مجلس النواب
لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

الحـق في الصـحة

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية

اعد المسودة األولى لهذه الدراسة ،بتكليف من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،د .اسماعيل سكرية،
عضو لجنة حقوق اإلنسلن النيابية .وقد ساعده في هذا العمل د .حسني شبارو.

لقد آن األوان كي يتحرر المواطن اللبناني من ذل الحاجة عند المرض...
ومن ثقل ارقه وهمه عند الكبر
ومن استجداء دواء غير متوافر الثمن
لقد حان الوقت لحماية كرامة اإلنسان في صحته ،وهي هبة من عند الله
ً
الزما على المواطن أن يعلم أن رعاية صحته ،هي حق من حقوقه وليست ِمَّنة من أحد ،أو
لقد أصبح
فعل عمل خيري أو نتاج تدخل سياسي أو غيره...

إن تثبيت هذا الحق هو امتحان لنا جميعا ،وان التزام العمل من اجله هو المقياس األدق لمصداقية
الشعارات المرفوعة كافة ،مهما علت أو من أي جهة أتت...
«انه مقياس الحق في الصحة في لبنان»

								
								
								

النائب الدكتور إسامعيل سكرية
لجنة حقوق اإلنسان النيابية
بريوت :يف 2007/7/26
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مقدمة :مدخل الى الحق في الصحة

الحق بالصحة عاملياً ،هو حق اسايس من حقوق االنسان املقوننة دولياً ...حق ميتلكه جميع الناس مبعزل عن
عنرص أو لون أو معتقد ديني أو سيايس ،هو هدف نبيل يهدف اىل توفري الصحة للجميع متجاوزاً االعتبارات
االخرى من نزاعات اهلية وخالفات سياس��ية وعقائدية ،لصالح الشعوب وتنميتها الصحية ...وقد شكل وال
زال ،عنوان تحد كبري ومس��تمر ،خاصة يف الدول النامية ولبنان منها ،حيث النظم السياس��ية واالقتصادية،
واس��لوب ادارة الدولة وسوء اس��تخدام مواردها ،تحد من الطموحات يف هذا املجال ،وحيث ال زالت بعض
اض تخطتها الدول املتقدمة وقاية وعالجا !...وهو
ه��ذه الدول تعاين من امراض تفتك باالطفال والكبار ،أمر ٍ
بدوره يضع «الحق بالصحة» يف هذه الدول يف مستوى القضية البالغة االهمية...
وفي�ما جرى العرف عىل اعتبار الصحة أمراً يدخل يف دائرة الش��ؤون الخاصة ال العامة ،محددا اياها مبجرد
«عدم وجود مرض» ،فقد تالحقت خطوات التطوير والتوس��ع باطار املفهوم للصحة وتعريفها ،واالش��ارات
باتجاه مسؤولية الدولة عنها ،بدءا من أقدم القوانني يف حقبة التصنيع عام  1802يف بريطانيا ،وقانون الصحة
العامة عام  ،1848مرورا بالدستور املكسييك عام  ،1843وتتويجا بانشاء منظمة الصحة العاملية  WHOعام
 ،1946والت��ي قامت بوضع ونرش مفهوم اجتامعي للصحة ،يقوم عىل اعتبارها «حالة من اكتامل الس�لامة
بدنياً وعقلياً واجتامعياً» ،ال مجرد انعدام املرض...
وم��ع انش��اء منظمة الصحة العاملية  ،تم االعرتاف الول مرة بالحق يف الصح��ة ،اعرتافاً دولياً  ،حيث جاء يف
دس��تورها َّأن «التمتع بأعىل مس��تويات الصحة التي ميكن الوصول اليها ح��ق من الحقوق الجوهرية لكل
انسان ،يجب التمتع به دون متييز عىل أساس العرق أو الدين أو املعتقد السيايس أو الظرف االجتامعي أو
االقتصادي».
وم��ع الوق��ت ،تأكد هذا االعرتاف من خالل مس�يرة كبرية من (االعالنات والعه��ود واملواثيق الدولية) مثل
االعالن العاملي لحقوق االنس��ان املادة 25عام  1948والتي تقر بحق االش��خاص يف مس��توى معييش كاف
مبا يف ذلك الضامنات املتعلقة بالصحة والس�لامة ،والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافي��ة عام  1966املادة  ،12والتي تقر فيها الدول االطراف بحق كل انس��ان يف التمتع باعىل مس��توى
من الصحة الجس��مية والعقلية ميكن بلوغه ،وتأخذ التدابري لتأمني املامرسة الكاملة لهذه الحقوق ،مبا فيها
تحسني جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية ،والوقاية من االمراض الوبائية واملهنية ،وخفض نسبة موىت
الرض��ع ،وتأمني منو الطفل منواً صحياً ،وتأمني الخدمات الصحية عند الرضورة ،كام العرشات من االتفاقيات
الت��ي تطاول وتبحث العديد من أوجه الصح��ة املتعلقة باالعامل اليومية والحامي��ة من مخاطرها املهنية
والبيئية ،مثل حقوق املعوقني واملتخلفني عقلياً ،كام حقوق االفراد الذين ليسوا من البلد الذي يعيشون فيه،
كام العديد من املهن ،والبيئة وس�لامة العمل وخدمات الصحة املهنية ،االتفاقية العربية رقم  7عام 1977
وحقوق االطفال الصحية ،اضافة اىل استئصال الجوع وسوء التغذية...
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وجاء اعالن آملا -آتا الصادر عام  ،1978والخاص بالرعاية الصحية االولية  ،ليعزز التأكيد عىل الحق بالصحة
حي��ث تعهدت الدول بوضع انظمة ش��املة للرعاية الصحية ،واطلقت معه منظمة الصحة العاملية ش��عار
«الصح��ة للجميع بحلول عام  .»2000تال ذلك ،اربعة مؤمترات دولية ناقش��ت تعزيز الصحة ،اولها يف كندا
ع��ام  ،1986واّخرها يف جاكرت��ا عام  ،1997والذي صدر باع�لان وضع تطوراً جديداً للصح��ة ،مضيفاً اليها
متطلبات «السلم واملسكن والتعليم واالمن االجتامعي والعالقات االجتامعية والغذاء السليم واملياه النقية
للرشب ،والدخل ومتكني املرأة واالستخدام املس��تدام والعادل للموارد والعدالة االجتامعية ،واحرتام حقوق
االنسان».
مشرياً اىل َّأن الفقر هو أخطر ما يهدد الصحة !...بعد كل ذلك استقر تعريف الحق بالصحة  ،وحسبام فرسته
اللجنة املنبثقة عن االمم املتحدة  U.Nحول قانون حقوق االنس��ان ،عىل املعادلة التالية« :الحق بالصحة،
هو حق كل انس��ان بالتمتع بصحة جس��دية وعقلية ونفس��ية من خالل تقديم الرعاية الصحية املناسبة يف
حينها ،كام املقومات االساسية للصحة ،مثل الحصول عىل مياه الرشب املأمونة ،واالصحاح املناسب ،واإلمداد
الكايف بالغذاء اآلمن والتغذية واملسكن ،وظروف صح َّية للعمل والبيئة ،والحصول عىل التوعية واملعلومات
يف ما يتصل بالصحة ،مبا يف ذلك الصحة الجنسية واالنجابية ،كل ذلك مبعزل عن أيّ متييز يف العنرص والعرق
واملعتقد الديني والسيايس واالجتامعي ،ومبساواة وعدم متييز» ،وشدد عىل وجوب النظر بعناية اىل االلتزام
االخري ،حيث التمييز ميارس يف كافة أنحاء العامل بنسب متفاوتة ،وحيث الفقراء يف البلدان املتقدمة والنامية
قد يحرمون من التمتع بالحق يف مس��توى مناس��ب من الصحة ،نظراً لغياب تقديم املساعدات الالزمة لهم
يف حالة عدم استطاعتهم تحمل التبعات املادية!...
ذلك كله ،يرتافق مع توجه الكثري من دول العامل املتقدمة ،اىل تغيري مفهوم الحق بالصحة لدى املجتمعات
م��ن دائ��رة الرتكيز عىل الرعاية الصحي��ة اىل الحق يف العيش يف حياة صحية ...وهو ما يتطلب ان تس��تثمر
الحكوم��ات اموالها يف الصحة من خالل تعزيز امناط حياة صحية ،وتوعية املجتمع عىل االس��اليب الصحية
الت��ي متنع االمراض ،والحذر من الش��عوذة( ...منع التدخني يف االماكن العام��ة واملغلقة ،رقابة صارمة عىل
االغذية والبيئة الصحية الخالية من التلوث) ،وليس مجرد التفكري يف بناء مستش��فيات ومرافق للعالج بعد
فوات األوان!!! ،وقد تم اعتامد املؤرشات واملقاييس التالية:
معدل الوفيات مقارنة مبعدل عدد املواليد.
نسبة املوازنات املخصصة للصحة ،يف املوازنة العامة.
وجود الخدمات املقدمة للجمهور.
مدى انتشار االمراض السارية.
كام الحق يف الحصول عىل العالج املناسب ضمن اسعار معقولة (استشفا ًء ودوا ًء واسعافاً).
كام الحق يف الحصول عىل تثقيف صحي لكافة افراد املجتمع.
اضافة اىل الحق يف توفري خدمات رعاية االمومة والطفولة.
ويف جولة عاملية اس��تطالعية خاطفة ومبس��طة ،نجد تفاوتاً واضح املعامل ،يف رس��م سياس��ة مقاربة تحقيق
هدف الرعاي��ة الصحية للجميع ،تبعاً لرتكيبة النظام الس��يايس-االقتصادي-االجتامعي ...ويف نوعية وعدالة
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التغطية الصحية وتوافرها عند الرضورة ،وتفاوتها الطبقي ،مع تش��ابه يكاد يكون الوحيد ،ويكمن يف عدم
ق��درة أيّ أم��ة يف ه��ذا العامل عىل توفري كافة اش��كال الرعاي��ة الصحية لكل عضو يف املجتمع وباملس��توى
املطل��وب !...ويكف��ي ان نذكر َّأن هناك فروقاً هائلة يف نصيب الفرد م��ن االنفاق الصحي بني أفقر البلدان
وأغناها ،حيث أظهرت إحدى الدراس��ات يف عام  1980حصول الفرد يف احدى البلدان الفقرية عىل  2دوالر،
مقابل  600دوالر يف احدى الدول الغنية !...وحيث نصيب االنفاق الصحي من مجمل الناتج القومي يرتفع
مع ارتفاع معدالت الدخل...
فالبلدان الصناعية مثال ،تتمتع جميعا بنظم رعاية صحية تسهم فيها الحكومات بدور جوهري ،وتنفق كل
منها ما يرتاوح بني  5%و 10%من الناتج القومي االجاميل (الواليات املتحدة االمريكية )15%- 14%
وتس��هم حكوماتها املركزي��ة واملحلية يف ميزانية الصح��ة باعتامدات مالية تراوح ما ب�ين  40%يف الواليات
املتحدة و 90%يف النظم االش�تراكية والسويد وبريطانيا ونيوزيالندا ...كام ان هذه البلدان وفرت الكثري من
سبل الدعم االجتامعي الذي اثر ايجابا عىل الصحة العامة ،مثل توفري نظم االصحاح املكافحة النتشار امراض
االسهال وغريها ،كام توفر دخوال للناس يف فرتات املرض او الرتمل او الشيخوخة  ،ودخال للمعوقني...
اما دول العامل النامي ،فهي تعاين من صعوبات وتحديات تثبت معادلة «تغطية اوس��ع مس��احة اجتامعية
من الخدمات» مبواجهة تصاعد التكاليف واملتطلبات العلمية والتقنية والعالجية...
وارتفاع الطلب بارتفاع مستوى الوعي الصحي (النسبي) ومعدل األعامر ،حيث رعاية اعامر  75 – 64تكلف
ضعف ونصف كلفة رعاية اعامر  65 -15عام ،و 7مرات العامر  75وما فوق...
وقد تنوعت محاوالت االلتفاف عىل كلفة الرعاية الصحية بهدف تخفيضها لتوفري تغطية ملس��احة اوس��ع
م��ن الصحة املنزلية اىل تعزيز روافد الصح��ة املائية والغذائية والبيئية ،وصوالً للجراحات النهارية ،وجدولة
املواعيد تبعا الهمية املرض وخطورته ،وحددت بعض الدول مجموعات ثالث يف العالقة ما بني رعاية الدولة
الصحية وخدماتها ،بحيث تس��تفيد املجموعة االوىل من أعامل وقائية أولية وبيئية ،وتوعوية ...فيام تقدم
املجموع��ة الثانية باتجاه الحصول عىل الخدمات املرضي��ة الخارجية وتنظيم األرسة وغريها ...أما املجموعة
الثالثة فتحصل عىل خدمات املرىض الخارجيني والداخليني والجراحة والتوليد والعالج الدوائية وغريها!...
ذلك كله ،يتحرك وسط رصاع مكشوف بني الدولة الراعية ،وعنارص القطاع الصحي ،وهنا يربز دور الطبيب،
واملستشفى  ،وأصحاب القدرات املالية (تأمني ،رشكات دواء  ،الصناعات الطبية الخ)...
الطبابة:

