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  مقدمة   -١
  

تندرج مسألة القطاع الصحي في صلب المسائل التي يدور النقاش حالياً حولها، انطالقا مـن أرتباطهـا الوثيـق             
من على نحو واسع،  معروفصحة في لبنان، كما هو    قطاع ال ويعاني   . في البالد   اإلصالح اإلقتصادي  بموضوع  
،  وقد يرزت هذه التشوهات على مـستويات عـدة         .  التشوهات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة       العديد من 

وأثرت بشكل خاص في جانب العرض ونوعية الخدمات المنتجة وطرق تسعيرها ومصادر تمويلها، وكذلك فـي                
  .بعض مكونات وعناصر جانب الطلب

  
الى استعراض وتحليل نظام الرعاية الصحية القائم وتبيان مـواطن القـوة             ، بشكٍل أساسي،  هذا التقرير   يهدف  

والضعف فيه، وبالتالي بلورة التوجهات المستقبلية العامة للسياسة االصالحية التي يفترض اتباعهـا مـن قبـل                 
 نجاحات كاملة، مـا لـم تترافـق مـع           وغني عن البيان أن هذه التوجهات ليست مرشحة ألن تحرز         . الحكومة

تصحيحية تشمل الصعيدين االقتصادي  والسياسي في       إجراءات  باإلضافة إلى   ،  إصالحات ماكرواقتصادية موازية  
فمن الصعب ،ان لم يكن من المستحيل، الفصل بين االقتصادي واالجتماعي من جهة وبين السياسي من                .  آن معاً 

  برنامج يطمح إلى تحسين الوضع االقتـصادي ان يأخـذ باالعتبـار البيئـة                جهة أخرى ؛ وبالتالي ال بد  ألي       
السياسية / معروف بانقساماته المعقدة والمتمثّلة بتعدد أطرافه السياسية والطائفية       لبنان،  كد  لبالسياسية، ال سيما في     

، نظراً لصعوبة إرضاء    وانعكاساتها على أداء الدولة، مما يزيد من صعوبة اتخاذ أي قرار على المستوى الوطني             
  . جميع االطراف

  
  مؤشرات الصحة في لبنان   ١-١
  

تعد مسألة الوضع الصحي للسكان اللبنانيين واحدة من القضايا  الرئيسية التي يتوجب اخذها باالعتبار لدى القيام                 
تويات مقبولـة،  وبصورة عامة تسجّل المؤشرات الصحية في لبنان مس . بعملية تطوير السياسات المتعلقة بالصحة    

مع معدالت منخفضة نسبياً لوفيات األطفال الرضع ودون سن الخامسة ، ومعدالت مرتفعة نسبياً لمؤشر االمـل                 
غير أن المؤشرات اإليجابية المتعلّقة بصحة الطفل والصحة اإلنجابية تحجب اختالفات  كبيرة علـى               . في الحياة 

ظ في األوضاع  الصحية  واالجتماعية واالقتصادية بحسب         المستوى الجغرافي، اذ تشير الى وجود تفاوت ملحو       
  .المناطق اللبنانية المختلفة

   
  وبالرغم من المستوى الصحي المقبول، ال تزال هناك مناطق يمكن القيام فيها ببعض التحسينات واإلجـراءات                

  .لمحفوفة بالمخاطريات الصحية السائدة واسلوكالوقائية بغية التخفيف من المشاكل الصحية ومن سيطرة ال
  

  :وفيما يلي بعض المؤشرات الصحية المختارة في  لبنان مع تطورها خالل السنوات الماضية
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 فـي   ٧ إلى   ٩من  القائم  وفيات  المعدل   انخفض    ١٩٩٦ إلى   ١٩٧٠من  خالل الفترة الممتدة بين عامي       •
لـدان األخـرى مثـل       بين الب   من لبنان، صنّف   ،والوفياتالخصوبة  معدالت   النخفاضنظرا  و. األلف

 .التحول السكّانيد في مرحلة متقدمة من ل، كب١البحرين والكويت

، أي بزيادة تصل إلى     ) لإلناث ٧٢ للذكور و  ٦٩( سنة   ٧١بنحو   ١٩٩٦ عام قدر معدل األمل في الحياة       •
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا المعدل هـو أعلـى مـن             . ٢ ١٩٧٠ سنة عما كان عليه في العام        ٣و٧
البالغ ثالث سنوات هو أدنى من      اإلناث والذكور   الفارق بين    ، وأن ٣سنة   ٦٩ المقدر ب العالمي  لمعدل  ا

 . سنوات٤والبالغ المعدل العالمي الفارق في 

حيـث   في لبنان     واالطفال دون سن الخامسة جاءت منخفضة نسبيا       رضع  إن معدالت وفيات االطفال ال     •
  العـام   على التوالي في   بااللف    ٣٥  و ٢٧ ، و  ١٩٩٦في العام    على التوالي باأللف   ٣٢ و    ٢٨بلغت    
 ٢٣  و ١٩ ( أدنى المعدالت    في جبل لبنان  غير أنّنا نشهد تفاوتاً مناطقياً ملحوظاً ، حيث سجل          . ٢٠٠٠٤

 .٥) على التوالي٥٨  و٤٠(في حين سجل في البقاع أعالها ، )على التوالي

حالـة والدة،    ١٠٠,٠٠٠ حالة وفاة لكّل     ١٠٤،   Papchild مسح   بلغ  معدل وفيات االمهات ، بحسب       •
. "فـاعور " حالة والدة، حسب دراسـة       ١٠٠،٠٠٠ حالة وفاة لكّل     ١٥٥-١٣٠ في حين تراوح ما بين    

ال تتعدى مستوياتها في كّل مـن       البلدان العربية األخرى، حيث     مقارنة ب جدا  مرتفعة  هذه األرقام   وتبدو  
المعـدالت  هـذه  . ٦ حالـة والدة ١٠٠,٠٠٠لكّل  حاالت وفاة  خمسالكويت واإلمارات العربية المتحدة   

المرتفعة لوفيات االمهات عند الوالدة تؤشر على ضعف نظام الخدمات الصحية وعلى تدني مـستوى               
مستـشفى،دار  (، علماًبأن معظم الوالدات تتم في إحدى المؤسسات الـصحية         ٧الرعاية الصحية األولية    

   ...).توليد،عيادة
   
  لم التشوه الرئيسي معا  ٢-١
  

 فإن المسائل الرئيسية والشديدة الترابط - الذي سوف يجري تفصيله الحقا     –يستنتج من  تحليل للوضع القائم       كما  
  :التي ينبغي التطرق إليها، تكمن في المستويات التالية

 
  :العديد من العواملالمسألة نتيجة هذه تبرز : دامةستاال) ١(

                                                 
  UNDP ، ٢٠٠٢ - التقرير العربي حول التنمية البشرية  1
  ٢٠٠٠سكان لبنان ، بيروت عام .  مسح السكان واالسكاندراسات تحليلية حول. فاعور  2
 UNDP. ٢٠٠٢ - التقرير العربي حول التنمية البشرية 3
4 PAPCHILD .٢٠٠٠ -االدارة المركزية لالحصاء، يونيسف وضع االطفال في لبنان.مسح صحة االم والطفل في لبنان  . ١٩٩٦  
 ٢٠٠٠ -في لبنان يونيسف، وضع االطفال - االدارة المركزية لالحصاء 5
  UNDP- ٢٠٠٢ -التقرير العربي للتنمية البشرية 6
 ٢٠٠٠سكان لبنان ، بيروت عام . دراسات تحليلية حول مسح السكان واالسكان. فاعور  7
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، وهـي ضـغوطات      الصحة  على نفاقدة وغير محدودة تحيط بموضوع اإل     وجود ضغوطات متزاي   :أوال
 عموماً، وتترجم في مـستويات      القطاع إدارة الصحي واألطر الرقابية و     النظام تركيبة   ضعف   ناجمة عن 

واستناداً . لجهة حجم هذا اإلنفاق من الناتج المحلي اإلجمالي        )مرتبطة بمستوى النوعية   غير  (إنفاق عالية   
من اجمالي الناتج   % ١٢,٥و   %  ١١,٥مختلفة ، تتراوح حصة االنفاق على الصحة ما بين          إلى مصادر   

 . المقدمة المحلي، وهي نسبة مرتفعة استناداً للمقارنات الدولية، وبخاصة لدى تقدير فعالية الخدمات

ـ   الضمان صناديق لصالحعام  القطاع  على ال    المستحقة  متأخراتضخامة ال : ثانيا   شفيات  الصحي والمست
معوقـات    بـروز  إلىوبالتالي  توازن بين العائدات والنفقات،     مما يشير إلى وجود اختالل في ال      الخاصة،  

 ويشكل عذا االختالل على االرجح    .  العامة اإلجتماعيةلنفقات  اجدية أمام اضفاء طابع من االستدامة  على       
 .لتضخيم حجم فواتيرهم لدى موردي الخدمات احافز

  
فعلى الرغم من . بدور الدولة ودرجة تدخلها في  قطاع الصحة عموما    هذه المسألة  تبطتر: الفعاليـة ) ٢(

حجـم هـذا     المشاركة  الحكومية في التمويل، و بدرجة اقل في االنتاج المباشرللخدمات الصحية ، فإن               
 مثيلها في انتاجيته ومحصالته ب    إذا ما قورنت   أو،البلدان األخرى   ، إذا ما قورن ب    التدخل ال يزال محدوداً   

فـي  انعدام الكفاءة الفنية والتقنية      وتتناول هذه المسألة أيضاً      .  الخاص عند مستوى االنفاق ذاته    القطاع  
  .الرقابةعقود والتعريفات والاإلجراءات ووجود مقاييس موحدة لجهة  عدمقطاع التأمين الصحي بسبب 

 
  : تبرز هذه المسألة على صعد عدة، أهمها: العدالة) ٣(
تفاوت في   يؤدي إلى     مما ،تفاوت في حجم ومصادرالموارد المالية بحسب صناديق التامين المختلفة         :والأ

  . من هذه الصناديقمستفيدين مستوى التقديمات الصحية لل
ضخامة ما تنفقه األسر من جيبها الخاص على الصحة، حيث يبلغ هذا االنفاق مـستويات عاليـة                 : ثانيا

بـشكل رئيـسي علـى       ويؤثّر   . الرعاية الصحية   المجتمع على   إنفاق اجمالي من % ٦٠ال تتجاوز عتبة 
  .المجتمع الشرائح الفقيرة من

مـن اجمـالي     ، كنـسبة  الخدمات الصحية  ما تنفقه االسر للحصول على       تات كبيرة في  وجود تفاو : ثالثا
  .االشد عوزاً الشرائح االجتماعيةلى  هذه التفاوتات ع تؤثّرومرة اخرى. انفاقها

  
بل كان،  . لم يأت التدخل الرسمي  في قطاع الصحة كنتيجة طبيعية لرؤية واستراتيجية واضحتي المعالم             ،  اريخيات

في أغلب االحيان، محصلة عملية لسلسلة من ردود الفعل على تطور الظروف المعيشية ولعدم وضوح وتجانس                
  .من القطاعين العام والخاصمصالح المجموعات الرئيسية والثانوية المعنية بالشأن الصحي في كل 
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  المسائل الخالفية الرئيسية     ٣-١
  

 التي قـد  – في المجال الصحي    –، تتحدد أبرز المسائل     إقتصادية واإلجتماعية السائدة،  في  ظل الظروف الماكرو    
 :تنطوي معالجتها على أبعاد خالفية كاآلتي

 ترشيد التعاون بين القطاعين العام والخاص •

 .الخدمات الصحيةأو تمويل /تقديم و  مستوى  علىخّل القطاع العامتدتحديد درجة  •

 .تحديد المجموعات المستهدفة والمستفيدين من هذا التدخل وفقاً لمجموعة من األولويات •

 .اعادة هيكلة  وتقييم برامج االستثمار الرأسمالي في المستشفيات ومراكز الصحة العامة •

 . كّل فروع القطاع الصحيتكييف األدوار بين العام والخاص في  •

 . تحسين الرقابة وضبط تكاليف الرعاية الطبية، بما فيها الدواء •

 . ضمان الحصول على نتيجة إيجابية في ما يتعلّق بحق  كّل مواطن بالرعاية الصحية •

  
  :ينقسم هذا التقرير الى اربعة اقسام رئيسية

  
 تحليل بنية االنفاق علىالرعاية الصحية .١

 ساق التمويل الجاريةتحليل برامج وأن .٢

 تحليل أوضاع موردي الخدمات الصحية .٣

 بلورة التوجهات المستقبلية لسياسة اإلصالح الصحي .٤
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  االنفاق على الرعاية الصحية    -٢
   

يشهد  نظام الرعاية الصحية  حالة من التفكك نشأت بشكل أساسي عن الحرب األهلية التي اضعفت، في جانـب                    
أيـضا،  كما أفضت الحرب  .ة والمالية للقطاع العام عموما وقطاع الصحة خصوصا       العرض،  القدرات المؤسساتي   

وقد تـدنت نوعيـة الخـدمات       . من السكان بالنسبة لشرائح واسعة     ةالمتاحمداخيل  الإلى تآكل    جانب الطلب،    في
رجة اقل  الصحية التي يقدمها القطاع العام على مدى السنين، مما دفع موردي الخدمات من القطاع الخاص، وبد               

  .الهيئات المدنية والدينية  غير الحكومية، لمحاولة سد هذه الثغرة
  
  االتجاهات والخصائص  الرئيسية    ١-٢
  

  :يتميز القطاع الصحي بشكٍل رئيسي بالسمات التالية 
حالة تشبع نسبي في عدد المستشفيات واالسرة  واالطباء والصيدليات، مع وجود تفاوتات              -

  .بين مختلف المناطق
أكالف رعاية صحية مرتفعة، خاصة على مستوى االنفاق من الجيـب وكلفـة الخـدمات                -

 .االستشفائية على نفقة وزارة الصحة في  المستشفيات الخاصة

 . كلفة الدواء المرتفعة نسبياً، والتي تشكّل ما يفوق ربع اجمالي فاتورة الرعاية الصحية -

 بتمويل الرعاية الصحية لشرائح مختلفة مـن        تعدد الصناديق العامة وشبه العامة التي تقوم       -
 .موظفي القطاع العام ،اضافة الى مجموعات أخرى غير مضمونة

 . هيمنة خدمات الرعاية الصحية ذات الطابع العالجي، وضآلة دور الرعاية الصحة الوقائية -

  
  النماذج الهيكلية ضمن منظور مقارن    ٢-٢
  

، ويأتي هذا المعدل في المرتبة      ٨ دوالر أميركي  ٥٦٨ ، نحو    ٢٠٠٢عام  بلغ معدل االنفاق على الصحة للفرد في ال       
. ، بحسب إحصاءات منظمـة الـصحة العالميـة        ) $٨٠٢(واالمارات العربية المتحدة    )  $٩٣٥(الثالثة بعد قطر  

ي  مليون نسمة، ويبلغ اجمـال     ٣،٦٥٣واستناداً إلى تقديرات هذه المنظمة، يبلغ اجمالي عدد السكان في لبنان نحو             
ل  او   .مليار ل 299119ويرتفع حجم االنفاق هذا إلى      .  دوالر مليار ٢,٠٧٥االنفاق على الرعاية الصحية حوالي      

، ممـا   ٩ ١٩٩٨، إذا ما قيس وفقاً لتقديرات أخرى لعدد السكان عائدة الى العام             ) دوالرمليار   ١,٩٩٦ما يعادل   (
 لمقارنـات الدوليـة   ا وبحـسب . ١٠الر أميركي   دو  ٤٩٩يجعل معدل االنفاق الصحي للشخص الواحد في حدود         
  على الرعايـة     ١١اضعاف ما تنفقة االردن او تونس      ةأربعللمؤشرات الصحية فإن هذا الرقم يوازي في الواقع           

                                                 
  . احصاءات منظمة الصحة العالمية 8
  ٢٠٠٠، تقرير كانون االول ١٩٩٨حسابات  الصحة الوطنية اللبنانية  9

  ٢٠٠٠ ماليين  نسمة، بحسب حسابات الصحة الوطنية اللبنانية عام ٤يصل إلى  على قاعدة عدد سكان  10
  Reganing Fiscal Sustainability in Lebanon:A Public Expenditure Review .2005  MNSED -تقرير 11
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 الرضع في األردن هي مماثلة لمستواها في لبنـان، و           وفيات األطفال  معدالت   أن  مع العلم   ،  الصحية لمواطنيها 
وبمعـزل  .  عند الوالدة أعلى بكثير، بينما مستوى األمل في الحياة  أعلى بشكل طفيف             معدالت  وفيات االمهات   

التـي سـيتم   ( عن الكلفة المرتفعة نسبياّ  للرعاية الصحية في لبنان وعن المشاكل التي يعاني منها هذا القطـاع 
االخيرة تحسنا بارزا فـي     ، ينبغي االقرار بأن هذا البلد قد شهد خالل السنوات           )التطرق  اليها في فصول الحقة     

  ).كما سبق وأشرنا إليه في المقدمة( مؤشراته الصحية الرئيسية، مثل معدل الوفيات ومعدل وفيات االطفال
  

 ١٦,٢$ الذي بلغ     محلي  الناتج  من ال  % ١٢،٣٢، قدر إجمالي اإلنفاق على الصحة بما يوازي         ١٩٩٨في العام   
داً إذا ما قورنت بتلك المسجلة في معظم البلـدان الناميـة، حيـث               وهي نسبة مرتفعة ج    .مليار دوالر  امريكي   

وتجدر االشارة إلى أن االنفـاق علـى         . ١٢من ناتجها المحلي  % ٦ و   ٤تتراوح نسب االنفاق على الصحة بين       
ويتبين من  دراسـة اعـدتها       . ١٩٩٨الصحة كنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي لم يتغير جوهريا بعد عام             

النـاتج المحلـي    مـن    % ١٢,١أن النفقات االجمالية على الصحة بلغت         ،  ١٣ ٢٠٠٥  العام في اإلسكوا   منظمة
 ووفقاً  الحصائيات منظمة الصحة العالمية سجل االنفاق على          .٢٠٠١في   % ١٢,٢ و   ١٩٩٩   عام مالي في جاإل

  .  مليار دوالر  ١٨,١١٤ي   ، وقدر هذا األخير بحوال     ٢٠٠٢من اجمالي الناتج المحلي عام       % ١١,٥الصحة نسبة   
ينفق نسبا شبه مماثلة من ناتجها المحلّي القـائم عتـى الموضـوع             العديد من البلدان األوروبية      أن   الرغم من وب

 اال أن االنتاجية ونوعية الرعاية والتغطية هي أعلى بما ال يقاس من تلك المتوفّرة في                ،)١انظر جدول   ( الصحي  
  . لبنان

 
.   إنفاق القطاع الصحي  كنسبة من اجمالي الناتج  المحلي في  بعض  البدان المتقدمـة                 )١( ويظهر الجدول رقم  

  .، فيتعلّق بالنسب المسجلة في بعض البلدان العربية المختارة )٢(اما الجدول رقم 
  

   ∗ نفقات الرعاية الصحية كنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي في بعض البلدان المتقدمة- ١جدول رقم 
  الواليات المتحدة  ايطاليا  السويد  فرنسا  اسبانيا  المانيا  ةالسن
٨,٧  -  ٨,٨  ٧,٣  ٥,٤  ٨,٧  ١٩٨٠  
١١,٩  ٨,٠  ٨,٢  ٨,٦  ٦,٧  ٨,٥  ١٩٩٠  
١٣,١  ٨,٢  ٨,٤  ٩,٣  ٧,٥  ١٠,٦  ٢٠٠٠  

Source: Problèmes économiques, # 2862, 10 Novembre 2004 
 

  الي  الناتج المحلي في بلدان عربية مختارة نفقات الرعاية الصحية كنسبة مئوية من اجم- ٢جدول رقم 
  قطر  االمارات العربية المتحدة  الكويت  البحرين  تونس  االردن  السنة
٣,١  ٣,١  ٣,٨  ٤,٤  ٥,٨  ٩,٣  ٢٠٠٢  

  ٢٠٠٢ احصاءات -منظمة الصحة العالمية: المصدر

                                                 
 .٢٠٠٠ -في لبنان  نظام الرعاية الصحية  12
 ٢٠٠٥التعليم والصحة  :  اثر المتغيرات االقتصادية على البعد االجتماعي للتنمية 13
 ٢٠٠٢استنادًا  إلى  ارقام العام  )  CRI(من قبل مؤسسة البحوث واالستشارات )   بليون دوالر١٨٫١(  تم تقدير  اجمالي الناتج المحلي  14

ف، دون بناء على متوسط سعر صر(  $ ٤٫٩٥٦حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي :  الصادرة عن منظمة الصحة العالمية
  . نسمة٣٫٦٥٣٫٠٠٠، واجمالي عدد سكان )إجراء أّي تصحيح  على القّوة  الشرائية

