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نقابتا األطباء واملمّرضني في واجهة الحدث الصحي
ما سبب تراجع خدمات القطاعني؟

رضبت االزمة االقتصادية واملالية التي اصابت لبنان كل القطاعات املنتجة والعاملة 
مع  بالتزامن  املدمرة،  تأثرياتها  تركت  وقد  منها.  الرسمية  اىل  اضافة  واملتخصصة، 
تفيش جائحة كورونا مع متحوراتها، عىل القطاع الصحي واالستشفايئ بكل فروعه 
نتيجة تدين املداخيل وارتفاع اسعار املواد الطبية وتكاليف العمليات، مام اضطر 

االف العاملني يف هذا القطاع اىل الهجرة

ابوشرف: ال حلول اال 
بمساعدات مالية من الخارج

ساسني: تخطينا املعايير العاملية
لسالمة املرضى بسبب الهجرة

نقيب االطباء الربوفسور رشف ابورشف. 

االطباء  لقطاع  الحايل  الوضع  تصف  كيف   ■
وما هي ابرز مشاكله؟

يعد  مل  االطباء  ان  القطاع،  مشاكل  ابرز   □
العيش  من  االدىن  الحد  تأمني  مقدورهم  يف 
فمن  صعبا.  وضعهم  واصبح  الكريم  الالئق 
دراساتهم  يتابعون  اوالد  لديه  من  مثة  جهة 
الدراسة،  كلفة  توفري  من  بد  وال  الخارج  يف 
من  مبلغ  لديه  من  هناك  اخرى  جهة  ومن 
املال يف املرصف ال يستطيع سحبه او تحويله 
والعمل  الهجرة  اىل  يضطرون  لذلك  بسهولة. 
الطبيب  تعرض  عن  نسمع  كام  الخارج.  يف 
عمله  خالل  والجسدي  اللفظي  للتعنيف 
وليس  الفائقة،  والعناية  الطوارىء  غرف  يف 
هناك من رادع رغم القانون الذي صدر اخريا 
ويقيض بتجريم وتغريم املعتدي عىل الطبيب 
قيامه  خالل  والتمرييض  الطبي  الطاقم  او 
بعمله. هذا االمر يتطلب من جهة التشدد يف 
تنفيذ القوانني، ومن جهة اخرى توعية الناس، 
طبيب  فيه  يتعرض  العامل  يف  بلد  يوجد  فال 
لالعتداء خالل مزاولة عمله. اىل ذلك، يتقاىض 
االطباء العاملون يف املستشفيات مستحقاتهم 

التمريض  لقطاع  الحايل  الواقع  ■ كيف تصفني 
هجرة  انعكاس  هو  وما  عليه؟  الهجرة  وتأثري 
املمرضني عىل القطاع الصحي واالستشفايئ واىل 

اي حد تراجعت الخدمات التمريضية؟
□ القطاع التمرييض هو جزء اسايس ومحوري يف 
القطاع الصحي، لذلك ينبغي عىل الدولة انقاذ 
املهنة من الواقع الخطري الذي وصلت اليه، الن ما 
نخرسه يف الصحة هو خسارة وطنية ومجتمعية 

لهجرة  ارقام مخيفة  املعلومات عن  تتحدث 
االطباء من لبنان، اذ بلغت نحو 2500 طبيب 
و2000 ممرضة وممرض من اصحاب الخربات 
وكام  متنوعة.  اختصاصات  يف  والكفايات 

حاليا.  جدا  زهيد  مبلغ  وهو  و400،  مليونني 
بعد التقاعد ال يستفيد الطبيب من الضامن، 
لذلك نسعى اىل اقرار قانون يف مجلس النواب 
الحياة.  مدى  مضمونني  االطباء  يبقى  ليك 
فقد  الخاصة  الرشكات  يف  التأمني  عقود  اما 
اصبحت مرتفعة جدا وقسم منها بالدوالر، ومل 

يعد عدد كبري من االطباء قادرا عىل دفعها. 