يلع��ب الطبيب دوراً محورياً يف حركة القطاع الصحي الرعائية–الخدماتية ،لِام ميتلكه من حرية مهنية رغم
انحس��ار مساحتها بفضل تدخل الوسيط املايل املتمثل بالرشكات القادرة ماليا (تأمني ،دواء ،صناعات طبية،
وحتى دراسات وابحاث علمية موجهة) ،أما ايجابية دور الطبيب أو سلبيته ،فتتأىت نتاج عاملني أساسيني:
مستوى الطبيب العلمي ومتابعته للتطورات العلمية.
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أخالق��ه الطبي��ة  Ethicsوالتي تزداد اهميتها يوما بعد يوم نظ��را البتعاد الكثري من االطباء يف العامل عن
قسم ابقراط ،والزاماته...
ولكن ،يبقى الطبيب هو الواجهة واملعرب اىل الرعاية الصحية...
المستشفى:

هناك خلل كبري يف العالقة بني املستشفى والرعاية الصحية االولية ومراكزها ...وهي ترتاوح ما بني التجاهل
يف احس��ن االحوال ،وصوال إىل حد الخصومة الرصيحة ،حيث تس��تحوذ املستشفيات عىل الشطر االكرب مام
يتواف��ر للنظام الصحي من املواهب واالموال ...بينام فريق الرعاية الصحية االولية يطالبها بان تكون املركز
الرئييس النش��طة الرعاية الصحي��ة ...وان تنزل موظفيها اىل االرض للمش��اركة يف بحوث الخدمات الصحية
املحلية .ويبقى السؤال املطروح :كيف ميكن التوفيق بني املستشفيات والرعاية الصحية االولية؟؟؟
االدارة :

ان س��وء االدارة ،هو العائق الرئييس لنجاح مخططات الرعاي��ة الصحية ،ملا يلحقه من قصور واذى بالنظم
الصحي��ة ...والظاهرة االبرز يف هذا املجال هي عرقلة تدفق العقاقري واالمدادات ...وهو ما القى بظالل من
الشك واالستخفاف لدى املواطن تجاه مركز الرعاية ،الذي انفقت عليه املبالغ املالية الطائلة ،ليصبح مقصداً
موس��مياً لتوزيع العقاقري ،حيث يرسب بعضها للس��وق الس��وداء ...وبعضها االخر اىل الجمعيات الخاصة،
وتحرم االطراف كام الفقراء من الحصول عليها...
والحقيق��ةَّ ،إن أغل��ب نظم الرعاي��ة الصح َّية تحتاج بصيغة خاص��ة اىل البحوث املتعلق��ة بالتمويل ،اذ َّأن
سيناريو االنفاق الكبري عىل املباين واملؤمترات والدراسات ،تتواطأ فيه يف الكثري من االحيان الوكاالت الدولية
املمولة ،التي تحصد سياسياً ودعائياً ،واالدارة املنفذة التي تحصد ارباحاً غري مرشوعة ،وعىل حساب قدرات
الصحة الرعائية ...وكثرياً ما يبني املسؤولون قراراتهم عىل أساس ما يعود عليهم بأقىص النفع...
نظم المعلومات والمراقبة و التكنولوجيا المالئمة:

إن العيب الرئييس الذي يشوب الغالبية من نظم املعلومات يكمن يف االفراط يف جمع املعلومات واستعامل
اش��كال كثرية يف االس��تامرات ،حيث تتداخل املعلومات وتس��بب ارباكاً يف قنوات االتصال ...ومن العيوب
االساس��ية التي تؤخذ عىل اغلب البحوث ،نزعتها اىل اس��تحداث اجراءات ومعدات متزايدة التعقيد ،بينام
من الرضوري تحديد التكنولوجيا املالمئة ملجتمع معني ،وكيفية نظرته اليها ،وتقبلها .ويستحس��ن ان تكون
بسيطة وفعالة ،تستخدم املواد والعاملة املحلية ،وتغطي أكرب قدر من الناس املحتاجني ،بأقل قدر من رأس
املال ،مع مراعاة للظروف املناخية املحلية بالنسبة للمعدات والعقاقري.
التغطية والعدالة:

هي مش��كلة موجودة يف كل البلدانّ ،
وإن بنس��ب متفاوتة ،حيث أش��د الناس حاجة للرعاية الصحية ،هم
الذين يحصلون عىل أقل نصيب منها...
وتبقى مش��كلة متوي��ل الخدمات الصحية يف البلدان النامية ،س��ؤاال مطروحا وتحدياً كب�يراً ،يف ظل األزمة
12

الراهن��ة يف ميدان متويل الخدم��ات الصحية ،فهناك عجز كبري يف املوارد ،هو اك�بر بأضعاف مام يقدم من
املس��اعدات الخارجية ،وهناك أيضا معاناة أكرث جذرية وعمقا متصلة بقضايا الكفاءة والعدالة ...فاالعتامد
بصورة كبرية عىل الرضائب يف متويل الخدمات الصحية ،كثريا ما تكون له آثار ضارة عىل توزيع واس��تخدام
املوارد بصورة فعالة ،وخاصة عندما تكون الرضائب باهظة أو يكلف تحصيلها مبالغ كبرية...
أما رسوم التغطية ،فيشارك فيها جميع املشاركني ( أقساط تأمني) ،و تحديد مجموعات متيز ما بني التقدميات
الرسمية املبارشة ،والتقدميات الخاصة التي تشكل النسبة األكرب...
وقد ُأدخل مصطلح « تقاسم املخاطر» عىل وسيلة تسديد أقساط بغية الحصول عىل التغطية واالحتفاظ بها
كوسيلة الس�ترداد التكلفة (التأمني الصحي ،الضامن االجتامعي ،التعاونيات )...وأصبح مبدأ تقاسم املخاطر
يجتذب اهتامما متزايدا من جانب الحكومات واملانحني عىل حد سواء ،باعتباره بدي ًال محتم ًال عن االضطرار
إىل االختيار ما بني زيادات كربى عىل رس��وم االس��تخدام من جهة ،وبني اس��تمرار النق��ص الكبري يف متويل
الخدمات من جهة أخرى ،وس��ط تقاس��م التكلفة بني من ش��اءت الصدف أن يقعوا فريس��ة املرض ومن
يس��عفهم الحظ باالحتفاظ بعافيتهم ،بل كذلك  ،ألنه ميكن تدرج رس��وم التغطية عىل نحو يتناس��ب مع
الدخل ،بل ويخفضها إىل الصفر بالنسبة للفقراء...
الرعاية الصحية األولية والبيت:

إن تقديم الرعاية الصحية االس��اس ،يتم عىل أفضل وج��ه يف البيوت عىل أيدي العاملني يف الرعاية الصحية
االولية ...وهو اقرار َّ
بان أكرث العاملني الصحيني كفاءة يف العامل ،هم االمهات!...
الطب والصحة :تخفيف مخاطر الرعاية الصحية األولية

مه�ما متتع األطباء واملمرض��ون بالكفاءة والضمري الحيَّ ،
ف��ان الخطأ الطبي يبقى قامئ��اً ،فكيف اذا افتقد
بعضهم اخالقيات املهنة ورسالتها...؟
َّإن حدوث الوفاة املبكرة يف البلدان املتقدمة ،عىل أثر مرض عالجي املنش��أ موجود ،وهو يصيب  %4-3من
مرىض املستشفيات يف امريكا وحدها ،أيّ حوايل مليون شخص سنوياً ،مام يسفر عن  3ماليني يوم اقامة يف
املستشفى كان ميكن تفاديها ،وعن وفاة  %1من ضحايا ذلك املرض...
عىل أن املرض العالجي املنش��أ اشد خطراً وأكرث تكراراً يف البلدان النامية حيث تستخدم وعىل نطاق واسع،
ادوية بالغة التنوع ،بعضها عتيق وغري ذي فاعلية ،أو أصبح س��ا ّماً أو ملوثاً ...اضافة اىل تصدير عقاقري من
قب��ل ال��دول الصناعية اىل الدول النامية ،ثبت أنها غري مأمونة يف اوروبا وامريكا الش�مالية ...وهو ما يهدد
مصداقية الرعاية الصحية  ،وهو امر بالغ الخطورة...
من هذه املخاطر يف الرعاية الصحية االولية ،مثال:
التمنيع من خالل لقاحات االطفال...
االشعاعات السينية...
غازات التخدير واالوكسيجني...
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القطاع الصحي في لبنان:

يعاين القطاع الصحي يف لبنان من العديد من التش��وهات التي تراكمت عىل مدى س��نوات طويلة بس��بب
الح��رب وغريها (ولنا عودة يف ذلك) والتي اثرت بش��كل خاص يف جان��ب العرض ونوعية الخدمات املنتجة
وطرق تس��عريها ومصادر متويلها ...اضافة اىل خلل كبري ومتنام «اقتصادياً واجتامعياً وسياس��ياً» وقد فشل
معه العديد من محاوالت االصالح ،وبرزت مشاكل عديدة أهمها:
االس��تدامة ،الناتجة عن عدة عوامل اهمها وجود ضغوطات متزايدة وغري محدودة تحيط مبوضوع االنفاق
ع�لى الصحة ،والناتج��ة بدورها عن ضعف تركيبة النظ��ام الصحي واالطر الرقابي��ة وادارة القطاع عموما،
وترتجم يف مستويات عالية من االنفاق (غري مرتبطة مبستوى النوعية).
ضخامة املتأخرات املس��تحقة عىل القطاع العام لصالح الضامن الصحي واملستش��فيات الخاصة ،مام يش�ير
اىل اخت�لال بني العائدات والنفقات ،وبالتايل اىل بروز معوقات جدية امام اضفاء طابع من االس��تدامة عىل
النفقات االجتامعية العامة ،وهو ما يحفز بدوره موردي الخدمات لتضخيم حجم فواتريهم...
الفعالي��ة ،وترتبط بدور الدولة ،وهو ال يزال محدودا اذا ما قورن بالبلدان االخرى ،واذا ما قورنت انتاجيته
ومحصالته مبثيلها يف القطاع الخاص عند مستوى االنفاق ذاته...
العدال��ة ،حيث التفاوت يف حجم ومصادر املوارد املالية بحس��ب صنادي��ق التأمني املختلفة ،مام يؤدي اىل
تفاوت يف مستوى التقدميات الصحية للمستفيدين من هذه الصناديق ...وايضاً ،ضخامة ما تنفقه االرس من
جيبه��ا الخ��اص عىل الصحة ،متجاوزة عتبة ال  %60من اجاميل انف��اق املجتمع عىل الصحة ...وهو ما يؤثر
بدوره عىل الرشائح االجتامعية االشد عوزاً!...
وتندرج هذه الدراس��ة عن الحق يف الصحة يف سلسلة الدراس��ات الخلفية للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان
يف لبن��ان الت��ي يجري اعدادها بالتعاون بني اللجنة النيابية لحقوق اإلنس��ان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
 UNDPومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان .وستعرض هذه الدراسة تباعاً:
الواقع القانوين :املواثيق الدولية والبنية الترشيعية يف لبنان.
الوضع الصحي الراهن يف لبنان.
مرشوع الخطة القطاعية للحق يف الصحة.
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 .1الواقع القانوني

أوالً :المواثيق الدولية
ابرم لبنان أكرث من  30اتفاقية عدا املالحق ،ومبارشة من خالل الحكومة ...و 13اتفاقية مجازة بقوانني ،عدا
الكثري من الربوتوكوالت واملراسيم...

 .1توصيات لجان حقوق اإلنسان
اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية .التعليق العام رقم ( 14الحق يف التمتع بأعىل
مستوى من الصحة ميكن بلوغه) 2000
لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة .التوصية العامة رقم ( 24املرأة والصحة) 1999
التعليق العام رقم  :3فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز وحقوق الطفل 2003
التعليق العام رقم  :4صحة املراهقني ومنوهم يف سياق حقوق الطفل 2003
 99/52املامرسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر عىل صحة املرأة والبنت

 .2الصكوك الدولية
من وثائق وصكوك حقوق اإلنسان الدولية:
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1948
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ICESCR
( 16كانون األول/ديسمرب )1966
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تاريخ التصديق/االنضامم ()1972 – 11 – 03
تاريخ الدخول حيز النفاذ ()1976 – 01 – 03
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
تاريخ التصديق/اإلنضامم ()1972 – 11 – 03
تاريخ الدخول حيز النفاذ ()1976 – 03 – 23
اتفاقية حقوق الطفل
تاريخ التوقيع ()1990 – 01 – 26
تاريخ التصديق/اإلنضامم ()1991 - 05 – 14
تاريخ الدخول حيز النفاذ ()1991 - 06 – 13
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
قانون رقم  – )1996 – 07 – 24( 572مع تحفظات
تاريخ التصديق/اإلنضامم ()1997 - 04 – 21
تاريخ الدخول حيز النفاذ ()1997 - 04 – 16
االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي
تاريخ التصديق/اإلنضامم ()1971 - 11 – 12
تاريخ الدخول حيز النفاذ ()1971 - 12 – 12
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
اإلعالن الخاص بحقوق املتخلفني عقليا
اإلعالن العاملي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية
اإلعالن الخاص بحقوق املعوقني
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ()1987
تاريخ التصديق/اإلنضامم ()2000 - 10 – 05
تاريخ الدخول حيز النفاذ ()2000 - 11 – 04
مبادئ حامية األشخاص املصابني مبرض عقيل وتحسني العناية بالصحة العقلية ()1991
اإلعالن املتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

 .3مؤتمرات العمل الدولية
االتفاقية « :14اتفاقية الراحة األسبوعية يف املنشآت الصناعية»1921 .
تاريخ التصديق ()1962 – 07 – 26
االتفاقية رقم « :16اتفاقية الفحص الطبي اإلجباري لألطفال واألحداث املستخدمني عىل ظهر السفن.
1921
االتفاقية رقم « :24اتفاقية التأمني الصحي للعامل يف الصناعة والتجارة وخدم املنازل1927 ».
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االتفاقية رقم « :25اتفاقية التأمني الصحي لعامل الزراعة»1927 .
االتفاقية « :40اتفاقية بشأن التأمني اإللزامي عىل الحياة للمستخدمني يف املشاريع الزراعية1933 ».
االتفاقية « :56اتفاقية بشأن التأمني الصحي للبحارة»1936 .
االتفاقية  :73اتفاقية الفحص الطبي للبحارة1946 ،
تاريخ التصديق ()1993 - 12 – 06
االتفاقية « :77اتفاقية بشأن الفحص الطبي لتعزيز لياقة األحداث والشباب للعمل يف الصناعة»1946 .
تاريخ التصديق ()1977 – 06 – 01
االتفاقية « :78اتفاقية الفحص الطبي للياقة األطفال واألحداث لالستخدام يف املهن غري الصناعية».
1946
تاريخ التصديق ()1977 – 06 – 01
االتفاقية « :106اتفاقية بشأن الراحة األسبوعية يف التجارة واملكاتب»1957 .
تاريخ التصديق ()1977 – 06 – 01
االتفاقية « :113اتفاقية بشأن الفحص الطبي لصيادي األسامك»1959 .
االتفاقية رقم  :115اتفاقية الحامية من اإلشعاعات1960 ،
تاريخ التصديق ()1977 - 12 – 06
االتفاقية رقم « :120اتفاقية بشأن القواعد الصحية يف التجارة واملكتبات»1964 .
تاريخ التصديق ()1977 – 06 – 01
االتفاقية رقم « :124اتفاقية بشأن الفحص الطبي لألحداث لضامن لياقتهم لالستخدام يف املناجم تحت
سطح األرض»1965 .
االتفاقية رقم  :139اتفاقية الرسطان املهني1974 ،
تاريخ التصديق ()2000 - 02 – 23
االتفاقية رقم « :152اتفاقية بشأن السالمة والصحة املهنيتني يف عملية املناولة باملوانئ»1979.
قانون رقم )2004 – 02 – 11( 567
االتفاقية رقم « :155اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل1981 .
االتفاقية رقم  :159اتفاقية التأهيل املهني والعاملة (املعوقون)1983 ،
تاريخ التصديق ()2000 - 02 – 23
االتفاقية « :161اتفاقية بشأن خدمات الصحة املهنية»1985 .
االتفاقية رقم « :164اتفاقية بشأن الحامية الصحية والرعاية الطبية للبحارة».1987 .
االتفاقية « :167اتفاقية بشأن السالمة والصحة يف البناء»1988 .
االتفاقية رقم  :170اتفاقية املواد الكيميائية1990 ،
تاريخ التصديق ()2006 - 04 – 26
االتفاقية رقم  :176اتفاقية السالمة والصحة يف املناجم 1995 ،بروتوكول عام  1995التفاقية تفتيش
العمل1947 ،
تاريخ التصديق ()2000 - 02 – 23
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اعالن «أملا أتا» -املؤمتر الدويل للرعاية الصحية االولية.Declaration of Alma Ata 1978 -
International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata
USSR, 6-12 September 1978

 .4صكوك الحماية اإلقليمية
اإلعالن األمرييك لحقوق وواجبات اإلنسان (منظمة الدول األمريكية) 1948
امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 1981
امليثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (مجلس اوروبا) 1950
اتفاقيات عربية عن الحق يف الصحة:
امليثاق العريب لحقوق اإلنسان ()1997
امليثاق العريب لحقوق اإلنسان  -النسخة األحدث 2004
إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم 1990
إعالن عامن الثاين بشأن السكان والتنمية يف العامل العريب .املؤمتر العريب للسكان 1993
قرارات الشؤون االقتصادية واالجتامعية ملؤمتر القمة اإلسالمي الثامن1997 ،
مرشوع ميثاق حقوق اإلنسان والشعب يف الوطن العريب .مجموعة حقوقيني ومثقفني
امليثاق اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية والصحية
مؤمتر اإلعاقة يف الوطن العريب
إطالق العقد العريب للمعاقني ()2012-2003
املؤمتر العريب اإلقليمي بشأن املعايري املتعلقة بالتنمية وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقات 2003
تقرير االجتامع العارش للجنة الفنية االستشارية للترشيعات الصحية 2005
تقرير وقــرارات مجلس وزراء الصحة العرب 2002
االتفاقية العربية رقم ( )7لسنة  1977بشأن السالمة والصحة املهنية
مالحظة:
عىل صعيد االستشفاء
حدث��ت ّ
تط��ورات بارزة .ففي العام  ،1977ق�� ّررت جمعية الصحة العاملية الثالث��ون أن الهدف االجتامعي
والرئي�سي يف العقدي��ن التاليني ينبغي أن يكون بلوغ جميع ش��عوب العامل بحلول عام  2000مس��توى من
الصحة يؤمن لها حياة منتجة اجتامعياً واقتصادياً.
وهذا ما أك َّد عليه املؤمتر الدويل للرعاية الصحية األولية يف «أملا أتا» عام .1978
وكذلك قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف العام  1979الذي ركز عىل موضوع توفري الصحة للجميع يف
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العام .2000ودعت الدول األعضاء إىل أن تعمل عىل صياغة اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية لتحقيق ذلك،
والبدء بتطوير الهيكلية األساسية للنظام الصحي .وهذا يشمل الرعاية األولية وصوالً إىل مجموع السكان يف
برامج تشمل تدابري للنهوض بالصحة والوقاية من املرض والتشخيص واملعالجة والتأهيل ومشاركة املجتمع
عىل أن تكون بوجود مراقبة اجتامعية ش��ديدة وعالية (املرجع :كتاب « الرعاية الصحية يف لبنان» د.عدنان
مروة -د.نبيل قرنفل .)1985

ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
أنشئت وزارة الصحة العامة بقانون عام  ،1946حدد لها مهام ثالث (الوقاية والتوعية والرعاية) ،وانطلقت
يف الخمسينات انطالقة جيدة ،فتم بناء وتشغيل املستشفيات الحكومية يف املحافظات كام املستوصفات...
وأبان الحقبة الش��هابية ( )1964-1958بدا االهتامم أكرث باتجاه الصحة االجتامعية ،فأنشئت وزارة الشؤون
االجتامعي��ة عام  ،1959والصن��دوق الوطني للضامن االجتامعي عام ( 1961وانطل��ق عام  )1963وانطلق
صن��دوق املرض واألمومة عام  ،1971وعززت الرقابة بإنش��اء مؤسس��ة التفتيش املرك��زي ومجلس الخدمة
املدنية وغريها من املؤسسات.
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 الوضع الراهن في لبنان.2
 إحصاءات صحية:ًأوال
Total Expenditure 0n Health per capita (international $ 2006:

882,96

Total Expenditure on Health (THE) as % of GDP

12.1%

Financing Agents Measurement
General Government Expenditure on Health (GGHE) as % THE

30.5%

Private Sector Expenditure on Health (PvtHE) as % of THE

77.5%

General Government Expenditure on Health as % of GGE

11.4%

Social Security Funds on Health as % of GGEHE

36.8%

Financing Agents Measurement (Million NCU)
Total Expenditure on Health (THE)	

3,938,540

General Government Expenditure on Health (GGHE)	

1,143,800

of which;
Ministry of Public Health

388,400

Social Security Funds

396,360

Private Expenditure on Health (PvtHE)	

Main causes of death in Lebanon
Projected: 2030

2,895,480

Main causes of death in Lebanon
Projected: 2005

 منظمة الصحة العاملية:املصدر
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ثانيًا :االستشفاء في لبنان
 .1مقدمة (القطاع العام/القطاع الخاص)
إن ع��دم قي��ام دولة قانون ومؤسس��ات يف لبن��ان كان له التأثري الس��لبي الكبري عىل القط��اع الصحي ،مع
وج��ود مؤرشات ايجابية ،ال تنكر ...حيث يش��هد نظام الرعاية الصحية حال��ة من التفكك والخلل الكبري ما
ب�ين القطاعني العام والخاص لصالح األخري ...وحالة من التفاوت يف املجال الطبي والتمرييض واالستش��فايئ
واملناطقي وعىل مس��توى تعددي��ة الصناديق الضامنة وخدماتها ...وبكلفة رعائي��ة مرتفعة ،وبدواء مرتفع
الثم��ن ،وبهيمنة لخدمات الرعاية الصحية العالجية ،وضاّلة دور الرعاية الصحية الوقائية ...كل ذلك يس�ير
عىل معادلة استهالكية ،يتخللها الكثري من الخلل.
وجاءت الحرب األهلية يف منتصف الس��بعينات عىل حساب القطاع العام ،الذي ُد ِّمر العديد من مؤسساته
وش�� َّلت أعامل الباقي بنس��بة  ،%90-80وازدهر القطاع أالستشفايئ الخاص وتنامى عشوائيا وخارج إطار أيّ
خارط��ة صحية  ،وتحولت وزارة الصحة إىل «مرصف مايل» ينفق أكرث من  %80من موازنته عىل االستش��فاء
الخاص .أي أن الدولة كادت تس��تقيل من دورها يف الرعاية الصحية لصالح القطاع الخاص خدمة للمصالح
املتشابكة بني اإلدارة والخاص واملحصنة دامئا بالغطاء السيايس والطائفي ،لوال بدايات عودة خجولة للقطاع
العام عرب قانون اس��تقاللية املستشفيات ،إضافة إىل تغطية الوزارة ألدوية األمراض املزمنة واملستعصية ،ولو
بكثري من املشاكل.
إذا ،فقد بقي تدخل الدولة يف تنظيم ورعاية أعامل القطاع الصحي ضعيفاً ،مام كرس تعددية يف الصناديق
الضامنة التي تعمل باستقاللية شبه تامة تحت وصاية شكلية للدولة ،تتفاوت يف سياستها الصحية ومستوى
خدماتها والكلفة ،ويتم تحويلها من خالل اشرتاكات األعضاء املنتسبني والرضائب...
والخالصة ،إن الدولة تقوم ومن خالل هذه الصناديق بتغطية اآليت:
موظفي القطاع العام ،وبعض حاالت املتقاعدين.
االستشفاء لألفراد غري املضمونني(مبارشة من الدولة).
األدوية لألمراض املزمنة واملستعصية..
وقد بلغ معدل اإلنفاق عىل الصحة للفرد يف عام واحد ،نحو أربعة أضعاف ما ينفق يف األردن وتونس عىل
الرعاية الصحية ملواطنيها ...مع العلم إن معدالت وفيات األطفال الرضع يف األردن هي مامثلة ملستواها يف
لبنان ،ومستوى األمل بالحياة أعىل بشكل طفيف ...
ك�ما ق��در إجاميل اإلنفاق عىل الصحة مبا يوازي  % 12.1م��ن مجمل الناتج املحيل ،وهو أعىل بكثري مام هو
علي��ه يف الدول النامية  % 6-4بش��كل عام ،ومن العديد م��ن الدول األوروبية والث��اين عامليا بعد الواليات
املتحدة األمريكية  ،%15-14مع اختالف كبري يف النوعية وإنتاجية وتغطية العناية الصحية.
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ك�ما إن إجاميل إنفاق املجتمع ع�لى الصحة ،يرتاوح ما بني  %70-65و %80حس��ب منظمة الصحة العاملية
لع��ام  2002إي ما يرتاوح ب�ين 47و %55من الفاتورة الصحية !...وهو ما يعترب مرتفعا يف س��ائر املقارنات
الدولية...
ه��ذا التف��اوت امللحوظ ما بني الكلفة واملردود ،س��ببه الرئييس هو غياب الدولة ع��ن دور فاعل يف تنظيم
القط��اع الصحي ،واختباؤها أحياناً وراء عدم التدخ��ل يف مبدأ «االقتصاد الحر» ،ككلمة حق يراد بها باطل،
علام بان دول االقتصاد الحر لها الدور األساس يف الرعاية ووضع الضوابط...
هذا أدى إىل عدم تطبيق أيّ خارطة صحية ،فانترشت املستش��فيات الخاصة بش��كل عش��وايئ  ،ومل تنجح
محاوالت تنظيم مهنة الطب( دراس��ة ومامرس��ة) فأصب��ح لكل  300مواطن لبناين طبي��ب ،مع تفاوت يف
املستوى .وأضحى لبنان عاملياً عىل رأس الالئحة يف اقتناء التقنيات الطبية باهظة الكلفة ،ويف اإلعامل الطبية
بكافة أشكالها ،وسقطت جميع محاوالت إصالح سوق الدواء عىل مدى العقود األربعة املاضية!...
وق��د أدى ذلك إىل رف��ع كلفة الفاتورة الصحية ،كام إىل إدخال ثقافة الس��وق القامئ��ة عىل تنافس العرض
والطلب إىل القطاع الصحي ...وهو ما أدَّى بدوره إىل اتس��اع الهوة ما بني فواتري املستشفيات وقدرة الدولة
ع�لى التلبية ،فربزت مصطلحات سياس��ية صحي��ة جديدة ومفردات مثل (تس��وية ومصالحة وتلزيم مببلغ
مقطوع )...وغريها من سياسة الرتقيع وتدبري األمور مبا تيرس ...وهو ما أدَّى إىل اإلمعان يف نفخ الفواتري.
ورغم ذلك ،يبقى هناك يف لبنان ،ما يتاميز من استش��فاء عىل مس��توى املنطقة ،وما يفتخر به من مستوى
طبي...