   Problemes Economique , no 2862 , 10 Novembre 2004:المصدر  ∗
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  تمويل الرعاية الصحية    -٣
  

فقـد غطـت     . لصحة ضعيفا في العديد مـن النـواحي       عموماً  ال يزال دور الحكومة ودرجة تدخلها في قطاع ا          
فاتورة الرعاية الصحية للمجتمع، اسـتناداً إلـى         %) ٣٠,١(  ما يقارب  ثلث      ٢٠٠٢الحكومة اللبنانية في العام     

وهذه النسبة هي أدنى بكثير من تلك المسجلة في البلـدان المتقدمـة ، كمـا                . إحصائيات منظمة الصحة العالمية   
  : اهيظهره الجدول أدن

  
  نفقات الرعاية الصحية في بلدان متقدمة مختارةالحكومي في  نسبة التمويل - ٣جدول رقم 

  الواليات المتحدة  ايطاليا  السويد  فرنسا  اسبانيا  المانيا  السنة
٤١,٥  ٩٢,٥  ٨٩,٤  -  ٧٩,٩  ٧٨,٧  ١٩٨٠  
٣٩,٦  ٨٩,٩  ٨٣,٦  ٧٦,٦  ٧٨,٧  ٧٦,٢  ١٩٩٠  
٤٤,٢  ٨٥,٠  ٨٠,٩  ٧٥,٨  ٧١,٧  ٧٥,٠  ٢٠٠٠  

Source: Problèmes économiques, # 2862, 10 Novembre 2004 
  

. إالّ أن بعض المصادر األخرى طرحت تقديرات أدنى لحجم مشاركة القطاع العام في نفقات الرعاية الـصحية                
، مـول     "٢٠٠٠نظام الرعاية الصحية اللبنـاني للعـام        " و" حسابات الصحة الوطنية اللبنانية   "فحسب  تقديرات    

وقد أشارت دراسة االسكوا    . من نفقات الرعاية الصحية    % ٢٨و%  ١٧,٩٨لعام، على التوالي، حوالي     القطاع ا 
 إلى أن اإلنفـاق العـام علـى         "التعليم والصحة   : للتنمية على البعد اإلجتماعي     ة اإلقتصادي ات المتغير أثر"حول  

وهـذا    .٢٠٠١في العـام   % ٢٨,١ و ١٩٩٩من اجمالي االنفاق الصحي عام  % ٢٦,٧الصحة في لبنان بلغ      
كامل نفقات الـصندوق الـوطني للـضمان        ) أو عدم احتساب    ( التباين في النسب يمكن رده إلى عامل احتساب         

وفي مطلق األحوال ، تتشارك هذه التقديرات المختلفة فـي إظهـار            . االجتماعي ضمن الفاتورة الصحية العامة    
بء الثقيل الواقع على كاهل القطاع الخاص في ما يتعلّـق بتمويـل             المستوى المتدني لمساهمة القطاع العام والع     

 .الرعاية الصحية

  
ويبدو أن األمر ال يقتصر على محدودية مساهمة القطاع العام في التمويل، بل يتعـداه إلـى اعتبـار أن هـذه                      

وى االنتـاج   فعلـى مـست   . المساهمة  تكاد تشكّل الدور شبه األوحد الذي تلعبه الدولة فـي القطـاع الـصحي               
، في حين يتحمل القطاع الخـاص        % ٢المباشرلخدمات الرعاية الصحية ال تتخطى مساهمة القطاع العام نسبة          

   .١٥ فيما تتولى بقية المصادر ما تبقى من الرصيد، %٨٩ بمشاركة قدرها  حصة االسد
 

االشـتراكات  ( المباشـرة    ويتم، بصورة عامة،  تمويل االنفاق على الصحة اما من خالل مساهمات المـستفيدين             
وبالنسبة للبنان،  يمكـن تمييـز       . أو من خالل الضرائب،  أو من كليهما  معا         ) المدفوعة الى صناديق التأمينات   

                                                 
 ) .٢٠٠٠آانون االول (  ، ديسمبير ١٩٩٨تقرير حسابات الصحة الوطنية اللبنانية ،  15
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اثنان منها ذات طابع حكومي وإثنان      ): ٤الجدول رقم   ( اربع مصادر رئيسية للتمويل، لكٍل منها برنامجها الخاص       
  . منها ذات طابع  خاص

  
  برامج التأمين ووزارات األشراف المطابقة لها: ٤ل رقم جدو

  )أو شبه العام( في الجانب العام 
   الضمان االجتماعي-١

  جتماعي اإلضمان  الوطني  للصندوقال
  تعاونية موظفي الدولة 

  ة أمن دولو،  االمن العام ،  قوى االمن الداخلي، الجيش :تَتضمن،و)عناصر قوى االمن النظامية(من األ ىقو   
  الحكومة -٢

 وزارة الصحة 

  وزارة الشؤون االجتماعية 
  في الجانب الخاص

   الشركات الخاصة-٣
   األسر-٤

  .١٩٩٩تبعات الكلفة الصحية على حق الرعاية الصحية في لبنان،: المصدر
  

او شبه  (العام  واستناداً إلى المعطيات الواردة في الجدول أعاله ، هناك خمس برامج للتأمين الصحي في الجانب                
، يعمل كّل منها تحت اشراف وزارة او مؤسسة عامة تستخدم هذه البرامج بشكٍل أساسي من اجل تمويـل                    ) العام

ويتوجه كّل من هذه البـرامج إلـى         . الخدمات الصحية وفي بعض الحاالت النادرة من اجل انتاج هذه الخدمات          
لديمغرافية واالجتماعية؛ كما أن لكّل من هذه  بـرامج          شريحة مختلفة من شرائح المجتمع، من حيث خصائصها ا        

البنية وتعدد آليات عملها، على عملية توحيد نوعية وأكالف الخدمات الصحية            ههذوتنعكس  . آلية عمل خاصة به   
  .المقدمة، اضافة الى مستوى الشمول والتغطية الخاصة بها

   
  : رامجها المختلفة المذكورة أعاله، بتغطية اآلتيوفي الخالصة ، تقوم الحكومة، بشكٍل أساسي، من خالل ب

  .معدل تغطية متغير لموظفي القطاع العام ، وفي  بعض  الحاالت للمتقاعدين: الرعاية الصحية  .١
سـيتم شـرحه    ( االستشفاء لالفراد غير المضمونين، والذين يمثلون نظرياً حوالي نصف سكان لبنان             .٢

 )بالتفصيل في  الفصول الالحقة

 .   والعالج لالمراض  المزمنة وخصوصا  مرض السرطاناالدوية .٣
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  التغطية بالتأمينات   ١-٣
  

المـسح الـوطني لإلنفـاق األسـري  علـى الـصحة             "المدرج ادناه، استناداً إلى      )  ٥(  يظهر الجدول رقم    
تأمين علـى   تتمتّع بتغطية مؤسسات ال   % ) ٤٥,٩(، ان اقل من نصف األسر اللبنانية        "١٩٩٩ عام   -واستخداماته

  .أنواعها ، بما فيها العام والخاص
  

  
  أنظمة التأمين والنسبة المئوية لألسر المشمولة بالتغطية حسب الجهة الضامنة  : ٥الجدول رقم 

  ١٦النسبة المئوية لألسر المشمولة بالتغطية  أنظمة التأمين 
  %١٧,٨ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

  %٤,٥  تعاونية موظفي الدولة
  %٨,١  القوى االمنية
  %٨,٣  التأمين الخاص
  %١٠,٧  ١٧انواع اخرى

  %٤٥,٩  اجمالي  المضمونين 
  %١,٨  غير محدد

  %٥٢,٣  اجمالي  غير المضمونين
  %١٠٠  االجمالي الكلي

  ١٩٩٩-المسح الوطني لإلنفاق األسري على الصحة: المصدر
  

 حادة من منطقـة     تفاوتاتالّ أنّها تشهد اضافة الى ذلك       ومع أن التغطية الصحية ال تتسم بقدر كبير من الشمول، إ          
   %).٣٦,٤( وأدناها في البقاع  %) ٥٣,٢(وتبلغ هذه النسب أعالها في بيروت . إلى أخرى 

  
 يستحوذ على النسبة األعلى مـن األسـر          الصندوق الوطني  للضمان االجتماعي    كما تشير النتائج ايضا إلى ان       

 % ٣,٢، مـن بينهـا       % ١٧,٨(إالّ أن هذه النسبة ال تزال منخفضة جداً         . ة الصحية اللبنانية المشمولة بالتغطي  
إلى حد كبير عن األرقام المعتمدة      %) ١٧,٨(وفي الواقع، يختلف هذا الرقم      ). مستفيد من تأمين إضافي أو مختلط     

 مليـون  ١,٥لحـوالي  غالباً من جانب الصندوق الوطني  للضمان االجتماعي والتي تشير الى تغطية هذا االخير      
وتضخيم أرقام الصندوق ناجم عن عملية حسابية بسيطة ترتكز إلى عملية ضرب            . نسمة من المواطنين اللبنانيين   
المعدل المعتمد لعدد المستفيدين نسبة إلى       ( ٣بعامل قدره   )  منتسب ٥٠٠,٠٠٠نحو(عدد المنتسبين إلى الصندوق     

وت كبير في نسب التغطية بين منطقة وأخرى، وهو تفاوت مرتبط           ويضاف إلى ذلك، وجود تفا    ). المنتسب الواحد 

                                                 
عن طريق حسم نسبة األسر غير المضمونة ، إضافة إلى نسبة  %) ٤٥٫٩( لمشمولة بالتأمين  تّم التوصل إلى تحديد  نسبة األسر ا 16

، عوضًا عن جمع  نسب األسر المضمونة وفقًا لمختلف أنظمة التأمين %)  ١٠٠(اإلجابات الناقصة من مجموع نسب األسر اللبنانية  
  . المحّددة

، اي  تلك الممنوحة في العمل أو في ) االفراد واالسر( خرى غير تلك الشخصية  منها  تتضمن هذه الفئة مختلف انواع أنظمة التأمين  األ 17
 .  الجامعات
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فهذه النسبة هي األعلى فـي      .  بالثقل النسبي لحجم أصحاب األجر من إجمالي القوى العاملة في كل من المناطق            
؛ ويعود ذلـك     %)١٠،٢( ،  واألدنى في النبطية      )على التوالي     % ٢٣,٩و % ٢٣,٨(  بيروت وجبل لبنان      

  .   طاب المدن ألكبر نسبة من الشركات والمؤسسات، وبالتالي األجراءإلى استق
 

من األسـر اللبنانيـة، فإنّهـا ،وبخـالف          % ٤,٥التي تشمل حوالي    نية موظفي الدولة    أما بالنسبة لتغطية تعاو   
 % ٨,٥( الصندوق الوطني  للضمان االجتماعي، تتركز بشكل اكبر في المحافظات منها في العاصمة بيـروت                

القطاعـات  وينطبق هذا األمر أيضاً على تغطيـة نظـام التـأمين فـي              ). في بيروت  % ٣,٢في النبطية مقابل    
من األسـر    %  ١٢,٧من األسر في بيروت مقابل        % ٣,٨، حيث تشمل هذه التغطية      )قوى األمن    ( العسكرية
من األسر تنتسب إلـى هـذا    % ٨,٣ان )  ٥رقم (، فيظهر الجدول بالتأمين الخاصاما في ما يتعلّق   . في البقاع 

وتتضمن هذه النسبة بعض المنتسبين الى برامج تأمين أخرى، كالصندوق الوطني للضمان االجتمـاعي              . النظام  
وفي حال اسقطت نسبة المستفيدين من أنواع أخرى من التأمينات، تـصبح تغطيـة التـأمين                . على سبيل المثال  

في بيروت، والنسبة   % ١٥,٢اللبنانية، مع تسجيل للنسبة األعلى      فقط من األسر     % ٧,٦الخاص وحده في حدود     
  .في النبطية% ١األدنى 

 
من األسر اللبنانية غير مشمولة بأي  نوع من أنواع أنظمـة             % ٥٢,٣أيضاً إلى أن       )  ٥رقم  ( ويشير الجدول 

تغطية  لهذه الفئة من الـسكان       ومن حيث المبدأ ، تؤمن وزارة  الصحة، كونها المالذ الضامن األخير، ال            . التأمين
  . أو على االقل للغالبية العظمى منها

  
. و يظهر المسح الوطني لإلنفاق األسري في لبنان أنه كلّما ارتفع دخل األسر كلما ارتفعت نسبة األسر المضمونة              

   بـين     من األسر التي يتراوح دخلهـا الـشهري       % ٢٨,٨ادناه، على سبيل المثال ، ان        ) ١رقم  ( ويبين الشكل 
لألفراد الذين يتجـاوز دخـل    % ٧٥،١وترتفع هذه النسبة إلى   . ل ، يشملها التأمين   . ل ٥٠٠,٠٠٠ و   ٣٠٠,٠٠٠

  . أسرهم الشهري الخمسة ماليين ليرة لبنانية
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  نسب األفراد المضمونين حسب مستويات الدخل : ١الشكل رقم 
  ٢٠٠١لصحة واستخداماته،المسح الوطني لإلنفاق األسري على ا: المصدر

  
  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي    ٢–٣
  

يتوجه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، العامل تحت إشراف وزارة العمل ، إلى المواطنين اللبنانيين مـن                 
فئة العمال والمستخدمين في القطاع الخاص غير الزراعي، والمـوظفين الـدائمين فـي  القطـاع الزراعـي،                   

موظفين العاملين في المؤسسات وفي المصالح المستقلة غير التابعة لمجلس الخدمة المدنية، والمعلمـين فـي                وال
  .   ١٨المدارس الرسمية، وسائقي السيارات العمومية، وباعة الصحف، وطالب الجامعات

  
 ١٠المـرض   يدفع  ( من كلفة االستشفاء     % ٩٠وتتضمن تغطية الصندوق تعويضات المرض واألمومة ، بنسبة         

يـدفع  ( من كلفـة الطبابـة العاديـة       % ٨٠، وبنسبة   ) من قيمة الفاتورة االستشفائية عند تلقيه الخدمة الطبية       % 
من قيمة الفاتورة بعد فتـرة        % ٨٠المريض كامل الفاتورة عند تلقيه الخدمة الطبية المطلوبة ، ويسترد ما نسبته             

الدولة، اشتراكات  : ويجري تمويل الصندوق من مصادر ثالثة     . ، وال تشمل التغطية طبابة األسنان     ) بضعة أشهر 
 من رواتب الموظفين    ١٩%٢١,٥ويدفع ارباب العمل ما نسبتة      . أرباب العمل، اشتراكات المستخدمين المسجلين      

، )للتعويـضات العائليـة   %  ٦لتعويضات نهاية الخدمة و      %  ٨,٥لتعويضات المرض واألمومة ،     % ٧(لديهم  

                                                 
   . ٢٠٠٠– إّن نطاق تغطية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يرتكز إلى نظام الرعاية الصحية في لبنان  18
  . ٢٠٠٤ حزيران - ,Le Systeme de Retraite Libanaisانطوان واآيم  19
 ٢٠٠٥ آب –والصندوق الوطني للضمان االجتماعي  ، التقرير الموجز    
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 ل               . من راتبه ٢٠% ٢م    ويدفع المستخدالصندوق ، بالرغم من كونه مؤسسة شبه عامة ، فانـه ممـو ويالحظ أن
  .بشكل رئيسي من المصادر الخاصة

وقد شهد فرع المرض واألمومة التابع  لصندوق الضمان زيادة مطردة في عدد المستفيدين على مدى الـسنوات                  
 فقط فـي  ٢٢ الف مشترك ٢٤٠ مقابل ٢٠٠٤ة العام  في نهاي٢١ الف مشترك   ٤٨٩العشر الماضية حيث بلغ نحو      

وتعود هذه الزيادة جزئياً إلى ارتفاع عدد المستخدمين المصرح عنهم من قبل أرباب العمـل فـي                 . ١٩٩٥العام  
 -أالّ أن الجزء األكبر من هذه الزيادة تحقق نتيجة توسيع شمول بعض الفئات االجتماعيـة              .  المؤسسات الخاصة 
هذا . ، وذلك بمبادرة  ودعم من الحكومة، كسائقي السيارات العمومية، والصيادين، والمخاتير           االقتصادية الخاصة 

 ؛ وهي فئة المنتسبين االختياريين الـذين بلـغ عـددهم حـوالي               ٢٠٠٣فضالً عن فئة جديدة أضيفت في العام        
د المنتـسبين إلـى     وعلى الرغم من هذه الزيادة الملموسة فـي اعـدا         . ٢٠٠٤ مستفيد  في نهاية العام       ٣٣٠٠٠

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، فإن شريحة العاملين األجراء من السكان المقيمين ال تزال غير مـشمولة                
من مجموع العاملين    % ٥٠بأكملها، حيث ان أعداد المنتسبين من األجراء  إلى الصندوق  تكاد توازي فقط نحو                

  .بأجر في لبنان
  

وتـضم الئحـة    . للضمان االجتماعي استفادة أفراد أخرين عدا المسجلين انفسهم       ويتيح نظام الصندوق الوطني       
،   ) سنة في حال كانوا يتابعون دراستهم      ٢٥ولغاية  (  سنة   ١٦الزوجة ، الذكور من االوالد  تحت سن         : المستفيدين

ن تحت سـقف     سنة الذين يعيشو   ٦٠اإلناث من االوالد تحت سن الخمسة والعشرين،  واالبوين فوق سن الستين             
  لتقـدير عـدد      ٢٠٠٤اما المعدل المعتمد في العـام       . ٢٣واحد مع المضمون وليسوا  قادرين على اعالة انفسهم          

الـصندوق  "واستناداً إلـى تقـديرات      . ٢٤منتسب  /  مستفيد   ٣المستفيدين نسبة إلى المنتسبين إلى الصندوق فهو          
 مليـون   ١،٣، يبلغ عدد المستفيدين مـن الـضمان         " ٢٠٠٤ التقرير الموجز للعام     -الوطني للضمان االجتماعي  

الوارد  ) ٤رقم  (إالّ أن الجدول    . من اجمالي المقيمين   % ٣٢مستفيد، مما يعني أن نسبة تغطية الصندوق توازي         
أعاله ، إضافة إلى مصادر اخرى حديثة، يشير إلى أن أكثر من نصف السكان اللبنانيين ال يشملهم أي نوع مـن                

هذا إلى جانب أنّه بحساب عدد المستفيدين من الصندوق الوطني للـضمان االجتمـاعي،              . ين الصحي أنواع التأم 
 ألف مستفيد، نجد أن هناك تعارضا ملحوظا بين هذا الرقم           ٧٠٠، البالغ ما مجموعه     )٥(انطالقاً من الجدول رقم     

  .وبين األرقام التي يقدمها الصندوق والتي جرت معالجتها سابقاً
  

جملة من االختالالت والتشوهات     من    راهنا  في لبنان يعاني   ح إن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي     من الواض 
 المسجل في السنوات الثالث الماضية في فرعي         المتراكم عجزالفإجمالي   .ال تقتصر على محدودية نطاق تغطيته       

                                                 
 ٢٠٠٥والضمان االجتماعي، التقرير الموجز، آب  / ,Le Systeme de Retraite Libanais ٢٠٠٤انطوان واآيم حزيران  20
 ٢٠٠٥ التقرير الموجز ، آب –الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  21
   ٢٠٠٥التقرير الموجز ، آب–  ماعيالصندوق الوطني للضمان االجت 22
 ٢٠٠٠تحديد عدد المستفيدين يستند الى نظام الرعاية الصحية في لبنان ، 23
  ٢٠٠٥  التقرير الموجز،آب –  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 24
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عين ،وبدأ يهـدد احتياطـات فـرع         المرض واألمومة والتقديمات االجتماعية، استهلك كامل احتياطي هذين الفر        
  .تعويضات نهاية الخدمة

 
 
 
  
 تعاونية موظفي الدولة    ٣-٣

إن تعاونية موظفي الدولة ، العاملة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء ، تضمن جميـع المـوظفين الـدائمين                   
ة  الموظفين  المتعاقـدين      العاملين في القطاع العام،  والذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية،  في حين تتم تغطي              

وتوازي التغطية الصحية بموجب نظام التعاونية ،       .  في القطاع العام عبر الصندوق الوطني  للضمان االجتماعي        
فقط من نفقات الطبابة العادية واالدوية وطبابـة         % ٧٥من نفقات االستشفاء كما هو  حال الصندوق، و         % ٩٠

 % ٥٠من كلفة االستشفاء الفراد اسرة الموظف المضمون،  و        % ٧٥نية  اضافة الى ذلك،  تغطي التعاو     . االسنان
وتمول تعاونية موظفي الدولة من اقتطاعات رواتب المـوظفين  بمـا             .  من كلفة الطبابة العادية وفاتورة الدواء     

ـ  لتقـدير  ٢٦ ٦وتعتمـد التعاونيـة المعـدل       . من الراتب ، وتتكفّل الحكومة بتمويل الباقي      ٢٥% ٣يوازي   دد ع
 ،  الـف مـستفيد      ٣٢٥ ألف  منتسب ، وعدد المستفيدين        ٦٥، بلغ عدد المنتسبين       ١٩٩٨وفي العام   . المستفيدين

  " .في لبنانالرعاية الصحية نظام   "حسب تقرير 
  
  القوى األمنية    ٤-٣

وتشمل . ولة قوى االمن الداخلي، االمن العام وأمن الد        الجيش،   :تتم تغطية القوى االمنية من خالل عدة صناديق         
وتتكفّل هذه الصناديق بتسديد كامـل نفقـات        . جميع االفراد النظاميين العاملين في هذه القطاعات ومن يعيلونهم        

لالبوين اللذين يعيلهمـا     % ٥٠من النفقات الصحية للزوجة واالوالد، و       % ٧٥االستشفاء والطبابة للمنتسبين ، و    
اما في ما يتعلّق بمصادر التمويل ،       . ي  نفقات العالج في الخارج     فضالً عن أن نظام  التأمين هذا يغط       . المنتسب

 عن كّل مستفيد كرسم انتساب، وتتكفّل الحكومة بتغطيـة  ٢٧ ليرة لبنانية١,٠٠٠فيساهم المضمونون شهرياً بمبلغ    
 من تأمينات    ، بلغ عدد المستفيدين    ١٩٩٨للعام  " نظام الرعاية الصحية في لبنان    " ووفقاً لتقديرات   . الرصيد الباقي 

حجـم  "إالّ أن دراسة    . منتسب١١٣,٣٦٣ مستفيد ، في حين بلغ عدد المنتسبين         ٥٣٣,٣٤٠صناديق القوى االمنية    
  . ألف مستفيد٣٩٤ قدرت عدد المستفيدين بـنحو" القطاع العام 

  
  وزارة الصحة   ٥-٣

 غير المـشمول بـأي تغطيـة        تقوم وزارة  الصحة بدور شبكة االمان ، كونها المالذ االخير الضامن للمواطن            
فهي تتكفّل بتمويل الجزء األكبر من أكالف االستشفاء التي يوفرها القطاع الصحي الخاص ألي مواطن               .  صحية

                                                 
  طبقا لرابطة اساتذة التعليم  الثانوي 25
 ، وقّدر عدد       ٥٠٠٠٠ حيث بلغ عدد المتسبين ١٩٩٥الرقم  في تقديرات العام استخدم هذا  . ٢٠٠٠ نظام الرعاية الصحية في لبنان للعام  26

  .   ، آما تظهره أرقام هذه السنة١٩٩٨ في العام ٥ومع ذلك انخفض هذا المضاعف إلى .  مستفيد٣٠٠،٠٠٠المستفيدين بنحو 
.  

