املرضى واملستشفيات وحتديات 2018
املهندس سليمان هارون
نقيب املستشفيات في لبنان

عندما احتدم النقاش بني الهيئات االقتصادية واجلهات
التي متثل مختلف االجــراء والعمال حول سلسلة
الرتب والرواتب ،آثرت نقابة املستشفيات عدم اعالن
أي رأي في حينه شعورا منها ان املوضوع اتخذ
منحاً سياسياً وشعبوياً ولم يعد في بال املسؤولني
وسط هذه الضوضاء االخذ مبنطق االرقام واملعايير
االقتصادية.
لقد كنا نعلم مسبقا ان وقع هذه السلسلة سوف
يكون االكبر على القطاعني التعليمي واالستشفائي
كون األجور فيهما تشكّ ل نسبة عالية من االعباء
التشغيلية .اما وقد قيل كل شيء بالنسبة للمدارس،
فال بد من توضيح االمور في ما يخص املستشفيات.
صحيح ان السلسلة ال تشمل موظفي املستشفيات ،ولكنها دفعت بنقابة املمرضني
واملمرضات للمطالبة بسلسلة اتخذت بها قرارا من جهتها تشكّ ل زيادة تتراوح بني 35
و %40عما هو معمول به حاليا .وهذا بدوره سوف يحفز بصورة بديهية كافة العاملني في
املستشفيات للمطالبة بنفس الزيادة .طبعا املستشفيات ليست بهذا الوارد الن ذلك
ليس مبقدورها.
ال مجال في هذا املقال للدخول في تفاصيل االرقام والدراسات ،ولكننا نشير الى اننا
وقبل إقرار السلسلة ،قد وجهّ نا كتبا الى كافة املعنيني بالقطاع الصحي نشير فيها الى
ضرورة تعديل التعرفات االستشفائية وارفقنا بها دراسة اعدتها النقابة ،وفهمنا ،احيانا
شفهيا واحيانا كتابة ،ان األمر غير وارد حاليا.
اننا ننبّه الى خطورة هذا املوقف السلبي ،ألنه سوف يوصلنا الى سيناريو شبيه مبا حدث
في املدارس لناحية االقساط أي الى الضياع والفوضى.
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ما نطالب به بكل بساطة هو إجراء دراسة علمية ملا يجب ان تكون عليه التعرفات
االستشفائية كون آخر دراسة اجريت سنة  ،1998ولقد تغيّر منذ ذلك الوقت أي منذ 20
سنة الكثير من آليات ومعايير العمل في املستشفيات والتقنيات اجلراحية ،وتطوّرت بشكل
جذري مما جعل دراسة  1998ال تتناسق مع هذه التغيّرات.
وان كان هذا املوضوع هو األهم حاليا ،اال ان هناك مشاريع اخرى تعمل عليها وزارة الصحة
العامة ونقابة املستشفيات في لبنان نأمل ان يبدأ العمل بها خالل سنة  ،2018ملا لها من
أثر كبير على ترشيد العمل في الطوارىء ،ومراقبة جودة االدوية واملستلزمات واملغروسات
الطبية التي تالمس او تدخل جسم املريض.
هذه املشاريع هي:
• تنظيم العمل في غرف الطوارىء من خالل وضع تطبيق على الهاتف اجلوّال يتيح للجهات
التي تنقل املرضى (الصليب االحمر ،الدفاع املدني ،الهيئة الصحية االسالمية الخ )...ان
تعلم مسبقا اذا كانت االسعافات املطلوبة للمريض متوّفرة في املستشفى التي تنوي نقل
املريض اليه .هذا التدبير من شأنه تأمني التواصل بني كافة املستشفيات واجلهات املوجلة
نقل املرضى على مدار الساعة ،مما يحل بنسبة كبيرة االشكاالت التي حتصل حاليا لناحية
عدم توّفر سرير شاغر او اخلدمة املطلوبة في املستشفى.
• تشديد الرقابة على استيراد واستعمال كافة املستلزمات الطبية لناحية جودتها
وموسع يسمح باالطالع على مسار أي مستلزم
ّ
وصالحيتها من خالل نظام معلوماتي متطور
طبي بدءا من املصنع في بلد املنشأ حتى حلظة استعماله في اقسام املستشفى وهذا من
شأنه ان يعيق استعمال أي مستلزم طبي ال يتطابق مع املواصفات املطلوبة.
• تشديد الرقابة على جودة االدوية ومدة صالحيتها من خالل تطبيق نظام معلوماتي
 2D Matrix Barcodeفي صيدليات املستشفيات مما يسمح فقط باستعمال االدوية املوزّعة
من قبل الوكالء املعتمدين واملضمونة اجلودة ،وبالتالي احلؤول دون استعمال أي دواء مهرّب او
مزّور.
ان مقاربة كل هذه املواضيع ومعاجلتها هي الطريق االلزامي لتصحيح العالقة بني اجلهات
الضامنة واملستشفيات مما يكفل تخفيف االعباء على املواطنني وتقدمي العناية باملستوى
املطلوب.
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