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 "1 الصّحّية الرعاية تقديمو  إصالح مجموعة"ــلـ كُتب

 

 :المؤّلفون

 الطّب  في  إسماعيل، دكتوراه  حسين . د

الدمويّة،    طّب األوعية  نامجر ب  الطّبيّ، ومدير   المركز  في  الطّبّية   اللجنة  الطّب السريريّ، ورئيس  في  مساعد  أستاذ

 بيروت  في األميركّية القلب، الجامعة  أمراض قسم

 الطّب   في   ل، دكتوراهالجم نديم . د

 بيروت في األميركّية القلب، الجامعة أمراض باحث، قسم زميل

 فلسفة  مسجل، ماجستير، دكتوراه ضومط، ممرِّض يزبك نهاد . د

  العلوم  في  الماجستير  دراسة   مساقات  الجامعة، ومنّسق  بالّ ط  لبرنامج  اجتماعات  مساعد، ومسؤول  أستاذ

 بيروت  في األميركّية التمريض، الجامعة كلّّية التمريضّية،

  .دكتور في القانوناألعصاب والپروفسور ایلي د. الشاعر، دكتور في علم الدماغ و 

  األخالقیات الطبیة األعصاب وأستاذ علم الدماغ و

في علم الدماغ   مدیر برنامج الدراسات العليائف الحیة في كلیة الطب والخالیا والوظاوریح  رئیس دائرة علوم التش

 األعصاب في كلّيات الجامعة األمریكیة في بیروتو

  "رئيس تحرير المجلة الدولية لصّحة المرأة، الناشر "دوڤ ميديكال پرس

 األميركية المتحدة  الواليات واشنطن،ني محلّف لدى المحاكم في تكساس وقانو مستشارمحام و

 

 
صحّّية  ية اللرعا( تسعى إلى تقديم خدمات ا1562 برعلم و خة )مة غير حكومّية ُمسجّل"، وهي منّظ ين للرعاية الصحية"جمعية المتطوعجزء من  1

 وتحسين الوعي الصحّيّ والمساهمة في األبحاث العلمّية والعملّية.  لألشخاص المحتاجين



 

اللبنانيّ  الصّحّية الرعاية قطاع إنقاذ             3 

 

 الملخَّص 

كتوبر/األّول  تشرين  يف  رة  صدمة  من  بالفعل  اللبنانّي المستنزف  االقتصاد  ى ، عان 2019عام    أ   نقص   إلى   أّدت  مدمِّ

  قيمة  في  هائل  وتحويلها، وانخفاض  األجنبّية  العمالت  سحب  عملّيات   على   األميركيّ، وقيود  الدوالر  في  ملموس

  قطاعات  كاّفة   سلبّيا  على االقتصاديّ تأثيرا    االنهيار  لهذا  كان  وقد.  الشرائّية  القّوة  في  يركب   وتراجعاللبنانّية،    العملة

 والمستلزمات   األدوية   وصناعة   الصّحّية  الرعاية  خدمات  ومقدِّمي  المستشفيات  ذلك  في  بما  الصّحّية  الرعاية

 على   الصّحّية، يتعيَّن  الرعاية  أزمة  هةواجولم.  مةزاأل  تفاقم  إلى   أّدى  كورونا  فيروس  أّن تفّشي  فضال  عن.  الطّبّية

  المدى   على  الُملحة  القضايا  لمعالجة  وملموسة  فوريّة  تدابير  اتّخاذ  على  المسار، ينطوي  مزدوج  نهج  اتّباع  لبنان

 يعاني   التي  الهيكلّية  القضايا  لمعالجة  الطويل/المتوّسط  المدى  على   الجهود  من  المزيد   جهة، وبذل  من  القصير

 على   الالزمة   األساسّية  حاتبعَض اإلصال  البحثّية  الورقة  هذه  في  نستعرض.  أخرى  جهة  الصّحيّ من  طاعالق  هامن

كز  الصّحّية، وتحسين  الرعاية  خدمات   إلى   الجميع   وصول  ضمان  على   النهج  هذا  يركّز.  القصير  المدى   الرعاية   مرا

  نفس  من  للعالج  المستشفى  إلى   يضمر ال  دخول  ر تكرا]  الدخول  إعادة  في  والتحكّم  والطوارئ  األّولّية  الصّحّية

  لتقليل   فوريّة  تدابير  اتّخاذ  األمر   سيتطلّب.  بُعد  عن  التطبيب   خدمات  يموتقد[  شهر   خالل   الصّحّية  المشكلة

 مقدِّمي  لدعم  بجهود   القيام  الوقت، يجب  نفس  وفي.  فيها  العالج  وتكاليف  المستشفيات  المالّي على   العبء

  تشمل   دق.  الطّبّية  والمستلزمات  األدوية  صناعة  تواجه  التي  التحّديات  مع  لعاموالت   ةالصّحيّ   الرعاية  خدمات

 المسؤولين   األشخاص  لدعم  توجيهّية  مبادئ  وضع  المباشر، إضافة  إلى   وغير  النقديّ المباشر  الدعم  الجهود  هذه

 .يقدِّمونها التي والخدمات المنتجات جودة على  الحفاظ مع الصناعات هذه عن

  



 

اللبنانيّ  الصّحّية الرعاية قطاع إنقاذ             4 

 

 مقّدمة 

كتوبر/األّول  نتشري  كان   اقتصاديّة   صدمة  من  البالد  نتاع  لبنان، فقد  في  تحّول  نقطة  بمثابة  2019  عام  من   أ

رت  عارمة كتشف  المصارف  إغالق  بعد.  كّل القطاعات  دمَّ   اللبنانّي أّن احتياطيّ العملة   الشعب  عّدَة أسابيع، ا

المود    قد  لبنان  ومصرف  المصارف  في   األجنبّية وأّن   لم  المال  رأس  على   صارمة  ضوابط  اواجهو  عيناسُتنفد، 

  من   العديد  تجاوز  إلى   أّدى  األميركيّ مما  الدوالر   نقصا  في  اللبنانّي فجأة  سوقلا  وشهد.  الرسمّية  السلطات  تقّرها

وفْرض  األسعار  الموازية  السوق  في  الصرف  أسعار   الدوالر   سحب  على  وصارمة   شديدة  قيود  الرسمّية، 

  فبراير /شباط  يف   بدأت  التي  كورونا   أّن أزمة   فضال  عن 2.د البال  خارج   األجنبّية   التعمال  نم  الدولّية  والتحويالت

  تقريبا . وفي  مّدَة سّت أسابيع لإلغالق  بالكامل لبنان خضع  االقتصاديّة، بينما االضطرابات  تفاقم إلى  أّدت 2020

كبيرا  على   تعتمد  دولة ألَقت  السياحة  اعتمادا    يعاني   كان  الذي  االقتصاد  ى لع  لهابثق  ناكورو   أزمة  والخدمات، 

 4. العامّ  الدين وارتفاع المدفوعات ميزان في كبير وعجز 3، بطالةلا ومعّدالت التضخّم ارتفاع من بالفعل

  أخرى، بشّدة   دول  في  تأثّرت  لبنان، مثلما  في  الطّبّية  المستلزمات  ذلك  في  بما  البضائع  إمداد  سالسل  تأثّرت

 ةمزظّل األ  ذلك، في  لبنان  يستطع  كورونا، لم  أزمة  آثار   تخفيف  من  عديدة  لود  تمكّنت   اوفيم.  الجائحة  بفعل

غير   والكساد  الطاحنة   المالّية أزمة  البنك  ويتوّقع .  البالد  به   ُمنيت  الذي  المسبوق   االقتصاديّ    ممتّدة   الدولّي 

  5.والبطالة الفقر  معّدالت وارتفاعا  في الشرائّية القّوة فقدان ومزيدا  من

  ومقدِّمي   المستشفيات  قطاع  على   الصّحّية، وتركّز  الرعاية   نظام  على   االقتصاديّة  األعباء   آثار  الورقة  هذه  تناقش

 من  غيره  شأن  الصّحّية، شأنه  الرعاية  قطاع  واجه.  الطّبّية  والمستلزمات  األدوية  وقطاع  الصّحّية  الرعاية  خدمات

  حاجة   ثَّمة. جاّدة إصالحات إجراء دون من عليها لّبغالت يمكن ال كبيرة لبنان، تحّديات في االقتصاديّة القطاعات 

 اإلجراءات   على   أساسّية  بصفة  الورقة  هذه  تركّز.  الطويل  المدى  على   وخطط  فوريّة  ططخ  تنفيذ  إلى   ماّسة

وضمان  االنهيار   من  الصّحّية  الرعاية  نظام  لوقاية  الالزمة  والحلول   اية الرع  إلى   المحتاجين  األفراد   قدرة  التاّم 

 لبنان   مصرف  إعالن  نظرا  إلى   كبرى  بأهّمّية  األمر  هذا  يّتسم.  الصّحّية   الرعاية  تكاليف  دفع  على   وأسرهم  ةلصّحيّ ا

 6. 2020 نوفمبر/ الثاني  تشرين بحلول الطّبّية والمستلزمات  األدوية دعم ذلك في بما كّل الدعم وقف عن

 
2 Harake W, Abou Hamde NM. Lebanon Economic Monitor: So When Gravity Beckons, the Poor Don't Fall. The World 

Bank; 2019. 
3 Central Administration of Statistics. Key Indicators 2020 [Available from: http://www.cas.gov.lb/index.php/key-

indicators-en. 
  https://data.worldbank.org.[اإللكترونيّ: الموقع على ]متاحة 2020الدوليّ   للبنك مفتوحةال . البيانات2019الدوليّ  البنك.  4

5 The World Bank. Macro Poverty Outlook for Middle East and North Africa. The World Bank; 2020. 
رغم تخفيض العملة   ألدوية والمستلزمات الطّبّيةا  أسعار الدواء بقيم ميسورة. كفل الدعم مؤخّرا  استمراريّة استيراد  حافظ دعم األدوية على ثبات 6

 د. ة الالزمة لمعامالت االستيراالوطنّية ونقص العملة األجنبيّ 

http://www.cas.gov.lb/index.php/key-indicators-en
http://www.cas.gov.lb/index.php/key-indicators-en
https://data.worldbank.org/
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 اللبنانيّ  الصّحّية الرعاية نظام على عاّمة نظرة

رة )  األهلّية  الحرب  أعقاب  وفي  الماضَيين   نيالعقدَ   مدار  على    العاّمة   الصّحة  وزارة  (، اتّخذت1990-1975المدمِّ

حتّل وا  7.اإليه  الوصول  وتمكين  للخدمات  أفضل  جودة  وضمان  الصّحّية  الرعاية  نظام  لتعزيز  عديدة  خطوات

  9، 8. 2018  لعام(  HAQ)   اتهودجو  الصّحّية  الرعاية  إلى   الوصول  مؤّشر  في  دولة  195  بين  33  رقم  المركز  لبنان

  المؤّشر  ذات  الدول  بين  من  أداء  أفضل  وسجَّل  األوسط  الشرق  دول  جميع  بين  األّول  المركز  على  لبنان  وحصل

  إلى   بالنسبة  وتركيا  السعوديّة  العربّية  المملكة  جانب  المرتفع، إلى   إلى   المتوّسط(  SDIاالجتماعيّ الديمغرافيّ )