 ٢٠٠٢ - اسكندر مؤسسة البحوث واالستشارات بالتعاون مع مؤسسة مروان" حجم القطاع العام "  27
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وتأتي هذه التغطية مستقلة عن مـستوى مـداخيل أو مـوارد            . ال تشمله أي من برامج التأمين العامة أوالخاصة       
 لخدمات صحية باهظة األكالف ، بما فيها عالج األمراض المستعصية           فضالً عن تأمين وزارة الصحة     . األفراد

مثل عمليات القلب المفتوح، وغسيل الكلى، وعالج مرض  السرطان، باإلضافة إلى تـأمين العقـاقير                ،والمزمنة
 وكما سبق ذكره آنفاً ، فإن وزارة الصحة هي نظرياً مسؤولة عن توفير التغطيـة              . واالدوية لالمراض  المزمنة   

  .من األسر اللبنانية، أي للبنانيين الذين ال  يشملهم أي نظام من أنظمة التأمين % ٥٢،٣الصحية لما يوازي 
  

إالّ . الهبـات ) ٣(المستفيدون،  ) ب(موازنة الدولة، ) أ  : ( وتعتمد الوزارة بشكل عام على ثالثة مصادر للتمويل       
. وتبقى مساهمة المستفيدين من الخدمة الصحية ضئيلة نـسبياً      وازنة العامة،   المأن المصدر الرئيسي للتمويل يبقى      

ثم انخفضت نسبة الغطيـة ، فـي        الفاتورة،   من كلفة     % ١٠٠ يط كانت وزارة الصحة  تغ     ،١٩٩٢ قبل العام   
ومع ذلك، تجدر اإلشارة الى ان المرضى غالبا مـا يتحملـون            . من قيمة الفاتورة  ٢٨ % ٨٥مرحلة الحقة ، إلى     

،وذلك بسبب استثناء بعض  الخدمات الـصحية الخارجـة         % ١٥وز النسبة المتعارف عليها والبالغة      أكالفاً تتجا 
عن نطاق تغطية وزارة الصحة او بسبب تضمين الفاتورة أتعاباً أو رسوماً إضـافية غيـر مغطـاة بالتعرفـات              

ر الموحدة التي ينبغـي     وهذه الممارسات ناجمة بصورة أساسية عن عجز في الرقابة ونقص في المعايي           . الرسمية
وأخيراً ، تتلقى وزارة الصحة هبات من الهيئات والمنظمات الدولية ؛           . على موردي الخدمات الطبية االلتزام بها     

  .اال ان هذه المنح تتسم بعدم انتظامها وال تشكّل سوى جزء بسيط جداً من نفقات الوزارة
  

  .الحكومية   الموازنة من مئويةسبلصحة كنأدناه  تطور موازنة  وزارة ا ) ٦رقم (ويبين الجدول 
  

  تطور موازنات وزارة الصحة : ٦الجدول رقم 
  النسبة المئوية  )ل.مليون ل(موازنة وزارة الصحة   )ل.مليون ل(الموازنة العامة   العام
٣,٢  ٢٧٤,٠٠٠  ٨,٥٩٠,٠٠٠  ٢٠٠٠%   
٣,٢  ٣١٥,٢٧٤  ٩,٩٠٠,٠٠٠  ٢٠٠١%   
٣,١  ٢٨٩,٥٢٦  ٩,٣٧٥,٠٠٠  ٢٠٠٢%   
٣,٣  ٢٨٥,١٣٠  ٨,٦٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٣%   
٣,٧  ٣٤٤,٦١٣  ٩,٣٨٠,٠٠٠  ٢٠٠٤%   
٣,٨  ٣٦٠,٢٥٠  ٩,٥٧٥,٠٠٠  ٢٠٠٥٢٩%   

   )٢٠٠٥ ،٢٠٠٤ ،٢٠٠٣ ، ٢٠٠١ ،٢٠٠٠( الموازنات الحكومية : المصدر
  

%   ٥,٦ واذا ما استثنينا خدمة الدين من موازنة الدولة ، ترتفع حصة وزارة الصحة من الموازنة لتـصل إلـى        
اما بالنسبة لما تمثله موازنة وزارة الصحة كنسبة مئوية  من           .  على التوالي  ٢٠٠٤ و ٢٠٠١ي عامي   ف % ٦،٨و  

  .٣٠ ٢٠٠٥عام  % ١,٢ الى ٢٠٠٠في  العام  % ١,١إجمالي الناتج المحلي، فقد ارتفعت هذه النسبة من 
                                                 

  ٢٠٠٠ ،  آانون االول ١٩٩٨"  حسابات الصحة الوطنية  في لبنان" و .  ٢٠٠٢، "حجم القطاع العام  "28
  . وبالتالي فإّن المعطيات الواردة  يمكن أن تكون عرضة للتغيير بحسب إرادة  الحكومة الحالية .  لم تصدق بعد٢٠٠٥موازنة عام   29
  ٢٠٠٥موازنة الحكومة للعام  30
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رة الـصحة فائـضا فـي        ، سـجلت وزا   "حسابات الصحة الوطنية اللبنانية     "واستناداً إلى المعطيات الواردة في      

، حيث تجاوز اإلنفـاق     ١٩٩٨ الى   ١٩٩٦، في حين واجهت عجوزات متتالية في األعوام         ١٩٩٥ميزانيتها للعام   
وذلك ناجم عن حقيقة ان الموازنة المخصصة لوزراة الصحة هي عادة غير            . الفعلي ما هو مرصود في الموازنة     

  :   عما يليكافية لتغطية النفقات الفعلية للوزارة التي ترتبت
 .تزايد التزامات وزارة الصحة لجهة تغطية الخدمات الصحية •

 . للفرص التي  تؤمنها الوزارة لجهة تغطية نفقات االستشفاء– أو استسهالهم –وعي الناس المتزايد  •

  ,عجز الوزارة عن  ضبط وكبح تكاليف المستشفى •
  

ى صعيد العجز في موازنة وزارة الـصحة،         هو األسوأ عل   ١٩٩٧، كان العام    ١٩٩٨ -١٩٩٥ومن بين االعوام    
وفـي  ". حسابات الصحة الوطنية اللبنانيـة    "من موازنتها، وذلك استناداً إلى تقرير       % ٦٠,٦حيث  بلغ ما يوازي      

وفي الواقع، تنعكس هذه العجوزات     . من مخصصات الوزارة   % ١٠،١ ، تراجع العجز ليصل إلى       ١٩٩٨العام  
، بسبب ميل وزارة الصحة إلى التأخير والمماطلة        )المستشفيات  (دمات الصحية   في المقام األول على موردي الخ     

، بدأت  ٢٠٠٠وبعد العام   . بدفع مستحقات المستشفيات، مما يؤدي إلى تراكم الفواتير المتوجبة عليها عبر السنين           
  .الفجوة القائمة بين حجم اإلنفاق في الموازنة واالنفاق الفعلي تتجه نحو االنخفاض

  
تحدد انفاق وزارة الصحة وفق      " اثر التكلفة الصحية في لبنان  على حق المواطن بالرعاية الصحية            " راسة  أن د 

وتشير الدراسـة   . االستشفاء، الرواتب واألجور، الدواء، اضافة إلى نفقات اخرى متنوعة        : ثالث أبواب رئيسية    
  الى   ٧٥ما بين     (ألكبر من موازنة وزارة الصحة      نفسها إلى استئثار باب النفقات االستشفائية وحده على النسبة ا         

وقد تعاظمت حصة هذه النفقات منذ أن أصبحت وزارة الصحة مسؤولة عن تـأمين التغطيـة                ) . تقريبا % ٨٥
الصحية نظرياً لجميع اللبنانيين غبر المشمولين بتأمينات أخرى، إلى جانب أن نفقـات االستـشفاء تـشمل كـّل                   

اما كلفة الرواتب واألجور فتتراوح     . الخ..  فيها الجراحة، والتمريض، وخدمات المختبر،     الخدمات العالجية ، بما   
 . من إجمالي موازنة الوزارة  % ٧ و ٦بين 

  
وانطالقاً من المعطيات المتوفرة ، باإلمكان توزيع نفقات وزارة الصحة على مختلف أبواب اإلنفاق ذات الطـابع                 

، أن بابي االستشفاء والعمليات الجراحية ليوم واحد، يستحوذان على النسبة           )٧(ويتبين من الجدول رقم     . العالجي
هذا باإلضافة إلـى أن العديـد مـن         . من نفقات وزارة الصحة على الخدمات العالجية       %) ٧٠ – ٦٠(االكبر  

يـائي ال  الخدمات الصحة العالجية، كجراحة القلب المفتوح وغسل الكلى و زراعة الكلى والحروق والعالج الكيم             
تصيب إالّ فئة ضئيلة نسبياً من األفراد، ولكنها مع ذلك تستهلك حوالي خمس موازنة  وزارة الـصحة للرعايـة                    

وتثير هذه المعطيات واألرقام الملفتة قضية اولوية التغطية للمرضى وفقاً لدرجـة صـعوبة الحـاالت                . الصحية
 حتى لوكانت حظوظهم بالشفاء     -ى السرطان   فمن حق ذوي األمراض المستعصية والمميتة ، كمرض       . المرضية
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مـن   الحصول على الخدمات الصحية والتغطية المالية الخاصة،  على الـرغم             -والبقاء على قيد الحياة ضئيلة      
 .اتهم التي قد تمتد على فترات طويلة من الزمنجالكلفة العالية لعالحقيقة 

  
   ، حسب نوع الخدمة إنفاق وزارة الصحة على الرعاية العالجية : ٧جدول رقم 

  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  الفئة
  %٦٧  %٧٠  %٦٩  استشفاء

  %٣  %٠  %٠  جراحة اليوم الواحد
  %١١  %١٠  %١٠  خدمات تمريضية

  %٠  %٠  %٠  عالج فيزيائي 
  %٠  %٠  %٠ أطراف اصطناعية 

  %١  %٢  %٢  اشعة ،مختبر،تصوير طبقي، تصوير بالرنين المغناطيسي
ى،زرع الكلى، الحروق، العـالج     جراحة القلب المفتوح، غسل الكل    

  .الكيميائي
٧  %١٨  %٢٠%  

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المجموع
  %٧٥  %٧٨  %٧٧  حصة وزارة الصحة من اإلنفاقات 

   )CRIعدل من قبل مؤسسة البحوث واالستشارات (٢٠٠٠، ديسمبر ١٩٩٨حسابات الصحة الوطنية في لبنان :المصدر
  
  شركات التأمين الخاصة   ٦-٣
  

لنظـام  "ووفقـاً   . بلدان االخرى، يبدو قطاع التأمين الخاص في لبنان على درجة مقبولة من التطور            مقارنة مع ال  
 شـركة   ٦٧ شركة تأمين خاصة مسجلة لدى وزارة االقتصاد ، من بينهـا             ٩١، هناك   " الرعاية الصحية اللبناني  

. شامل أو على بوالص مكملة    وينتسب المستفيدون إلى شركات التأمين  اما للحصول على تأمين صحي              . لبنانية
وتمثّل الفئة االولى بوالص تأمين صحية قائمة بذاتها وتغطي سلسلة واسعة من المنـافع ، وتـشمل المعاينـات                   

اما بالنسبة لبوالص  التأمين المختلط، فهـي تطلـب فـي            . الداخلية والخارجية للمريض وكلفة المواد الصيدالنية     
ومع ذلك، ثمةاعتقاد بأن    .  الضمان االجتماعي أو أنظمة تأمين عامة أخرى       تغطية لسد الفجوة في   األحيان   معظم  

شركات التأمين تحث حاملي البوالص للحصول على تغطية وزارة الصحة في الحاالت الصعبة ، كجراحة القلب                
لى التحقق  والعالج الكيميائي ،وحتى احيانا في الحاالت العادية ، نظرا لعدم توفّر المقدرة  لدى وزارة الصحة ع                

  . من انتساب  أو عدم انتساب طالب الخدمة الصحية إلى أحد أنظمة التأمين الخاص
  

المسح الوطني لإلنفاق األسري على الصحة واستخداماته في        "و" حسابات الصحة الوطنية في لبنان    " ووفقاً ألرقام   
انظـر الجـدول    % (٨,٣ن الخاص نحو      تبلغ نسبة األفراد المشمولين بالتغطية الصحية الشاملة في التأمي        " لبنان  
 ألف  ٤٦٤، قدرت إدارة االحصاء المركزية عدد المنتسبين إلى التأمين الخاص بنحو            ١٩٩٨وفي العام   ). ٤رقم  
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 ١٧٣منهم  ( ألف         ٤٧٣؛ في حين يرتفع هذا الرقم إلى            ) ألف لديهم تأمين مختلط      ١١٦ منهم حوالي    (منتسب  
 .٣١ MedNetتقديرات شركة ميدنت  ، حسب ) ألف لديهم  تأمين مختلط

  
تتراوح إيراداته السنوية مـن     من الشركات    % ٩ان  .  من درجة كبيرة من التفتت والشرذمة      سوق التأمين   يعاني  

 مليون دوالر امريكي ، وما تبقـى        ٤ و   ١ما بين   % ٤٩ مليون دوالر امريكي، و      ٥٠ و   ٥أقساط التأمين ما بين     
ونظراً إلى أن شركات التأمين الخاص تمتنع عن اإلفصاح عن معلومات           . ن دوالر منها ال يتجاوز إيرادها المليو    

في تقديرها إلجمـالي هـذه      " حسابات الصحة الوطنية في لبنان      " تتعلّق بحجم إيرادات أقساط التأمين، استندت         
  : اإليرادات  إلى مقاربتين إثنتين

  
 المقاربة على ما ينفقه أرباب العمل بشكٍل مباشر  علـى             تعتمد هذه  ) :من أسفل إلى أعلى     : ( المقاربة األولى   

 لبنـان    - Mednetالرعاية الصحية لمستخدميهم، وتستخدم مجموعة المعطيات اإلحصائية المتوفّرة عبر شركة           
 مليار ليرة لبنانيـة      ٣٦٢ووفق هذه المقاربة، قدر مجموع إيرادات أقساط التأمين  بنحو           . ومسوحات إنفاق األسر  

  ) ، استناداً إلى تقرير حسابات الصحة الوطنية في لبنان(١٩٩٨
  
 تستخدم هذه المقاربة مسوحات إنفاق األسر حصرا لتقـدير اجمـالي            ):من أعلى إلى أسفل     :( المقاربة الثانية    

إنفاق االسرة على التأمينات الصحية، وتطرح منه ما يدفع إلى الصندوق الوطني للضمان االجتمـاعي وسـائر                 
وتفـضي  . ق االجتماعية االخرى ،ثم يضاف إلى المبلغ المتبقي ما يدفعه ارباب العمل للتأمينات الخاصة             الصنادي

وإذا ما أضيفت المبالغ التي يدفعها أرباب العمل بـشكٍل          .  مليار ليرة لبنانية   ٣٣٤هذه المقاربة الى تقديرات بلغت      
 مليـار ليـرة     ٣٧٨الي أقساط التأمين في حـدود         ، يصبح إجم  ) مليار ليرة لبنانية   ٤٤(مباشر  للتغطية الصحية     

تقرير حسابات الصحة الوطنيـة فـي       ،  ١٩٩٨(لبنانية، وهو رقم مشابه للرقم الذي توصلت إليه المقاربة األولى         
  ).لبنان

  
 % ٥٠، فإن التكاليف االدارية مرتفعة جدا،وتصل أحياناً  لغاية          ٣٢وفي ما يتعلّق بأكالف شركات التأمين الخاصة      

من إيرادات أقساط التأمين كضريبة الى وزارة االقتـصاد،         % ١١كما تدفع شركات التأمين     . مة اإليرادات من قي 
  .من هذه اإليرادات كضمانة % ٤٠كما تودع 

  
  اإلنفاق من الجيب  ٧-٣

ففي تقدير أول بلغ حجم     . تعدد تقديرات حجم ونسبة انفاق االسر من اجمالي انفاق المجتمع على الصحة في لبنان             
 من اجمالي  االنفاق ٣٣ % ٦٩,٧٤ مليار  ليرة لبنانية ، وهي تشكّل        ٢٠٨٨نفاق األسر من جيبها الخاص  نحو        إ

في قطاع الهيئـات    % ٢من هذا المبلغ عبر القطاع الخاص ،و       % ٩٧وقد أنفق ما يوازي     . ١٩٩٨الصحي عام   
                                                 

 ٢٠٠٠نظام الرعاية الصحية في لبنان  31
  ٢٠٠٠نظام الرعاية الصحية في لبنان   32
  ٢٠٠٠ ، ديسمبر ١٩٩٨ - حسابات الصحة الوطنية في لبنان  33
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أن "  نظام الرعاية الصحية  في لبنان      "و في تقدير ثان تظهر أرقام       . فقط في القطاع العام   % ١غير الحكومية ، و   
ومن . من اجمالي الفاتورة الصحية   % ٤٧من المصاريف الخاصة، أوما يعادل       % ٦٥اإلنفاق من الجيب يشكّل     

مـن  % ٨٠، بلغت نسبة االنفاق مـن الجيـب         ٢٠٠٢جهة ثالثة، ووفقاً إلحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام         
وايا كـان   .  من اجمالي انفاقات الصحة في العام نفسه       ٣٤ %٥٥,٩٢ي  المصاريف الصحية الخاصة، أي ما يواز     

  .   التقدير المعتمد، فان هذا االنفاق الواقع على عاتق االسر، يعتبر مرتفعا في سائر المقارنات الدولية
  

ي أي مـا يـواز    . ٣٥ مليون ليرة لبنانية سنوياً    ٢,٦٠٩ويبلغ معدل اإلنفاق الصحي لألسرة في لبنان وسطياً، نحو          
وتجدر اإلشارة إلى التفاوت الكبير في حجم إنفـاق األسـر علـى             . من اجمالي إنفاق االسرة  السنوي     % ١٤,١