■ لكن مثة شكاوى من ارتفاع كلفة املعاينة 
الطبية لدى االطباء ويف املستشفيات؟

لكن  زهيدة،  زالت  ما  ذاتها  يف  املعاينة   □
العمليات  كلفة  يف  هي  االكرب  املشكلة 
واالدوات الطبية التي تحتاج اىل عملة اجنبية 
يغطيها.  اي جهاز ضامن  يوجد  "فريش"، وال 
لذلك تراجعت نسبة هذه العمليات اىل حني 
معقول.   بسعر  املعدات  او  الالزم  املال  توفري 
حتى لو رفع االطباء تعرفتهم وقد رفعها كرث 
منهم بقرار من النقابة من 75 الف لرية التي 
كانت تعادل 50 دوالرا، اىل 200 الف اي 15 
ال  فهي  السوق،  الحايل  السعر  وفق  دوالرا 
تزال قليلة عىل الطبيب ومرتفعة عىل املريض 
بحيث ان غالبية املواطنني مل تتحسن رواتبهم. 

االنية  للحلول  النقابة  تصورات  هي  ما   ■
من  االدىن  الحد  عىل  للمحافظة  واملستقبلية 

استمرار العمل؟ 
لكن  كثرية،  النقابة  تقرتحها  التي  الحلول   □
للطبيب  يؤّمن  الذي  الوحيد  هو  املايل  الحل 

تدفع  ال  هزيلة  وبتعرفة  اللبنانية،  باللرية 
بحيث  سنتني  او  سنة  بعد  احيانا  بل  مبارشة 
ال تعود لها قيمة. لذا ال بد من اعادة النظر 
رفعت  الصحة  وزارة  ان  رغم  التعرفات  يف 
ثالثة  للوزارة  التابعة  املستشفيات  تعرفة 
يبحث  زال  ما  الضامن  لكن  اضعاف ونصف، 
قليال  التعرفة  الجيش  رفع  كذلك  متويل،  عن 
مع  مفاوضات  وهناك  املوظفني،  وتعاونية 
التعرفة وكيف سيتم  الضامنة حول  الرشكات 
احسن،  بالتي هي  االمور  نحاول حل  الدفع. 
االقتصادي واملايل مزر اىل درجة  الوضع  لكن 
اذا  اال  الحلول  توفري  السهولة  من  ليس  ان 

تأمنت مساعدات مالية من الخارج.

■ كم بلغ تقريبا عدد االطباء الذين هاجروا؟ 
□ ال يقل عددهم عن 2500 طبيب اكرثهم 
يف  والسيام  االختصاص  يف  الكفايات  من 
يوجد  ال  انه  بحيث  الجامعية،  املستشفيات 
مستشفى جامعي يف بريوت مل يخرس اقل من 
150 طبيبا، وهذه املسألة سلبية وانعكاساتها 
عىل الطب خطرية جدا. عدا عن اننا خرسنا 48 

ال ميكن تعويضها الحقا. فالقطاع التمرييض يعاين 
حاليا من االيت: 

• هجرة اليد العاملة التمريضية الكفية التي متلك 
عددا كبريا من سنوات الخربة، وهذه الفئة هي 
التي تحصل عىل اعىل  فرص للعمل يف الخارج. 

• خسارة العنارص الكفية التي تقوم بتدريب 
انتاجية  عىل  اثر  مام  الجدد،  املتخرجني 

العناية وجودتها.

طبيبا شهيدا خالل ازمة كورونا، وقد استصدرنا 
من  عائالتهم  تستفيد  شهداء  يعتربهم  قانونا 
وهدف  الجيش،  شهداء  منه  يستفيد  ما  كل 
هذا القانون تحفيز االطباء عىل البقاء والعمل 

يف مواجهة االزمة.  

■ ما هو انعكاس هجرة االطباء عىل القطاع 
الصحي العام؟ 

معها  ونتعامل  نعالجها  كنا  حاالت  هناك   □
بحرفية ومل نعد نتمكن من اجرائها، السيام يف 
عمليات التنظري والعمليات الدقيقة. االسباب 
وبسبب  العائلة،  ملساعدة  هي  الهجرة  وراء 
االمني  الضامن  توافر  التعرفات، وعدم  هزالة 
انه عندما يصل  واالجتامعي للطبيب، بحيث 
الضامن،  من  يشطب  التقاعد  اىل  الطبيب 
سيدفع  للعالج  املستشفى  سيدخل  وعندما 

مثله مثل غريه من املرىض.

