ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﺪرج ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ
رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
نشاهد يوماً بعد يوم المزيد من حاالت الموت المأسوية عىل أبواب المستشفيات بسبب رفض إستقبال المرىص أو
المواطنںى ما يجعلهم عرضة لمآس من
المصابںى .ويعود ذلك اىل انه وفق افضل التقديرات ال توجد تغطية صحية لنصف


للمواطنںى نظراً الرتفاع كلفة الرعاية الصحية
تأمںى التغطية الصحية الشاملة

هذا القبيل .فيما الدولة اللبنانية عاجزة عن 
الىى يمر بها لبنان .أما ارتفاع الكلفة المالية للرعاية الصحية فمرده إىل 
Ø
اال  Øىى:
والظروف االقتصادية الصعبة 

والرى كرى عىل الطب العالجي فيما المطلوب Ø
الوقاىى ) ٥ىڡ المائة( Ø
الرى كرى عىل الطب
االنفاق الزهيد جداً عىل الطب
¸ o



Ø
الوقاىى حىى نتجنب الكلفة العالية للطب العالجي وهذا مثبت ىڡ دراسات عديدة منها ،عىل سبيل المثال ال الحرص،

التدخںى مثال ً يقابله ما ال يقل عن ٤
تشرى إىل أن كل دوالر ينفق عىل وقف

االمرىيكية 
دراسات ىڡ الواليات المتحدة 
التدخںى.
دوالرات من الوفر ىڡ تكلفة العالج من مضار

 oعدم االنفاق الكاىڡ الستباق 
تقتىص جراحة أو عالجات
االمراض أو رصد اشارتها باكراً ىك ال تؤدي إىل تعقيدات حادة
 ¸
¸

وغرىها( .
مكلفة )كما ىڡ حاالت عملية القلب المفتوح والرسطان 
 oإزدواجية ý
االالت والتقنيات العالمية المتطورة ىڡ المستشفيات عوض عن التكامل فيما بينها مما يقود إىل إرتفاع هائل ىڡ

بالتاىل إىل فاتورة صحية باهظة.
كلفة معالجة االفراد ،ويؤدي 
العقاقرى المعتمدة مستوردة من الخارج وهي تشكل  ٣٠ىڡ المائة من مجمل الفاتورة الصحية .علما"
 oإن  ٨٠ىڡ المائة من

بكثرى ما نجده ىڡ الدول المجاورة.
بأن أسعار هذه
العقاقرى نجدها ىڡ لبنان أغىل منها ىڡ بلد المنشأ وتفوق اسعارها 


اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان


سبق لمؤسسة مخزومي ىڡ السنوات 
خرىة أن قامت بتغطية  ٦٥٠ألف خدمة عينية صحية ووضعت نفسها ىڡ طليعة
العرسين اال 
ý
واالدراك ىڡ مواجهة أمراض اصابت االالف من الناس .تقوم المؤسسة بخطوات استباقية للوقاية من
الناشطںى لرفع نسبة الوعي ¸


أمراض القلب 
واالمراض المزمنة وسوء تغذية االطفال ،وهي تطال نحو  ٥٦٠٠شخصاً ىڡ السنة .ولكنه يستحيل عىل اي جهة خاصة
المحرومںى من العناية الصحية.
ان توفر التغطية الوقائية الشاملة وأن تبلسم آالم جميع المرىص


الرىلمانية سيبادرون اىل:
لذلك ولدى وصول اعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
•

رفع نسبة الوعي حول الوقاية الصحية ،وتعزيز Ø
المواطنںى ورفاهيتهم طوال عمرهم إذا
الرىبية الصحية حفاظاً عىل عافية

وعرى إيجاد حوافز تساعد
االعالم وقطاع ¸
قوانںى تجند وسائل ¸
االعالن لهذا الهدف ،
أمكن .وهذا الشأن يمكن انجازه عرى تفعيل 
والرسكات 
عىل Ø
الرىويج للوعي الصحي ىڡ المدارس والبلديات 
واالندية.
تأمںى إنتشار 
أكرى كثافة لمراكز الرعاية الصحية االولية ما دامت خدمات الوقاية والتشخيص المبكر تحصل فيها .عندنا اليوم



متكاىڡ
غرى
بشكل
موزعة
اكز
ر
م
٢٠٨
الكاىڡ
ي
البرس
الجهاز
وإىل
المناسب
التجهرى
إىل
تفتقر
وهي
اللبنانية.
المناطق
مختلف
بںى




اىص اللبنانية
والمؤهل عىل مدار الساعة .هدفنا ان نصل اىل  ٢٥٠مركزاً للرعاية الصحية االولية موزعة بشكل متوازن عىل االر 
توفرى جميع
لبناىى اىل كل منها ،عىل أن تحظى هذه المراكز
بتجهرى وطواقم عاملة قادرة عىل 

بحيث يسهل وصول  ٢٠٠٠٠مواطن 
الخدمات 
االساسية للرعاية الصحية االولية.

•

دعم مراكز الرعاية الصحية االولية عن طريق ايجاد مستشفى حكومي عام ىڡ كل قضاء عىل ان تلجأ هذه المستشفيات اىل
االستعانة بالمستشفيات الخاصة المجاورة لها لتخفيض كلفتها وذلك كلما دعت الحاجة لقاء مصاريف تسدد عند كل حالة وفق
حجمها وظروفها.
Ø
الىى تتطلب
تشجيع مستشفيات الرعاية الثالثة أو المتقدمة عىل الدخول ىڡ تكامل مناطقي 
لتوفرى خدمات طبية ىڡ الحاالت 
الخرىات
تعرفة
تفاع
ر
وإ
التكنولوجية
الكلفة
تقنية وتخصص عال أذ غالباً ما تكون تلك الخدمات باهظة الثمن نظر ًا إىل غالء

الخاصة ىڡ هذه المجاالت.

•

االستفادة
الطىى مع حقوقه ىڡ ¸
تشبيك مراكز الرعاية الصحية بحيث يكون لكل مواطن 
لبناىى بطاقته الصحية المتضمنة تاريخه  
العالجية بمن فيهم من هو مؤهل للمساعدة من قبل وزارة الصحة بحيث ال يجد أي مريض أو مصاب نفسه عىل وشك الموت
قرب مدخل المستشفى بإنتظار موافقة أو مؤونة مالية أو تغطية.

للعقاقرى
إسترىادا" أقل

يعىى 
فتح االبواب للصناعة الصيدلية اللبنانية الممتازة ىك تسد المزيد من احتياجات سوقنا المحلية مما 
وكلفة أدىى للتداوي .ىڡ الوقت نفسه ال بد من مقارنة أسعار االدوية المستوردة مع مثيالتها ىڡ البلدان المجاورة ¸البقاء تلك

االسعار تحت المراقبة والتحكم المسؤول.

•

•

•