فاألسر الفقيرة وذات الدخل المحدود تستخدم نسبياً حصة أكبر مـن           . الخدمات الصحية، كنسبة من إجمالي انفاقها     
فعلى سبيل المثال، تنفق األسر     . داخيل المرتفعة ميزانيتها لإلنفاق على خدمات الرعاية الصحية من األسر ذات الم         

من دخلها الشهري على  % ١٧ ألف ليرة لبنانية ما يوازي    ٥٠٠ ألف و  ٣٠٠التي يتراوح دخلها الشهري ما بين         
لدى شرائح األسر التي يتجاوز دخلهـا الـشهري خمـسة           % ٨,١وتنخفض هذه النسبة  الى      . الخدمات الصحية 

ى دراسة حجم إنفاق األسر على الرعاية الصحية وارتباطه بالدخل الشهري لهذه األسر،             ولد. ماليين ليرة لبنانية  
  .يالحظ وجود ترابط وثيق بين حجم هذا اإلنفاق ومستوى الدخل

   
، ويـستحوذ   )٢الشكل رقم   (   حسب نوع الخدمة     ويتوزع االنفاق األسري على الرعاية الصحية على ستة أبواب        

المسح الوطني  "ووفقاً إلى  تصنيف     .  من هذا  اإلنفاق   ) ٣٦%٣٦,٧(لى الحصة األكبر    باب المعاينات الخارجية ع   
، اذا ما تم جمع كل بنود استهالك الدواء في سلة واحدة، فـان حجـم                "لإلنفاق األسري على الصحة واستخداماته    

إن هذه النـسبة    .  من اجمالي االنفاق الصحي لألسرة     ٣٧ %٢٦،٨انفاق األسرة علىالدواء، يرتفع إلى ما يوازي        
المرتفعة لإلنفاق على األدوية والعقاقير تثير قضية قطاع  الصيدلة في  لبنان ، من حيث أنّه أحد مكونات القطاع                    

  .وسوف يتم التطرق إلى هذه المسألة  بشكل ملموس لدى  تناول برنامج اصالح القطاع برمته. الصحي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٢٠٠٢من اجمالي انفاقات الرعاية الصحية عام % ٦٩٫٩حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية ، شكلت االنفاقات الخاصة على الصحة  ما يوازي  34
 من اجمالي االنفاق الصحي % ٥٥٫٩٢وهذه النسبة  تمثل ما قيمته . من االنفاقات الخاصة % ٨٠حيث  شّكل اإل نفاق من  الجيب ما يوازي ) ٥صفحة ( 
  ٢٠٠١ المسح  الوطني لإلنفاق األسري على الصحة واستخداماته ، تشرين االول 35
 ٢٠٠١ ، تشرين االول المسح الوطني لإلنفاق األسري على الصحة واستخداماته 36
  .المرجع  السابق نفسه   37
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  لى الصحة بحسب نوع الخدمة اإلنفاق األسري ع : ٢ الشكل رقم 
Source: National Household Health Expenditures and Utilisation Survey, 2001 
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  موردو الخدمات الصحية   -٤
  
  قطاع الصيدلة    ١-٤
  

 ٢٦,٨ وتيلغ نسبة اإلنفاق على مواد الصيدلة        الصحي؛تشكل الصيدلة في لبنان أحدى المكونات األساسية  للقطاع          
وسوف يتم تناول العوامل المختلفة المـسببة الرتفـاع هـذه    . ن اجمالي  انفاق االسر على الرعاية الصحية     م% 

من المواد الصيدالنية المباعة في  لبنان تخضع لعالمـات تجاريـة            ٣٨% ٩٨النسبة، مع اإلشارة إلى أن حوالي         
جانب أن  االدوية المـستوردة  تـشكل         هذا إلى    % . ٢ما يوازي فقط    " الجنريك"مسجلة،في حين تشكّل االدوية     

  .  فقط% ٦ من االستهالك المحلّي، في حين ال تغطي األدوية المصنعة محلياً  اال٣٩% ٩٤نحو 
  
  المستويات العالية لهوامش االرباح     ١- ١-٤
  

 الصحية فـي    إن إرتفاع نسب األدوية من فئتي العالمات التجارية المسجلة والمستوردة ، تتسبب بارتفاع الفاتورة             
وبحسب نظم التسعير السائدة فان      . االدوية المستوردة تفوق إلى حد كبير أسعار تلك المصنّعة محليا         أسعار  ف. البلد

أضعاف  سعر المصنع في بلد المنـشأ، نظـراً إلـى  زيـادة               ٤٠ ١,٦٩أسعار مبيع االدوية المستوردة  توازي         
  : احل األربع التاليةمجموعة من الهوامش على السعر األصلي، وفقا للمر

  
  %٧,٥الشحن   •

 %١٠التخليص الجمركي   •

 %١٠هامش  الوكيل   •

 %٣٠هامش  الصيدلي   •

  
 فان حصيلة الهوامش الفعلية ترفع مستوى المضاعف إلى          ٤١واستنادا الى المعطيات المتجمعة لدى وزير الصحة        

بيل  خفض تعرفة الدواء، مـن خـالل   وتنبغي اإلشارة إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة في س        . ١,٧١
ويقضي هـذا االجـراء، تحديـداً ، بتطبيـق        . تعديل الهوامش المضافة على المستويات األربعة المذكورة أعاله       

االدويـة  ) أ(وتـشمل الفئـة   .  مستويات أدنى من الهوامش على عدة أصناف من االدوية مرتبطة بأسعار المبيع         
فتشمل االدويـة االغلـى سـعرا       ) د( دوالرات امريكية ، اما الفئة       ١٠الدواء  األدنى سعراً  حيث اليتعدى ثمن       

ويطبق أعلى مستوى من التخفيض على االدوية األعلى ثمنـاً، أي            . ويتعدى فيها ثمن الدواء المئة دوالر امريكي      
  :اآلتياما المضاعفات الجديدة  المطبقة على كّل من الفئات األربع، فهي  ك). د(المشمولة في الفئة 

                                                 
  ٢٠٠٠ ، ديسمبر ١٩٩٨حسابات الصحة الوطنية في لبنان   38
 .المرجع السابق نفسه 39
 . المرجع السابق نفسه 40
  ٢٠٠٥ في مقابلة أجريت مع معالي وزير الصحة الدآتور محمد جواد خليفة في  مجلة االعمار واالقتصاد  ايلول  41
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  ١,٧  أ
  ١,٦٥  ب
   ١,٥  ج
  ١,٣  د

 
وحسب ما صرح به وزير الصحة، فإن مفاعيل هذا اإلجراء سوف تنعكس على فاتورة الدواء باتجاه خفضها بما                  

 ١،٦١و  % ١,٣٤ ، كما سوف تنعكس على إجمالي الفاتورة الصحية بما يتراوح بـين              ٤٢%٦ و   ٥يتراوح بين     
من إجمالي اإلنفاق األسري علـى الخـدمات        % ٢٦,٨ على الدواء يعادل نحو      ، نظراً إلى أن حجم اإلنفاق     ٤٣%

  . الصحية
  

وفي الواقع العملي، أدى المنحى التفاضلي للتخفيضات التي طالت هوامش الربح حسب فئات التعرفة  إلى سحب                 
 عليها أعلى نسب    والتي طبقت ) د(بعض األدوية من األسواق أو إيقاف استيرادها ، خاصة تلك المصنفة في الفئة            

وبالنتيجة، أدى ذلك إما الى فقدان بعض أصناف األدوية          . التخفيض، نظراً إلى أن استيرادها لم يعد مدراً لألرباح        
وعليه، من الـضروري اتخـاذ      . ٤٤األساسية والضرورية من األسواق، أو الىعودة النشاط إلى السوق السوداء           

بشكل مستمر وفي كافة األوقات ، أو استبدال االجراء الحالي بآخر ذي طابع             تدابير إضافية لتأمين األدوية البديلة      
  .أكثر شمولية

  
    اعتماد كبير على عالمات التجارية المسجلة  ٢- ١-٤
  

والمحلية كبديل عن األدوية الخاضـعة  " الجنريك"يشكّل غياب سياسة عمالنية تشجع الناس على استهالك األدوية    
جلة، عامالً إضافياً لتفسير تضخم اإلنفاق على الدواء والمواد الـصيدالنية كنـسبة مـن                للعالمات التجارية المس  
ان عـدد أصـناف األدويـة       " حسابات الصحة الوطنية في لبنان    "وبالفعل، يظهر تقرير    . اجمالي االنفاق الصحي  

وتعتبر هذه االرقام   . ة  صنفاً طبقا لمصادر مختلف     ٥٩٦٨ و   ٥٥٢١والعقاقير  التي تباع في  لبنان يتراوح ما بين           
ومن جهة أخرى، يجري التحكّم بسوق االدوية المستوردة من قبل مجموعة من            .عالية جدا وفق المقاييس  الدولية     

المستوردين والموزعين الذين يعملون بشكل مستقل، ويهيمنون على السوق، ويستخدمون أساليب عمل تـضعهم              
اتيجية المتبعة من قبل هؤالء، يندرج التسويق الشرس الـذي          فمن ضمن االستر  .في مصاف المجموعة االحتكارية   

يؤدي إلى ارتفاع استهالك األدوية المستوردة، وتجاهل المنتجات المحلية، خاصة في غياب حمالت التوعية التي               
كثر كما تجدر االشارة،أيضاً، الى ان العديد من االطباء باتوا أكثر فـأ . تشجع الناس على استخدام األدوية المحلية     

                                                 
  ٢٠٠٥  ايلول -لة  أجرتها  مجّلة  اإلعمار واالقتصاد مع  مع معالي وزير الصحة الدآتور محمد جواد خليفة    في مقاب 42
 لإلنفاق األسري على الصحة الوطنيالمسح "معطيات ) أ: (بناًء على ) CRI(   تقديرات  أجرتها  مؤسسة البحوث واالستشارات  43

مقابلة أجرها ) ج(  ؛ ٢٠٠٠،اإلدارة المرآزية لإلحصاء،Multi –Purpose Survey مسح ) ب(؛٢٠٠١واستخداماته، تشرين االول 
   .٢٠٠٥  ايلول-مجلة اإلعمار واالقتصاد  مع معالي وزير الصحة الدآتور محمد جواد خليفة 

 ٢/١٢/٢٠٠٥ر في  ناقش  الدآتور  اسماعيل سكرية مسألة  السوق السوداء لألدوية  خالل مقابلة اجريت معه ونشرت في جريدة النها 44
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منخرطين في دائرة هذا االحتكار، عبر سعيهم إلى تأمين أرباح إضافية من خالل إبرام صـفقات خاصـة مـع                    
  . وبالطبع، يتعارض ذلك  ودورهم المهني واالنساني. موزعي األدوية

  
     ارتفاع عدد الصيدليات والصيادلة ٣-١-٤
  

عوامل التي تفسر أحد جوانب اإلرتفاع النـسبي فـي          يعد تضخّم عدد الصيدليات في السوق اللبنانية، أيضاً من ال         
فارتفاع عدد الصيدليات يشير ضمناً إلى واقع أن لكل صيدلية حيز استقطاب ضئيل، وبالتالي مجال               . سعر الدواء 

ولكي تؤمن استمراريتها، ال خيار آخر لدى هذه الصيدليات سوى الحفاظ على أسعار مبيـع               . تغطية محدود جداً  
  .ويض عن تدني عدد الزبائن مرتفعة للتع

  
فبـين  . إن النمو السريع في قطاع الصيدلة يتمثل بالزيادة الملموسة في عدد الصيدليات والصيادلة على حد سواء               

، مع وجود تفـاوت ملمـوس بـين         ٤٥%٥٩، تنامى عدد الصيدليات في لبنان بنسبة        ١٩٩٨ الى   ١٩٩٥عامي    
كما سجل عدد الصيادلة أيضاً، زيادة واضـحة         %) . ٩٣والبالغ  سجل في الشمال أعلى معدل نمو ،        ( المناطق

-١٩٩٥أي بين عامي ( صيدلي متخرج حديثاً  إلىهذا القطاع  خالل االعوام الخمسة الماضية         ٨٠٥بدخول نحو   
 ، قدر عدد الصيادلة المـسجلين بنحـو         ٢٠٠١وفي العام   . ٤٦ % ٣٥، أي ما يوازي زيادة تصل إلى         )٢٠٠٠
اما بالنسبة لعدد الصيدليات فقد بلغ فـي العـام          . يعملون في بيروت وجبل لبنان    %  ٥٨حوالي  ، منهم   ٣٥١٢٤٧

وهذا التبـاين بـين عـدد الـصيادلة         . عاملة في  بيروت وجبل لبنان      % ٦٠،منها  ٤٨ صيدلية   ١٥٢٦نفسه نحو   
قومـون بتـأجير    ، ناجم عن واقع أن بعض الصيادلة ي       )الذي يوازي الضعف تقريباً   (المسجلين وعدد الصيدليات    

  . راخيصهم إلى مالكي الصيدليات من دون أن يكونوا فعلياً عاملين فيها
 
  

  ٢٠٠١ عام -توزع الصيدليات والصيادلة حسب المحافظات ) :  ٨( الجدول رقم
  الصيدليات   الصيادلة   المحافظة 

  %١٢,٠  %١٧,٩  بيروت
  %٤٧,٠  %٣٩,٦  جبل لبنان
  %١٥,٠  %١١,١  الشمال
  %١٥,٠  %١٣,١  الجنوب
  %١١,٠  %٧,٥  البقاع

  %٠,٠  %١٠,٨  غير محدد  
  %١٠٠  %١٠٠  المجموع 

   The Social & Economic Situation in Lebanon: Facts & Perspectives , MOSA,FAO&UNDP,2004  :المصدر
                                                 

 ٢٠٠٠ ، ديسمبر ١٩٩٨حسابات الصحة الوطنية اللبنانية  45
  ٢٠٠٠ ايار ٢٠٠٠نظام الرعاية الصحية في لبنان  46
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  المستشفيات  ٢-٤
  
  أعداد المستشفيات في لبنان    ١-٢-٤
  

ويختلف عدد المستشفيات واالسرة بـاختالف       . حوظة للقطاع الخاص  يشهد قطاع المستشفيات في لبنان سيطرة مل      
 تشير إلى أن اجمالي عدد المستشفيات بلغ في العـام           ٤٩"حسابات الصحة الوطنيةفي لبنان       "فتقارير  . المصادر  
نظام الرعايـة   "في حين يذكر  تقرير      ).  مستشفى خاص  ١٤٧ مستشفى حكومي و   ٢٠( مستشفى ١٦٧ نحو   ١٩٩٨

 ١٥ مستشفى ، من بينها ١٥٤ بلغ نحو ١٩٩٩، أن عدد المستشفيات في العام    ٥٠ " ٢٠٠٠لبنان للعام   الصحية في   
أدناه، آخر المعطيات المتوفرة حول عدد المستشفيات واألسـرة         ) ٩رقم  ( ويظهر الجدول .  مستشفى للقطاع العام  

  : في القطاعين العام والخاص
  

   في القطاعين العام والخاص حسب المحافظات )واالسرة( توزع المستشفيات  : ٩جدول رقم 
    المجموع    ) ٢٠٠١سنة (عام     )٢٠٠٢سنة (خاص  

عدد   المحافظة
  المستشفيات

عدد   عدد االسرة
  المستشفيات

  عدد االسرة
  المستخدمة

عدد 
  المستشفيات

  عدد االسرة

  ٣٦٨٦  ٣٦  ١٤  ٢  ٣٦٧٢  ٣٤  بيروت
  ٥٣٥٤  ٦٠  ٣١٠  ٤  ٥٠٤٤  ٥٦  جبل لبنان
  ١٧٩٠  ٢٨  ٢٢٩  ٥  ١٥٦١  ٢٣  الشمال
  ٢١٩٥  ٣٠  ٤١١  ٦  ١٧٨٤  ٢٤  الجنوب
  ١٦٢٥  ٢٨  ١٧١  ٤  ١٤٥٤  ٢٤  البقاع

  ١٤٦٥٠  ١٨٢  ١١٣٥  ٢١  ١٣٥١٥  ١٦١  المجموع 
  ”MOSA,FAFO & UNDP,2004.”The Social & Economic Situation In Lebanon:Facts and Perspectives , :المصدر

  
ويبـين ان   . السيطرة الواسعة للقطاع الخاص على قطاع المستشفيات      ما هو شائع حول     ) ٩رقم  (ويؤكد الجدول   

من االسرة فقط هي تابعة للقطاع العام ، وأن متوسط عدد اإلسـرة              % ٧,٧من المستشفيات و     % ١١,٥نسبة    
  إلـى أن عـدد االسـرة فـي           ٥١وتشير المعطيات الصادرة مـؤخراً      .  سريراً ٨٠للمستشفى الواحد يقدر بنحو     

 ٢٠٣٥ سريراً ، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد إلى نحو           ١٠٣٤ يقدر بنحو    ٢٠٠٥ت القطاع العام لسنة     مستشفيا
  .  ٢٠٠٧ سريراً في نهاية العام ٢١٧٥ ، ليبلغ  ٢٠٠٦سريرا في نهاية العام 

                                                 
 ٢٠٠٠ آانون االول – ١٩٩٨للبنانية ، احسابات الصحة الوطنية   49
 ٢٠٠٠ ايار – ٢٠٠٠ نظام الرعاية الصحي في لبنان عام -١٩٩٩ اعتبارا من آانون االول 50
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  اداء المستشفيات والمعوقات    ٢-٢-٤
  

فعموماً ، يغلب طابع    . م هذه المستشفيات    يات من قصور على اكثر من مستوى، وأولها حج        يعاني قطاع المستشف  
؛ وهذا ما ينطبق على المستشفيات في       ) سرير   ٧٠أقّل من   ( األحجام الصغيرة على المستشفيات العاملة في لبنان        

وهذا مـن شـأنه إعاقـة اإلدارة     ). ١٠رقم (القطاعين العام والخاص على حد سواء، كما هو مبين في الجدول        
، كانت نسبة المستشفيات التي ال يتجاوز عدد أسـرتها الـسبعين            ٢٠٠٥ففي العام   . ستشفائيةالنوعية للرعاية اال  

، في حين ال يتعدى      %٢٢ سرير  حوالي     ٢٠٠ و ٧١، وتلك التي يتراوح عدد أسرتها بين         %٧٢سريراً حوالى   
  .  تمن اجمالي عدد المستشفيا % ٦ سرير وما فوق نسبة ٢٠٠عدد المستشفيات التي تحتوي على 

  
  توزع المستشفيات العامة حسب عدد األسرة   : ١٠الجدول رقم 

  عدد االسرة  ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  ٢٠٠٥
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  

  %٥٥  ١٦  %٥٦  ١٥  %٧٢  ١٣   سرير٧٠اقل من 
  %٣٨  ١١  %٣٧  ١٠  %٢٢  ٤   سير٢٠٠ الى ٧١من 

  %٧  ٢  %٧  ٢  %٦  ١   سرير٢٠٠اكثر من 
  %١٠٠  ٢٩  %١٠٠  ٢٧  %١٠٠  ١٨  االجمالي
 .١٩٩٩تقرير وزارة الصحة المقدم لرئيس الحكومة،فؤاد السنيورة،حول المشاريع والبرامج منذ العام :المصدر

   )٢١/١١/٢٠٠٥- جريدة المستقبل (
  

فهـو يظهـر ،   . ، فلديه معطيات أخرى مختلفة حول احجام المستـشفيات        " نظام الرعاية الصحية في لبنان    " اما  
 المستشفيات ، أن عدد المستشفيات التي ال يتجاوز عدد أسرتها الماية سرير، أي المصنفة               استناداً إلى تقارير نقابة   

كما . من مجمل عدد المستشفيات الخاصة     % ٨٧ نحو   ١٩٩٩في فئة المستشفيات الصغيرة، ، قد بلغت في العام          
 مستشفى خـاص،    ١٤ سرير ، نحو     ٢٠٠ و   ١٠٠بلغ عدد المستشفيات الخاصة التي يتراوح عدد أسرتها ما بين           

وتجدر اإلشارة إلى ان حجم المستشفى على صلة وثيقـة لـيس فقـط بمـستوى        . تتواجد في بيروت وضواحيها   
 فـوق   –ان غلبة المستشفيات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى        . الفعالية، بل ايضا بكلفة الخدمة الطبية ونوعيتها      

، من شأنها أن تحد على نطاق واسع من امكانـات            الى التوسع في االختصاصات والخدمات التي توفرها       –ذلك  
  . االستفادة من اقتصاديات الحجم ، األمر الذي يؤدي إلى تردي مستوى الكفاءة والفعالية

  
مسألة تدني "  نظام الرعاية الصحية في لبنان" وقد بحث    . ويشكّل معدل اإلشغال  معيارا أساسيا للكفاءة والفعالية       

منظمـة  "وهذا المعدل متدني جداً نسبة لمقيـاس     %. ٥٩ ، ال    ١٩٩٨ يتجاوز ، في العام      معدل اإلشغال الذي لم   
، والضروري لضمان االفـادة مـن اقتـصاديات         %٨٥ - %٨٠الذي يتراوح بين     "التعاون والتنمية اإلقتصادية  