  الوالدة   عند  نلبنا  في  المتوّقع  العمر   متوّسط  ذلك، يبلغ  وعالوة  على .  وجودتها  ة ّحيّ الص  الرعاية   إلى   الوصول   مؤّشر

لبنان  76.28 ليحتّل  في  لبنان  نجح.  وقطر  اإلمارات  بعد  األوسط  الشرق  في  الثالث  المركز  عاما     تقليل  أيضا  

 الخامسة سن دون األطفال وفيات عّدلمو الوالدة حديثي وفيات كبير، ومعّدلحدٍّ  إلى  الرضع  َوَفَيات معّدالت

 10. عاما  الماضية الثالثين خالل

ووفقا  .  الداخلّيين  للمرضى  الصّحّية  الرعاية  خدمات  تقديم  حكوميةوال  الخاّصة  المستشفيات  نم  شبكة  تتولّى 

  بينما   11. لبنان  في  األسرة  إجمالّي عدد  من%  18  حكوميةال  المستشفيات  العاّمة، تمتلك  الصّحة   وزارة  لموقع

 من   موّسعة  شبكة  ك، هناكلذ  إضافة  إلى .  لخارجيةا  الخدمات   لتقديم  الوقت  معظم  الخاّصة  العيادات  مخدستتُ 

كز  لتقديم  الخيريّة  والمنّظمات  العاّمة  الصّحة  وزارة  تديرها  والمستوصفات  األّولّية  الصّحّية  الرعاية  خدمات  مرا

  الخارجّية   العيادات  في  الُمقدَّمة  الرعاية  تكاليف  لم  تح  ى عل  القادرة  األقّل دخال  وغير  السكّانّية  للشرائح  الخدمات

 . الخاّصة

  ال   عديدة  أدوية  هناك  تزال  العاّمة، ما  الصّحة   وزارة  وضعتها   التي  التسعير  لهياكل  األدوية  أسعار  وعضخ  رغم

ل  المنخفض  الدخل  ذوو  المرضى  ستطيعي كز  شبكة  خالل  ومن.  تكلفتها  تحمَّ   توّزع   ،لّيةاألوّ   ةّحيّ الص  الرعاية   مرا

أدوية   غير  المنّظمات  من  وغيرها  نالمسيحّيي  الشّبان  جمعّية  مع  بالتعاُون  العاّمة  الصّحة  وزارة   الحكومّية، 

 
 .2018. الصحّّية السياسات دعم مرصد. لبنان الصحّيّ في للقطاع التعاُون حوكمة: قرنفل الحيّ مشبال، نبيل ليربرغ، عبد فان ويم 7

حيث حصل على    33التابع لدوريّة "النسيت" الطّبّية العالمّية المركز رقم    2018إلى الرعاية الصحّّية وجودتها لعام    ولاحتّل لبنان في مؤّشر الوص   *8

 بنفس عدد النقاط(. 31ركز  نقطة )في إصدار سابق لمؤّشر الوصول إلى الرعاية الصحّّية وجودتها، حصل لبنان على م 86

9 Fullman N, Yearwood J, Abay SM, Abbafati C, Abd-Allah F, Abdela J, et al. Measuring performance on the Healthcare 

Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from 

the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet. 2018;391(10136):2236-71. 
  https://www.who.int/data/gho.[اإللكترونيّ: الموقع  على ]متاح 2020الصحّيّ العالميّ   المرصد. العالمّية الصحّة منّظمة.  10

 .2018. الصحّّية السياسات دعم مرصد. لبنان الصحّيّ في عللقطا التعاُون حوكمة: قرنفل نبيلالحيّ مشبال،  ليربرغ، عبد فان موي 11

https://www.who.int/data/gho
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مركَز    238  إلى   باإلضافة  13،المحافظات  جميع  في  مستوصفا  نشطا  منتشرة  650  يوجد  12. مّجانا    المزمنة  األمراض

 هذه   قدرة  ضمان  خالل  من  المقدَّمة  الرعاية   جودة  تعزيز  إلى   العاّمة  ةالصحّ   وزارة  سعت  14. أّولّية  صّحّية  رعاية

كز   باسم   تُعرف)  مالّيا  للجميع  المدعومة  األساسّية  الصّحّية  والمنتجات  الخدمات  من  مجموعة  تقديم  ى عل  المرا

 ى علويحّث   الجودة  معايير  يضع  اعتماد  نظام  إدخال  خالل  ومن  15( األساسّية  الصّحّية  الرعاية  خدمات  حزمة

كز المستمّر لهذه سينالتح  16.لتنفيذها المرا

اللبنانيّ    الجيش  أفراد  نفقات  تغّطي  التي  الطبابة العسكريةو  الصّحة   وزارة   ر بعالحكومة،    ، مّولت2017عام    في

  فاق اإلن"  باسم  تُعرف  التي)  لبنان  في  أنفقت  التي  الصّحّية  والخدمات  المنتجات  تكلفة  % من21.4وأسرهم،  

  ب ح كصا  الجيش  عدا  ما)  العمل  صاحب  مساهمات  على   المعتمدة  لصناديقا  أما[(.  CHE" ]الحالّي   الصّحيّ 

  من%  23  بنحو  تكّفلت  فقد"  الدولة  موّظفي  تعاُونّية"االجتماعيّ" و  الوطنيّ للضمان   الصندوق"  مثل (  عمل

 ر يغ  ّظمات، والمنالنفقات  من  %19.1  نسبة  الخاّصة  التأمين  شركات  غطت  حين  في.  الصّحّية  الرعاية  نفقات

 العاّم إدارة  القطاع  يتولّى   17. خاّصةلا  المواطنين  أموال  من%  33.1  وهي  النسبة  باقي   تفعدُ %،  3.1الحكومّية  

 :وتشمل لبنان في  الجيش باستثناء العمل صاحب مساهمات على  المعتمدة الصّحّية الرعاية تأمين أموال

للضمان  الصندوق    العمل  أصحاب  مساهمات  على   تمدعي  صندوق  هو  االجتماعيّ   الوطنيّ 

  بتغطية   مشمولة  غير  المنزلّية  صّحّيةلا  أّن الرعاية   بالذكر  الجدير  الخاّص. ومن  القطاع  لموّظفي

 18. منه المواطنين من% 26 انتفع 2018 عام في. الصندوق

، 2018  عام  . في معاال  القطاع  لموّظفي  الصّحّية   الرعاية  بتكاليف  الدولة   موّظفي  تعاُونّية  تتكّفل 

 19. التعاُونّية  من مواطنين لا من% 3 انتفع

 
 .2018. الصحّّية السياسات دعم مرصد. لبنان الصحّيّ في للقطاع التعاُون حوكمة: قرنفل الحيّ مشبال، نبيل ليربرغ، عبد فان ويم 12

13 Epidemiological Surveillance Program LMoPH. Guideline for Medical center, dispensary and field medical unit based 

sureillance system. 2015. 
كز. العاّمة الصحّة وزارة 14  اإللكترونيّ: الموقع على متاح] 2020 األّولّية، أغسطس الصحّّية الرعاية  شبكة مرا

].ps://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdfhtt 
من    زمة خدمات الرعاية الصحّّية األساسّية تقديم خدمات ومنتجات مثل اللقاحات واالستشارات الطّبّية والفحوص المخبريّة وغيرهاتشمل ح  15

 ألمهات. ى بعض األمراض المزمنة وتقديم الرعاية الصحّّية ل علالفحوص التشخيصّية واألدوية للزيارات الصحّّية، والسيطرة أيضا  

16 Hemadeh R, Hammoud R, Kdouh O. Lebanon's essential health care benefit package: A gateway for universal health 

coverage. Int J Health Plann Manage. 2019;34(4):e1921-e36. 
 اإللكترونيّ: الموقع على متاحة]  2018-2006 اإلحصائّية لنشراتا. العاّمة  الصحّة وزارة 17

].bulletins-ticalsindicators#/en/Pages/8/327/stati-.gov.lb/en/Pages/8/138/healthhttps://www.moph 
18 Central Administration of Statistics. Health Insurance and Disability Report 2018-2019 2019 [Available from: 

http://www.cas.gov.lb/index.php/demographic-and-social-en/health-disability-en]. 
19 Ibid. 

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-bulletins
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-bulletins
http://www.cas.gov.lb/index.php/demographic-and-social-en/health-disability-en
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 20(، العسكريّة  وغير  العسكريّة)  العمالة  َوفَق صناديق   لّي اإلنفاقامإج  في  ماتهمهاسم توزيَع    1  رقم  الشكل  يوّضح

للضمان  الصندوق  إسهام  ويمّثل )  الوطنيّ  النفقات (  NSSFاالجتماعيّ   أرباب   يدفعها  التي  الصّحّية  معظَم 

 . لالعم

 

 . الوكاالت  مختلِف بين  العمالة ديقصنا نفقات   توزيع  .1 شكل

.  الجيش .  الجمارك(.  SSF)  الدولة  أمن  قّوات(.  ISFالداخلّي )  األمن  قوى(.  GSFالعاّم )  األمن  قوى:  الشكل  مفتاح

للضمان  الصندوق )  الوطنيّ  نّي(  مدال  القطاع  يموّظف  تعاُونّية)  الدولة  موّظفي  تعاُونّية (.  NSSFاالجتماعيّ 

(MFE) 

 

  ليس   العمالة، وَمن  اديقنص  من  لالستفادة  يتأّهلون  ال   َمن  بتغطية  -المبدأ  حيث  من-  العاّمة  ةصّح ال  وزارة  تقوم

  ناحية   من-  الوزارة  ، تقوم2016العام    ذلك، ومنذ  إضافة  إلى   21. صّحيّ خاّص   تأمين  على   للحصول  الوسائل  لديهم

 
 اإللكترونيّ: الموقع على متاحة] 2018-2006 اإلحصائّية النشرات. العاّمة الصحّة وزارة 20

].bulletins-ndicators#/en/Pages/8/327/statisticali-https://www.moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health 
21 Ammar W. Health system and reform in Lebanon. Beirut: Entreprise universitaire d'études et de publications; 2003. 