 .2عدد المستشفيات المنشأة في لبنان
يف لبنان حدد مرس��وم تنظيم وزارة الصحة عام  1946مبادئ وأس��س توفري عالج األفراد الذين يقاسون من
امل��رض ،ال موضوع الوقاي��ة الطبية كام هو الحال مع الغالبية العظمى من األطباء املش��غولني بتش��خيص
ألسباب تجارية بحتة .وقد أدّت التنمية االقتصادية غري املنظمة إىل كثافة
املرض يف العيادة أو املستشفيات
ٍ
سكانية هائلة يف ضواحي العاصمة الرشقية والجنوبية تصاحبها أوضاع سكنية مرتدية نجمت عنها مشكالت
اجتامعي��ة واقتصادية وصحية جمة ،كون موض��وع الصحة يرتبط ارتباطاً وثيق��اً بالتعليم والتغذية واملياه
النقية واإلصحاح الكايف واإلسكان املناسب .مع العلم أن لبنان يعاين عجزاً كبرياً يف هذه العنارص األساسية.
نعرض يف ما ييل لعدد املستشفيات الحكومية والخاصة املنشأة يف لبنان.
أ .المستشفيات الحكومية

أنش��أت وزارة الصحة خالل عقدين من الزمن  27مستش��فى حكومياً من أهم مزاياها أنها تعاين مش��اكل
مادي��ة ونقصاً برشياً وإدارياً وعدم وجود أجهزة مختصة يف مقابل تخمة موظفني غري مؤهلني ال لزوم لهم.
وتوز ّعت هذه املستشفيات عىل املحافظات واألقضية بهدف تأمني البنية التحتية للخدمات الصحية .ولكن
بس��بب املامرسات الخاطئة وعدم وجود سياسة استش��فائية واضحة وضعف اإلدارة وانتفاء أي عنرص من
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الرقابة وغياب الضمري املهني ،إضاف ًة إىل الحرب األهلية ،أقفل أكرث من نصف هذه املستش��فيات ،حتى أن
بقية املستشفيات وعددها  15تعمل بطاقة  %20فقط .فمن أصل  1522رسيراً حكومياً تابعاً للوزارة هناك
ً
نقص كبري يف التقدميات
بش��كل غري منتظم وغري كامل
حواىل  300رسير فقط تعمل
ٍ
إطالق��ا مام يؤدي إىل ٍ
الصحية .إضاف ًة إىل الهدر الهائل يف األموال العامة وأموال لجان الدعم واملس��اعدات الواردة واألموال التي
يدفعها املريض .ويكفي أن نعرف أن رسيراً واحداً يف املستشفى الخاص يكلف  100ألف دوالر فيام كلفته
يف القطاع العام هي  350ألف دوالر أمرييك.
وقد أصبحت معظم هذه املستش��فيات تخضع لقانون إس��تقاللية املستشفيات الذي أقر يف مجلس النواب
بتاريخ  .1995/8/17إضافة إىل أكرث من  12مركز رعاية صحية أنشئت بالهبات العربية.
ب .المستشفيات الخاصة

أما يف القطاع الخاص فهناك أكرث من  175مستشفى خاصاً تقدّر بـ  14500رسير تعمل بكل طاقاتها (وهو
نفس العدد املوجود يف س��وريا بالرغم من التفاوت الحاصل يف عدد الس��كان) .وقد أدت املامرس��ات غري
القانونية والش��اذة يف بعض املستشفيات الحكومية إىل أن يصار إىل االعتامد كلياً عىل املستشفيات الخاصة
والتعاق��د معه��ا بهدف تأمني الوقاية والعالج للمريض يف لبنان .ولكن وبس��بب ع��دم تطبيق مبدأ الرقابة
والرص��د واملتعلق��ة بنوعية الخدمة أو الكلفة وحجمها (املرس��وم  )1964/5206وتن��ايس الجميع الرشوط
بأرقام مذهلة وتدنياً يف
والضواب��ط الت��ي ترعى وتكمل مبدأ التعاقد ،كانت النتيجة إهدار أم��وال عمومية
ٍ
الخدمات الصحية والطبية وارتفاع الفاتورة االستشفائية التي يدفعها املواطن والدولة يف آنٍ واحد .وما يثري
العج��ب أن مختلف الفرقاء باتوا يتذمرون من الوضع الحايل .فالوزارة تش��كو م��ن ضخامة العبء عليها،
واملستشفيات الخاصة املتعاقدة تنئ من وطأة الديون املرتتبة عىل الوزارة ،واملواطن يتذ ّمر من املبالغ التي
يطل��ب منه توفريها لعالجه عىل نفقة ال��وزارة ،والخزينة تهدد بالويل والثبور .إذ أن هذا البند من املوازنة
قد تعدى مبفرده ميزانية وزارة الصحة لعدة أعوام.

 .3فاتورة االستشفاء في لبنان
يف الع��ام  2006بلغ��ت الفاتورة الصحية ما مقداره  600مليار ل�يرة لبنانية ،إي ما يعادل  400مليون دوالر
أمرييك ،وهذا املبلغ يكفي إلنش��اء وبناء ثالثة مستش��فيات جامعية كاملة .فبدالً من أن ينخفض االعتامد
عىل املؤسس��ات الخاصة ،أخذت هذه الوزارة عملياً تزيد من هذه الظاهرة س��نوياًِ .مثاالً عىل ذلك أن عدد
املستشفيات املتعاقد معها من قبل وزارة الصحة يف العام  1971كان  14مستشفى و 460رسيراً .وأصبحت
يف العام  )84(1983مستش��فى و 1339رسيراً .وبالطبع ازداد بند امليزانية من  9ماليني عام  1971إىل 158
ملي��ون يف الع��ام  ،1983وأصبح 172مليار ل.ل( .خالل العام  1996وحدها) ،بعد أن تعاقدت وزارة الصحة
مع  134مستشفى خاصاً لتأمني  1800رسير (مرسوم  8796تاريخ  17متوز  1996ومرسوم رقم 98/11763
رسة التي تعاقدت معها وزارة الصحة إىل  2026يف العام
خف��ض العدد إىل  1514رسيراً) ،ثم ارتفع ع��دد األ ِّ
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 .2000وإذا أضيفت املبالغ التي ترصف عىل إدارة املستش��فيات واملس��توصفات الحكومية إىل املبالغ التي
ترصف عىل املستشفيات الخاصة الرتفعت كثرياً هذه الفاتورة.
وعم ً
�لا مببدأ انه عندما يبطل العمل بنظام ما تك�ثر االجتهادات وتبادل التهم والخارس الوحيد هو املواطن
صاحب الحق األول .أما لجان التدقيق فهي ضعيفة وغري مختصة وتعتمد إىل إجراء حس��ابات وحس��ومات
عشوائية مبنية عىل نظريات شخصية إضاف ًة إىل مخالفاتها القوانني املهنية واإلدارية مرعية اإلجراء.
أما املواطن ،فيتذمر من ارتفاع الكلفة عليه وخصوصاً أن معظم الذين يعالجون عىل نفقة الوزارة هم من
ذوي الدخل املحدود ،كام تكرث الشكاوى من تدين الخدمة ومتييز مرىض الوزارة عن اآلخرين الذين يدفعون
م��ن مالهم الخاص .واألهم هو متنع بعض املستش��فيات الخاصة من اس��تقبال امل��رىض يف حاالت الطوارئ
إال إذا وافقوا عىل دخول املستش��فى عىل نفقتهم الخاصة بع��د دفع املبلغ املطلوب (املرجع :وزير الصحة
والش��ؤون االجتامعية د .عدنان مروه  :املستشفيات الخاصة َّ .)1985إن هذا الوضع االحتكاري يؤدي دوماً
إىل التجاوزات والخلل.
َّإن القطاع الخاص هو الوحيد الذي يؤمن االستش��فاء للحاالت الصعبة واملستعصية ،تساعده تقنية مختصة
ومتقدمة.
التصور بأن القطاع الخاص هو كله قطاع متجانس متش��ابه .ففي��ه الكثري من االختالف
ولك��ن م��ن الخطأ ّ
والتباعد من حيث النوعية والجودة ،وهذا إجحاف بحق املؤسس��ات الخاصة املمتازة من ناحية ،واملواطن
الذي مييز بني هذه وتلك ،وعىل الدولة ّأن تعزز املؤسس��ات الجيدة وأن تحد من املؤسسات السيئة فتؤمن
طاقة إنتاجية أفضل.
أ .دراسة تحليلية

عدد املستشفيات الخاصة يف لبنان  161مستشفى ومركزاً صحياً خاصاً
عدد األرسة يف املستشفيات الخاصة  14300رسير مستشفى
بلغت فاتورة وزارة الصحة ،استش��فاء و دواء يف العام  ،2006ما قيمته  600مليار لرية لبنانية ،إي ما يعادل
 400مليون دوالر أمرييك
تحليل للفاتورة الصحية يف لبنان يتبينَّ ما ييل:
يف
ٍ
وزارة الصحة تؤمن .% 29,9
وزارة الدفاع تؤمن .%10,56
الضامن الصحي اإلجتامعي يؤمن .%17,25
وزارة الداخلية تؤمن .%4,12
تعاونية موظفي الدولة تؤمن .%2,71
رشكات التأمني تؤمن .%17,65
األفراد يؤمنون .%15,32
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ب .متوسط كلفة العمل الطبي في المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الصحي

األمن العام
األمن الداخيل
أمن الدولة
الجيش
الضامن
التعاونية
وزارة الصحة
املجموع

عدد حاالت االستشفاء
4178
17820
1347
36045
191520
29675
152154
432739

املصدر :تقرير وحدة اإلحصاء املديرية العامة للصندوق الوطني للضامن االجتامعي 2002

متوسطة الكلفة
 718,047ل.ل.
 2,639,347ل.ل.
 1,039,347ل.ل.
 1,155,387ل.ل.
 1,018,170ل.ل.
 1,314,238ل.ل.
 1,413,042ل.ل.
 1,271,878ل.ل.