  "٢٠٠٥نفاق العام   تقرير اال  :استعادة االستدامة الضريبية في لبنان    "وقد تعززت هذه النتائج في دراسة       .  الحجم
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  مـن  واحـد ويمكن عزو هذه النتيجة إلـى        %. ٥٦، فقد بلغت نسبة اإلشغال في المستشفيات العامة ما يوازي           
  :، أو لكليهما معاً السببين التاليين

". سياسـية  "-وجود عدد من المستشفيات الحكومية الجاهزة للخدمة ولكنها لم تفتتح نتيجة اسباب ادارية             •
حقيقة انه لم يبذل جهد كاف في سبيل تشغيل هذه المستـشفيات ، وبالتـالي تغطيـة                 ويكمن السبب في    

               اإلنفاق  الترسملي الضخم المتعلق بالبناء والتجهيزات ، وعلى األخص ، بتمويل هذه المستـشفيات؛إن
 .خدمة الدين المرتبطة باألكالف الترسملية تمتد عادة على عدة سنوات بعد انجاز المشروع

 
ات عدة تراهن على تعظيم االرباح عبر بناء وتشغيل مستشفيات جديدة تـتالءم وغايـات               وجود جماع  •

ومـن ضـمن حـسابات هـذه        . محددة بدل انكبابها على زيادة معدل تشغيل أسرة المستشفيات القائمة         
 من الحصة الموعودة من أسرة التعاقـد  –االستشفائية " دكاكينها" عبر   –الجماعات السعي الى االستفادة     

 .مع وزارة الصحة

  
إن تركّز المستشفيات ، ال سيما الخاصة منها، في  بيروت الكبرى يشكّل عامالً إضافياً لألختالل السائد في هـذا                    

وعموماً ، تشكّل بيروت الكبرى ، كونها منطقة االستقطاب المديني االساسية فـي             . القطاع وللتشوه الذي يعتريه     
 االجتماعي األفضل ، على الرغم من وجود بعض جيوب -المستوى االقتصاديلبنان ، مركزاً إلقامة األسر ذات 

وهذا ما يدفع الى التساؤل حول  مـدى تـوفّر النوعيـة             .  الفقر في عدد من  الضواحي والمناطق المجاورة لها        
  .الجيدة للخدمات الصحية ومدى امكانية الحصول عليها في المناطق الفقيرة والطرفية

  
وعلـى  . عدم  الفعالية يكمن في تنامي الديون المتوجبة على الحكومة لصالح المستـشفيات            وجه آخر من أوجه     

الرغم من هذا العامل يعد من بين العوامل أو المؤثرات الخارجية، إالّ أنّه يسهم إلى حد ما في تدني حجم السيولة                     
مستشفيات نحو تقليص أو إلغاء بعض      النقدية المتوفرة للمستشفيات، وقد يتسبب ،في آخر المطاف، بتعزيز ميل ال          

او التغاضي عـن    ...) عدد الموظفين، المستلزمات الطبية   (بنود اإلنفاق، اما عن طريق التخفيض الكمي لالنفاق         
استعادة االستدامة الضريبية   "وقد أظهرت احدث المعطيات الواردة في دراسة        ) . نوعية الخدمات الطبية  (النوعية  
، ان تراكم الديون المتوجبة على الدولة لصالح المستشفيات، بلـغ نحـو       "٢٠٠٥ق العام،   تقرير االنفا :  في لبنان 
  . ٢٠٠٤في نهاية العام ) $ مليون دوالر ٣٤٠حوالي (  مليار   ليرة لبنانية ٥١٠

  
 ومن بين السمات األخرى لعدم الفعالية، تبرز الغلبة الساحقة لالنفاق علىالرعايـة االستـشفائية ذات الطـابع                 

فوزارة الصحة، على سبيل المثـال      . عالجي مقابل تدني االهتمامات باالنفاق على الرعاية ذات الطابع الوقائي         ال
 .٥٢من موازنتها على الرعاية الصحية االستشفائية % ٧٠تنفق ما يتجاوز ال 
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ي الكلفة العالية    إن المحصلة النهائية  لتأثيرات عوامل ضعف فعالية قطاع االمستشفاء، المذكورة اعاله، تتجسد ف             
ويبرز ارتفاع كلفة الرعاية الطبية وجود مشكلة في لبنان ، وبخاصة لدى مقارنة هذه الكلفـة                . للخدمات الصحية 

  .بمتوسط لالجور أو بمتوسط الدخل، حيث يسود التفاوت على أشده بين طرفي المعادلة
  
  وارتفاع كلفة االستشفاء     الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٣-٢-٤
  

 ثالثـة أنـواع     يصنف الصندوق  الوطني للضمان االجتماعي الخدمات المشمولة بالتغطية، داخل المستشفى، إلى           
العالج الطبي داخل المستشفى    حاالت  أن عدد   في هذا المجال،    ويالحظ  . ، العالج الطبي  جراحةال،  الوالدة: مختلفة

وقد تراوحت نسبة هذه الحـاالت فـي       . ساً إلىعدد حاالت االستشفاء اإلجمالي    يميل بشكل مطرد الى االرتفاع قيا     
وتميل هذه  ). ١٠ الجدول رقم  ( من اجمالي عدد الحاالت داخل المستشفى       %٦٣ و  % ٦١، ما بين    ٢٠٠٠العام  

ائيـة،  النسبة الى االرتفاع كلما ابتعدت أماكن تموضع المستشفيات عن العاصمة في اتجاه المناطق الطرفيـة الن               
  الجنوب والبقـاع    وقد شهدت مستشفيات   .حيث ترتفع معدالت الفقر، وتسود المستشفيات الصغيرة وتنعدم الرقابة        

 ، اذ بلغت على التـوالي نحـو          ٢٠٠٤خالل العام   ) من دون عمليات جراحية   (اعلى نسب لحاالت العالج الطبي      
 ما يعتبر شديد االرتفاع فـي المقارنـات         من  إجمالي عدد حاالت الدخول الى المستشفى، وهو         % ٧٣و % ٦٩

 .في البلدان االوروبية % ٤٥الدولية حيث ان هذه النسب ال تتجاوز عتبة ال 

  
 بـشكل   - أي ظاهرة استسهال الدخول الى مستشفى لغرض العالج الطبي غيرالجراحي            -وتنطبق هذه الظاهرة    

ر ذلك بوجود محفزات لكل من المـربض،        ويمكن تفسي . خاص على حالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي      
الذي يعجز عن تحمل تكاليف العالج الطبي خارج المستشفى في ظل االوضـاع الراهنـة، وكـذلك صـاحب                   
المستشفى الذي من مصلحته اصطناع زيادة في معدل اشغال أسرته المتعاقد عليها مع صندوق الضمان أو مـع                  

 .وزارة الصحة

  
  )٢٠٠٤-٢٠٠٠(لعالج الطبي داخل المستشفى من اجمالي عدد حاالت الدخول نسبة حاالت ا : ١١الجدول رقم 

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  المحافظة
  %٦٠  %٦٠  %٥٨  %٥٨  %٥٦  بيروت

  %٥٨  %٥٨  %٥٨  %٥٨  %٥٧  المتن وكسروان
  %٦٩  %٦٩  %٦٩  %٦٨  %٦٨  الجنوب
  %٦٤  %٦٥  %٦٤  %٦٧  %٦٦  الشمال
  %٧٣  %٧٢  %٧١  %٧١  %٦٦  البقاع

  %٧٠  %٦٩  %٦٩  %٦٩  %٦٤  يهالشوف وعال
  %٦٣  %٦٣  %٦٢  %٦٢  %٦١  االجمالي

  .الصندوق الوطني للضمان االجتماعي: المصدر
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ان هذه النسب المرتفعة لحاالت العالج الطبي داخل المستشفى ال تعكس فقط غلبة الطابع العالجي على الطـابع                  
سات الملتوية، التي تستمد قوتها مـن األوضـاع   الوقائي في لبنان، ولكنها تعكس كذلك انعدام الرقابة ازاء الممار        

ومن معدالت اإلشغال المتدنية الـسائدة فـي        ) جانب الطلب (االقتصادية واالجتماعية الخانقة التي يعيشها الناس       
  ).جانب العرض( المستشفيات

  
فترتـب  ،  إستشارة طبية   قد طلب    اً أن مريض  لنفرض جانب الطلب،    وضيح هذه الصورة من   في تمرين بسيط لت   و

ما دفعه هذا المـريض يعـادل مـا حـدده         ا كان إذف. عليه دفع أتعاب الطبيب والفحوصات الطبية وثمن االدوية       
 من اجمالي المبلغ     % ٨٠ فان المريض سوف يسترد       الخدمات، الضمان من تعرفات ومن  تغطية لهذه       صندوق

وفي الواقع العملـي يـدفع   ). لة الصندوقفي حا(المدفوع، ولكن بعد  فترة زمنية ال تقّل عن خمسة أو ستة أشهر          
التي تلقاها، مبالغ تفوق في أغلب االحيان ما حدده الصندوق من تعرفات لمثـل               الخدمات الطبية    مقابل يضمرال

المحـددة   % ٨٠وبالتالي فان ما يسترده فعال يبقى في معظم االحيان أدنى بكثير مـن نـسبة ال                 . هذه الخدمات 
يشجع المريض  ) تكاليف عالية، معدل استرداد متدني ، تأخر التحصيل       : بمكوناته الثالثة (لوضع  هذا ا أن   .للتغطية

بشكل تلقائي على طلب العالج الطبي داخل المستشفى، بدال من توسله خارجها، محفوزا في ذلك برغبة مماثلـة                  
  .لدى صاحب المستشفى، أي في جانب العرض

  
 لمرضىخفاض معدل اإلشغال لديها، فتعمد الى ترتيبات لجذب ا        ان بعض المستشفيات    تواجه  ،عرضجانب ال ففي  

والعـالج    الطبية اإلستشاراتالفحوصات و  للمريضالمستشفيات  وتوفر. بغية زيادة ذلك المعدل وتحسين العائدات     
مستـشفيات بإعفـاء    ال  تقـوم  الحاالت، بعض   فيو.  التي كان يفترض حصوله عليها خارج المستشفى        والدواء،

، ) المطبقة حاليا   %١٠تحملّه جزءا يسيرا  من نسبة ال        أو  (النسبة المتوجبة عليه من التكاليف      دفع  ض من   يالمر
صندوق الـضمان أو وزارة      من قبل    للحصول على التعويضات المستحقة لها     في النهاية    وتسعى هذه المستشفيات  

االنتظار و (مرتفعة خارج المستشفى  األكالف ال  قد تفادى دفع  المريض   وبذلك يكون    .الصحة وفقاً لفواتير مضخّمة   
 ومـن تحقيـق مـداخيل       رتها الفارغة تشغيل أس  من   ، وتكون المستشفى قد استفادت    )الطويل السترداد مستحقاته  

  . وعائدات
  

ان هذا االنتقال من تلقي العالج الطبي في العيادات الخارجية الى تلقيه داخل المستشفى، من شأنه مضاعفة معدل                  
على المستوى الوطني مع ما يترتب عن ذلك من ارتفاع حاد في الفاتورة ) Hospitalization Rate(االستشفاء 
فترك المواطن الخاضع لتردي االوضاع المعيشية من دون بدائل مناسبة علـى المـستوى الـصحي،                . الصحية

لفاتورة، مـن دون    وانعدام الرقابة ازاء فوضى االسواق، يشجعان في الواقع استمرار االرتفاع المطرد في هذه ا             
  .مبررات اقتصادية واجتماعية مقنعة

  
  االستثمارات العامة في المستشفيات  ٤-٢-٤
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  بلغت القيمة االجمالية للعقود المخصصة لقطـاع         ٥٣وفقاً  لتقرير تقدم سير العمل في مجلس  االنماء  واالعمار           
% ٣,٥، أي ما يـوازي       $٥٤الر مليون دو  ٢٥٦,٥ نحو     ٢٠٠٤ وكانون االول    ١٩٩٢الصحة بين كانون الثاني     

 :وهذه العقود على نوعين . من اجمالي العقود التي وقّعها المجلس في الفترة ذاتها٥٥

  
 عقود لالستشارات والتصاميم  •

 عقود لألعمال أو التوريد  •

  
ا او م ) ٢٠٠٤لغاية كانون االول    ( مليون  دوالر من هذه العقود       ٥٦ ٢٢٩,٦ويظهر التقرير انه قد إنجز ما قيمته        

  .وهذا ما يعكس حجم وجدية الجهود المبذولة في  هذا المجال% . ٨٩يعادل 
  

كما يشير التقرير إلى أن السياسة المستقبلية للحكومة ، بعد ما تم تحقيقه من تقدم على صعيد بنـاء المستـشفيات        
مات الـصحية   ومراكز الرعاية الصحية الجديدة،  تهدف الى وضع استراتيجيةصحية من شأنها  تـوفير  الخـد                

 مستـشفيات   ٨ مركزاً جديداً للرعاية صحية ، و      ٢٧وقد تم انجاز حوالي     . المالئمة  للمواطنين في كافة المناطق     
وتتوزع  المشاريع الـصحية لمجلـس االنمـاء         . حكومية جديدة بسعات مختلفة تغطي مختلف المناطق اللبنانية       

على مختلف المناطق اللبنانية ، كمـا هـو         ) زال قيد االعداد  المنجزة او الجاري  تنفيذها او التي ما ت        ( واالعمار  
   ):٣رقم (مبين في الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٢٠٠٥تقرير تقدم سير العمل لمجلس االنماء واالعمار ، تموز  53
 ٢٠٠٥تقرير تقدم سير العمل لمجلس االنماء واالعمار ، تموز  54
  ٢٠٠٥تقرير تقدم سير العمل لمجلس االنماء واالعمار ، تموز  55
 ٢٠٠٥ماء واالعمار ، تموز تقرير تقدم سير العمل لمجلس االن 56
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  المنجزة والجارية وقيد االعداد: المشاريع الصحية ): ٣رقم (الشكل 
  ٢٠٠٥مجلس االنماء واالعمار ، تموز : المصدر 

  
: لعام المستثمر في المجال الصحي، يصطدم بعائق رئيـسي        أن محاولة تكميم او تقدير قيمة مخزون رأس المال ا         

عدم توفّر معطيات دقيقة تتعلّق بالمرافق والمجاالت  التي تعني هذا االستثمار، من أبنية وتجهيـزات ومعـدات                  
بيد ان اعطاء فكرة عن حجم هذا االستثمار العام في مرافق صحية محددة             . واصول أخرى يشملها هذا المخزون    

 يبقى ممكنا انطالقا من متوسط كلفة البناء والتجهيز للسرير الواحد، الذي يراوح ما بـين                 –يات مثال    كالمستشف –
 دوالر  امريكي، دون شمول كلفة شراء أوحيازة االرض التي غالبا ما تكون  هبة من                 ٢٠٠,٠٠٠ و   ١٤٠,٠٠٠
  . البلديات
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 سريراً  يبلـغ      ٧٥لفة لبناء مستشفى تحتوي على      واستناداً إلى معطيات مجلس االنماء واالعمار، فإن متوسط الك        

وباعتمـاد هـذا   .  دوالر١٦٠,٠٠٠، انطالقا من متوسط كلفة السرير قـدره   ٥٧ مليون دوالر أميركي   ١٢حوالي  
، فـإن القيمـة اإلجماليـة       ٥٨ سرير   ٢١٧٥المتوسط، إضافة إلى عدد األسرة الحكومية التي تم تحديثها والبالغ           

أكـالف   ) ١٢رقـم   ( ويبـين الجـدول   .  مليون دوالر امريكي   ١٨٣المتوفّرة تقدر بنحو    للمستشفيات الحكومية   
  .االستثمار المختلفة للمستشفى، انطالقاً من ثالثة  سيناريوهات لكلفة اسثمار السرير الواحد

  
  تقديراجمالي  تكاليف االستثمار في المستشفيات الحكومية حسب ثالثة سيناريوهات : ١٢الجدول رقم 

  ٣سيناريو   ٢سيناريو   ١اريو سين  
  ١٨٠٠٠٠  ١٦٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  )دوالر امريكي( كلفة االستثمار للسرير الواحد 

  ٢٠٠٥عام 
  ١٠٣٤  ١٠٣٤  ١٠٣٤  عدد االسرة

  ١٨٦١٢٠٠٠٠  ١٦٥٤٤٠٠٠٠  ١٤٤٧٦٠٠٠٠  $اجمالي  كلفة االستثمار 
  ٢٠٠٦عام 

  ٢٠٣٥  ٢٠٣٥  ٢٠٣٥  عدد االسرة
  ٣٦٦٣٠٠٠٠٠  ٣٢٥٦٠٠٠٠٠  ٢٨٤٩٠٠٠٠٠  $اجمالي كلفة االستثمار 

  ٢٠٠٧عام 
  ٢١٧٥  ٢١٧٥  ٢١٧٥  عدد االسرة

  ٣٩١٥٠٠٠٠٠  ٣٤٨٠٠٠٠٠٠  ٣٠٤٥٠٠٠٠٠  $اجمالي  كلفة االستثمار 
  .١٩٩٩وزارة الصحة قدمت للسيد السنيورة تقريرا عن المشاريع منذ عام : المصدر

    ٢٠٠٥ /٢١/١١ -جريدة المستقبل
  

  ):٤الشكل رقم  ( ٥٩ه المستشفيات، فهي موزعة على األبواب األربعة التاليةاما تكاليف التشغيل الالزمة لعمل هذ
   % ٤٣: الرواتب  -
  %١١):عامة وتجهيزات صحية ( الصيانة  -

  %١١:الماء والكهرباء  -

  %٣٥: المشتريات -
 
 
 
 
 
 

                                                 
   حوالي ثلثي هذا المبلغ يدفع للبناء والرصيد الباقي يخصص لتجهيز المستشفى 57
  . ٢١/١١/٢٠٠٥ جريدة المستقبل، - ١٩٩٩"وزارة الصحة قّدمت للسيد سنيورة تقريرًا حول المشاريع منذ العام "  58
 بحسب افادة الدآتور شفيق بدر، مدير عام مستشفى تعنايل 59
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أبواب تكاليف تشغيل المستشفيات:٤الشكل رقم   

  نايلشفيق بدر ، المدير العام لمستشفى تع. د: المصدر

Categories of Hospital Operating Costs

43.0%

11.0%11.0%

35.0%

salaries
maintenance (general & medical equip)
water & electricity
purchases
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  توجهات الرؤية االصالحية المستقبلية   -٥
  

  . خدمة أو صدقةتليسحق من حقوق الفرد و  هيالصحة
  

الـذي  ولحقوق اإلنسان، و االساس الذي ما المح اليه وتضمنه ميثاق مكتب الهيئات العليا      ه" الحق في الصحة  "ان  
، بـشكٍل    الثقافية واإلجتماعية واإلقتـصادية      ويتطرق الميثاق الدولي حول الحقوق    .  الحكومة اللبنانية  وقعت عليه 

عزيـز الـصحة    ت و وفيات الرضع واألطفال،  وخفض معدالت   ،  خاص ، إلى حق الجميع  بالحصول على  الغذاء         
والوقاية من األمراض المعدية  والمستوطنة والناشئة عن المهن وكافة األمـراض واألوبئـة              ،  البيئية والصناعية 

راض وضبطها، إضافة إلى ما هو على صلة وثيقة بهذا التقرير، أي توفير الـشروط               األخرى، ومعالجة هذه االم   
  . المالئمة لتأمين كافة الخدمات الطبية والرعاية الطبية في حاالت المرض

  
تعزيـز   من اجل األمم المتّحدة التي وضعتها، )MDG(لفية االنمائية لالهداف اال لبنان ب  الى ذلك، التزم   باإلضافة
 األهـداف    وتشمل هذه المثيقـة    . في الدول النامية   خصوصا مستويات معيشية أفضل،   وتحقيق جتماعيالتقدم اال 
  ):التفصيلب  الحقاًذكورةعلى صعيد الصحة م ٢٠١٥ إن أهداف العام  (: التاليةالثمانية

    جوعوال القضاء على الفقر – ١
    ساسياألتعليم تعميم ال – ٢
  تمكين المرأة و ينالجنس بين لمساواة ا تعزيز - ٣
   خفض وفيات االطفال - ٤

  دون سن الخامسة   لوفيات األطفال نثلثيمعدل الخفّض ب      
  تعزيز صحة األم – ٥

   بما يوازي الثالثة أرباع أثناء الوالدةمعدل وفيات األمهات خفّض       
   وأمراض أخرى،مالرياوالاأليدز، /فقدان المناعة  مكافحة مرض – ٦

  رئيسية األخرىالالمالريا واألمراض واأليدز / فقدان المناعة   انتشار مرض       وقف
  بيئيةاالستدامة ال ضمان - ٧
  نمية شراكة عالمية للتتطوير - ٨