2%
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https://www.moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-bulletins
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-bulletins
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سّن   السّن )من  كبار  من   اللبنانيين  المواطنين  لجميع  بالنسبة  شفياتالمست  في  ج العال  نفقات  بتغطية  -المبدأ

 22(. فوق فما 65

 تلك   من  العاّمة  الصّحة  وزارة  لتغطية  المستحّقين  أولئك  من  فقط%  8  نسبة  تداستفا  2012  العام  في

 كان   حين  ات؛ فيالمستشفي  في  عالجهم  تكاليف  تغطية  لعدم  باالستياء  اللبنانّيين  من  عديد  شعر  وقد  23. التغطية

العاّمة،    صّحةلا  وزارة  تغطية  من  كثيرين  استبعاد  هذا  يعني  قد .  األعلى   في  ةالموّضح  يةالهيكل  شملهمتأْن    يجب

على   الحال  عليه   هو  مّما  العكس  على  على   واالنتماء   والمذهبّية  السياسة  أثّرت  فقد.  األوراق  رسمّيا    الدينيّ 

  تغطية  مع ذاته حدوَث األمر وّقعالمنطقيّ أْن نت فمن  ولذا 24،25،لبنان يف  الصّحّية الرعاية على  الحصول إمكانّية

 المواطنين   من  المزيد  بمقدور  يكون  البطالة، لن  نسبة  ارتفاع  ومع.  نفسها  ملاوبالع  وتأثَّرها  العاّمة  الصّحة  وزارة

  جيوبهم   من  نفعوسيد  أو   ة امّ الع  الصّحة  وزارة   إنفاق  على   العمالة، وسيعتمدون  صناديق  تغطية  استحقاق 

 رتهمدق تراُجع  ظّل استمرار  الخاّص في  التأمين  أقساط  دفع  عن  عجزهم  مع  ّل هذاالصّحّية، ك  نفقاتهم  لتغطية

 . الشرائّية

 المستشفيات   بعض  زالت  ما  وسنوات،    عّدة  منذ  الموازنة  االجتماعيّ عجزا  في  الوطنيّ للضمان  الصندوق  يسّجل

 هؤالء   نفقات   دفع  عن  رةالوزا  عجز  العاّمة، بسبب  الصّحة  وزارة  يةغطبت  مشمولينلا  المرضى  استقبال  ترفض

كبر  هو   الصندوق  ونظرا  ألنّ   26. التغطية  نظريّا  لتلك  المستحّقين العمالة، وألّن   صناديق  بين  من  المساهمين  أ

  تلبية   في  لهمفإّن فشة،  صّحيّ   تغطية  لديهم  ليست  الذين  للمواطنين  بالنسبة  النهائّية  األمان  شبكة  هي  الوزارة

با  يؤثّر  االلتزامات  تلك   الصحّة   ةوزار   ميزانّية  شهدت   وقد.  للجميع  الصّحّية  الرعاية  توفير  هدف  لغا  على تأثيرا  

  أميركيّ في   دوالر  485,899,000  إلى   2005  العام  أميركيّ في  دوالر  232,945,000  من  زيادة  ملحوظة   العاّمة

  المبالغ   أعلى   وكانت  27(. لبنانّية  ليرة   1500  األميركيّ بقيمة   لدوالرالرسميّ ل  فالصر   سعر  بافتراض)  2018  العام

  في %  22  بنسبة  واألدوية%  64  إلى   تصل  بنسبة  مستشفياتلا  فواتير  تغّطي  التي  تلك  هي  الوزارة  أنفقتها  التي

 .2018 العام

 
 . 2016 لعام 109  المرسوم. الصحّّية التغطية  نسبة في التغيير حول اّمةالع  الصحّة لوزارة 109 رقم المرسوم 22

 اإللكترونيّ: الموقع على متاحة] 2018-2006 اإلحصائّية النشرات. العاّمة الصحّة وزارة 23

].bulletins-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-es/8/138/healthhttps://www.moph.gov.lb/en/Pag 
24 Khalife J, Rafeh N, Makouk J, El-Jardali F, Ekman B, Kronfol N, et al. Hospital Contracting Reforms: The Lebanese 

Ministry of Public Health Experience. Health Systems & Reform. 2017;3(1):34-41. 
25 Chen B, Cammett M. Informal politics and inequity of access to health care in Lebanon. International Journal for Equity 

in Health. 2012;11(1). 
26 Mikhael M. The Lebanese Healthcare Sector: In Urgent Need of Reforms. Blominvest Report. 2018. 

 اإللكترونيّ: الموقع على متاحة] 2018-2006 اإلحصائّية النشرات. العاّمة الصحّة وزارة 27

].bulletins-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-ov.lb/en/Pages/8/138/healthoph.ghttps://www.m 

https://www.moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-bulletins
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-bulletins
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-bulletins
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-bulletins
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دوالرا    719  إلى   صللت%  57  سبةنب  لبنان  في  الصّحّية  النفقات  الماضية، زادت  عشر  الخمسة  عواماأل  مدار  على 

  صّحيّ بين   إنفاق  نسبة  أعلى   لديها  المحلّّي اإلجمالّي اللبنانيّ، فإّن البالد  الناتج  ى ونسبة  إل .  2017  عام  في  للفرد

  نُوق شت )  حسنة  جودة  معايير  حّقق  اللبنانّي قد  الصّحي  النظامأّن    ومع  28(.2018  العام  في%  8.2)  العربّية  الدول

  يضَمن   وال  الرعاية  عل  صول حال  في  اتاُوتالتف  تلك  الصّحّية  الرعاية  مجال  في  العالي   اإلنفاق  ُيزيل  (، الاألعلى   في

 29. كارثّيةلا النفقات تلك الفقراء اجتناب

 الخاّصة  المستشفيات في  األوضاع

 31، 30(.2)شكل  مستشفى   163 لبنان في يوجد. بشّدة المستشفيات البالد في األخيرة االقتصاديّة األزمة ضربَت

م  تالمستشفيا  تزال  (، ما2020سبتمبر  /أيلول)  اليوم   حّتىو   سعر   كان  حين  األسعار  بنفس  خدماتها  فواتير  تقدِّ

هو  الصرف مقارنة  الدوالر  مقابل  لبنانّية  ليرة  1500  الرسميّ    السوق   في  الحالّية  الصرف  بأسعار  األميركيّ، 

 األميركيّ.  روالالد مقابل ةلبنانيّ  ليرة 8000 من تقترب التي السوداء

وبسبب  على   عالوة منها  شركات  تواجهها   تيال  المالّية  التحّديات  ذلك،  كثيرا   فإّن    سياسات   تصدر  التأمين، 

هذا،   إضافة  إلى   32.معقولة  أقّل وبأسعار  أقساط   توفير   أجل  من  الكبرى، أْي األغلى؛ وذلك  اتفيشتالمس  تستثني 

  نقص   أّدى  وقد  33. الخاّص   التأمين  بوليصات  شراء  عن  كثيرين  تُعيق  انّيةاللبن  لألسر  الشرائّية  القّوة  فإّن تراُجع

عادة     التي)  الكبرى  بالمستشفيات  ز لينانال  المرضى  عدد  في  انخفاض  إلى   لكثيرين  بالنسبة  التأمينّية  التغطية

 الصّحة   رةوزا  على   ماداالعت   محاولة  سوى  خيار  من  واألسر   األفراد  هؤالء  لدى  وليس(.  أعلى   رسومها  تكون  ما

 . الصّحّية  الرعاية فواتير لتغطية العاّمة

يَنين  الوطنيّ للضمان  والصندوق  العاّمة  الصّحة  ارةز و  كانت  لَطالما   التأخّر   بسبب  تشفياتسملل  االجتماعيّ مد 

  العملة   ةقيم  انخفاض  لكّل تأثيرات  ُعرضة  فهي  اللبنانّية، ولذلك  بالليرة  المتأخّرة  الفواتير  وتلك  34. الفواتير  دفع  في

يّ الوطن  الصندوق  يتكّبدها  التي  والخسائر  ارة،الوز   على   المرضى  اعتماد  زيادة  ومع.  الحسابات  تسوية  موعد  خالل

 
  https://data.worldbank.org.[اإللكترونيّ: الموقع على ]متاحة 2020الدوليّ  للبنك المفتوحة  . البيانات2019الدوليّ   البنك 28

29 Salti N, Chaaban J, Raad F. Health equity in Lebanon: a microeconomic analysis. International Journal for Equity 

Health. 2010; 9:11. 
 اإللكترونيّ: قعالمو على متاحة] 2018-2006 اإلحصائّية النشرات. العاّمة الصحّة وزارة 30

].bulletins-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-/Pages/8/138/healthhttps://www.moph.gov.lb/en 

: اإللكترونيّ  الموقع على متاح] 2020 الصحّّية المنشآت توّزع. العاّمة الصحّة وزارة 31

locator-facility-https://www.moph.gov.lb/ar/HealthFacilities/index/3/188/8/health 
32 Schellen T. A look into Lebanon’s healthcare Executive Magazine 2018 [Available from: https://www.executive-

magazine.com/special-report/a-look-into-lebanons-healthcare]. 
33 Middle East Insurance Review. Lebanon:Non-life insurance sector posts first annual decline in premiums. 2020 March 

10, 2020. 
34 Mikhael M. The Lebanese Healthcare Sector: In Urgent Need of Reforms. Blominvest Report. 2018. 

https://data.worldbank.org/
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-bulletins
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/8/138/health-indicators#/en/Pages/8/327/statistical-bulletins
https://www.moph.gov.lb/ar/HealthFacilities/index/3/188/8/health-facility-locator
https://www.executive-magazine.com/special-report/a-look-into-lebanons-healthcare
https://www.executive-magazine.com/special-report/a-look-into-lebanons-healthcare
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  بالتزاماتهما   الوفاء  الجهَتين  على   يصُعب   والصندوق[، فقد الوزارة]  الجهَتين  نفقات ةدااالجتماعيّ، وزي  للضمان

  قّررت   وبَينما .  المستشفيات  لتلك  المالّية  القدرات  على   التأثير   مزيدا  من  ُيحدث  قد  المستشفيات، ّمما  تجاه 

 العملة   توفير  خالل  من  الصّحّية، وذلك  الرعاية   عناصر  دعَم بعض  2019  نوفمبر/الثاني   تشرين  في  الحكومة

أّن    (، إالّ ثالالم  سبيل  على   واألدوية  الطّبّية  لإلمدادات  وذلك)  1500  صرف  األميركيّ[ بسعر  الدوالر]  األجنبّية

 غيار  قطع  يتّم دعم  ال  المثال   سبيل  فعلى .  هذه  الدعم  خّطة  في   مشمولة  غير  األخرى  الحيويّة  العناصر  بعض

َبل  من  المعّدات  تلك  صيانة   عقود  ق تُخرَ   ما   الطّبّية، وعادة  المعّدات ن.  المصنِّعة  الشركات  ق  ، ومن  م    أجل   ثَمَّ

البعض،    فيها، وتسريح العاملين  أجور  خفض  إلى   ياتالمستشف  من كثير    الخسائر، لجأ  وتقليل  العمل  استمرار

  بُغية   ةملالمؤ  اإلجراءات   هذه  ومع .  الخدمات  بعض  إغالق   أو   أجر، وتقليص   بال   ّقتة ؤ م  إجازات  البعض  وَمْنح

هارون،    الخاّصة، سليمان  المستشفيات  نقابة  رئيس  أشار  مستدام؛ وقد  الحالّي غير  النفقات، فإّن الوضع  خفض

 35. االنهيار إلى  وتّتجه الوشيك  اإلغالق خطر مستشفى  يتهّددها 15 أّن هناك إلى 

 

 المحافظة تلك  في  السكّان محافظة، مخّططًة تبعاً لتعدادلكّل  المستشفيات أعداد  .2 شكل

 
35 The Daily Star. Lebanon health sector in critical situation: Haroun. April 15, 2020. 
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مي أمام تحّديات  الصّحّية  الرعاية  مقدِّ

كثر  كة؛ فهناالصّحيّ   ايةالرع  مجال  في  احتياجاته  لتغطية  األطّباء  عدد  في  وفرة  لبنان  لدى طبيبا  لكّل   22  من  أ

يعاني   ناحية  لكّنه، من.  المتوّسط  شرق  ةطقمن  في  نسبة  أعلى   خامس  شخص، وهي  آالف  عشرة   من   أخرى، 