ج .االستشفاء في العام 2006

بلغ��ت فاتورة وزارة الصحة  ،استش��فاء و دواء ،ما قيمت��ه  600مليار لرية لبنانية  ،اي ما يعادل  400مليون
دوالر أمرييك ،كام رصح وزير املالية األستاذ جهاد أزعور بتاريخ .2006/01/17
اإلحصاءات الطبية يف لبنان خالل العام :2006
الفاتورة اإلجاملية للدواء يف العام  2006ما قيمتها  686مليون دوالر أمرييك
عدد مرىض الرسطان  4,100مريض.
عدد مرىض الكيل  2,700مريض (وزارة  + 1200جيش +100ضامن )400
عدد مرىض الكولسرتول  83000مريض.
عدد مراكز غسل الدم من الكولسرتول 3
عدد أمراض القلب  198,000مريض.
عدد عمليات القلب املفتوح  5,800مريضاً (عدد مراكز القلب املفتوح )27
عدد عمليات زرع الكىل ( 95عدد املراكز )5
عدد مرىض غسل الدم من الكولسرتول 170
عدد جلسات غسل الكىل  196,000جلسة.
الكلفة املرتفعة:
إن معدَّل كلفة عملية القلب املفتوح يف لبنان هو  7,340د.أ .سبعة آالف وثالمثائة وأربعون دوالراً أمريكياً،
بينام هي يف األردن وسوريا ال تتجاوز  3000دوالر.
استهالك لبنان من األدوية
يستهلك لبنان سنوياً  281,000مائتني واحد ومثانني ألف علبة دواء لعالج الكولسرتول.
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يس��تهلك لبنان س��نوياً ما قيمته  85,360,000د.أ .خمسة ومثانني مليون وثالمثاية ألف دوالر أمرييك مثن
أدوية مضادات حيوية.
ً
يستهلك لبنان سنويا ما قيمته  118,600,000د.أ .ماية ومثانية عرش مالين وستامية وخمس وثالثني ألف
دوالر أمرييك مثن أدوية القلب.
يستهلك لبنان سنوياً ما قيمته  88,187,000د.أ .مثانية ومثانني مليوناً وماية ألف دوالر أمرييك مثن أدوية
للجهاز العصبي و املهدئات و املواد النفسية.
يس��تهلك لبنان سنوياً ما قيمته  50,140,000د.أ .خمس�ين مليون وماية وأربعني ألف دوالر أمرييك مثن
أدوية رسطان وكىل.
يستهلك لبنان سنوياً ما قيمته  19,600,000د.أ .تسعة عرش عرش مليوناً وستامية ألف دوالر أمرييك مثن
أدوية لعالج مرض السكري ،ويبلغ عدد مرىض السكري يف لبنان حوايل ( 172,000ماية وواحداً وسبعني ألفاً
وتسعامية واثنني وستني مريضاً).
األجهزة الطبية الحديثة واملتقدمة:
انه وبس��بب عدم وجود سياس��ة صحية استش��فائية حكومية… وبالتايل انعدام عنرص الدراسة والتخطيط
نرى فوىض كبرية وعدم تنظيم وعدم ترشيد استعامل األجهزة الطبية الحديثة واملتقدمة ،وهذا أحد أسباب
انفالش وارتفاع فاتورة االستشفاء التي تعدَّت العرشة باملائة  %10من فاتورة الدخل الوطني العام ،ويف لبنان
بسبب وجود  13000رسير يف املستشفيات الخاصة ،إضافة إىل أن التجهيزات التقنية الحديثة ،للعام ،2006
واملتوفرة يف القطاع الخاص يف لبنان تعترب األحدث تجهيزاً يف العامل العريب.
ومثاالً عىل ذلك نرى أن القطاع الخاص ميلك حالياً إثنني وسبعني  72جهاز  CT-SCANو  31جهاز M.R.I
و  27مركزاً لجراحة القلب و  64مركزا لغسل الكلية االصطناعية،
أي جهاز واحد يف لبنان  CT-Scanلكل  50,000ألف نسمة،
مقابل 250,000ألف نسمة يف فرنسا
جهاز واحد يف لبنان  M.R.Iواحد لكل  140.000ألف نسمة،
مقابل  500,000ألف نسمة يف فرنسا
أما يف بلجيكا فجهاز  M.R.Iواحد لكل  1,000,000مليون نسمة.
فإن عدد املستشفيات يراوح بني  61مستشفى حكومياً
أما يف س��وريا بعدد س��كان حواىل  17مليون نسمةّ ,
بعدد أرسة  13000رسير و 15مستشفى عاماً ،بعدد آرسة  4000رسير.
أما يف أألردن بعدد سكان يراوح  4,9مليون نسمة فإن عدد املستشفيات الخاصة  92مستشفى ،بعدد أسرِ َّة
بلغ  7600رسير ،إضافة إىل  24مستش��فى حكومياً بس��عة  3600رسير ،و 10مستش��فيات تخصصية بعدد
أرسة يبلغ  2300رسير.
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 .4أسباب ّ
تضخم فاتورة االستشفاء في لبنان
إن التضخم والت ّورم الحاصل يف الفاتورة االستش��فائية هام نتيجة لعوامل عديدة ،منها عدم وجود سياس��ة
استش��فائية واضح��ة وانعدام الرقابة الحكومي��ة الفعالة ،إضاف ًة إىل املخالفات الخط�يرة يف موضوع فواتري
االستش��فاء ،والسيام أن األرقام املتداولة حالياً واإلحصاءات ،وبعد االس��تعامل للكومبيوتر يف أعامل الرقابة
وبش��كل قاطع عىل أن حالة االستش��فاء عىل نفقة وزارة الصحة قد
بش��كل متواضع  -تدل
واإلحصاء ولو
ٍ
ٍ
تدنت وأصبحت أقل بكث ٍري منها يف الحاالت املعلنة للعام  .1995وبالرغم من ذلك ،فلقد تضاعفت الفاتورة
االستشفائية مام يطرح أكرث من سؤال ،وسوف نحاول أن نبينّ أسباب هذه الحالة الخطرية باستعامل بعض
الوقائع الواردة يف التقرير الصادر عن هيئة التفتيش املايل رقم  2651تاريخ  1993/4/13بنا ًء لقرار مجلس
الوزراء رقم  6تاريخ .1992/12/9

ثالثًا :الدواء في لبنان
 .1مقدمة
حاك كلمة الوجدان االنس��اين (بعد مقدس��اته) ،كام فعلت كلم��ة «دواء» ،التي متوضعت بخصوصية،
مل ت ُـ ِ
واعتل��ت مقاما مميز الوقع والتأثري ،عند مجرد ذكرها ...كيف ال ،ومصطلح الدواء هو رديف الحياة ش��فاء
بديال عن املوت مرضاً !...وهو ما ارتقى به اىل مس��توى «قضية قامئة بحد ذاتها» ،تتوس��ع ميادينها العلمية
والتجارية يوما بعد يوم ...استخدمت يف معالجة املرض ،كام يف جني االرباح الخيالية احياناً.
وعىل مدى النصف الثاين من القرن املايض وسني مطلع القرن الحايل ،تطورت ابحاث وصناعة االدوية بشكل
مذهل ،تزامن باس��تمرار مع تنافس ،اخذ طابع الرصاع يف كثري من االحيان .وعىل مس��تويات مختلفة ،تبدأ
بالنوعي��ة ،مروراً باالصيل والجرنيك ،والتقليد كام املزور ،وانتهاء باالس��عار ...ووضعت القوانني «الضوابط»
لحركة س�ير الدواء العلمية منها حفاظاً عىل النوعية والس�لامة ،وعرب الرقابة املخربية والتجارية من خالل
حامي��ة امللكية الفكرية ،وضبط االس��عار قبل وصولها اىل املريض ...واذا ما علمن��ا ان موازنات العديد من
رشكات الدواء العاملية تتخطى موازنة دولة او اثنتني من بعض الدول النامية ،وحيث قاربت موازنة إحداها
الثالثني مليار  $لعام  ،2006الس��تطعنا ان نتخيل حجم الرصاع التس��ويقي يف س��وق الدواء،حيث تس��تباح
املحرم��ات وصحة الناس وجيوبها ،من خالل اس��اليب ضاغطة يف الرتويج الدعايئ واس��تخدام النفوذ املايل،
الذي وصل إىل حد التأثري عىل بعض االطباء ،معرضا رس��التهم وقسمهم االبقراطي لالهتزاز ،بل والسقوط...
وحتى ّأن مس��ار االبحاث العلمية ،بدأت تضعف وتتكيف وفق ما ترس��مه قوى املال الدوائية باتجاه هذا
الدواء او ذاك...
اما االخطر يف كل ذلك ،فهو تس��ويق االدوية غري الرشعية ،واملجهولة «الحس��ب والنسب» والنوعية ...عرب
مافي��ات عاملية قارب��ت حركتها املالية الـ  40مليار  $لعام  ،2006وتتوق��ع منظمة الصحة العاملية ان تصل
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حد الـ 70مليار  $عام  !...2010ولِ َم العجب ؟ َّ
فان س��وق الدواء هي من حيث نتاجها االقتصادي ،تحتسب
يف دائرة املواد االس�تراتيجية مثل النفط والسالح .وللعلم فقط ،فان س��عر الكيلوغرام الواحد للامدة الخام
األولية لرتكيبة أحد االدوية التقليدية  Traditionalيبدأ مبائتي دوالر ليصل اىل فم املريض املستهلك بقيمة
 24000دوالر !...بعد تصنيعه.
من هنا ،فان الدول الصناعية املتقدمة ،تعترب معادلة الرتكيب الكيميايئ  ،NEW MOLECULEللدواء ،رسا
اس�تراتيجيا ال يس��لم اال بعد مرور فرتة زمنية متددت من  10اىل  15اىل  20عاماً واكرث ،ومع ذلك ،فااللتفاف
والتحايل موجود باستمرار.
وقد اتجهت رشكات الدول املتقدمة يف الس��نوات االخرية ،نحو تصعيد احد اوجه الضغوط االقتصادية عىل
البلدان النامية ،عرب انتاج جيل من االدوية باهظة الثمن ،بآالف الدوالرات للدواء الواحد ،وحيث يباع أحد
هذه االدوية الفريدة  Orphanيف لبنان بخمسة عرش الف دوالراً (يحميه قانون حامية امللكية الفكرية)!...
وهو ما يقتطع من مساحة الرعاية الصحية لعرشات وعرشات املرىض املحتاجني ...وهو ما بدا يرهق كاهل
البلدان النامية ،التي تس��تهلك اصال من الفاتورة الصحية نس��بة اعىل من االدوية ،بس��بب كثافة االمراض،
والثقافة االستهالكية وعقدة التقليد ،وضعف االرشاد والتوعية الصحية ،فراحت تحاول رسم سياسة دوائية
وطني��ة ،تراعي االحتياجات الصحية االساس��ية ،والق��درات االقتصادية ...لكنها عبثا تح��اول اللحاق بدورة
التصنيع واعادة التصنيع املعدل ورسيع االستهالك ...انها دورة ظاملة ،يتحكم فيها القوي بالضعيف ...ويبقى
السؤال املرشوع مرفوعا  :هل هناك عدالة اجتامعية وانسانية يف عامل الدواء...؟
تحتل قضية الدواء يف العامل العريب موقعاً مه ًام يف السياسة الصحية ،ويف مسألة التنمية الشاملة .فاملؤرشات
الصحية يف غالبية الدول العربية تظهر تراجعاً يف األوضاع الصحية ،وازدياداً يف الضغوط السياسية واالقتصادية
الت��ي ترهق كاهل الخدمات الصحية ،وتجعل م��ن الرضوري مراجعة أولويات االنفاق عىل الصحة ،ما بات
يشكل عبئاً عىل االنفاق الصحي يف بعض البلدان العربية .وهنا تربز أهمية استخدام املوارد استخداماً يوفر
األدوية األساسية لغالبية السكان عند احتياجاتهم ،واستخدامها بطريق ٍة رشيدة ،وبالتايل وضع سياسة وطنية
للدواء يف لبنان كبند اسايس يف الخطة الوطنية لحقوق األنسان.