  : ادناه ) ١٣رقم ( ثالثة من هذه االهداف تتعلق بمجال الصحة ، كما هو مفصل في الجدول
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 المستهدفة حسب تقريراهداف التنمية االلفية للبنانالمؤشرات الصحية الراهنة و: ١٣الجدول رقم 
 

  القيمة
سنة 
 الهدف

 القيمة المتوسطة القيمة
سنة 
 االساس

 رقم الهدف  المسمى  الهدف المؤشرات

٣٢ ٢٠٠٠ ٣٥ ٢٠١٥ ١٢ 1996 
معدل الوفيات 

 )بااللف ( ٥تحت 

٢٨ ٢٠٠٠ ٢٧ ٢٠١٥ ١٠ 1996 
وفيات االطفال 
  الرضع بااللف

  93.60% 2000 94.20% 1996 

نسبة االطفال تحت 
سن سنة واحدة 

محصنين بلقاحات 
 DPTالثالثي 

(%) 

  79.20% 2000 88% 1996 

نسبة االطفال تحت 
سن سنتين 

محصنين بلقاحات 
MMR  (%)  

خفض بمعدل 
الثلثين لوفيات 

االطفال تحت سن 
  سنوات٥

خفض وفيات 
 االطفال

  ٤ف رقم الهد

              

26 2015   104 1996 

معدل وفيات 
االمهات عند 
الوالدة لكل 
١٠٠,٠٠٠ 

98% 2015   96% 1996 

نسبة الوالدات 
تحت اشراف 

 اختصاصي صحة 
(%) 

خفض بمعدل 
الثالثة ارباع 

لوفيات االمهات 
 عند الوالدة

تحسين صحة 
 االمومة

 ٥الهدف 

              

    24 1996 

 HIV  المنتشر عند
النساء الحوامل 

   ٢٤-١٥سن ب
 (000'100) بكل 

مكافحةالمرض  
والبدء بهجوم 
معاكس لمنع 

انتشاره  
HIV/AIDS 

 انتشار السل بكل  2001 13    
(per 100’000) 

مكافحة  المرض 
وبدء هجوم معاكس 

 لمنع انتشار

المالريا وامراض 
 اخرى

 مكافحة 
HIV/AIDS, 

المالريا 
واالمراض  

 االخرى 

     2001 

ب حاالت السل نس
المكتشفة والمعالجة 

 DOTSتحت 

  

 ٦الهدف 

 ٢٠٠٣اهداف التنمية االلفية ، تقرير لبنان، : المصدر
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، ومن إحـرازه    " األهداف االنمائية لأللفية  "على الرغم من موافقة لبنان على مجمل االلتزامات التي نصت عليها            
 تفتقر الى رؤية مستقبلية استرا تيجية لقطـاع         تقدماً ملحوظاً في مجال المؤشرات الصحية، فإن الحكومة ال تزال         

الصحة ، وان كانت راهنا تركز الجهد على تعزيز كل ما له عالقة بحفز انتاجية االنفاق العام على الصحة، وهو                    
وبناء عليـه، إن ايـة سياسـة        .  ما يعتبر أمرا ضروريا وايجابيا في ذاته ولكنه غير كاف وحده لجبه التحديات            

وإنّـه لمـن    . يرها يجب ان تتسم بالشمولية وتتصدى لالختالالت المختلفة التي سبق عرضـها           اصالح يراد تطو  
األهمية بمكان، في هذا اإلطار تحديد دور الدولة بشكل واضح، وكذلك تحديد مسؤوليات كـل مـن األطـراف                   

ضع الراهن غيـر قابـل      وبالنظر إلى أن الو   . المعنية بالنظام الصحي، وبخاصة تلك التي تنتمي إلى القطاع العام         
لالستمرار ،فإن المطلوب  بإلحاح في المدى الفوري التصدي إلى عدم فعالية هذا النظام ، إزاء فاتورته العاليـة،               
ودرجة تغطيته المحدودة،وتباين نوعية الخدمة التي يوفّرها، فضالً عن االفتقاد إلى الشفافية القائمة بين األطراف               

  .  المعنية
  

  : ظور ، ينبغي أن يستهدف برنامج االصالح األمور التاليةومن هذا المن
  

إعادة النظر بالتدخالت العامة الجارية في قطاع الصحة بهدف تفعيلها وتعزيـز دور وزارة الـصحة                  •
 . الرقابي والتنظيمي لجهة مراقبة نوعية الخدمة الصحية المقدمة ومستوى األسعار

وضى التي يستظل بها، وتفعيل الرقابة بهـدف تـشجيع          تنظيم القطاع الخاص وضبط بعض جوانب الف       •
 . القطاعين الخاص والعام بينالمنافسة وتحسين االنتاجية وزيادة المنافع وتعزيز التنسيق 

قيام القطاع العام بسد الثغرة القائمة في بعض مجاالت التقديمات الصحية التي يتولى القطاع الخـاص                  •
التقديمات التي تعني تلك الشرائح من المجتمع غيـر المـشمولة           بشكٍل رئيسي انتاجها، وعلى االخص      

  .بالتغطية وفق أي من أنظمة التأمين الصحي
  

 علـى   ا في اطار سياستها الـصحية     جهودهبناء على هذه المهام الرئيسية الثالث، ينبغي على الحكومة ان تركز          
  : هي التالية  رئيسية محددة ،أهداف
اعادة تحديد أدوار كافة األطـراف      ) أ: (ية الباهظة الكلفة حاليا،من خالل    تخفيض فاتورة الرعاية الصح    •

مراقبة أداء كّل من هذه األطراف، بما في ذلك أنساق تمويل           ) ب(المعنية ، وبخاصة دور القطاع العام،       
اعادة تنظيم هيكلية وزارة الصحة وتعزيز دورها فـي المجـاالت واألطـر             ) ج(الخدمات الصحية ،    

 .التنظيمية

وضع نظام تسعيرة موحد للخدمات الطبية ، ومعالجة المتطلبات واالجراءات االداريـة ، مـن أجـل                  •
 . تخفيف كلفة المعامالت من الناحيتين المالية والمدة الزمنية

تخصيص  الموارد بصورة فعالة أكثر عبر ترشيد االستثمار في مستشفيات جديدة، وفـي التجهيـزات                 •
 ربط هذا الترشيد بتحليل للمنافع واالكالف انطالقا من خارطـة صـحية             والتقنيات ، وذلك عن طريق    

 .باة وانتشارها الجغرافيمحددة تبرز بصورة واضحة حجم ونوع الحاجات غير المل
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وهذا من شـأنه،    . إتاحة الفرصة أمام جميع اللبنانيين للحصول ، بشكٍل عادل ،على  الخدمات الصحية             •
لفقراء من أكالف الفاتورة الصحية، نظراً ألى أن هؤالء هم أكثر من            على صعيد اإلنفاق، تعزيز حماية ا     

 .  يعانون من قصور الخدمات المقدمة في هذا القطاع

 توفير الخدمات الصحية العامة ،خاصة في المناطق الريفية حيث تقّل الحوافز بالنسبة للقطاع الخـاص                •
 . العاموتغيب أو تندر البنى التحتية االساسية العائدة للقطاع 

تعزيز مستوى الرضى لدى الزبون ازاء نظام الرعاية الصحية، ضمن المفهوم المطلق للحـقّ العـام                 •
 .بالصحة

  
و نورد فيما يلي  بعض المرتكزات والمفاهيم التي ينبغي االستناد اليها في معرض بناء الرؤية المستقبلية للنظام                  

تكزات والمفاهيم المطروحة ال تترتب عليها اعباء إضافية        وتجدر االشارة  إلى ان معظم المر      .  الصحي في لبنان  
باهظة لجهة حجم وقيمة االستثمارات العامة المباشرة، والمادية منها بشكل أساسي، نظرا إلى أن  الحكومة كانت                 
قد باشرت فعال ومنذ سنوات في تنفيذ مروحة واسعة من االستثمارات والتوظيفـات، خـصوصاً فـي قطـاع                   

واألولوية بالتالي تكمن في اإلنكباب على إحقاق توزيع أفضل لمخزون رأس المال وإدارتـه              . لعامةالمستشفيات ا 
بشكٍل سليم، وتمكين الموارد البشرية وااللتزام بأنظمة عمل عصرية ومحددة، وصـوال الـى اطـالق عمليـة                  

  . اإلصالح الضخمة في كافة مناحي التدخالت العامة في القطاع الصحي
 
  

  تقبليةالرؤية المس

 
  
  
  
  
 
  

  تقديم خدمات الصحة
على الدولة تقديم الخدمات الصحية او  

 آحّد أدنى تمويلها 

  ضبط الجودة والنوعية
على الحكومة ضمان  الحّد  المالئم في 

 نوعية الخدمات المقدمة 

  اتورة الرعاية الصحيةتخفيض ف
على الحكومة العمل لتخفيض فاتورة الرعاية 

 الصحية المكلفة
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  وزارة الصحة     ١-٥
  

من اجل إطالق عملية االصالح ، من الضروري البدء باعادة تحديد دور الحكومـة، وعلـى االخـص وزارة                   
وقد بات من المتوافق عليه عالمياً أن تقوم الدولة  باعادة هندسة نطاق تدخالتها في المجـال الـصحي                   . الصحة
توفير رعاية صحية أفضل للمواطنين والسيطرة على الجوانب االجتماعية المعقدة المتعلّقـة بالموضـوع              بهدف  

  . الصحي عموما
  

تعتبر الدولة حاليا  الملجأ االخير للذين ال تشملهم أي تغطية صحية نظامية أخرى، من دون أن تـضطلع بـدور         
مسألة من المسائل الشديدة األهمية التي ينبغي التصدي        وهذه  . ككل نظام الرعاية الصحية     كبير في تنظيم وإدارة     

لها بالعمل على تعزيز دور وزارة الصحة وتوسيع مهامها، بحيث تتحول من دور الممول للخدمات العالجية إلى                 
وبصورة مثالية، ينبغي أن تصبح  وزارة الصحة المرجع الذي ال يحدد            . دور الموجه األساسي لنشاط هذا القطاع     

 النظم والمعايير، بل أيضاً الذي يضمن تقيد سائر األطراف بهذه النظم والمعايير على قاعدة من المحاسـبة                  فقط
وإضافة إلى ذلك، ينبغي على القطاع العام أيضاً أن يغدو مسؤوال عن توفير العناصر التـي يعجـز                  . والمساءلة

 التـي  المجاالت الرئيـسية وتشمل ) . ام بها كلياًاو أنّه عاجز عن القي  ( القطاع الخاص عن القيام بها بشكل فعال        
ينبغي على الوزارة التدخل فيها، قطاع المستشفيات، وقطاع الدواء، والرعاية الصحية األولية، وأنظمة وبـرامج               

وتجدر االشارة هنا الى ان دور وزارة الصحة في كل من هذه القطاعات ينبغي ان يكون قاعديا ويخترق         . التأمين
  . ستوياتكافة الم

  
  قطاع المستشفيات    ٢-٥
  

  :واالختالالت على عدة مستوياتهات من التشوسبق وأشرنا إليه،  في لبنان، كما ياتقطاع المستشفيعاني 
  

 تتركز المستشفيات ،وعلى االخص  الكبيرة منها، في  منطقة بيـروت             :لمستشفياتعادل ل ع غير   يتوز  -  أ
  . على حساب الفقراء المقيمين في المناطق الطرفية والنائيةالكبرى  ويستفيد منها ميسورو الحال نسبيا

تبين ، بالدالئل الملموسة ، وجود إرتباط إيجابي بين حجم المستشفى ومدى فعاليـة وكفـاءة                :  الحجم   - ب
 أكثرمن ثلثي المستشفيات     كما تظهر التحليالت السابقة أن     .األداء، مما يشير إلى فوائد اقتصادات الحجم      

  . الحجمصغيرةمي إلى فئة المستشفيات التنتفي لبنان 
إن متوسط اإلشغال في المستشفيات ال يزال منخفضاً ، فهو ال يتعدى :  معدل اإلشغال في المستشفيات-ج

   %.٦٠نسبة 
  
  :ينبغي على وزارة الصحة أن تركّز جهودها على مواجهة القضايا التاليةفي هذا المجال، و
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 توحيد االنظمة التي تعمل بموجبها النظم والبـرامج الـصحية           على وزارة الصحة ان تنجز عملية       ) أ
ولكي تنجح في تحقيق ذلك ، ينبغي تحقّق مجموعة من العناصر ، أولّها تطوير قاعـدة                 . المختلفة

وقد انجزت وزارة الصحة  قاعدة المعلومات هذه، وهي تحدد المستفيدين من كل         . معلومات موحدة 
اما العنصر الرئيسي الثـاني لعمليـة       .  الطبي لكٍل من المستفيدين   برنامج أو نظام وتغطي التاريخ      

وهذا يتطلـب أوالً أن     . توحيد االنظمة فهو وضع تعرفة أساسية موحدة لالعمال الجراحية والطبية         
تقوم وزارة الصحة بتحديد الئحة  بكافة االعمال الجراحية والطبية التي يجب تغطيتهـا ، ثـم أن                  

وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة التغطية المتوجبة على        . زية  لكل عمل على حدى     تفصل األكالف الموا  
وزارة الصحة لكل حالة سوف تكون هي نفسها في كّل المستشفيات، إالّ أنّهـا قـد تختلـف مـن                    

   . ACCREDITION"  اإلعتماد" مستشفى إلى آخر انطالقاً من نتائج 
  

دفة إلى بناء مستشفيات جديدة ، وإعادة تأهيـل وتجهيـز           إتمام برامج مجلس االنماء واالعمار الها     )  ب
وقد باشر مجلس اإلنماء  العمل في هذا        . المستشفيات الحكومية القائمة في مختلف المناطق اللبنانية        

. ٢٠٠٤ و كانون االول ١٩٩٢ للقطاع الصحي ما بين كانون الثاني       ٦٠ عقدا ٢٦٠المجال، حيث منح    
، %٨٩ ، نفذ منهـا نحـو        ٦١ مليون دوالر امريكي   ٢٥٦,٥لعقود نحو   وبلغت القيمة االجمالية لهذه ا    

  بحسب ما ذكر أعاله
  
إن استكمال مشاريع مجلس االنماء واالعمار سوف يرفع عدد االسرة في المستشفيات العامة  ليصل               ) ج

وانطالقا من أن اجمالي عـدد حـاالت الـدخول الـى            . ٢٠٠٧  بنهاية العام     ٦٢ سرير ٢١٧٥الى  
، ومن أن متوسط عدد أيام اإلقامة داخل        ٢٠٠١ في العام    ٦٣ حالة ٧٣٥,٦٧٦د بلغ نحو    المستشفيات ق 

 ، فإن طاقة  المستشفيات الحكومية على التغطية سوف تبلغ فـي             ٦٤ ايام   ٤,٧المستشفى يقدر بنحو    
وهـذا مـل يبينـه      . من اجمالي عدد حاالت االستشفاء في لبنان       % ١٧المستقبل القريب ما يناهز     

  :، ادناه )١٤رقم (لبوضوح الجدو
  

  
  
  
  
  

                                                 
 عقود استشارة وتصاميم، وعقود أعمال وتوريد :  هذه العقود على نوعين 60
 ٦٩ صفحة رقم ٢٠٠٤ مجلس االنماء واالعمارتموز، -تقرير عن تقّدم األعمال 61
 ٢١/١١/٢٠٠٥، جريدة المستقبل ١٩٩٩قدمت وزارة الصحة الى السيد السنيورة تقريرا عن المشاريع منذ العام  62
 .ميشال آرم. د . ٢٠٠٥عام ) لم تنشر ( صندوق الوطني للضمان االجتماعي في لبنان  السياسة الصحية وال63
 ٢٠٠٢" حجم القطاع العام " - هذا الرقم هو متوسط االقامة  في المستشفى حسب  تقديرات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  64
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  حصةالمستشفيات الحكومية كنسبة من اجمالي عدد حاالت االستشفاء :١٤الجدول رقم 
  ٢١٧٥  )٢٠٠٧نهاية ( عدد االسرة في  المستشفيات العامة 

  ٣٢٥  عدد ايام اإلقامة بالسنة
   %٨٥  معدل االشغال

  ٦٠٠٨٤٤  سرير في العام/ عدد يوم
  ٤,٧  متوسط االقامة بالمستشفى

  ١٢٧٨٣٩  عدد الحاالت في المستشفيات الحكومية
  ٧٣٥٧٦٧  ٢٠٠١اجمالي عدد الحاالت عام 

   %١٧,٣٧  النسبة المئوية لتغطية للمستشفيات العامة 
  .وتقديرات مؤسسة البحوث واالستشارات...". حجم القطاع العام"، و  )٢١/١١/٢٠٠٥(جريدة المستقبل : المصدر

  
، سوف يتـوفّر فـي   ٢٠٠٧، يمكن االستنتاج أنّه بنهاية العام     ) ١٤جدول  ( عاله  استناداً إلى الجدول ا   ) د

عدد المستفيدين الحـاليين مـن      %) ٧١نحو  (المستشفيات العامة عدد من األسرة يغطي ثالثة ارباع         
   .٦٥ ١٨٠,٠٠٠خدمات وزارة الصحة االستشفائية، المقدر بنحو  

  
وضمن هـذا   . وء خارطة االستشفاء التي ينبغي إنجازها     ترشيد أي  استثمار رأسمالي جديد ،في ض       )  هـ

 ، تفعيل المستـشفيات المنجـزة غيـر         اوال:  الى  يجب أن تهدف    وزارة الصحة   سياسة اإلطار، فإن 
مستشفيات ، إخضاع عملية بناء     ثانياَ.  الموضوعة بالخدمة ، وبالتالي رفع معدالت اإلشغال المتدنية       

صارمة، على نحو يتالءم وجدول االحتياجات المرتكز على        واصفات  م و الى شروط واحكام  جديدة،  
التي يجري تطويرهـا، إذا مـا وجِـدت، بمالءمـة           مستشفيات  ال إلزام: وثالثاً .الخارطة االسشفائية 

وهذه المعايير تتضمن ، إلى جانب      ". االعتماد" مجموعة معايير محددة تسمح  لها باجتياز امتحان           
والتجهيـزات وقواعـد    )  الحجـم  لضمان فوائـد اقتـصادات    ( لحجم  أمور إخرى متعددة، معيار ا    
 .المعلومات والموارد البشرية

  
، التي  "االعتماد"إن نتائج   . إيالء عناية خاصة لعملية تجهيز مالك الموظفين في المستشفيات الحكومية         )   و

مـؤهالت  تم نشرها مؤخرا ، تؤكد بأن بعض المستشفيات العامة قد فشلت ، نتيجـة عـدم كفايـة                   
مواردها البشرية، على الرغم من حيازتها على مرتبة عالية في ما يتعلّق بمواصفات مساحة البناء،               

 .وخدمات البنية التحتية، وخصوصا حيازتها على تجهيزات وآالت ذات تقنية عالية

  
قييم بنجاح،   مستشفى عملية الت   ٨٥، الذي تم مؤخرا إرساؤها، قد سمحت باجتياز         "االعتماد" إن آلية     )   ز

مما يـستوجب أن تحـصر      . وقد جرى تصنيفها حسب ما تتمتّع به من إمكانيات وقدرات ومؤهالت          
وزارة الصحة، باإلضافة إلى أنظمة وبرامج التأمين الصحية األخرى، تعاونهـا فقـط مـع هـذه                 

                                                 
 ٥/١٢/٢٠٠٥ جريدة المستقبل - خاصا ، رائد الخطيبمن الشعب اللبناني ليس لديهم ضمان او تأمين، سواء آان عاما او% ٤١ 65
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أمام وغني عن القول، أن ذلك سوف يضع المستشفيات التي لم تنجح في عملية التقييم               . المستشفيات
الالحق، أو أن تغـادر     " االعتماد  "إما العمل على رفع درجة أهليتها من اجل اجتياز تقييم             : خيارين
 مستشفى التي لم تجتز التقيـيم، هنـاك العديـد مـن     ٥٧وتجدر اإلشارة إلى أنه من بين ال . السوق

الّ أنّها ال تملك المؤهالت     المستشفيات التي تتمتّع بمستويات مقبولة في ما يتعلّق بالتقنيات والخبرة ، إ           
 .الكافية  الجتياز التقييم

  
، بالترافق مع إنجاز  بناء مختلف المستشفيات الحكومية  سوف يؤثر، مـن دون               "اإلعتماد  "إن آلية     )   ح

". البقـاء لالفـضل   "أدنى شك، على بنية العرض والطلب المستقبلي في قطاع المستشفيات، باتجـاه             
مـن   % ١٧سرة في المستشفيات الحكومية سوف يرتفع ليغطي اكثـر مـن            ونظراً إلى أن عدد اال    