  لبنان   يجعل  شخص، مّما  آالف  لكّل عشرة  وقابلة  ممرِّضة  17  أقّل من  هناك  التمريض؛ إذ  طاقم  أعداد  في  نقص

  هائلة   لضغوط  الصّحّية   الرعاية   مجال   في  العاملون  ويتعرَّض   36. المنطقة  في  دولة  22  بين  من  12  المرتبة   في

ن مهنة " هأنّ  القانوُن اللبنانيّ الطبَّ على  ُيصنِّف  إذ . والمالّية  اديّةاالقتص األزمة نتيجة   األطّباء  ثَمَّ ُيعاَمل حرّة"؛ وم 

وتبعا    لحسابهم  العمل  ويمكنهم  مستقلّين  مهنّيين  باعتبارهم فاألالخاّص.  لهذا،   ذوي   موّظفين  ليسوا  ّباءط 

ل   مهنّية  رسوم  من  األطّباء  رواتب  وتُدَفع.  كبيرة  مستشفيات  في   أو  خاّصة  عيادات  في  عملوا  رواتب، سواء   تُحصَّ

مباشرة     المهنّية رسومهم على  األطّباء  الخاّصة، يحصل العيادات وفي. المستشفيات رسوم نع بشكٍل منفصل

نّية،  اللبنا   بالليرة  األطّباء، تُدَفع  نقابة  حّددتها  المهنّية، كما  األطّباء  رسوم  تزال  ت، ماوكالمستشفيا .  المرضى  من

 هذا  أّدى  وقد.  الجديد  التّضخم  ّدلعم  أو  الجديدة  الصرف  أسعار  مع  تتماشى  لجعلها  طفيف  تعديل  مجّرد  مع

 فيروس   تفّشي  خالل  تالمستشفيا   لداخ  العالج  حاالت  وانخفاض  اللبنانّية  الشرائّية  القّوة  انخفاض  إضافة  إلى -

  وباء   بسبب%  50  بنسبة  األطّباء  دخل  انخفض  وكدوٍل أخرى،.  األطّباء  دخل  في  ملحوظ  انخفاض  إلى   -كورونا

 إلى   1500  من)  اللبنانّية  الليرة  قيمة  مصحوبا  بخفض  كان  االنخفاض  أّن هذا  ببوبس   ،لبنان  في  أنّه  غير  37. كورونا

كثر  إلى  يصل  الشرائّية  القّوة  في  المتوّقعة  ّي الخسارةفإّن إجمال ميركيّ(،  ألا  الدوالر   مقابل  ليرة  7500  %. 80  من  أ

  مؤّقتة   إجازات  ُمن حوا  أو   ريح ستال  أو   الرواتب   لتقليص  التمريض  طاقم  أفراد  من  العديد  األسباب، تعرَّض  لنفس

  في  أفضل  وظائف  وتأمين  دبالال  مغادرة  يف   التمريض  طاقم  وأفراد  األطّباء  من  كثير  هذا، يفكّر  بناء  على   38. أجر  بال

كث   تقّدم  الماضي  يوليو/تّموز  ومنذ.  أخرى  أماكن أ كثر   طبيب   300  من  ررسمّيا    طاقم  أفراد   من  200  من   وأ

 39. الخارج في  العمل أجل من وظائفهم لترك بطلبات األطّباء نقابة ى ل وإ مستشفياتهم إلى  التمريض

 
  https://www.who.int/data/gho.[اإللكترونيّ: الموقع على ]متاح 2020الصحّيّ العالميّ   المرصد. العالمّية الصحّة مةمنّظ  36

37 Fair Health. Healthcare Professionals and the Impact of COVID-19 - A Comparative Study of Revenue and Utilization - A 

FAIR Health Brief. 2020 May 12, 2020 [Available from: fairhealth.org/]. 
38 Deeb SE. Crisis hits Lebanon’s hospitals, among the best in Mideast. Associated Press. 2020 July 22, 2020. 
39 . Lewis E. Lebanon hospitals under threat as doctors and nurses emigrate The National. 2020 September 14 2020. 

https://www.who.int/data/gho
https://s3.amazonaws.com/media2.fairhealth.org/brief/asset/Healthcare%20Professionals%20and%20the%20Impact%20of%20COVID-19%20-%20A%20Comparative%20Study%20of%20Revenue%20and%20Utilization%20-%20A%20FAIR%20Health%20Brief.pdf
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 ةالطّبيّ  والمستلَزمات  األدوية قطاع

تتركّز  2614  نانبل  في  هناك لـ  40. لبنان  جبل  منطقة  في  منها  العظمى  الغالبّية  صيدلّية،    مصانع   بةنقا"وَوفقا  

ر  في  األدوية  مليون   139  ، منها2019أميركيّ عام    دوالر  مليار  1.98  اللبنانّي بنحو  األدوية  سوق  حجم  لبنان"، ُيقدَّ

 41. المحلّّية  األدوية اعةنص  حّصة لمثّ تُ ( السوق إجمالّي حجم % من7أميركيّ ) دوالر

كتوبر/األّول  تشرين  منذ المواّد    ذلك  في  بما )  الدوائّية  لمنتجاتلمالّي لالدعَم ا  لبنان  مصرف  ، ُيقدِّم2019عام    أ

  األجنبّية   العمالت  من%  85  توفير  خالل  من  المحلّّية(، وذلك  الدوائّية  الصناعات  في  تدخل  تي لا  األّولّية  الطّبّية

المعمول  الصرف  عربس  األدوية  ادالستير   ةزمالال إلى   42.السابق  في  به  الرسميّ   القائمة  واآللّية  الهيكل  إضافة  

ا رَ ااستقر   اإلجراءات  هذه  أْن تضَمن   المفترض  من  األدوية، كان  لتسعير  لفعلاب  للمستهلكين  بالنسبة  ألسعار 

العمل األسواقنّ أ   بَيد.  والصيادلة  للمستور دين  بالنسبة  واستمراريَّة  في  شهدت  المحلّّية      منذ   األدوية  نقصا  

كورونا،    فيروس  تفّشي  بسبب  اإلمدادات  لسسال  واجهتها  التي  االضطرابات  عالوة  على .  2020  يونيو/حزيران

  تهريب :  بينها  ومعالجتها، من  عليها  السيطرة  الممكن  من  النقص، كان  هذا  في  ىرأخ  محلّّية  عوامل  عّدة  أسهمت

  تحّسبا  لزيادة   األدوية  تخزين  إلى   المحلّّية  المستوَدعات  وأصحاب  المرضى  وتوّجهد،  البال  خارج  ةالمدعوم  األدوية

  الموافقة   على   ل للحصوال  وقتا  طوي   تتطلّب  األدوية   آلّية  الستيراد  لبنان  مصرف   مستقبل، وفْرضلا  في  األسعار

آخر   وثَّمة  43،44. االعتمادات  وفتح م  سبب   وُيسه  معلَن،  ف رئيس  كلبش  غيُر  وهو  تفاُقم   ييّ    التعارض   األزمة، 

 . العاّمة الصّحة ووزارة المستور دين بين التسعير هياكل في المحتَمل

  التي  الصيدلّيات  أّن عدد"  لبنان  لةداصي  نقابة"  المرضى، أعلنت  إلى   األدوية  ووصول  التوزيع   بعملّية  يتعلّق  افيم

دة  أخرى  دلّيةيص  800  وجود  اآلن، مع  حّتى  صيدلّية  200  تخّطى  أبوابَها  أقفلت  45. نفسه  المصير  بمالقاة  ُمهدَّ

 العام  خالل  الصيدلّيات  هذه  بها  ُمن َيت   التي  سائرلخوا   األرباح  في  الكبير   االنخفاض  إلى   ذلك  في  السبب   وُيعَزى

إذ بهامش  المستحضرات  تبيع   لبنان  في  دلّياتصيلاإّن    الحالّي.  كاألدوية،    وزارة   ده تحدِّ   ثابت   ربح  الصيدالنّية، 

وَوفقا  لسعر  ةصحّ ال انخفضت  الليرة  قيمة  انخفاض  ومع.  المدعوم  الصرف  العاّمة،   الفعلّية  القيمة  اللبنانّية، 

 
اإللكترونيّ:  الموقع على متاح[. 2020 يونيو/حزيران في مقتبس] 2020[. اإلنترنت على اإللكترونّية   النسخة] الصيدلّيات دليل.  40

.cies.phphttps://opl.org.lb/pharma 

... جودة  الدواء. "األخبار جريدة 41  . 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 14". بأسعارٍ تنافسّية عالمّية  اللبنانيّ

 . 2019  نوفمبر/الثاني تشرين 26. 535 وسيط تعميم. لبنان مصرف 42

 . 2020 يوليو/تموز  10 األخبار يدةمستمرّ". جر  األدوية انقطاع مسلسل: والكارتيل المصرف  ةرحم تحت اللبنانّيون. "حمية راجانا 43

 . األناضول وكالة(" تقرير ) االقتصاديّة األزمة مرمى اللبنانيّ في األدوية قطاع. "الصنهاوي حسيني 44

 . راألخبا  جريدة. 2020 يونيو/حزيران 6". باإلقفال مهّددة صيدلّية  1000. "صوايا رضا 45

https://opl.org.lb/pharmacies.php
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في  تاالصيدليّ   شهدت  حين  في.  األدوية  بيع  من  للصيدلّيات  الثابت   الربح  لهامش انخفاضا    مبيعات   أيضا  

 . الصيدلّيات من العديد إفالس هي ئّيةالنها جةنتي وال. المنتجات هذه تكلفة ارتفاع نظرا  إلى  الكمالّيات

 الطّبّية   أّن المعّدات  لبنان؛ غير  إلى   وساتوالمغر  الطّبّية  المستلَزمات  استيراد  تنّظم  مماثلة  دعم  سياسة  ثَّمة

ن.  السياسة  هذه  يف   مشمولة  غير  الصيانة  وقطع فإّن استيراد  وم   ، يتوّقف  جديدة  معّداتأيّ    ثَمَّ   على   حالّيا  

  تزال   ما  الُمقدَّمة  الطّبّية  للخدمات  الحالّية  أّن األسعار  وبما.  السوداء  السوق  من  األجنبّية  العمالت  ينتأم  كانّيةمإ

كتوبر  /األّول  تشرين  قبل  ما  مستويات  عند   لشراء   حافز  يذكَر  الصّحّية  تا مالخد  مقدِّمي  لدى  ، فليس2019أ

 .الراهن الوقت في طّبّية معّداتأيّ 

 ماً للمضّي قد   حلول اقتراح

  ّية الصّح   الرعاية  نظام  ركائز   مختل ف  عبئا  ثقيال  على   الماضية  السنوات  خالل  السوريّين  الالجئين  فرَض تدّفق

كز  اللبنانيّ، بدءا  من  كز   ى ل وصوال  إ  األّولّية   الصّحّية  الرعاية  مرا   الرعاية   قطاع   يقع  فيما  46. المتخّصصة   الرعاية   مرا

كورونا،    فيروس  تفّشي  عن  الناجمة  العواقب  اقتصاديّة، فضال  عن  عوامل  ثالثة  ةوطأ  ا  تحتاللبنانّي حاليّ   الصّحّية

إجراءات2للمرضى،    ةائيّ الشر   القّوة  تراُجع(  1:  في  تتمّثل   العملة   قيمة  ( تخفيض3األموال،    رؤوس  مراقبة  ( 