■ اال تؤّمن النقابة تعويضا لالطباء املتقاعدين؟
النقابة  من  يتقاىض  كان  املتقاعد  الطبيب   □
اىل  رفعتها  لكنني  لرية  الف  و200  مليون 

• تخطي املعايري املحددة عامليا لسالمة املرىض 
لكل  يعهد  كان  اذ  املئوية،  النسبة  حيث  من 
االقسام  يف  مرىض  بسبعة  العناية  ممرض/ة 
 20 لكل  اليوم  فاصبح  العادية  االستشفائية 
مريض ممرض/ة واحد/ة، وهذا االمر يؤثر عىل 

سالمة املرىض.
له  تتعرض  الذي  والنفيس  الجسدي  الضغط   •

عىل  السلبي  وتأثريه  واملمرضني  املمرضات 

اىل  النقابة  قدمت  البلد.  يف  وبقاءه  حاجاته 
عائالت االطباء الشهداء مبلغ 50 مليون لرية، 
لكنها مل تعد تساوي شيئا بعدما خرست اللرية 
ماليا  النقابة  قيمتها. كذلك تعوض  الكثري من 
كورونا  بجائحة  يصاب  الذي  الطبيب  عىل 
اكرب  مشاكل  اىل  ذاهبون  نحن  عمله.  خالل 
السيام ان هناك 15 الف طبيب مسجلني غادر 
منهم تقريبا 25 يف املئة حتى االن، فيام البقية 
تكمل العمل بصعوبة، لكننا ال نعلم اىل متى 

نستطيع االستمرار.

االطباء شبه مفلسني 
ولن يتمكنوا من املتابعة 

على هذا املنوال

يشكو الطبيب او املمرض من تدين مدخوله 
سعر  ارتفاع  قبل  عليه  كان  ما  اىل  نسبة 
الدوالر وتراجع القيمة الرشائية للرية، يشكو 
االستشفاء  كلفة  ارتفاع  من  املريض  املواطن 

الجراحية، حتى  الطبية والعمليات  واملعاينة 
ان عددا كبريا منهم اضطر اىل الغاء عالجاته، 
ان  كلفة مع ميكن  اقل  البحث عن سبل  او 

تسببه من مضار.
الربوفسور  االطباء  نقيب  مع  الحوار  هذا  يف 
واملمرضني  املمرضات  ونقيبة  ابورشف  رشف 
"االمن  كشفت  قازان،  ساسني  رميا  الدكتورة 
العام" جوانب مهمة من ازمة القطاع الطبي 
الصحة  قطاع  بازمة  املرتبطة  والتمرييض 

والطبابة واالستشفاء. 

الملف
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com
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نفسياتهم وادائهم، لكن ذلك مل مينعهم من 
باالنسان  القيام بواجباتهم كاملة، ومن االعتناء 

واملجتمع بكرامة واحرتام وامانة. 

الذين  واملمرضني  املمرضات  عدد  عدد  ما   ■
هاجروا؟

□ عدد املنتسبني اىل النقابة هو 18077 ممرضة 
 2019 سنة  منذ  هاجروا  الذين  عدد  وممرضا. 
تعدى 2000 ممرض/ة، وال يزال النزف مستمرا 
عىل الوترية نفسها. معظم املهاجرين هم من فئة 
املهنة، الن  الخربة يف  املجاز ومن ذوي  املمرض 
املستوى  الخارج تشرتط هذا  العمل يف  طلبات 

العلمي واملستوى العايل من الكفايات. 