 .2مبرّرات وضع سياسة دوائية وطنية في لبنان
َّإن الهدف من وضع وتطبيق سياس��ة دوائية وطنية هو أن يقوم الدواء مبكافحة األمراض املنترشة ويخفف
املعان��اة ،وذلك يف ح��دود موارد البلد .ويكون ذلك بإعداد وتطوير دالئل خاصة توضح االحتياجات املحلية
ونوع النظام االقتصادي واالجتامعي والس��يايس ،والظروف األخرى .وتش��مل ه��ذه الدالئل مفهوم األدوية
األساس��ية ،ويصار إىل تطبيق ذلك وفق خطة عمل تضع بعني االعتبار وضع اإلطار الالزم السرتاتيجية خاصة
تتض ّمن سياس��ة مكتوبة تش��مل نظاماً مقبوالً للرعاية الصحية ،ونظاماً للوقاية من األمراض وبنية أساس��ية
تثقيف مناسب .كام يجب إعطاء أولوي ٍة عالية
مالمئة لتقديم الخدمات الصحية ،باإلضافة إىل وجوب وجود
ٍ
وإمدادات باملياه النقية ،وتغذية س��ليمة ،إضاف�� ًة إىل أن األدوية واللقاحات املطلوبة
اصحاح مالئم
لتوفري
ٍ
ٍ
يجب أن تكون قادرة عىل تقديم منافع صحية ضمنية ألعدا ٍد كبرية من الناس .إذ يجب عىل كل بل ٍد يرمي
29

كميات م��ن األدوية املأمونة والفعالة ذات الجودة العالية أن تكون لديه سياس��ة دوائية وطنية
إىل توف�ير
ٍ
ترشيعات ولوائح مناس��بة لتنفيذ
كجز ٍء ال يتجزأ من سياس��ته الصحية ،وبالتايل تكون هناك حاجة إىل وضع
ٍ
مثل هذه السياس��ة ويجب ع�لى الحكومات أن متارس اإلرادة السياس��ية الالزمة لوضع وتنفيذ السياس��ة
الدوائية الوطنية.
ووزير الصحة هو أنسب األشخاص للقيام بالدور الرئييس يف وضع السياسة الدوائية الوطنية .غري أن هناك
حاجة إىل مش��اركة املس��ؤولني اآلخرين يف الدولة لوضع هذه السياس��ة .اذ ان نجاحها يعتمد عىل االهتامم
والدع��م الكامل من جانب رجال الدولة عىل أعىل املس��تويات ،ومن أهم هؤالء املس��ؤولني عن التخطيط
واملالية والتعليم والصناعة والتجارة ،اذ أن أس��عار التحويل والنقد األجنبي والتعريفات الجمركية قد تكون
لها كلها آثار مهمة يف الحصول عىل األدوية وتصنيعها واستخدامها .ولهذا ،يجب أن تقدم السياسة الدوائية
آليات متكن القطاع الصحي من التأثري واملشاركة يف اتخاذ القرار يف القطاعات األخرى.
الوطنية ٍ
تحليل منفصل (كمي وكيف��ي) للموارد الصحية
َّان أوىل خط��وات وضع سياس��ة دوائية وطني��ة هي اعداد
ٍ
الوطنية .وهذا يشمل املوارد البرشية واملالية واملادية ،واملتطلبات الصحية للبالد إضاف ًة إىل املساعدات التي
قد تأيت نتيجة التعاون االقليمي والدويل ،وذلك وفقاً للرتتيب التايل:
َّإن النظم الوطنية الحالية يف لبنان تعاين من مشاكل عدة أهمها:
عدم وجود سياسة صحية دوائية واضحة و نقص يف املعلومات األساسية األهداف Lack of Objective
.Informations
األنظمة الحالية وس��بل تسجيل األدوية املعمول بها غري فعالة مام يؤدي أحياناً إىل قبول شهادات منشأ
مشكوك بأمرها .Irrational Procurement
معلومات علمية ونظام مكتوب ومكننة املعلومات واإلحصاء واملراجعة والتحديث يف
عدم االس��تناد إىل
ٍ
عملية تسجيل الدواء والنتيجة ووجود اشكالٍ عديدة للمرض عينه وبأسعا ٍر غالية يف الوقت الذي يفتقر فيه
اض أخرى.
وجود الدواء ألمر ٍ
عدم وجود مرجعية فنية ومعلومات دقيقة وإحصاءات رسمية عن األدوية املوجودة يف األسواق ،وعدم
قيام السلطات الرسمية يف بلدان املنشأ عىل إفادة وإعالم وزارة الصحة اللبنانية باإلجراءات املتخذة يف حال
املصدرة إىل لبنان ،بسبب عدم
تعديل أو تحديد أو متديد أو إعادة نظر أو إلغاء يف شهادة تسجيل األدوية ّ
وجود نص رصيح بذلك.
وج��ود أعدا ٍد وأصناف عديدة من األدوية تحت أس�ما ٍء تجارية مختلف��ة Too Many Brand Name
 Drugsم�ما أح��دث فوىض كبرية يف اس��ترياد ورصف وبيع هذه األدوي��ة وأدى إىل صعوب ٍة كبرية يف أعامل
املراقبة .وأحد األس��باب أن اللجنة الفنية ال تعطي ش��هادة تس��جيل دواء بتاريخ وفرتة صالحية Validity
 Timeمحدّدين كام هو معمول به يف بقية بلدان العامل.
التأثري السيئ والضغوطات غري السليمة التي متارس من قبل مندويب الدعاية الدوائية مام يؤدي إىل خلق
طلب غري صادق عىل األدوية High Pressure Salesmanship
عدم وجود مخترب مراقبة النوعية (املخترب املركزي يف لبنان معطل).
Lack of Quality Control Laboratory
30

عدم اس��تمرارية تواجد األدوية النادرة واألمراض املس��تعصية مثل الكىل والرسطان بس��بب عدم وجود
نظام لرشاء وتخزين وتوزيع هذه األدوية ،إضاف ًة إىل عدم تو ّفر امليزانيات املالية الخاصة.
ٍ

 .3خصائص السوق الدوائي اللبناني
بش��كل كبري دون أن يؤدي ذلك إىل
يالح��ظ يف نوعي��ة الدواء املوجود يف لبنان حالياً أن عدد األدوية ارتفع
ٍ
تحس��ن مامثل يف نوعية الخدمة الصحية أو يف نوعية الدواء املقدّم إىل املس��تهلك اللبناين .بل عىل العكس
ّ
ف��إن ع��ددا كبريا من األدوية التي تم طرحها يف األس��واق خالل األع��وام  1992حتى ( 2006عددها 3900
تعديل يف األسامء التجارية
مستحرض طبي) ال تعدو كونها أشكاالً ألدوية موجودة فع ًال يف السوق اللبناين مع
ٍ
وزياد ٍة كبرية يف األسعار.
إن الخطورة الكبرية هي يف اس��تهالك املضادات الحيوية واألدوية النفس��ية واملؤثرات العقلية ،التي ترصف
دون رقاب�� ٍة ودون وصفة أو استش��ارة طبية مع فوىض يف التوزيع ،يرافق ذل��ك تراجع يف األوضاع الصحية،
وازدي��اد يف الضغوط السياس��ية واالقتصادية الت��ي ترهق كاهل الخدمات الصحي��ة ،وتجعل من الرضوري
مراجع��ة أولويات اإلنفاق عىل الصحة ،وأهمية إبراز اس��تخدام املوارد اس��تخداماً يو ِّفر األدوية األساس��ية
لغالبية السكان عند احتياجاتهم واستخدامها بطريق ٍة رشيدة.
إن الن�شرات العلمية والعبوات الداخلية لألدوية  Pamphlets & Literaturesوالثبات والنوعية ،ال تراقب
نص رصيح يف القانون يس��مح بذلك ،وبسبب عدم وجود
إطالقاً من قبل وزارة الصحة بس��بب عدم وجود ٍ
مرجعي��ة أو مركز للمعلوماتية الدوائية يف هذه الوزارة مام يحمل رشكات الدواء عىل تعديل أو تغيري هذه
العب��وات والنرشات وتعديل تاريخ الفعالية ،دون إعالم وزارة الصحة .كذلك يصار أحياناً إىل تعديل تركيب
األدوية أو إلغاء بعض املواد الفعالة أو غري الفعالة من دون أن تكتش��ف وزارة الصحة اللبنانية هذا األمر
بسبب عدم وجود نظام مكتوب.
إن جميع األدوية إجامالً يف لبنان وباألخص املضادات الحيوية واملواد الفعالة املوجودة يف لبنان غري مراقبة
وال يصار إىل تحليلها ،بس��بب ش��لل أعامل املخترب املركزي الذي ال يقوم بإجراء التحاليل األساس��ية لألدوية
ملراقب��ة نوعية ونق��اء األدوية ومنها تحاليل ( فارم��ا كولوجي /ثبات /فعالية /وتقيي��م) Bioavailability.
 ،Inhibition Test For Antibiotics, Stability- Data, Sterility & Pyrogenicityويكتف��ي بإص��دار
نتائج تحاليل ال ُّمتت إىل النوعية والفعالية بأي يشء .Physical-Chemical
يالحظ أن املستشفيات الجامعية واملستشفيات الكربى والجيش اللبناين ترفض رشاء أدوية أساسية ومضادات
حيوية من منش��أ قربيص أو مرصي أو أردين أو أرجنتيني أو تش��ييك ،أو هندي أو باكس��تاين بالرغم من أنها
مس��جلة يف وزارة الصحة ،بس��بب عدم معرفتها وعدم ثقتها بنوعية ونقاء وجودة وفعالية واآلثار الجانبية
لهذه األدوية ،بينام املواطن اللبناين يستهلك هذه املواد.
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 .4دراسة احصائية -سوق الدواء في لبنان 2006
يشهد سوق الدواء يف لبنان حالياً فوىض كبرية تت ّمثل يف الزيادة الكبرية ألعداد األدوية املوجودة فيه .ترافق
ذلك استحالة شمولية مراقبتها فنياً أو اقتصادياً .مع ما يرافق ذلك من تدنٍ يف النوعية والصالحية والتالعب
باألس��عار أو الجهل يف حفظ الدواء أو الالأخالقية التي متارس يف مجال الرتويج والتس��ويق ،إضاف ًة إىل خلق
طبق�� ٍة جديدة من تج��ار األدوية ال تعرف وال مت ّيز أهمي��ة ونوعية وفعالية ونقاء األدوية .تس��تورد أدوية
تجارية وه ّمها الربح فقط من دون األخذ بعني االعتبار مبدأ السالمة والصحة العامة.
اس��تورد لبنان يف العام  2006ما مجموعه ( 5527خمس��ة آالف وخمس�ماية وسبعة و عرشون) مستحرضاً
صيدالنياً من  390مصنع أدوية ذات  30بلد منش��أ .وبلغت قيمة اس��تهالك األدوية يف لبنان لهذه املصانع
للع��ام 2006ما قيمته 686,140,000د.أ( .س��تامية وس��تة و مثانون مليون دوالراً أمريكي��اً) ،وقيمة الفاتورة
اإلجاملية عىل أس��اس س��عر وصل الصيديل ،بلغت يف العام  2006ما قيمته  527.000.000د.أ( .خمسامية
وس��بعة وعرشون مليون دوالر أمرييك) ،أي بزيادة قدرها  %8عن اس��تهالك األدوية لعام  ،2005وقد احتل
لبنان املركز الثالث بني الدول العربية يف استرياد األدوية ،أي بعد السعودية ومرص.
إن نس��بة اس��تهالك الفرد الواحد يف لبنان سنوياً بالنس��بة للناتج القومي هي األعىل يف العامل العريب حيث
تبلغ هذه الفاتورة  112دوالراً (ماية واثني عرش دوالراً س��نوياً) ،مقابل  60دوالراً ستون دوالراً يف اإلمارات
املتحدة و 55دوالراً يف الس��عودية ...ثم يليها األردن ب  35دوالراً خمس��ة وثالثون دوالراً وتونس  27دوالراً
سبعة وعرشون دوالراً وأخري ُا يف مرص حيث تبلغ الفاتورة  18دوالر مثانية عرش دوالراً فقط،
أنواع األدوية الموجودة عام :2006