 القطاع  هذا  على   والاألم  رؤوس  ةمراقب   إجراءات  أثر  حّدة  من  للتخفيف  لبنان  مصرف  تدخّل  من  بالرغمو.  اللبنانّية 

 مؤخّرا  عن   صدر  الذي  اإلعالن  ضوء  ملّحة، خاّصة  في  مسألة  وهذه.  أشمل  خّطة  وضع  يتطلّب  تحديدا ، فإّن األمر

االحتياطيّ    نزول  ، لمنع2020نوفمبر  /الثاني   نير تش  بحلول  الدعم  أشكال  جميع  سُيوق ف  بأنّه  لبنان  مصرف

كُل بعد  جنبيّ. ألا النقد من  إجمالّي احتياطّياته تآ

  ة سلبيّ   عواقَب   -التقّشف  تدابير   كجزٍء من-  الصّحّية   الرعاية   على   أّن لخفض  اإلنفاق   األخرى  الدول  تجارب  أظهرت

له  وتبيَّن  47، العاّمة  الصّحة  على   خطيرة كبر  أّن  أ باألزمات   الصّحّية  الرعاية  إلى   الوصول  على   تأثيرا    مقارنة  

 ممّثلي   وبين  العاّمة  الصّحة  وزارة  بين  مشتَركة  استجابة  خّطة  وضع  ، يجبطلَقالمن  هذا  نوم    48. ذاتها   االقتصاديّة

  في   الخّطة  هذه  أهداف  أْن تتمّثل   ويجب.  المعنّية  األخرى  وزاراتلا  وممّثلي   الصّحّية  القطاعات  أعضاء  مختلف

  الركود   فترة  خالل  الصّحّية  يةالرعا  قطاع  إليها، ودعم  الوصول  يسهل  التي  الصّحّية  الرعاية  خدمات  فيروت  ضمان

 . جديدة  استقرار حالة إلى  الوصول انتظار الحاّد، في

 
46 Dumit NY, Honein-AbouHaidar G. The Impact of the Syrian Refugee Crisis on Nurses and the Healthcare System in 

Lebanon: A Qualitative Exploratory Study. J Nurs Scholarsh. 2019;51(3):289-98. 
47 Quaglio G, Karapiperis T, Van Woensel L, Arnold E, McDaid D. Austerity and health in Europe. Health Policy. 2013;113(1-

2):13-9. 
48 Stuckler D, Reeves A, Loopstra R, Karanikolos M, McKee M. Austerity and health: the impact in the UK and Europe. Eur 

J Public Health. 2017;27(suppl_4):18-21. 
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عمل  هنا  نُقدِّم   الرعاية   خدمات  جودة  على   الحفاظ  مع  النفقات   تقليل  اسأس  على   المشكلة  لمعالجة  إطاَر 

 . الصّحّية الرعاية قطاع مقّومات عمل مواصلة أجل من مالّية حلول إلى  ةف الصّحّية، باإلضا

يؤثّر  التكاليف  واحتواء  الصّحّية  النفقات  فضلخ  ينبغي  ال حال  أْن  ظّل    ففي.  الجودة  على   األحوال  من  بأيّ 

ومعالمتاحة  الموارد  محدوديّة ال  هو  ما  أفضل  المرضى  منح  ضرورة  ،  من   متاح،    استراتيجّيات   وضع  بّد 

  على   مرَضّية  حالة   لكلّ مخّصصة    تكون  الصّحّية  الرعاية  تكاليف  إدارة  في  تعاُون  خّطة  اعتماد  لتسهيل  وسياسات

َدة بين  ح  يجمع   شأنه  من  وهذا.  المنّظمات  ومشتركة   والع  القطاَعين  في  المستشفيات  أْن  ووزارة الخاّص    اّم 

 السياسات   وتوجيه  الجهود  تنسيق  أجل  نمالمرضى،    حقوق  عن  الدفاع  جماعات  العاّمة، فضال  عن  الصّحة

 . صّحّيةلا الرعاية تخدما تحسين أجل من الموارد  وتخصيص

والمرضى  األكثر  المرضى)  المرضى  فئات  لبعض   األولويّة  إعطاء  ضرورة  من  الرغم  على  ع المتوق  ضعفا ، 

أليّ    الصّحّية  الرعاية  مي تقد  عن  التخلّي   عدم  الصّحّية...(، فيجب  الرعاية  قطاع  في  العاملين   رضىوالم،  شفاؤهم

أْن تدر س  ولذلك، ال.  وحدها  المالّية  القيود  بسبب  مريض   عواقَب هذه  القرارات  باتّخاذ  منوطة  أيُّة عملّية  بّد 

  أولويّاتها   في  وتأخذ  اإلنصاف  الفرد، وأْن تكفل  على   دتعو   التي  الفوائد  قدرٍ من  أقَصى  الُمّتخذة، وأْن تحّقق  القرارات

  البلدان  من  المكتسبة  تُعّد الخبرة  49(.فقط  الفرد  وليس)  بالقرارات  المتأثّرين  من   أوسعٍت افئ  تجاه  العواقب

على   مماثلة  لتغييرات  خضعت  التي واضحا   مثل  مؤّشرا     صانعي   توجيه  على   ستساعد  العملّية  هذه  أّن 

 50.الجمهور أمام الشفافية قلقهم، وضمان من  الصعبة، والتخفيف القرارات اذاتّخ في السياسات

 ومؤّسسات  المرضى  يتكّبدها  التي  تكاليفلا  خفض  شأنها  من  تدابير  التّخاذ  جهود  بذل  مماثل، ينبغي  نحو  على 

  لخفض  ّيدةأهدافا  ج  أْن تكون   يمكن   التي  المجاالت  بعض  الصدد، نقترح  هذا  وفي.  حدٍّ ممكن  أقصى  إلى  التمويل

 . النفقات

 والطارئة   األّولّية الصّحّية الرعاية خدمات تعزيز

كز  انتشار  من  الرغم  على    البالد، فإنّها   أنحاء  مختلف  في  العاّمة  الصّحة  لوزارة  التابعة   األّولّية  الصّحّية  الرعاية  مرا

 على   يتعيَّن  يزال  فما.  يةخبر الم  والخدمات  التشخيصيّ األساسّية  التصوير   أجهزة  تحوي  متطّورة، وال  غير  تزال  ما

يَّما  تشخيصّية، وال  فحوصاتأيّ    إجراء  إلى   احتاجوا  إذا  ةياعالر  لطلب  المستشفيات  إلى  التوّجه  المرضى  في   س 

كز  أْن تساعد  يمكن.  الطوارئ  حاالت الطّبّية،   الخدمات  على  الحصول  فرص زيادة  في  األّولّية  الصّحّية  الرعاية  مرا

والسيطر   وتحسين وخفض  على   ةالصّحة،  من  األمراض،    ق حَ تُل  التي  المفر طة  الرسوم  منع  خالل  التكاليف، 

 
49 Felzmann H. Utilitarianism as an Approach to Ethical Decision Making in Health Care. Key Concepts and Issues in 

Nursing Ethics2017. p. 29-41. 
50 Brall C, Schroder-Back P, Porz R, Tahzib F, Brand H. Ethics, health policy-making and the economic crisis: a qualitative 

interview study with European policy-makers. Int J Equity Health. 2019;18(1):144. 
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تلّقي   المستشفيات، وبذلك  بفواتير   المرضى  إليه  يلجأ  الذي  األخير  المالذ  هو  المستشفيات  في  العالج  يظّل 

. التكلفة  حيث  من  ةاألّوليّ   الرعاية  إلى   التحّول  فعالّية  مدى  المجال  هذا  في  األبحاث  تدعم.  فعال    إليها  المحتاجون

  الصّحّية  الرعاية نظام السوفيّتيّ، اعتمد االتّحاد انهيار  قبتعأ التي  االقتصاديّة األزمة المثال، خالل سبيل فعلى 

  أّن خدمات   ومع.  األّولّية  الصّحّية  الرعاية  خدمات   لتقديم  المخّصصة  المحلّّية  العيادات  كبيرا  على اعتمادا     كوبا  في

  نظام   عن  للغاية  نيضرا  الكوبّيون  األزمة، كان  بسبب  بشّدة  تأثّرت  قد  والمتخّصصة  الثانويّة  الصّحّية  الرعاية

 تساهم   وطّب األسرة   األّولّية  الصّحّية  الرعاية  خدمات  تأّن مقوِّما  اساتر د  أظهرت  وقد  51. األّولّية  الصّحّية  الرعاية

إلى   انخفاض  وفي   أفضل  صّحّية   نتائج  تحقيق   في  بالفعل   في   والعالج  الموارد  استخدام  قلّة  نبجا  التكاليف، 

ن  52. المستشفيات ، فإّن أ   وم   شبكة   توسيع  في  اراالستثم  زيادة  هو   المجال  هذا  لتطوير  الضروريّة  المسارات   دحثَمَّ

كز  الرعاية   خدمات  لتوفير  تطويره  يمكن  أيّ منها  المحتاجة، ودراسة  المناطق  لتشمل  األّولّية  الصّحّية  الرعاية  مرا

ال  التشخيصيّ. ويلزم  التصوير  وأجهزة  بالمختبرات  ئة، وتزويدهطار وال  العاجلة   هذه   ربط  إمكانّية  في  ث حب أيضا  

كز كز  المستشفيات  غرار  على )  المجاو رة  بالَمرافق  المرا .  الطّبّية   واإلحاالت  الفحوصات  إلجراء(  التشخيصّية  والمرا

كز  إلى  المستشفيات  من  الصّحّية  الرعاية  نقل  عملّية  تُمّثل  الدخول  إعادة  الحدِّ من  األّولّية، فضال  عن  رعايةلا  مرا

بالغة  بالمناقشة  نتناولها  تيلا)  المستشفيات   إلى  أهّمّية     لعالج  المستشفيات  ردموا  ى لع  للحفاظ  الحقا (، 

 . اإلصابة حاالت عدد ظّل ارتفاع في كورونا بفيروس المصابين المرضى

 المرضى  ادخال  إعادة دون الحيلولة

  الرعاية   ّقيهلت  من  وجيزة  مّدة  بعد  التشخيص  لنفس  للمستشفى  المريض  رجوع  لدخولا  إعادة  بعملّية  ُيقصد

 عبئا  كبيرا  على   العملّية  هذه  تُضيف.  التشخيص  هذا  عن  ناتج  ضر ع  بسبب  منها، أو  وخروجه  األّولّية  الصّحّية

  أميركّية   واليات  عّدة  ى عل  اشتملت  سكّانّية  دراسة  في.  النفقات  وارتفاع  األعراض  تفاقم  ناحية  من  المرضى

كثر  همدخالا  أُعيد  الذين   مرضى لا  تكّبدها  التي  السنويّة  التكلفة  مختلفة، كانت   دها تكبّ   التي  التكلفة  ضعف  من  أ

 مرتبطا  ارتباطا  وثيقا  بمعّدل  الدراسة  هذه  في  المزمنة  الطّبّية  الحاالت  عدد  وكان.  همادخال  ُيعاد  لم  الذين  المرضى

المرضى  كان  .المرضى  ادخال  إعادة كثر  هم  القلب  فشل  من  يعانون  الذين  أيضا     ة إلعاد  احتماال    المرضى  أ

 من   خروجهم  بعد  للمرضى  المالئمة  الرعاية  إّن توفيرب، فالقل  فشل  مرضى  حالة  استعرضنا  ما  إذا  53.همادخال

  ولية األ  ةّحيّ الص  الرعاية  مقدِّمي  أحد  مع  متابعة  إجراء  على  والتشجيع  القلب  فشل  عيادات  قبل  من  المستشفى

 مرضى  ادخال  إعادة  دون  أْن تَُحول  يمكن  التي  تاء اإلجرا  من  الكافي، هي  بالشكل  المرضى  توعية  من  والتأكّد

 
51 Nayeri K, López-Pardo CM. ECONOMIC CRISIS AND ACCESS TO CARE: CUBA'S HEALTH CARE SYSTEM SINCE THE 

COLLAPSE OF THE SOVIET UNION. International Journal of Health Services. 2005;35(4):797-816. 
52 Sans-Corrales M, Pujol-Ribera E, Gene-Badia J, Pasarin-Rua MI, Iglesias-Perez B, Casajuana-Brunet J. Family medicine 

attributes related to satisfaction, health and costs. Fam Pract. 2006;23(3):308-16. 
53 Friedman B, Basu J. The rate and cost of hospital readmissions for preventable conditions. Med Care Res Rev. 