فإن حصة المستشفيات الخاصة سوف تتأثر الـى حـد          ) ١٤انظر الجدول رقم    (حاالت االستشفاء     
الموحدة، سـوف   ) السساتم(، فضالً عن  تعميم األنظمة       "االعتماد"وهذا العامل الناجم عن آلية      . كبير

االعمال غير المشروعة، وبالتالي سـوف يـدفع بأعـداد كبيـرة  مـن               يحد الى درجة كبرى من      
وقد يكون من حسنات ذلك الحد مـن  . المستشفيات التي تفتقر إلى الكفاءة والفعالية الى خارج السوق     

  .  فائض العرض االستشفائي في البالد
 
  
  قطاع المواد الصيدالنية واألدوية   ٣-٥
  

المواد الصيدالنية في لبنان، الذي يواجه ،كما اوضحنا سـابقا، اخـتالالت            من الملّح التطرق إلى اصالح قطاع       
ومن شأن هذه   . عديدة  أبرزها تضخم عدد أصناف االدوية وغلبة البنية االحتكارية على سوق توريد هذه الخدمة              

مـستويات   أو على أقّل تقـدير المحافظـة علـى ال          –االختالالت أن تدفع كلفة الدواء نحو المزيد من اإلرتفاع            
  وبالتالي الى زيادة الفاتورة الصحية وتكبيد األسر الفقيرة ذات الدخل المحدود أعباء مالية تثقل كاهلها                 -المرتفعة

، )١٥جدول رقم   (وتجبرها على تخصيص جزء متزايد من مداخيلها لتغطية النفقات الصحية ، وخصوصاً الدواء              
  . مقارنة مع األسر الميسورة 

  
   االنفاق على االدوية من اجمالي االنفاق الصحي حسب فئات الدخل الشهري لألسرة نسبة: ١٥الجدول 

  )بآالف الليرات اللبنانية(فئات المداخيل الشهرية لألسرة    
  االجمالي ٥٠٠٠فوق  3200-5000 2400-3200 1600-2400 1200-1600 800-1200 500-800 300-500  االدوية

 %15.2 %6.30 %6.10 %10.00 %11.90 %14.20 %16.60 %19.50 %21.50  ادوية فقط

المحسوبة ضمن  دوية  اال
  خارجيةالعالجات ال

16.10% 16.20% 11.80% 11.60% 9.40% 6.80% 5.40% 4.90% 11.6% 

 66%26.80 %11.20 %11.50 %16.80 %21.30 %25.80 %28.40 %35.70 %37.60  االجمالي
Source: National Household Health Expenditures and Utilisation Survey, October 2001 
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االدوية التي تباع في  لبنان هي من العالمات التجاريـة المـسجلة وان              من   % ٩٨أن   وقد أظهر التقرير أعاله     
  .من اجمالي  استهالك الدواء% ٩٤االدوية المستوردة تشكل النسبة االكبر  حيث تبلغ 

  
 على تحسين ادارة قطاع المواد الصيدالنية، والحد من الطابع االحتكـاري            الى ذلك، ينبغي على الحكومة التركيز     

وبإمكانها ، في هذا اإلطار، تنفيذ واحدة او اكثر من االستراتيجيات المتكاملة التاليـة، والتـي                . في سوق األدوية  
  .يجب تبنيها ليس فقط من قبل وزارة الصحة، بل أيضا من قبل باقي أنظمة وبرامج التأمين

  
      االحتفاظ بالئحة االدوية المعمول بها١– ٣-٥
  
إن  وزارة الصحة، مـع بقيـة        . وبالتالي دفع تعرفة الدواء نحو اإلنخفاض     المنافسة  عزيز  ت هذا الخيار الى     هدفي

التغطيـة  إالّ أن   ،   في األسواق  المتوفرةاألنظمة والبرامج الصحية األخرى، سوف تعمل على تغطية كّل األدوية           
  :ويمكن تطوير هذا النظام وفق ما يلي . تتوقّف عند  سعر مرجعي محدد مسبقاً الكاملة 

تحديد ومن ثم تصنيف جميع االدوية التي تتشكل من التركيبة الكيميائية نفسها ضمن مجموعة               •
 .واحدة

في كلٍّ من هذه المجموعات، يتم وضع قائمة باسعار االدوية ومن ثم اختيار السعر االوسـط                  •
 . تعرفة المطابقة له كنقطة ارتكاز للقيمة التي ستدفعها أنظمة التأمينواعتماد ال

السعر االوسط  (تقوم أنظمة التأمين بدفع جميع فواتير الدواء بعد تسعيرها وفقاً لنقطة اإلرتكاز            •
 .المحددة أو أدنى منها، دون امكانية تجاوزها) المرجعي

از فإن أنظمـة التـأمين سـتدفع الـسعر          اما بالنسبة لالدوية المسعرة اعلى من نقطة االرتك        •
 .من الفرق بين سعر الدواء والسعر المرجعي المحدد % ٧٥المرجعي اضافة الى 

 دواء مـن نفـس      ١٢لتوضيح هذه النقطة، نفترض مثال ان مجموعة من االدوية تتشكل  من              •
الي  يكون    من المجموعة هو تاذي يعتبر األوسط، وبالت       ٦التركيبة الكيميائية، فإن الدواء رقم      

 دوالرات امريكيـة، فـإن الجهـات        ١٠فإذا كان سعر هذا الدواء      . سعره هو نقطة االرتكاز   
.  دوالرات ١٠الضامنة   ستقوم بدفع كامل قيمة الفاتورة لألدوية التي ال يتجاوز سـعرها ال                

 دوالر، فإن الجهات الضامنة ،في      ١٥ولنفترض ان سعر دواء آخر من نفس المجموعة يبلغ            
من الفرق  ٦٧% ٧٥باإلضافة إلى     ) السعر المرجعي ( دوالرات     ١٠ة هذه،  سوف تدفع      الحال

 . دوالر١٣,٧٥وهكذا  يصبح مجموع ما ستدفعه هذه الجهات .  دوالرات٥اي من ال 

يمكن اتباع اإلجراء نفسه بالنسبة للسعر الوسيط لقائمة االدوية بدال مـن الـسعر  األوسـط                  •
 . المذكور آنفاًً

  

                                                 
  .بدال عنها % ٧٠ هذه النسبة المئوية يمكن فعليًا أن تتغّير؛ بحيث يمكن تبني نسبة  67
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 هيكلـة إسـتيراداتهم أو      إما باعادة  الحد االعلى من المجموعة    أدوية يلزم مستوردي     من شأنه ان     ءهذا اإلجرا و
نظراً إلى أن المريض أصبح بمتناوله بـدائل       ،  يستمروا كمنافسين في سوق األدوية      تخفيض هوامش ربحهم كي     ب

ـ  هوامش الربح عاليـة       ما كانت  إذاو. أدنى سعراً يمكنه أن يختار في ما بينها        فمـن العملـي أن يبـادر       دا،  ج
المـستورد  فإن   ،   وهذا امر نادر  الهوامش منخفضة،   كانت هذه    إذا   اما.  أدويتهم سعارالى تخفيض أ  ن  ولمستوردا
وتجدر االشارة إلى أن هذا     . سيختار طوعا الخروج من السوق او المبادرة إلى استيراد دواء آخر          موزع  الأو  / و

رافق مع دعم وتضامن أعضاء الجهاز الطبي الذين يلعبون  دورا بارزا فـي              اإلجراء لن يحقق نجاحات ما لم يت      
  . قطاع المواد الصيدالنية واألدوية

  
  :تحديد قائمة موحدة باالدوية  ٢-٣-٥

  
الذي يفترض أن يلزم وزارة  الـصحة والجهـات األخـرى المعنيـة              " اإلعتماد"وكما هو الحال بالنسبة لمفهوم      

 فقط مع المستشفيات المعتمدة ، يمكن لوزاة الصحة ان تحدد ايضا قائمـة باالدويـة                بالتغطية الصحية، بالتعامل  
ويتم البت بهذه القائمة مـن قبـل وزارة         . الموحدة التي سيتم تغطيتها ، واالمتناع عن تغطية سواها من األدوية          

وفي هذه الحالـة    . ليالصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ونقابة االطباء، اضافة الى شريك استشاري دو            
  .يتم احترام هذه القائمة من قبل كافة  أنظمة التأمين القائمة 

  
  تعزيز تدريجي الستخدام االدوية الجنريك والمصنعة محليا   ٣-٣-٥
  

 ونقابة االطبـاء، إلـى      بالتعاون مع شريك دولي إستراتيجي    انشاء مؤسسة شبه عامة تهدف في المدى المتوسط،         
كبديل عـن   " الجنريك  " عمالنية ، تشمل حمالت توعية لتحفيز الناس على استخدام األدوية          بلورة وتنفيذ سياسات  

وسوف تعمل هـذه    .مما سيؤدي إلى خفض فاتورة الرعاية الصحية في المدى الطويل         . األدوية التجارية المسجلة  
المية، وخصوصا تلك   المؤسسة على تعزيز صناعة االدوية المحلية وعلى تطوير التعاون مع مصانع االدوية الع            

  ".جنريك"المنخرطة في انتاج األدوية ال 
  

 الثالث سوف تؤدي  الى تحسين جدوى وفعالية االنفاق على االدوية المستهلكة سواء عن               هذه اإلستراتيجيات ان  
 ،  المقاربة، وحدها  ه هذ نقاط القوة الكثيرة، فإن   على الرغم من    و .طريق العيادات الخارجية او داخل المستشفيات     

.  ال يمكن أن تشكّل الحّل الجذري للفئات األشد فقراً من السكان؛ ولكنّها تؤمن لها إلى حد مـا بعـض الحمايـة                     
  . وعليه،تبرز أهمية القيام بتدخالت إضافية في المجاالت الصحية األخرى، كتعزيز مراكز الصحة األولية
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  الرعاية الصحية األولية   ٤-٥
  

ألولية دورا بارزا في تحسين الظروف الصحية للسكان من خالل تأثيرها المباشر على              لعبت الرعاية الصحية ا   
وتتجسد هذه الرعاية من خالل تقدم المؤشرات الصحية، التي بدأ لبنان           . الناحية الوقائية بدال من الناحية العالجية     

  .يشهدها
  

.  إلى القطاعات غيـر الحكوميـة    – معظمها    في – التابعة     ٦٨يتمتع لبنان بعدد كبير من مراكز الرعاية الصحية         
ومع ذلك ، فإن هذا االحتياطي ال يترجم إلى منافع فعلية كافية، نظراً إلى أن  معدل استخدام هذه المراكز ما زال            

وبالتالي، ال يزال المرضى فـي أكثـر األحيـان يقـصدون            . متدنياً ، فضالً عن التفاوت في توزعها الجغرافي       
 فقط من  إجمالي الكشوفات الصحية سنوياً تتم فـي  مراكـز الرعايـة    ٦٩% ٢٣ة، في حين ان العيادات الخاص 
وفي هذا اإلطار ، تهدف المقاربة االستراتيجية الى نشر وتعزيز دور مراكز الرعاية الـصحية               . الصحية األولية 

 -التي تعتبر باهظة التكلفة   -األولية من اجل تخفيف  الضغط على االستشارات الطبية الخاصة والرعاية العالجية             
وفي نهاية المطاف السعي الى خفض فاتورة الرعاية الصحية وتوفير فرص االستفادة من الخـدمات الـصحية                 

  . بشكٍل عادل  ولكافة االفراد ، خصوصا اولئك المقيمون في المناطق الطرفية
  
  جهود وزارة الصحة    ١-٤-٥
  

ويشير هذا  . نشرته مؤخرا وزارة الصحة   ٧٠رات الصحية حسب تقرير     شهد لبنان تقدماً ملحوظاً في مجال المؤش      
التقرير إلى ضرورة السعي ، بشكٍل رئيسي، ليس فقط إلى تعزيز هذه المؤشرات، بل أيضا إلى تقليص التفـاوت           

إن وزارة الـصحة بالتعـاون مـع قطـاع          . فيها بحسب المناطق المختلفة، خاصة في ما يتعلّق بوفيات األطفال         
 والهيئات غير الحكومية، قد حققت انجازات هامة على مستوى الرعايـة الـصحيةالوقائية،  شـملت                 المؤسسات

مجاالت عدة من بينها حمالت تلقيح االطفال، والصحة االنجابية، والتوعية الصحية، وبرامج الـصحةالمدرسية،              
  .واالدوية األساسية واالمراض  المزمنة

  
ة المخصـصة للرعايـة     السنويوازنة   الم  حصة نحو زياْدة  وزارة الصحة    ومنذ بداية التسعينات، تم توجيه جهود     

وقد ترجمت هذه الجهود في ارتفاع حصة الرعاية الصحية األوليـة           . الصحية األولية من موازنة وزارة الصحة     
  .٧١  %٨ بااللف الى حوالي  ٢من 

  

                                                 
  تشمل المستوصفات  ومراآز الرعاية الصحية و الخدمات االجتماعية 68
 ١٤/١٢/٢٠٠٥بهيج عربيد، جريدة المستقبل . الصحية األّولية ، دوزارة الصحة تتبنى الرعاية  69
  المرجع السابق  70
  المرجع السابق  71
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  جهود مجلس االنماء واالعمار    ٢-٤-٥
  

بحيث  ال  تقتصر . عمار على قطاعات رئيسة وقطاعات فرعية أو ثانوية مختلفة    تتركز جهود مجلس اإلنماء واإل    
واستناداً إلى تقريـر    . هذه الجهود  فقط على  بناء وتأهيل المستشفيات ، بل تتسع لتطال مراكز الرعاية الصحية               

 تغطـي   جديد  مركز رعاية صحية   ٢٧ ، فقد أنجز     ) ٢٠٠٥تموز  ( مجلس اإلنماء واإلعمار عن تقدم األعمال       
  :كافة المحافظات اللبنانية، وهي كاالتي

  .بناء ثمانية مراكز صحية بتمويل من الحكومة الكويتية •
   األمير وليد بن طاللنماقامة ثمانية مراكز صحية بتمويل  •
إعـادة تأهيـل القطـاع      "إعادة تأهيل وتجهيز ثمانية مراكز رعاية صحية من خالل مشروع            •

 . ) دوليقرض  من البنك ال" ( الصحي

ـ   إعادة  تأهيل ثالثة مراكز بتمويل محلي، تم تجهيزها بكافة المعدات الالزمـة بت              •  نمويـل م
 .الحكومة اإليطالية

  
  االهداف االنمائية لاللفية    ٣-٤-٥
  

وقد تناول   . ٢٠١٥تم إعداد تصور عام حول التدخالت الالزمة من اجل بلوغ إهداف التنمية االلفية بحلول العام                
 مركز صحي ومستوصف ومراكـز      ٨٤٩واذ أفاد بوجود      . صور مسألة مراكز الرعاية الصحية األولية     هذا الت 

 فان هذا   - هي مراكز للرعاية األولية معتمدة من قبل وزارة الصحة         ٨٧ من بينها    –خدمات اجتماعية في  لبنان      
 مركزاً ، أي    ١٦٠ية وزيادتها إلى    التصور قد وجه اّالستراتيجية الجديدة نحو توسيع شبكة المراكز الصحية االول          

وتهـدف هـذه    .  مركز  جديد للرعاية األولية وفقاً للمعايير الوطنية المعتمدة من وزارة الـصحة             ٧٣بتخصيص  
  : االستراتيجية   الجديدة بشكٍل رئيسي إلى 

لـى   األولية كي تشمل كافة المناطق مـع التركيـز ع          صحيةالرعاية ال دمات  توسيع رقعة التغطية لخ    •
  .  ق التي تفتقر إلى مثل هذه الخدمات أو تعاني من عدم كفايتهامناطال

وضع نظام محدد وعصري الحالة المرضى بين مراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات، وخاصة     •
  . العامة منها

 فات  والمستوص ةيمراكز الصح ال و األولية بين مراكزِ الرعاية الصحية       والتعاون شراكةإرساء نوع من ال    •
العاملة في  نفس المنطقة الجغرافية، حيث  تقـوم مراكـز الرعايـة              راكز الخدمات اإلجتماعية    وبين م 

   .األولية  بالتنسيق بين كافة الخدمات الصحية المتوفرة

توفير االدوية االساسية واالسعافات االولية لمن هم بحاجة إليها ، إما بشكٍل مباشـر أو عـن طريـق                    •
  .لمستوصفاتالمراكز الصحية وا
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، تطوير دليل عيادات االمراض العادية والشائعة وتحديثه دورياً، وكـذلك كتيـب االدويـة األساسـية                •
  .ACCREDITION"  االعتماد "إصدار دليل وطنية، باإلضافة إلى والبروتوكوالت ال

  .ةاألوليية الصحية رعا خدمات البشكٍل مستمر لكافة العاملين في مراكزتدريب إجراء دورات  •

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان حسن تنفيذ البروتوكوالت الوطنية وااللتزام بالئحة              •
  . االدوية االساسية في حقل خدمات التشخيص والعالج

  
جـدول  ( سنوات ١٠وقد قدرت الدراسة االطار الزمني لتحقيق عملية توسيع انتشار مراكز للرعاية األولية بنحو              

١٦(   رت قيمة األكالف المرتبطة بتنفيذ هذه العملية، في معظم الحاالت، حسب كلفة كّل بند من البنـود                 ،  كما قد
  :،  وهي كاآلتي٧٢المنفّذة في المركز 

  )بالدوالر االمريكي( كلفة زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية األولية   : ١٦الجدول رقم 
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  البند بالدوالر االمريكي

ــة االساســية  ــة االدوي تكلف
  ٧٣لمراكز الصحة الرئيسية

1,925,283 1,925,283 2,117,811 2,117,811 2,329,592 2,329,592 2,562,551 2,562,551 2,818,806 2,818,806 

 2,196,150 2,196,150 1,996,500 1,996,500 1,815,000 1,815,000 1,650,000 1,650,000 1,500,000 1,500,000  تكلفة االدوية للمستوصفات

 365,000 365,000 365,000 365,000 365,000 365,000 365,000 365,000 365,000 365,000  التدريب  والتربية الصحية 

 223,867 223,867 223,867 223,867 223,867 223,867 223,867 223,867 223,867 223,867  نظام المعلوماتية

 - -  - 1,557,333 - - - - - 1,557,333  اتالتجهيز

ــيم  ــة والتقيــ المراقبــ
  )خبراء في كافة المجاالت( 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

 5,853,823 5,853,823 5,397,918 6,955,251 4,983,459 4,983,459 4,606,677 4,606,677 4,264,149 5,821,483  اجمالي الكلفة
Source: MDG Costing Lebanon, Consultation & Research Institute, 2005 

  
تزيـد   ةكلّفاألولية سوف ترتب    مراكز الرعاية الصحية    عزيز  وتيع  عملية توس إلى أن   ،   )١٦رقم  (ويشير الجدول 

الّ أن هذا  الرقم يشمل التـدريب والتربيـة           وعلى الرغم من هذه الكلفة العالية، إ       . دوالر أميركي   مليون ٥٠ عن
 علماً بأن هذه االجهود سـوف       .الصحية اللذين سوف يؤديان في نهاية المطاف  إلى نشر الوعي بالرعاية الوقائية            

تتجه بشكل اساسي نحو المناطق المحتاجة التي ال تشملها خدمات الرعاية الصحية بصورة كافية وتعاني إهمـاالً                 
ا المجال، والتي من شأن تطوير المراكز الصحية فيها أن يؤدي إلى تحسين الظـروف الـصحية                 واضحاً في هذ  

وتخفيف الطلب على الرعاية العالجية ، األمر الذي يؤدي بدوره الى خفض حجم االنفاق الصحي على المـدى                  
  . البعيد

                                                 
الرعاية ( آل مرآز   g $ ٥٠٠: التدريب  والتعليم الصحي   :  لكل مرآز،    ٢١٣٠٠: لكل مرآز، التجهيزات   $ ٢٦٫٣٠٠: االدوية االساسية  72

د  : الصحية األّولية في  لبنان   ل   . د"  سنوات  ١٠بع ل قرنف ة   )٢٠٠٤نبي ة في      (  لكل مرآز   ٣٠٠٠، نظام المعلوماتي ة الصحية األّولي الرعاي
ل وزارة           : ،تكاليف البنود الباقية  )٢٠٠٤نبيل قرنفل   . د"  سنوات   ١٠بعد  : لبنان درة من قب ة المق ات الجاري ى االنفاق مبلغ مقطوع  اعتمادا عل

ا تلك ا            ا فيه ية يم شرية            الصحة واليونيسف لالدوية االساس وارد الب ة بصحة االنجاب ، والم ة          : لمتعلق ر الحكومي أن المنظمات غي نفنرض ب
ة                         ة  واألآالف الجاري سهيالت المادي ى بعض الت استندت   . ستؤّمن الكادرات اإلدارية الالزمة   لمراآز الرعاية الصحية  األّولية ،أضافة ال

