي عالمة

وعليها انتظار سنني للحصول على مستحقاتها من الهيئات الضامنة
الرسمية ،ما يعني تراجع قيمة هذه املستحقات بنسبة  40في املئة».
وقال :لبنان كان مركزا ً استشفائيا ً هاما ً للدول العربية ،هو مستشفى
الشرق ،ال ميكن إهماله اليوم .أزمة «كورونا» لن تنتهي في القريب
العاجل ،لذلك يجب تقدمي كل املؤازرة للمستشفيات كي تستطيع
النهوض وتقدمي اخلدمات.

بيان صحافي

على الرغم من الصعوبات التي نواجهها ،لم يوفّر مستشفى جبل
لبنان أي امكانية للتجديد وتقدمي أحدث العالجات وأكثرها أمانا ً ملرضاه.
فــي كــانــون الثاني مــن الــعــام  ،٢٠٢٠أضــاف املستشفى آلة
هالسيون( )HALCYONاألولى في الشرق األوسط وهي من أحدث اآلالت
لعالج األورام باألشعة في العالم.
بإستطاعة آلة هالسيون معاجلة سرطان البروستات ،الرئة ،الثدي،
الرأس ،العنق وغيرها من االورام.
حتتاج اآللة إلى  3دقائق للتحضير؛ دقيقتان للتصوير ودقيقة فقط
للعالج .وبهذه الطريقة تؤمّ ن السرعة في تنفيذ عالج ذات مستوى
عا ٍل ومريح للمرضى ،خصوصا ً لدى الذين يعانون من سعال ،ضيق في
التنفّ س ،انزعاج وآالم شديدة عند النوم.
إ ّن آلة هالسيون إضافة أساسية إلى قسم العالج باألشعة ،وتؤمن عالج
متكامل مبختلف أنواع اآلالت والعالجات املتوفرة عامليا ً .مع هالسيون
تكتمل اجملموعة اخلاصة بعالج جميع أنواع السرطان في مستشفى
جبل لبنان ،إضاف ًة الى  Truebeam STXو.Trilogy
وبفضل ذلك أصبح مستشفى جبل لبنان من أهم املراكز في الشرق
األوسط و هو قادر على استيعاب  150مريضا ً في اليوم الواحد.
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