2004;61(2):225-40. 



 

اللبنانيّ  الصّحّية الرعاية قطاع إنقاذ             16 

 

يؤّدي  ويمكن  54.قلبيّ ل ا  الفشل  ادخال   إعادة  حاالت  تقليص  إلى   الثالث  النقاط  هذه  في  سياسات  وضع  أْن 

 . الصّحّية  التكاليف  تغّطي  التي  والهيئات  والمرضى  مةالحكو  تتكّبدها  التي  اإلضافّية  المصاريف  وتقليل  المرضى

 بعد  عن التطبيب / يّ الطّب االٍلكترون 

  االتّصال   تكنولوجيا  وأدوات  وسائل  باستخدام   المرضى  وعالج  تشخيص  أو-  الطّب اإللكترونّي   أْن يساعد  يمكن

 بعض  وجود  من  بالرغم  نة،مزم  أمراض  من  يعانون  لمن   الُمقدَّمة  الصّحّية  الرعاية  جودة  تحسين  في   -بُعد  عن

  انات يب   حماية  من  للتأكّد  القانونّية   واألطر  التوجيهّية  ئدالمبا  تحديد  شأنها  من  جهود   بذل  ويجب.  المساوئ

  خالل   55. سجاّلتهم  إلى   الوصول   يحّق لها  التي  الجهات  على   المرضى  أيضا  موافقة  كافية، وتستلزم  حماية  المرضى

 ". نتر تن اإل عبر الطّبّية المعاينة" إجراءب  فيه بيانا  تسمح األطّباء نقابة تلبنان، أصدر في كورونا فيروس انتشار

الالتنظي  اإلطار  إلى   يفتقد  البيان  لكّن هذا  والتكاليف   المفروضة  القيود  بينها  من  تحّديات  عّدة  يتناول  ذيميّ 

التسريع.  القانونّية   الطّبّية  والجوانب أّن    العاّمة   الصّحة  وزارة  مع  بالتنسيق  المسائل  هذه  معالجة  في  علما  

  المجيء   تادواعا  الذي  أيضا  للمرضى  وحسب، وإنما  المحلّّيين  ضىر ملل  جّيدة  فرصة  يوّفر   اللبنانّي ال  والبرلمان

  الطّب اإللكترونّي جزءا  من   أصبح  ما  وإذا.  الخصوص  وجه  على   لبنان  في  الصّحّية  الرعاية  لتلّقي  مجاورة  بلدان  من

باإلضافة  في  الصّحّية  الرعاية  نظام   العاّمة التحتية    ةينالب  تناول   واألخالقّية، يجب  القانونّية  الجوانب  إلى   لبنان، 

التحتية    إلى   لبنان  البيانات، يفتقر  لنقل  المحدودة  لكهربائّي والَسعةا  التيار  انقطاع   أيضا . بسبب   الالزمة البنية 

  هذه  إلى   الوصول  إمكانّية  إلى   المحرومة  اطقمنال  ونظرا  الفتقار.  عليها  االعتماد  يمكن  بصورة  الخدمة  تلك  لتقديم

  حّققت   والتي  الهاتف  على   تنزيلها  كنمي  التي  االستخدام  سهلة  الصّحّية  التطبيقات  إلى   ءاللجو  التكنولوجيا، يمكن

 بُعد   عن  تقييم  اإللكترونّي أيضا  إلجراءالطّب    استخدام  يمكن  56.العالم  حول  الدخل  منخفضة  البلدان  نجاحا  في

  في   الرعاية   تلّقي  أو  اربتخاال   إجراء  إلى   يحتاج  المريض  كان  إذا  ما  وتحديد  كورونا  بفيروس  اإلصابة  ألعراض

 . الصّحّية الرعاية قطاع في والعاملين للمجتمع مخالطته تقليل مع المستشفى

 بالمستشفيات  العالج تكاليف خفض

إّن    إذ  .والمغروسات  57األدوية   أسعار  إلى   اللبنانّية  المستشفيات  في  الباهظة  العالج  تكاليف  من  كبير  جزء  يرجع

ذلك،    إلى   االقتصاديّ. إضافة  الوضع   في  نللبنا  المماثلة  األخرى  البلدان  في  منها  أعلى   لبنان  في  المغروسات  أسعار

 
54 McClintock S, Mose R, Smith LF. Strategies for Reducing the Hospital Readmission Rates of Heart Failure Patients. The 

Journal for Nurse Practitioners. 2014;10(6):430-3. 
55 Nielsen JC, Kautzner J, Casado-Arroyo R, Burri H, Callens S, Cowie MR, et al. Remote monitoring of cardiac implanted 

electronic devices: legal requirements and ethical principles - ESC Regulatory Affairs Committee/EHRA joint task force 

report. EP Europace. 2020. 
56 Barnes D. Telemedicine in Developing Countries. Borgen Magazine. 2020 May 15, 2020. 
57 Abdo RR, Abboud HM, Salameh PG, Jomaa NA, Rizk RG, Hosseini HH. Direct Medical Cost of Hospitalization for Acute 

Stroke in Lebanon: A Prospective Incidence-Based Multicenter Cost-of-Illness Study. Inquiry. 2018;55:46958018792975. 
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 السوداء   السوق  في  ؤمنتُ %  15  لتتبقى  ،المغروسات  العملة األجنبية الستيراد%  85  بنسبة  لبنان  مصرف  يدعم

  100المغروسة    عرّن سأ  افترضنا  إذا  الواحد، وبالتالي   الدوالر  مقابل  لبنانّية  ليرة  7500  إلى   يصل  صرف  بسعر

  السوق   في   الصرف  وفقا  لسعر  هاالرسميّ( فإّن سعر  الصرف  بسعر  لبنانّية   ليرة  ألف  150أميركيّ )أْي    دوالر

 . الليرة سعر في% 60 قدرها  إجمالّية  بزيادة لبنانّية ليرة ألف 240 سيكون السوداء

  ض بع   أسعار  الهنديّة، كانت  التجربة   في  58. دالهن  في  الناجحة  بالقصص  مثال  االقتداء  يمكن  التكاليف  هذه  ولخفض

  وذلك   مواطنينلل  مناسبة  سعريّة  فئات  الحكومة  واستجابة  لذلك، حدَّدت.  حدٍّ كبير  إلى   مبالغا  فيها  المغروسات

لبنان، لكّن   في  مماثلة  دراسة  إجراء  يتم  لم.  لمحلّّيةا  األسواق   في  الربح  هوامش  تحسين  خالل  رئيسيّ من  بشكل

 مشكلة  وجود  إلى   تشير(  األخرى  بالبلدان  مقارنة  لبنان  في  ةالصناعيّ   األطراف  أسعار  ارتفاع   فيّثلة  متم)  الدالئل

أّن   تجاريّ، فضال  عن  منظور  جّيدة، ولكْن من  جودة  بمعايير   لبنان  في  األدوية  بالمثل، تُستورد.  الجانب  هذا  في

تركيبات   ّفرتتو.  األسعار  خفض  أجل  من  بالمساومة  تسمح  ال  الحالّية  المعايير   لعنصر   كثيرة  دوائّية  مثال  

  هذه   طرح  أفضل، وسيؤّدي  بأسعار  دوائّية  تركيبات  شراء  أجل  من  التفاوض  لبنان  على   يجب  ولهذا.  ألستاتينا

  أسعارهم   خفض  على   األخرى   المصّنعة  ركاتالش  من  المستور دين  إرغام  إلى   السوق  في  األسعار  جّيدة  األدوية

 . أفضل صورةب  المنافسة لهم يتسّنى حّتى

يدّل  59. فيها ومبالغ مضخَّمة المستشفيات بعض أّن فواتير األسبق  العاّمة ّحةصال  وزير آخر، صرَّح صعيد على 

  العالج   وطريقة  فىبالمستش  العالج  تلّقي  قرار  من  حالّيا  للتحّقق   به  المعمول  النظام  تعزيز  ضرورة  على   هذا

 المستشفيات   فواتير   في  المبالغة   تبرهن.  االحتيال   اتعمليّ   وتقليل  الجشعة   لألرباححٍد    لوضع  المعتمدة، وذلك

 الذي  الصّحّية  الرعاية  أسواق  في   الفائض  حجم  أيضا  في  رؤيتهما  يمكن  اللَذين  واالحتيال   الفساد  وجود  على 

  الوصول   وإمكانّية  والشفافية  بالمساءلة  تسمح  التي  القوانين  ظّل غياب  له، في  مثيل  ال  استغالل  على   يشّجع

 .لبنان في االحتيال مكافحة عن الناتج األسعار في لمتوّقعا التخفيض مقدار نعرف ال 60. ماتمعلوال إلى 

الفساد ظاهرة  القطاع  في  لكّن  ويمكن  الصّحيّ    المّتحدة   األمم  برنامج  مكتب  تجربة  من  االستفادة  عالمّية، 

  مرجوة لا  النتائج  ولتحقيق.  جالالم  هذا  في  62"الفساد  مكافحة  لموارد  أوتشتاين  مركز"  وتجربة  لبنان  في  61اإلنمائّي 

 الرعاية   نظام  مداخل  كاّفة  ومعالجة  تناول  ضرورة  إدراك  هي  مركزيّة  الفساد، فإّن أهّم نقطة  مكافحة  عملّية  من

 
58 Wadhera P, Alexander T, Nallamothu BK. India and the Coronary Stent Market: Getting the Price Right. Circulation. 

2017;135(20):1879-81. 
 . 2014 يوليو/ تموز 2. ستشفياتالم فواتير لتدقيق جديدة  آلّية:  فاعور أبو. اإلعالم رةاللبنانّية، وزا الجمهوريّة. لإلعالم الوطنّية الوكالة 59

60 Malak A, Hassan A, Ferdous A. Curbing Financial Corruption in Lebanese Healthcare Sector. Journal of Management 

Info. 2020;7(1):10-5. 
61 Kohler JC. Fighting corruption in the healthcarte sector; Methods, tools and good practices. United Nations 