  . سياسات وزارة الصحةالدراسة في فرضيتها هذه  إلى ما هو معمول به حاليًا وإلى
  آل سنتين% ١٠ من المفترض زيادة  تكلفة االدوية االساسية لكل من مراآز الرعاية الصحية االساسية والمستوصفات  بنسبة  73
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  أنظمة التأمين   ٥-٥
  

.   تأمين الحالية، هي على قدر كبير من التشتت والتـشعب         إن األنظمة القائمة التي تعمل بموجبها مختلف برامج ال        
وفي . التقديمات الصحية نوعية  التفاوت في حجم و    إلى   وهذا ما  يقود ، بحسب ما يستنتج من التحليالت السابقة،            

 محاولة لتطوير هيكلية تأمين متماسكة ، ال بد من توفير سبل التعاون بين مختلف أنظمة التأمين القائمـة لجهـة                   
 من قبل وزارة الصحة، نظراً إلى       هذه المعايير ويتم وضع مثل    . تبني اجراءات ومعايير ونظم معلومات  مقارنة      

التـي  يمكـن     مستويات  ال وتبرز المحاور التالية  . تلعب دور الهيئة المراقبة والناظمة    ) أو ينبغي أن تكون     ( أنّها  
  :ين القصير والبعيدألنظمة التأمين  المختلفة التعاون من خاللها في المدي

  
  التنسيق بين أنظمة التأمين القائمة     ١-٥-٥
  

. األنظمة التي ستعمل بموجبهـا    وحيد   تَ ضروريال من حالياً،   برامج التأمين القائمة   بين   في محاولة اليجاد تعاون   
  :وفي الواقع، ينشأ مثل هذا التعاون على مرحلتين مختلفتين

  
ن اإلجراءات التي يمكن اعتمادها من اجـل تحقيـق التعـاون بـين مختلـف                هناك العديد م  في المدى القريبِ،    

  : المؤسسات الضامنة، وهي التالية
من اجـل توحيـد     ،  من جهة اخرى  طباء  األمستشفيات و الوأنظمة التأمين من جهة،     إتفاقية موحدة بين     •

 أي تالعب من قبل أي ، وضمان عدم حصولالمخْتَلفة  التي  توفّرها البرامج      الصحيةالتقديمات   نوعية
 .من األطراف المعنية

بحيـث يـسهل      المعلومات التي تم بناؤهامن قبل وزارة الصحة والعمل على تطويرهـا          قاعدة  خدام  إست •
 ونظـام   كـّل مـريض    التاريخ الطبي ل    على للمستشفيات الدخول والتعاطي مع هذه القاعدة والحصول      

  . التغطية المشمول به
في كافة المستشفيات تدعم البيانات المتعلقة بالمعلومات العامة حول المستشفى          معلومات     قاعدة   تطوير   •

نفسها، واالنشطة الطبية التي  تقدمها، والخدمات الشخصية، واسباب االستشفاء  لكل مـريض يـدخل                
 .المستشفى، وحاالت الوفاة

 هذه التعرفات، التـي     إن. تبني وتطبيق التعرفات األساسية الموحدة الموضوعة من قبل وزارة الصحة          •
ومع ذلك، قد تختلـف     . تتعلّق بكل نشاط من االنشطة الطبية، سوف تكون هي نفسها  في كل مستشفى               

  ."االعتماد" من مستشفى إلى آخر استناداً إلى نتائج 
تعمل بالنيابةعن ولصالح أنظمة التأمين، مجتمعةً، من اجـل ضـمان            تشكيل لجنة مراقبة طبية موحدة       •

   . ديمات الصحية للمستفيديننوعية التق
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فـي   براءخ  مؤلّف من   فريق متَخَصص  يدارمن قبل  ألنظمة التأمين الصحي،  إداري  رقابة   وضع نظام  •
التزام كافة أنظمة التأمين بمجموعة الشروط      ضمان  وتكون مهمة هذا الفريق      اإلدارة واإلشراف؛    يحقل

  . واألحكام
  

  : االجراءات التاليةفينبغي التطرق إلىفي المدى البعيد، اما 
 تقوم وزارة الصحة باصدار هذه البطاقة التي تتيح لحاملها الدخول الـى             : تبني بطاقة استشفاء موحدة    •

وفضالً عن ذلك، تظهر     ". اإلعتماد" كافة المستشفيات المعتمدة والمتعاقدة مع وزارة الصحة وفقاً لنتائج          
  .البطاقة التاريخ الطبي لحاملها

إالّ أنّها تغطي ، باإلضافة إلـى االستـشفاء،       ،  االستشفاءمشابهة لبطاقة   وهي  : ية موحدة تبني بطاقة طب  " •
   .االستشارات الطبية في العيادات الخارجية وفي مراكز الرعاية الصحية األولية

  
  شمول تغطية الخدمات الصحية العامة كافة السكان  ٢-٥-٥

  : في الواقع، تتضمن هذه المقاربة شقين إثنين
  . حالياًتطوير خطة موحدة للرعاية الصحية االستشفائية  تشمل كافة أنظمة التأمين القائمة :ق االولالش  ) أ(
اإلجراء وهذا  .  كافة السكان المقيمين   - داخل وخارج المستشفى     –شمول التغطية الصحية     :الشق الثاني  ) ب(

  :مبرر بشكل اساسي بعاملين رئيسيين
ـ       أكثر  "أن   • وإن وزارة . ن التأمينـات أو الـضمانات     من نصف السكان ال يشملهم أي م

  .الصحة هي  المسؤولة، نظرياً، عن تأمين التغطية الصحية االستشفائية لهؤالء االفراد
مرة أولى عندما يتولون تغطية كلفـة رعـايتهم         :  أن الموظفين االجراء يدفعون مرتين     •

خـرى عنـدما   الصحية عبر ما يدفعونه أو يدفع عنهم من اشتراكات للصناديق، ومرةّ أ         
يسددون الضرائب لتمويل كلفة التغطية الصحية عبر وزارة الصحة لمـن هـم غيـر               

ويطرح هذا االمر مسألة العدالـة بـين المـواطنين ازاء        . مشمولين بالتامينات الصحية  
موضوع الضريبة واالنفاق العام، في بلد ال ينفك فيه االجراء من التعرض للمزيد مـن               

 .هم المعيشيةالتهور التدريجي في أوضاع

  
قابال للتحقيق؛ وهو يشكّل حالً  لمشكلة الفئات االجتماعية غير المـشمولة بالتغطيـة،               تصورهذا ال يبقى  نظرياً،  

ومـع  . ولمشكلة التحيز ضد األجور ال سيما االجور المتدنية، وبشكل أعم وأشمل لمسألة العدالة واعادة التوزيع              
القصير والمتوسط، تنفيذه نتيجة األكالف العالية التـي سـوف تتكبـدها            ذلك، قد يبدو من الصعب، في المديين        

والغراض  توضيحية، سوف يتطرق القسم التالي  الى وصف البنيان النظري  لهذا االقتراح، والـى                 . الحكومة
  .تبيان حجم العقبات المالية االضافية المرتقبة، إذا ما وضع هذا االقتراح حيز التنفيذ
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  نظام الجديد الموحدعقالنية ال

  
يمكن معالجة مشكلة ممارسة التحيز  المتمثلة بإخضاع بعض الفئات للدفع مرتين وحرمان بعضها اآلخـر مـن                  

وسوف يشمل  . التغطية، عن طريق إرساء نظام موحد وشامل للرعاية الصحية يقوم بتغطية كافة السكان المقيمين             
لمعمول بها ، بما فيها الصندوق الوطني  للضمان االجتماعي وتعاونية           هذا االقتراح كافة  أنظمة وبرامج التأمين ا       

موظفي الدولة وقوى االمن ووزارة الصحة، إضافة الى الفئات غير المشمولة بأي من هذه البرامجح واألنظمـة                 
تابعته وبالتالي فإن تعزيز دور وزارة الصحة وتفعيل  تنظيم قطاع التأمينات واالشراف عليه وضبطه وم              . العامة

التنسيق بين كافة أنظمة التأمين     " وتعتبر االجراءات التي طرحت سابقا في محور        . وتقييمه، يشكّل ضرورة ملحة   
  . ، بمثابة خطوة انتقالية أساسية نحو إنجاز نظام التأمينات الشامل والموحد" 
  

االستفادة من رزمة محـددة     تخوله")  carte sanitaire("صحية  بطاقة ا التصور يمنح كل مستفيدهذوبموجب 
ويشكّل هذا اإلجراء تجـسيداً     . وفعالة وعادلة من الخدمات الطبية ذات قدر من الشول خارج أو داخل المستشفى            

وفـي حـال    . وفي مطلق األحوال، ينبغي أن تكون هذه الخدمات واضحة ومحددة         . ملموساً للحق العام بالصحة   
حجم أو نوعية أفضل من تلك التـي  يقـدمها البرنـامج او الخطّـة                إلى خدمات ذات     سعى أي من المستفيدين     

  .المقترحة، فباستطاعته شراء هذه الخدمات من مؤسسات القطاع الخاص، أي من شركات التأمين
 
  
   نمط التمويل على مستوى المستفيدين٣-٥-٥
  

ترتب علىهؤالء المستفيدين    لن يتم تمويل الصندوق من خالل اشتراكات شهرية يدفعها المستفيدون، ولكن سوف ي            
بموجب الصندوق الوطني  للـضمان       % ١٠بدال من ال  ( من فاتورة  االستشفاء اإلجمالية         % ١٥دفع ما قيمته    

ــة  ــوظفي الدول ــة م ــاعي  وتعاوني ــه )االجتم ــا قيمت ــة % ٢٥، وم ــة واالدوي ــاتورة الطباب ــن ف   م
  ).لضمان االجتماعيالمطبقة حالياً في الصندوق الوطني  ل % ٢٠بدال من نسبة ال ( 
  

 ومن المفترض بموجب هذا التصور ان يستعيد االجراء قيمة اشتراكاتهم المدفوعة سابقا الى صناديق التأمينـات          
وفي  بعض  الحاالت، ينبغي تصحيح  رواتب بعض فئات االجراء والموظفين، كشكٍل من               .  العامة وشبه العامة  

  :أشكال التعويض عنهم ، وذلك لسببين
الحاالت، قد تتجاوز قيمة ما سيدفعه المستفيد طبقاً للنظام الجديد ، ما كـان              في بعض     ) أ(

  .      مفترض أن يدفعه بموجب األنظمة القائمة حالياً
ضرورة الحفاظ على الدرجة نفسها من الرضى والقبول لـدى شـرائح المـستفيدين،               ) ب(

الى النظام الموحد   وتفادي  تكبيدهم اية خسارة لدى انتقالهم من نظام التأمينات الحالي            
  الجديد 
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  نمط التمويل على مستوى المجتمع  ٤-٥-٥
  

استنادا الى البيانات والمعلومات والمعدالت  المتوفرة حول أكالف الخدمات الصحية، فـإن التكلفـة االجماليـة                 
  :ناه، اد١٧المترتبة على الحكومة من خالل تطبيق نظام التأمين الموحد، سوف تفصل في خالل الجدول رقم 

  
خدمة الحتساب  اجمالي االنفاق الحكومي على الرعاية الصحية الشاملة تبدأ بتحديـد اجمـالي               ستالم ية المنهج إن

يمكـن   ، )٧٤ %٢١المقـدر بنحـو   (وانطالقا من معدل االستشفاء على المستوى الوطني        . المقيمين عدد السكان 
ا العدد وعلى متوسط الكلفة لكل حالة يمكن تحديد         وارتكازاً على هذ  . اشتقاق متوسط عدد حاالت االستشفاء سنوياً     

وباستخدام النسبة التي يمثلها االنفـاق الـصحي داخـل          .  كلفة االستشفاء االجمالية التي تغطي اجمالي المقيمين      
باالستناد الى المعطيات االحصائية المستخلصة من تجربة       (المستشفى من اجمالي االنفاق على الصحة في البالد           

، يمكن تقدير رصيد الفـاتورة االجماليـة        )الوطني للضمان االجتماعي خالل السنوات القليلة الماضية      الصندوق  
  : مليون دوالر  ١،١٤٦ المتوجبة على الحكومة، اذا ما اعتمد النظام الجديد،  بنحو
  

  )االستشفاء واالدوية( تقديرات االنفاق الحكومي على الصحة في البرنامج الجديد : ١٧الجدول رقم 
  ٣،٧٥٠،٠٠٠٧٥  عدد السكان المقيمين

  ٧٦ %١٠  معدل االستشفاء على المستوى الوطني
  ٣٧٥٠٠٠  عدد حاالت االستشفاء في السنة

  ٧٦٨٧٧  $ االفرادية للعالج في  المستشفى تكلفةمتوسط ال
  ٦١٤,٠١٦,٠٠٠  $اجمالي تكاليف االستشفاء في النظام الجديد 

  ١,١٤٦,٥٧٢,١٥٢٧٨  $) طبابة واستشفاء(الجديداجمالي التكاليف الصحية بموجب النظام 
  ٥٣٢,٥٥٦,١٥٢  $%) ٤٦,٤(اجمالي االنفاق على الدواء واتعاب االطباء 

، تقديرات مؤسسة البحوث "السياسة الصحية والصندوق الوطني للضمان االجتماعي في لبنان"إدارة اإلحصاء المركزي،: المصدر
  .واالستشارات

                                                 
) ٢ (بالمعدالت  السائدة في النصف الثاني  من التسعينات) ١(في  الواقع ،إن معّدل االستشفاء هو من المعدالت المرتفعة إذا ما قورن   74

 %)٨٫٤آندا  ( بالمقاييس العاليمة  
  ٢٠٠٤إدارة اإلحصاء المرآزي ،Multi-Purpose Surveyمسح متعدد االغراض  75
السياسة الصحية "،حسب دراسة لم تنشر بعد  % ٢١،٣٢إّن المتوسط الوطني لالستشفاء طبقًا ألنظمة التأمين المعمول بها راهنًا تبلغ  76

  .ميشال آرم.  ، د٢٠٠٥، "تماعي في لبنان والصنوق الوطنب للضمان االج
 ليرة لبنانية اي ما يعادل ١٫٢١٩٫٠٠٠متوسط آلفة االستشفاء للحالة الواحدة  بموجب أنظمة التأمين المعمول بها حاليًا  يبلغ نحو    إّن77

وزارة (  القائمة خالل  عّدة سنوات  استنادًا إلى  ارقام تخص أنظمة التأمين–" حجم القطاع العام" دوالر أميرآي  طبقا  لدراسة ٨١٣
، ١٩٩٧، االمن العام ١٩٩٧، قوى االمن الداخلي ٢٠٠١ ، الجيش ٢٠٠٠، تعاونية الموظفين  ١٩٩٩، الضمان االجتماعي ١٩٩٩الصحة 

 ٩٠٣ة الواحدة  هي من اجمالي تكلفة االستشفاء لكل حالة ، مما يعني أّن آلفة االستشفاء للحال% ٩٠هذا الرقم يمثل ). ١٩٩٧وامن الدولة 
% ١٠بدًال من نسبة ( من الفاتورة  الصحية % ١٥ونظرًا إلى أّن النظام الصحي الجديد سوف يتطّلب من المستفيد دفع . دوالر أميرآي
  .  دوالر أميرآي لكّل حالة٧٦٨، فهذا يعني ان  النظام الموّحد الجديد سوف يغطي ما يوازي  )المطبقة حاليا

،  يمكن االستنتاج  بأّن  حصة االستشفاء من اجمالي انفاقات الضمان االجتماعي هي "حجم القطاع العام" يرات دراسة استنادًا إلى تقد 78
اعاله ، استخدمت هذه المدالت للحصول على إجمالي الفاتورة الصحية  ) ١٤( في الجدول رقم %. ٤٦٫٤، واالدوية والطبابة % ٥٣٫٦

  . د الجديدالتي يفترض أن يغطيها النظام الموح
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 مليـون   ١١٤٦ المتوقع لالنفاق الصحي ضمن النظام الصحي الموحد يقـدر  بنحـو              وهكذا، إن المبلغ االجمالي   

 دوالر، فان تبني    ٨٠ مليون ٤١٦ و   ٧٩ مليون   ٣٥٨ولمل كان حجم اإلنفاق العام الصحي يراوح حالياً بين          . دوالر
لفجوة يمكـن   وهذه ا .  مليون دوالر امريكي   ٧٣٠النظام الصحي الشامل والموحد  الموحد يرتب فجوة تقدر بنحو           

  :   من خالل توليف حزمة من مصادر وأنساق التمويل المختلفة- على األقل نظريا –ردمها 
 اإلسراع بتنفيذ االصالح المالي ،وخصوصا ذلك المتعلق باصالح ضريبة الدخل، الذي يفترض ان -١

  .يؤدي الى تحسين قدرة الدولة على االنفاق في المجاالت الصحية
  %.١٣ أو ١٢الى %  ١٠معدل الضريبة على القيمة المضافة من  البحث في زيادة -٢
اعتمادا علـى   ( القاضي بفرض رسم على المؤسسات      ) المؤجل تنفيذه نتذ سنوات   ( تطبيق االجراء    -٣

  ).أو عدد الموظفين/أوالمساحة و/حجم المؤسسة و
 في الضريبة على    ، تواكب الزيادة  ")تضامن أجتماعي "ضريبة  (  فرض ضريبة على السلع الكمالية       -٤

ى ل تتضمن ع  أن يمكن المشمولة والتي    السلع الكمالية وعلى الحكومة تحديد قائمة ب    . القيمة المضافة 
  .تبغ ،الكحولال، الفارهة اتسيارال،  الكبيرة الفخمة الشقق:سبيل المثال السلع التالية

 مـن   - مليون دوالر    ٧٣٠ المقدرة بنحو    - امكان التخفيف التدريجي من أعباء األكالف اإلضافية         -٥
خالل تنفيذ االجراءات االصالحية الشاملة التي جرى البحث فيها آنفاً، كتوحيد االنظمة الـصحية              

 ". االعتماد"وآلية 

  
  نقاط القوة والضعف في المخطط الجديد   ٥-٥-٥
  

فيدين يستمرون في دفع    إن هذا النظام الصحي الجديد ال يحّل مباشرة مشكلة السكان الفقراء، بالنظر إلى أن المست              
أن ). من فواتير االدوية والطبابـة    % ٢٥من الخدمات االستشفائية  و       % ١٥بنسبة  (جزء من الفاتورة الصحية     

مع ذلك فأن النظام الجديد يتمتـع بنقـاط قـوة           . هذه المبالغ تبقى تشكّل عبء بالنسبة لشريحة معينة من السكان         
  :بارزة، يمكن تلخيصها كاآلتي 

  .التغطية الصحية لكافة المقيمينتوفير  -١
توفير خدمات صحية منمطة وموحدة لكافة أفراد المجتمع ،سواء من حيث النوعية أو لجهة               -٢

درجة ومستوى التغطية، مما يضمن عدم حصول فئات معينة ،ضمن النظام الموحد، علـى              
 .امتيازات خاصة دون غيرها من األفراد والفئات األخرى

 .اق الوطني على الصحةزيادة انتاجية االنف -٣

                                                 
 ٢٠٠٠ ، ديسمبر ١٩٩٨حسابات الصحة الوطنية اللبنانية  79
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  )اإلنفاق الحكومي على الصحة آنسبة مئوية من اإلنفاق العام ( واستخداماته
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تعزيز القوة الشرائية ألصحاب األجور بفعل استردادهم لالشـتراكات التـي كانـت تـدفع                -٤
للصناديق من جهة، واحتمال تعويضهم عما قد يخسرونه مـن تقـديمات صـحية كـانوا                

 . يستفيدون منها في ظل نظم التأمين السابقة

  
  ممكنةاستنتاجات حول النظام الموحد والبدائل ال  ٦-٥-٥
  

إن تبني النظام الموحد الجديد، على الرغم من مزاياه العملية والنظريةعلى غير صعيد، سوف يرتـب  أكالفـاً                   
وفـي انتظـار تهيئـة      . ضخمة على عاتق الحكومة، وال يحل بشكل جزري مشكلة الشرائح الفقيرة من المجتمع            

والى حل المشكلة الصحية للفقراء، فإن أفضل        الشروط اآليلة الى دفع هذا المشروع الطموح عتى طريق التنفيذ،           
ما يمكن القيام به في المدى المنظور يتمثل ، كجزء من الرؤيا الشاملة، في توسـيع نطـاق تغطيـة الـصندوق              

وهذا مـن شـأنه   . الوطني للضمان االجتماعيً ، بحيث  يشمل تدريجيا كافة السكان المقيمين في المطاف األخير         
تلف أهداف النظام الموحد، والحفاظ على الترتيبات الراهنة للصندوق الوطني للـضمان  عمليا ضمان  تحقيق  مخ   

  .االجتماعي وللبرامج النظامية االخرى، والحفاظ كذلك على معظم أنساق ومصادر التمويل المتاحة راهنا
  
  
  
  