■ ما هو مخطط النقابة لوقف الهجرة واملحافظة 
العمل  واستمرار  املمرضني  وضع  استقرار  عىل 

واالنتاجية؟ 
□ مل تتوان النقابة عن التنبيه ودق ناقوس الخطر 
مرات عدة بالنسبة اىل خطورة تداعيات الهجرة 
عىل النظام الصحي وخسارة العاملني يف القطاع 
االنحداري  املسار  من  حذرت  وقد  التمرييض. 
الكبري الذي تسري فيه املهنة، وطرحت خطوات 
طارئة ومبادرات للمعالجة، لكن ويا لالسف مل 
نظمت  االسباب،  هذه  لكل  صاغية.  اذانا  تلق 
النقابة يف 14 كانون االول 2021 وقفة مطلبية 
املمرضات واملمرضني يف كل  اليها جميع  دعت 
املؤسسات الصحية عىل جميع االرايض اللبنانية، 
تحت شعار "بالصحة ما الزم يصح اال الصحيح: 
بالتزامن مع هذه  التمريض".  معا النقاذ قطاع 
النقابة،  مقر  مؤمترا صحافيا يف  عقدت  الوقفة، 
وتحذيرية  مطلبية  رصخة  خالله  من  اطلقت 
فخامة  من  بدءا  املسؤولني  جميع  مناشدة 
رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، ووزير 
املختصة  الوزارات  جميع  اىل  باالضافة  الصحة، 
قطاع  انقاذ  الخاصة،  املستشفيات  ونقابة 
التمريض قبل فوات االوان، وتأمني سبل التمويل 
والدعم لهذا القطاع الذي ميثل العدد االكرب من 
العاملني الصحيني. كام طلبت من املعنيني تحمل 
معا  والعمل  موقعه،  من  واحد  كل  املسؤولية 
ضمن خطة اسرتاتيجية وطنية تهدف اىل استبقاء 
املمرضات واملمرضني يف لبنان وتعزيز دورهم يف 

القطاع الصحي.

■ هل من مطالب محددة ملعالجة املشكلة؟
□ املطلوب:

• زيادة رواتب املمرضات واملمرضني مبا يتناسب 
كل  االعتبار  يف  اخذين  الحاصل،  التضخم  مع 
املؤرشات االقتصادية واملالية، يضاف اليها مؤرش 
بالدوالر  الرواتب  من  قسم  وتسديد  املهنة 

االمرييك. 
• زيادة بدل النقل بشكل يغطي الكلفة الفعلية 

وال يقل عن مثن صفيحة بنزين اسبوعيا.
فئات  من  لكل  للرواتب  االدىن  الحد  تحديد   •
ممرض،  متخصص،  ممرض  االربع:  التمريض 

ممرض فني، ومساعد ممرض.
والجامعية  املدرسية  املساعدات  بدل  تسديد   •
كام هو محدد يف القوانني النافذة والقرارات التي 

تصدر سنويا.
االقسام  بعض  يف  للعاملني  حوافز  اعطاء   •

االستشفائية املتخصصة والعاملني يف فرتة املساء 
عىل  وعالوات  وزيادات  مكافات  ومنح  والليل، 
تقييم  وحسب  الخدمة،  سنوات  وفق  الراتب 
الوظيفية  واملهام  والشهادات  واالنتاجية  االداء 

التي يتوالها املمرض/ة.
• تخفيض ساعات العمل االسبوعية اىل 35 ساعة 

كام هو معمول به يف املستشفيات الحكومية.
بالنسبة اىل عدد املرىض  العاملني  • زيادة عدد 
تخفيف  اجل  من  عامليا  املحددة  املعايري  وفق 

الضغط وتأمني عناية افضل.
• اجراء تأمني صحي مكمل للمنافع التي يقدمها 

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
للممرضات  ومعنوي  نفيس  دعم  توفري   •
االدارية  االجراءات  كل  واتخاذ  واملمرضني، 
واالمنية لحاميتهم من العنف الذي يتعرضون له 

وخصوصا يف اقسام الطوارىء والعناية وكورونا.
• وضع آلية للتطور الوظيفي داخل كل مؤسسة 
واملمرضني  املمرضات  عمل  تقدير  اجل  من 
وكفاياتهم  طاقاتهم  تطوير  عىل  وتشجيعهم 

واختصاصاتهم.
لتعزيز  التمريض  يف  االختصاص  تشجيع   •
من  املؤاتية  الظروف  وتأمني  القيادية  القدرات 
يف  واالستثامر  واملالية  اللوجستية  الناحيتني 

الطاقات والكفايات التمريضية.

نقيبة املمرضات واملمرضني الدكتورة رميا ساسني قازان.

الفا ممرضة 
وممرض هاجروا خالل عامني 

والنزف مستمر