Development Programme (UNDP). United Nations Development Programme (UNDP) 2011. 
62 U4 Anticorruption Resource Center. Corruption and anti-corruption efforts in the health sector 2020 [Available from: 

https://www.u4.no/topics/health]. 
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  باقي   بدّقة، وفي  بلبنان  الصّحّية  الرعاية   قطاع  في  الكامل  االحتيال  حجم  تحديد  يمكن  ال.  منهجّية  بطريقة  الصّحّية

  إثقال   واالستغالل، دون  االحتيال  لوقف   تبذل  التي  الفّعالة  الجهود  ة وكافّ .  المشكلة  نفس  من  عاني ت  التي  البلدان

المعنّية،    األطراف  كاّفة  اهتماما  متواصال  ومبتكرا  وحازما  لحماية  داع، تتطلّب  بال  الرسمّيين  الرعاية  مقدِّمي  كاهل

 .الرعاية ومقدِّمي والمستشفيات المرضى ذلك في بما

 للمستشفيات ومالّية  ةنقديّ   حلول

 وُيَعّد استمرار .  األخيرة   التحّديات  الرئيسيّ لكثيرٍ من  المحّرك  هي  لبنان  منها  يعاني   التي  النقديّة   شّك أّن األزمة  ال

  من  ُطلب.  األهّمّية  كورونا، أمرا  فائق  ظّل جائحة   في  خاّصةالحرجة،    المرحلة  هذه  خالل  العمل  في  المستشفيات

 يمكن   سنطرحها   التي  والتدابير .  نطاقها  وتوسيع   كورونا  وسرفي  لمصابي   مخّصصة  حداتو   اءإنش  المستشفيات

أيضا     ويساعد.  فيها  العاملين  واألفراد   الالزمة  بالمعّدات  الوحدات  هذه  تجهيز   عملّية  في  المستشفيات  أْن تساعد

  ة ميزانيّ   تتكّون.  مشكالتال  دتحدي  في  باألعلى   المذكورة  المستشفيات  تواجه  التي  العاّم للتحّديات  االستعراض

  اإلمدادات   وبعض   والصيدالنّية   الطّبّية  اإلمدادات  وتكاليف  الموّظفين  رواتب  من  األساس  في  المستشفيات

  مع  بالفعل  وانخفضت  اللبنانّية  يرةبالل  تزال  ما  الموّظفين  رواتبأّن    حين  الرأسمالّي. وفي  واالستثمار  األخرى

  أو   العمل  من  تسريحهم  أو  الرواتب   كلت  خفض  خالل  من  األمر  تشفياالمست  ضاعفت  قيمتها، فقد  انخفاض

 . أجر بال  مؤّقتة إجازات منحهم

  الدعم  حسب  التكلفة  زيادة  في  يساهم   الذي  العملة، األمر  صرف  سعر  تغي ر  آخر، وهو  عنصر  إلى   االنتباه  يجب

 وجهة  ّن لبنانأ  هو  األّول.  النظام  ذاه  في  اعتبارات  لثالثة  اهتمام  إيالء  بدَّ من  ذلك، ال  ومع.  لكلِّ عنصر  مالمقدَّ 

الذين  العالم  أنحاء  جميع  من  المرضى  من  الكثير   ما   وهو)  الصّحّية  الرعاية  تلّقي  أجل  من  إليه  يأتون  العربّي 

ن  بالسياحة  يعرف  في   خّصيصا  للعالج  أتوا  غيُر لبنانّيين  وافدون   هم  المرضى  ثَّم، فإّن كثيرا  من  العالجّية(، وم 

 . الباهظة األخرى والسلع المغروسات تكاليف مختلفة، دفع فقا  لمعاييروإمكانهم،  في المرضى ءهؤاللبنان، و

  ة العالجيّ   السياحة  أجل  من  القادمين  على   هذا  ينطبق.  مختلفة  لمعاييروفقا     اللبنانّيين  غير  معاملة   وعليه، يجب

  المنّظمات  يّط تغ  الذين  الالجئين  ناءاستث  مع  الصّحّية  رعايتهم  تكاليف  لتغطية  الكافي  المال  يمتلكون  الذين

فهو  األمر   أما .  العالجّية  تكاليفهم  معظم  الحكومّية  غير نظام  الثاني،    أو   رقابّية   جهة  على   يشتمل  ال  الدعم  أّن 

  الرقابة   من  نوع  وجود  ضرورة  هو  الثالث  واألمر.  السلع  استخدام  في  إفراط  أو  احتيال  حدوث  عدم  لضمان  تقييمّية

  أرخص   دعم  على   التركيز  المنهار  االقتصاد  على   يجب  المدعومة، إذ  ةيّ التجار   العالمات  أو  اتلشركا  ماهّية  على 

دة لشركات  الدعم تقديم بالضرورة ينبغي وال الفّعالة  األدوية  . متوّفرة األرخص البدائل دامت ما محدَّ

  فائدة   بأسعار  تشفياتللمس  قروض   تقديم  في  النقديّة  المشاكل  لتخفيف  إليه  النظر  يمكن  حلٌّ آخر  يتمّثل  قد

 المعّدات   صيانة  فيها  التشغيلّية، بما  المصروفات  لتغطية  القروض  هذه  أْن تستخدم  يمكن.  للغاية  خفضةنم
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  مثل)  المستشفيات  تتكّبدها   التي  المتغيرة  التكاليف  قائمة  في  البحث  من  األخرى  الحلول  أْن تأتي   يمكن.  الطّبّية

 .المستوى هذا على  ذأْن تُّتخ يمكن التي تخطواال ماهّية ودراسة(  الكهرباء فواتير

الحلول  الواضح   وأخيرا ، من ن  تستمّر مّدة  طويلةأْن    يمكن  سابقا  ال  الواردة   أّن    أْن يكون   ثَّم يجب   للغاية، وم 

 هذه  إلى   أْن ُينظر  يجب.  سبق  فيما  النظر  إعادة  أجل  ة، منواحد  سنة  وتستغرق  تجاوزها  يمكن  ال  فترة  هناك

ويمكن  استقرار  فتستهد(  إجراءات)  حزمة  صفهابو   الحلول ببعض  ربطها  القطاع،  مثالّيا    االشتراطات   ربطا  

  الغالب  في  ليست  أّن هذه  الجميع  واضحا  أمام  أْن يكون  ويجب.  العاملين  تسريح  من   مزيد  حدوث  عدم  لضمان

 الهيكلّية   كلاللمش  الكلّّية  الحلول  تظاران  في  معلّقة  كورونا، وأنّها  أزمة  أْن تمّر موجة  إلى   انتقالّية(  تإجراءا)  إالّ 

 . البالد تواجه التي والمالّية النقديّة

مي دعم   الصّحّية   الرعاية مقدِّ

  أطّباء   نقابة  عت، شر2020يوليو  /تموز  في.  الصّحّية  الرعاية  مقدِّمي  لمساعدة  تعديالت  أيضا  لحدوث  حاجة  ثَّمة

  التأمين  وكاالت  إلى   طلب  قديمت  في  وشرعت  63%،30بة  بنس  الطّبّية  المعاينات  بدل  على   زيادة  إدخال  في  لبنان

  سعر   العملّيات، استنادا  إلى   إلجراء  األطّباء  عليه  يحصل  األساسيّ الذي  األجر  زيادة  أجل  والخاّصة؛ من  الحكومّية

نادا   است  األجور  جميع  تحديد  إعادة  لبنان  أطّباء  نقابة  أْن درَست   بعد  لتعديلا  هذا  جاء.  السوداء  السوق  في  الدوالر

  سعر   لتحديد  شائعة  بصورة   مهااستخدا  يجري  التي  الصرف  سعر  لتحديد  اإللكترونّية  المنّصة  هأوردت  ما  إلى 

  تعديل   إلى   يسيؤدّ   هذا  الثاني، كان  الخيار  تنفيذ  حال  وفي.  الراهن  الوقت  في  بلبنان  السوداء  السوق   في  الصرف

كبر  كبر عقبة  أنّه  على  إليه سُينظر كان أ  في  األطّباء  نقابة تعّهدت وقد.  ّحّيةصال الرعاية على  صولالح أمام  بكثير أ

 . فصلّية دوريّة بصفة بالكامل المخّطط في النظر بإعادة لبنان

نالحالّية  العمل  عقود  لشروط  والممرِّضين  الممرِّضات  أجور  اآلخر، تخضع  الجانب  على    وضع   من  ثَّم تعاني   ، وم 

  والرواتب   الرتب  سلسلة  تصدر  لبنان  في  نيوالممرِّض  ممرِّضاتال  ةأّن نقاب  مع.  التفاوض  صعيد  على   اتؤم  غير

  المستشفيات   ، فإّن أغلب2018أبريل  /نيسان  في  ورواتب  رتب  سلسلة  أحدث  ظّل إصدار  سنوات، وفي  ثالثكلَّ  

 عن   التمريض  مهنة  ينظم  الذي  القانون  تعديل  إلى   حاجة  توجد.  يئةالس  المالّية  أوضاعها  بسبب  لها  تمتثل  لم

بالتعاُون  حاالسم  أجل  رلمان؛ منالب  طريق  بإلزام  الصّحة   وزارة  مع  للنقابة،   وأصحاب   المستشفيات  العاّمة، 

  والممرِّضين  الممرِّضات  تشغيل  استمرار  بضمان  آخر  إجراء  ويقضي.  والرواتب  الرتب  لسلسلة  باالمتثال  العمل

إّن   ذإ.  العاملين  تسريح  فبوق  المالّي للمستشفيات  الدعم  ربط  تتضّمن  متنّوعة  خطوات  مجموعة  خالل  نم

الصّحيّ    التأمين  بتغطية  وعائالتهم  هم  أيضا  تمّتعهم  تضَمن   والممرِّضين  الممرِّضات  تشغيل  استمرار  ضمانة

كورونا، فإّن عديدا     فيروس  وطأة  حتت  نعيش  ذلك، بينما  على   االجتماعيّ. عالوة  الوطنيّ للضمان  الصندوق  من

 
 .2020 يوليو/تموز  8الطّبّية،  لمعايناتا لبدل الحّد األدنى  قيمة تعديل تقرِّر األطّباء نقابة 63
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ولذادللع  عرضة  يكونون  أو  بونيصا  والممرِّضين  الممرِّضات  من   الحجر   في  البقاء  ومنهم  منهن  ُيطلب  وى، 

 البشريّة  للموارد  المستشفيات  عدَم فقدان  األعلى   في  الوار د  المخّطط  خالل  العمُل من  يضمن  الصّحيّ. لذلك

  ب الرت   سلسلة  على   تعديالت  إدخال  في  البدء  يمكن.  كورونا   فيروس  تفّشي  ضد  معركتها  الستمرار   الضروريّة

 .للمستشفيات بالنسبة تنّبؤقابال  لل الموقف صيريأْن  بمجّرد لرواتبوا

 الصيدالنّية الصناعات

الحاليّ   الوقت  في  الصناعة  وتعمل  64. السوق  حّصة  من%  10  أقّل من  الصيدالنّية  المحلّّي للصناعات  اإلنتاج  يمّثل

 والمستلزمات  ةيّ الصيدالن  وارداتال  ىالراهن، تُعف  الوقت  وفي.  النقابة   بحسب  طاقتها، وذلك  من%  50  بمعّدل

