األمن الصحي في خطر أكيد والتغاضي عنه أمر معيب!
املهندس سليمان هارون
نقيب املستشفيات في لبنان

في هذا الزمن الرديء تتوالى االزمات ،وتتشعّ ب التداعيات
على مختلف القطاعات والسيما منها القطاع الصحي
الذي يخوض مواجهات عنيفة للقضاء على االوبئة ،واللحاق
مبوكب التشخيصات املتقدمة واالنخراط في العالجات
الشافية والسريعة.
هناك انعكاسات عديدة على النظام الصحي العاملي
متمثلة في نقص األدوات واملستلزمات ونقص أجهزة
التنفس االصطناعي ونقص الكوادر الطبية والتمريضية،
ونقص في غرف العناية املركّ زة واألسرة باملستشفيات ،لكن
تلك األمور استطاعت العديد من الدول التغلّب عليها.
وفق منظمة الصحة العاملية «تقع املسؤولية األولى في
ما يخص األداء اإلجمالي للنظام الصحي الوطني على
عاتق احلكومة ،كما أن تعزيز النُظم الصحية وجعلها أكثر
إنصافاً يعد من االستراتيجيات األساسية ملكافحة الفقر
وتعزيز التنمية».
يحصن استنفاره ،وعلماء األوبئة والعاملون في إدارة القطاعات الصحية يتوّجسون
ّ
واذا كان العالم
من تكرار سيناريوهات اوبئة سابقة او حتى بروز جائحة جديدة ،فان أزمة وباء كورونا أدرجت في
مجموعة األزمات املالية واالقتصادية والتجارية واالجتماعية التي يعاني منها لبنان ،والنتائج
األولية كانت بتراجع الناجت احمللي مبا ال يقل عن  ،%40وهو قابل لزيادة التراجع كما أنه سيسجل
ما نسبته  %60تراجعا في االستيراد ،هذا عما عداه من تغييب لفرص العمل واالرتفاع التصاعدي
ملعدالت البطالة والفقر املدقع.
لقد سبقت األزمة املالية في لبنان تفشي هذا الوباء ،وبالتالي ،فإنها ستتفاقم وترفع من نسب
املديونية العامة للبالد التي اوصلتها السياسات اخلاطئة الى محطة جهنّم.
لقد مت أرهاق القطاع االستشفائي اخلاص الذي يغطي نسبة تتراوح ما بني  80و %90من سوق
االستشفاء في لبنان ،بسبب ديون له بذمة الهيئات الضامنة الرسمية تعود تواريخها لسنوات
ماضية تعثّرت فيها املوازنات امللحوظة للصحة ،وأهملت النفقات اخملصصة لها لصالح نفقات
أخرى .وترافق ذلك مع التمسك بتعرفات مجحفة لم تعد تراعي القواعد العلمية والكلفة
املتصاعدة للعالجات واخلدمات الصحية.
حاليا ،ان الفاتورة االستشفائية للمرضى الذين هم على عاتق املؤسسات الضامنة والتي تغطيها
وزارة املال تبلغ قيمتها حوالي  100مليار ليرة لبنانية شهريا ،وبالتالي ،فان ما يستحق للمستشفيات
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اخلاصة فقط دون احلكومية لغاية آخر ايلول  2020يبلغ  900مليار ليرة .اضف الى ذلك ،فانه وفق بيان
وزارة املال األخير هناك عجز عن العام  2020وحده يزيد عن  700مليار ليرة ،هذا عدا عن املستحقات
املتوجبة على الطبابة العسكرية والقوى االمنية االخرى وسواها عن العام  2019وما قبل.
وفي غضون ذلك ،مع تفّ شي فيروس كورونا ،عمد البعض الى توجيه اتهامات الى املستشفيات اخلاصة
ووضعها حتت ضغوطات ليست في محلها ،لعدم متكنّها من استقبال حاالت كورونا ،اال اننا اعلنا
موقفنا الصريح ،وهو انه منذ بدء ظهور الوباء تعاطينا مع املوضوع بشكل جدي وعلمي ،انطالقاً
من معرفتنا للواقع الصحي واالستشفائي في البلد ،واوضحنا مرارا ً ان كان من خالل اجتماعاتنا مع
املسؤولني او في اللجان اخملتصة التي شكلّت لهذا الغرض ،او جلنة الصحة النيابية ان هناك صعوبات
جمّ ة تواجهها املستشفيات للقيام بواجباتها على هذا الصعيد واهمها:
اوال :من الناحية الهندسية ،فالعديد من املستشفيات ال ميكنه تخصيص قسم منفصل للكورونا عن
املستشفى وفق ما هو مطلوب حرصاً على عدم تفشي العدوى داخل املستشفى.
ثانيا :هناك استحالة لدى البعض اآلخر لتخصيص قسم للكورونا نظرا ً للمشاكل املادية التي يعاني
منها ،خصوصا ان شراء التجهيزات لالزمة مكلف ،فيما مطلوب تسديد ثمنها نقدا ً وفقاً لتقلبات
سعر الدوالر في السوق السوداء.
ثالثا :صعوبة تأمني مستلزمات الوقاية الشخصية التي ارتفع ثمنها بدورها بشكل جنوني.
رابعا :النقص في الطواقم التمريضية بشكل عام ،وخصوصا الذين لديهم استعداد للعمل في هذا
القسم بسبب ارتفاع نسبة انتقال العدوى اليهم.
خامسا :ان عددا ً من املستشفيات اخلاصة يستقبل مرضى الكورونا .ويبلغ عدد االسرة اخملصصة لهذا
الغرض  400سريرمنها  100سرير للعناية الفائقة اي ما يوازي تقريباً ما هو متوّفر في املستشفيات
احلكومية.
في ضوء هذه املعطيات ،الضغوطات املعنوية التي تتعرض لها املستشفيات والكالم الصادر من جهات
مقصرة في التعاون من اجل استقبال مرضى الكورونا ،وكأن املقصود جعلها كبش
ّ
متعددة عن انها
محرقة ،هو غير مفيد ،ال بل من األجدى دعمها بالسيولة النقدية وباملساعدات العينية من اآلت
ومعدات ولوازم طبية لكي تتمكن من الصمود والقيام بهذا الدور.
اضف الى ذلك ،فوجئنا اخيرا بتعميم وسيط صادر عن مصرف لبنان حمل الرقم  572يتعلق باإلجراءات
االستثنائية حول السحوبات النقدية من احلسابات بالعمالت األجنبية بعدما ملسنا فيه املزيد من
العراقيل املقيّدة للقطاع االستشفائي الذي يئن حتت ازمة سيولة نقدية السابق لها ،متنعه من تأمني
املستلزمات الطبية الالزمة املسعرّة بالدوالر االميركي وتسلمه رهينة ملزاجية وفلتان السوق السوداء
بهدف احلصول على االموال اجلديدة  .Fresh Moneyفهذه التعاميم تعقّ د اكثر فأكثر حلقة وشراء
واستيراد وتسليم هذه املواد الضرورية بدل منحها تسهيالت خاصة تأخذ بعني االعتبار اسباب دخولها
الى السوق اللبناني.
ال يجب ان يغيب عن بالنا ان االمن الصحي دخل كإحد مرتكزات استقرار االمن العاملي واحد مهددات
هذا االمن .وليبنى على الشيء مقتضاه ،البد من اعادة النظر واالهتمام بشكل واسع وعاملي به.
لم يعد امامنا سوى اطالق النداء« :األمن الصحي كما والغذائي في خطر أكيد ،والتغاضي عنه أمر
معيب ،فهل من مستجيب؟».
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