  األدوية  من كبيرة مجموعة توّفر في هذا ساعد 65%.5  بمعّدل جمركّية لرسوم إالّ  تخضع  وال الضريبة من الطّبّية

  األخرى، ليست   البالد  في  الوضع   عكس  ٍت. فعلى موا  غير  وضع  المحلّّي في  اإلنتاج  ترك  منخفضة، لكّنه  بأسعار

المثال،    سبيل  فعلى .  الصادرات  صعيد  على   ميزة  اللبنانّية  الصناعة  حنتم   صيدالنّيةال  ةالتجار   في  سياسات  هناك

. البالد  من  عديد  مع  الحرّة  التجارة  اتّفاقّيات  من  االستفادة  طريق  عن  الصيدالنّية  صادراتهما  67ومصر  66األردن  زاد

 واضحة  أهداف ذات  تكونأنْ  ى السوقّية، عل حصتها  زيادة أجل من للصناعة موجَّهة لخّطة ماّسة اجةح وهناك

  تقليل   إلى   ترمي  أطول  أهداٍف بمدى  اللبنانّيين، وذات  للمرضى  الملّحة  االحتياجات  تلبية  إلى   ترمي  األجل  قصيرة 

رة، بل  األجنبّية  العملة  كّمّية   تقليل  على   ذلك  وراء   من  القصد  يقتصر  الواردات، وأالّ   على   االعتماد ويمتّد   المصدَّ

  طريق   التجاريّ. يكمن  الحساب  إلى   التوازن  إعادة  في  المساعدة  على  ادرةق  تكون  كي  ةالصناع  هذه  دعم   إلى 

 جانب   من  التزام  الصناعة، ويعقبه  هذه  الحتياجات  عميق  استيعاب  وجود  في  المسعى  هذا  إنجاز  نحو  التقّدم

أْن   هشأن  من  لذيا  التشريعات؛ األمر  هذه  االحتياجات، وتطبيق  هذه  تلّبي  تشريعات  ريربتم  والبرلمان  الحكومة

يجب  أمثل  في.  القطاع  هذا  إلى   ويجذبها   االستثمارات  يشّجع تتضّمن  األحوال،  إجراء   الخّطة  هذه  أْن    أيضا  

ب  وعلى .  الخطوات  هذه  ستخلقها  التي  الوظائف  عدد  توضح  التي   الحسابّية  العملّيات  من   القدر  نفسصعيٍد 

  المستهلكين   كلٍّ من  محلّّيا ، بين  المنتجة  ألدويةا  جودة  في  ةالثق لزيادة  روريّةالض  الخطوات   األهّمّية، فإّن جميع

ستكون البنية  المعلوم  من.  مهّمة  واألطّباء،  وتنفيذيّ   من  الثقة  لبناء  الالزمة  التحتّية  أّن  تنظيميّ  مستوى  

  منّظمة   يهاتنّص عل  التي"  الجّيدة  التصنيعّية   الممارسات"  معتَمدة  لتطبيق  انعالمص  أّن جميع  موجودة ؛ نظرا  إلى 

من  الصّحة ولكْن  جميع   إلى   اإلشارة  وتجدر.  المجال  هذا  في  االستثمارات  زيادة   بمكان  األهّمّية  العالمّية،    أّن 

تَُعّد من  المصانع التي  ّيةالدوائ  التجاريّة  العالمات  طريق  عن  المعيَّنين  المنتجين  تقريبا    على   تشهد  الدولّية، 

 
... جودة  الدواء. "األخبار جريدة 64  . 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 14". ةبأسعارٍ تنافسيّ  عالمّية  اللبنانيّ

 http://www.customs.gov.lb/Tariff/Tariff.aspxاإللكترونيّ   الموقع  على متاح. ]2020 الجمركّية التعريفة  جدول. اللبنانّية  الجمارك إدارة.  65

 http://inform.gov.jo.[إللكترونيّ  ا  الموقع على متاح. ]2010 األردن في الدوائّية ناعاتالص  قطاع. استثمار أموال 66

اإللكترونيّ   الموقع على . ]متاح2018أشهر،  5 في دوالر مليون 41 إلى ترتفع ائّيةالدو  الصناعات صادرات. محمد حنان 67

].months-5-in-41M-to-rise-dustriesin-medical-of-ttps://www.egypttoday.com/Article/3/53318/Exportsh 

http://www.customs.gov.lb/Tariff/Tariff.aspx
http://inform.gov.jo/ar-jo/%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/ArticleID/121
https://www.egypttoday.com/Article/3/53318/Exports-of-medical-industries-rise-to-41M-in-5-months
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  الخّطة   لهذه  االقتصاديّة  والجدوى  الجودة  بشأن  الثقة  ّد بناءعَ ة، يُ صيليّ التف  الخطوات  من  مزيد  بدون.  معاييرها

 طريق  عن  أفضل  المحلّّي بطريقة  اإلنتاج  تسويق  أْن يجري  الثقة، يجب  بناء  وبجانب.  الرئيسّية  النجاح  عوامل  من

األطبّ   إذ.  بَعينهم  مصنِّعين  من  لألدوية  تجاريّة  أسماء  وصف  ونيستطيع  الذين  األطّباء  ون فيص  لذيا  اءإّن 

المحلّّي.    السوق  دعم  هائلة  بدرجة  يستطيعون  لمرضاهم  المنتجات  هذه  ويسوقون  محلّّية(  دوائّية)  منتجات

  جائحة   بداية  عند  البالد  في  الطّبّية  المستلزمات  نقص  من  المخاوف  في  الصناعة  هذه  دعم  إلى   الحاجة  تجلّت  وقد

 . والدعم اناتعاإل  يقطر  نمعالجة  مؤّقتة  ع المخاوف هذه وُعول جت. كورونا

مشكالتها  يتعلّق  وفيما فإّن  تؤّدي.  أوجه  ثالثة  ذات  -سابقا    المذكورة-  بالصيدلّيات،   إلى   التسعير  آلّية  أّوال ، 

 وأخيرا ، يعتمد.  الشرائّية   القّوة  تناقص   بسبب   اإلجمالّية  مبيعاتها  وثانيا ، انخفضت .  المجمل  في  الربحّية  انخفاض

  الصرف   أسعار  أيٍّ من  حول   واضحة  قاعدة  هناك  الدوالر، وليس  على   -اإليجار  مثل-   ثابتةال  اتكاليفه  من  كبير  جزء

  أو   الدوالر  مقابل  لبنانّية  ليرة   4000  بواقع   الصرف  سعر   مع  التعامل  تتطلّب  العملّيات  اتّباعها؛ فأغلب  يمكنها

نهجا    المشكالت  هذه  جةللمعا  ةكاملمت  حزمة  إلى   الوصول  على  وُيَعّد العمل.  الدوالر  مقابل  لبنانّية  رةلي  8000

للغاية وضروريّا   وال  آلّية  تعديل:  النهج  هذا  سيتضّمن.  منطقّيا   يَّما  التسعير،    الَجن يَسة   لألدوية  بالنسبة  س 

وتمرير) ئة(،  وهي   مثل)  للصيدلّيات  الثابتة  فاليالتك  إلى  الدعم   تقديم  تضَمن  تشريعات  المكاف    اإليجار(، 

 محّددة، وتقديم  بلديّة/ حكومّية  رسوم  بعملّياتها، وإلغاء  الخاّصة  لصرفا  أسعار  ديد تح  شاكلة  على   تشريعات

 إعفاٍء ضريبيّ. 

 :الخاّص بكلِّ قطاع إطارا  عاّما  للنهج ، نلخّص3رقم  الشكل في

 الصّحّية  الرعاية قطاع  في  كّل عضو أمام  التحّديات تحديد . أ

 : إلى  التحّديات  تصنيف. ب

 رة تغيّ م تكاليف  ثابتة  تكاليف 

 وإجراءات  عملّيات  نقديّة حّدياتت 

 : إلى  الحلول تصنيف. ج

 إداريّة   نقديّة  تنظيمّية 

 كّل حلّ  تقديم عن مسؤولة   جهة تحديد . د

 كّل حلّ  تكلفة تحديد . هـ

إلى   الحلول   أولويّات  ترتيب .  و بة   إداريّة  لجنة  من   وبدعم )  والموازنة  ة األهّميّ   استناداً   على   مدرَّ

 ( ةفعيّ الن األخالقّيات

 الحلول  وتقييم مراقبة جهة  طويرت. ز

 التطبيق . ح

 شهرّي  أساس على  والتعديل  النظر  إعادة . ط

 . األزمة  خالل لبنان  في  الصّحّية  الرعاية إصالح  لخّطة المقترح الخاّص بالنهج اإلطار .  3 شكل
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 الخالصة

ق وفي  نم  وناكور  أزمة  وطأة  للغاية، تحت  صعبة  بمرحلة  لبنان  في   الصّحّية  الرعاية  طاعيمّر  ظّل عجزٍ    جانب، 

  بعض   على   الضوء  البحث، سلّطنا  هذا  في.  جانٍب آخر  على   للبنان  والنقديّة  المالّية  بالظروف  التنّبؤ  عاصٍف عن

  أمام   الصّحّية   الرعاية  خدمات   احةإت  ضمان  الحلول  هذه  تستهدف.  المقترحة  المؤّقتة  والحلول  التحّديات

في  التراجع  أثناء   ي ف   ّيةالصحّ   الرعاية  قطاع   اللبنانّيين، ودعم   ومن .  المستقرّة  الحالة  إلى   الوصول   انتظار  الحاّد 

يَة  ومسؤولة  وشّفافة  أخالقّية   بطريقة   الخطوات  جميع  أْن تُّتخذ  ضمان  بمكان  األهّمّية .  التكلفة  حيث   من  وُمجد 

كمال  طريق  عن  إالّ   هذا  تحقيق  يمكن  وال كّل   مواجهة  إلى   ةحاج  ة ثَمّ و .  والمراقبة  التقييم  بجهٍة هدفها  الحلقة  إ

 التغّيرات   حّتى   أْن تكون  يمكن  المعّقدة  األنظمة  في  أنّه  إدراك   مواصلة  ذاته  الوقت  شاملة، وفي  خّطة  في  األمور  هذه

 مقّدمة   في  المذكور  النحو  الخّطة، على   هذه  في  خراآل  المسار  يكون  قد.  للغاية  ضارة  أو   للغاية  مفيدة  إّما  الطفيفة

 مقابل  الدفع  الصّحّية، وطرق  الرعاية  تمويل  منظور  من  اإلصالح  على  يؤكّد  األجل  توّسطم/يلالبحث، مسارا  طو 

  مستويات   على   بالتغيرات  النظرمحّل    الجوانب  جميع  لربط   الضروريّة   التشريعات  من  الخدمات، ومجموعة

 .وُمستهلكيها الصّحّية الرعاية مقدِّمي توسلوكّيا المنّظمات

 

 وعرفان  شكر

 أديب؛ لتعليقاتهم  سليم  يا، والدكتورع ش  مونيك  هللا، والدكتورة  نصر  منى  الدكتورة  إلى   كرشبال  مقدَّ نوّد أْن نت

عة البيانات على  القّيمة  . البحث هذا لكتابة المجمَّ
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