 4.230دواء مسج ًال «لجنة فنية»،
 680مستحرضاً وطنياً .Local
تم استرياده مبوجب «القرار  1/539وتعديالته».
 190دواء غري مسجل بواسطة اللجنة الفنية ّ
 427مستحرضاً نظامياً Generic
 1200متمم غذايئ وفيتامينات وأعشاب مستوردة مبوجب «املرسوم رقم .»11710
فيكون املجموع ( 5.727خمسة آالف وسبعامية) مستحرضاً صيدالنياً ،ما عدا املتمامت الغذائية.
تم الس�ماح باسترياد وبيع أكرث
حالياً ،وبس��بب عدم وجود سياس��ة دوائية واضحة وعدم تطبيق القواننيّ ،
من ( 2000ألفي) مس��تحرض غري أس��ايس ال حاجة طبية للبالد إليها مقابل  3637دواء أساس��ياً خالل العام
!2006
ّإن اس��ترياد وبيع وتوزيع هذه املستحرضات يصار بواس��طة تسعني « »90مستورداً وتسعة وعرشين «»29
مستودعاً لألدوية ،إضافة إىل مثانية « »8مصانع محلية لألدوية وتباع للجمهور بواسطة  1715صيدلية (عدد
مستش��فى خاصاً وتابعة للجامعات ،و 27مستش��فى
الصيادل��ة يف لبنان  3812صيدلياً) ،باإلضافة إىل 175
ً
حكومياً و 55مس��توصفاً حكومياً و 700مستوصف خاص .وهذه املستحرضات الصيدالنية متوافرة يف لبنان
بثالثة أنواع :أدوية تحت االس��م العلمي  ،GENERICSأدوية تحت االس��م العلمي وأدوية تس��قط عنها
الحامية امللكية  .BRAND GENERICSوأدوية تحت إسم تجاري TRADE
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استهالك لبنان لألدوية عام  2006وفق الترتيب الفارماكولوجي:

 .1ت��أيت فئة أدوية أمراض القلب والرشاي�ين  ،Cardio Vascular Drugsباملرتبة األوىل وقد بلغت فاتورة
االس��تهالك يف أدوية أم��راض القلب يف العام  2006ما قيمته  102مئة ومليوين دوالر أمرييك ،أي ما نس��بته
 % 19.5من فاتورة الدواء.
 .2أما أدوية السكري والكولسرتول والجهاز الهضمي  ،Alimentary Tract & Metabolismفتأيت يف املرتبة
الثانية يف استهالك الـدواء يف لبنان .وبلغت فاتورة االستهالك للعام  2006ما قيمته  85مليون د.أ( .خمسة
و مثانون مليون دوالر أمرييك) أي ما نسبته % 17.2
 .3أدوية الجهاز العصبي واملؤثرات العقلية واملخدرات Central Nervous System
ت��أيت باملرتبة الثالثة وقد اس��تهلك لبنان يف العام  2006ما قيمته  71مليون دوالر أمرييك (واحد و س��بعون
مليون دوالر أمرييك ،أي ما نسبته .% 13.7
 .4أم��ا فئ��ة املضادات الحيوي��ة  Anti-Infective Drugفت��أيت يف املرتبة الرابعة إذ اس��تهلك لبنان خالل
العام 2006ما قيمته  60مليون د.أ .ستون مليون دوالر أمرييك .أي ما نسبته  ،% 11.5وميتاز سوق املضادات
الحيوي��ة يف لبنان بوجود أس�ما ٍء تجارية كث�يرة ملوا ٍد فعالة قليلة وملصادر رشاء عدي��دة ،إضاف ًة إىل اختفاء
األدوي��ة الرخيصة واالس��تعاضة عنها بأدوية باهظة الثمن ،تب��اع دون إرشاف طبي ومن دون وصفة طبية
مبعنى أن الس��وق الدوايئ يف لبنان حالياً ،وبسبب عدم وجود سياسة دوائية واضحة وعدم تطبيق القوانني.
تم السامح باسترياد وبيع أكرث من ( 2000ألفي دواء) مستحرض غري أسايس ال حاجة طبية للبالد إليها مقابل
ّ
ً
 3637دواء أساسيا) خالل العام !!2006
ً
تم تس��جيل  430مس��تحرضا خالل العام�ين و  2006و 2005ومعظمه��ا أدوية للقلب
مع االش��ارة إىل أ ّنه ّ
واملضادات الحيوية والفيتامينات بأسعا ٍر تفوق  120ألف لرية لبنانية للعلبة الواحدة ،وهذه األدوية ال تعدو
تم مؤخراً
كونها أش��كاالً قدمية بأسام ٍء جديدة كانت تباع س��ابقاً بأسعا ٍر أقل من  10آالف لرية لبنانية .وقد ّ
فتحول إىل الدولة لتنهك ميزانيتها.
تسجيل أدوية باهظة الثمن ال يستطيع املريض اللبناين دفع مثنها ّ
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 .3مشروع الخطة القطاعية

أوالً :االستشفاء
بأسلوب مختلف متاماً عام يجري حالياً .إذ
ّإن قضية االستشفاء وصحة املواطن يجب أن يتم التعامل معهام
ٍ
أن التجارة والربح واملصالح الخاصة والهدر الحاصل طغت عىل املصلحة العامة وصحة املريض.

 .1الخطة المقترحة
أ .توحيد جميع صناديق االستشفاء

وه��ي وزارة الصح��ة (الفاتورة الصحية  520مليار ل.ل ).والصندوق الوطن��ي للضامن اإلجتامعي (الفاتورة
الصحي��ة  404مليار ل.ل .باإلضاف��ة إىل  30مليار ل.ل ضامن اختياري) وتعاوني��ة موظفي الدولة (بفاتورة
صحي��ة تبل��غ  70مليار ل.ل .).وميكن أن يضاف إليها اللواء الطبي يف الجيش( 150مليار ل.ل ).وقوى األمن
الداخ�لي ( 67مليار ل.ل ).ويصار إىل وضع نظام خاص لالستش��فاء في��ه رشكات التأمني الوطنية أو العاملية
تكون أوىل مهامه تأمني وعالج ووقاية جميع املرىض اللبنانيني ،بأس��عا ٍر سوف تكون بال شك أقل من نصف
املبالغ التي تدفع حالياً دون نتيجة.
أن توحي��د الجه��ات الصحية الضامنة يف لبنان يعن��ي توحيد إصدار بطاقات االستش��فاء ،وإصدار البطاقة
الصحية ،وتوحيد أعامل املكننة و الرقابة ،وكذلك توحيد التعرفات ومتوسط كلفة العمل الطبي ،الذي يشهد
حاليا تضاربا واختالفات كثرية ال ميكن تربيرها ،مثال عىل ذلك هو تقرير وحدة اإلحصاء يف املديرية العامة
للصندوق الوطني للضامن الصحي للعام .2002
ب .تحسين وتفعيل الجهاز اإلداري

إن الوزير قانوناً هو رأس الهرم اإلداري والفني ويناط به تنفيذ سياسة الوزارة التي تصب يف املصلحة العامة.
وعليه فإن جميع القرارات الصادرة عنه تكون باقرتاح اإلدارة املختصة بذلك التي تقع عليها مسؤولية إجراء
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العم��ل عىل األرض والتدقيق باألعامل واق�تراح القرارات وعرضها عىل الوزير للتوقي��ع والتنفيذ .اآلن وقد
أثبت��ت التجرب��ة العملية أن فريق العمل املوجود يف اإلدارة حالياً ومنذ ف�ترة طويلة غري قادر وغري مؤهل
متخصص موثوق وقوي
ويتوجب تأمني جها ٍز مس��ان ٍد
للقي��ام باألع�مال املطلوبة منه بصور ٍة أمينة وفعالة.
ِّ
َّ
قادر عىل تحدي الصعاب وتح ّمل املسؤولية .عندها يصبح باإلمكان وبكل سهولة حل القضايا انقاذاً لصحة
الوطن واملواطن.
كذلك تنظيم عقود املستش��فيات الخاصة لتحديد حقوق وواجبات كل طرف لتأمني املصلحة العامة والحد
من هدر اإلنفاق.
إعادة النظر بأوضاع األطباء املراقبني لجهة االس��تغناء عن خدمات األطباء غري املنتجني أو املتواطئني مع
املستشفيات الخاصة التي يراقبونها.
زيادة عدد األطباء املراقبني ملراقبة التحقيق والتدقيق.
عدم الجمع بني وظيفة الطبيب املراقب والطبيب الذي يعطي املوافقة عىل االستشفاء.
تطبيق فكرة استحداث سجالت املرىض املعالجني عىل نفقة وزارة الصحة يف املستشفيات.
تنظيم بطاقات االستشفاء.
تش��كيل لجنة خاصة دامئة لتدقيق فواتري االستش��فاء ،مع اقرتاحنا أن تضم مفتش��اً مالياً ومفتشاً إدارياً
ألسباب كثرية .وإذا
وطبيباً مراقباً ومفتش��اً صيدلياً .وأن يصار إىل تغيري هذه اللجنة كل س��نة عىل أقىص حد
ٍ
تع َّذر ذلك ،يصار إىل تكليف رشكة خاصة باملحاس��بة إج��راء التدقيق الالزم .وإذا تعذر أيضاً ذلك ،يصار إىل
تغيري املوظفني الذين يقومون بإجراء املحاسبة عىل فواتري االستشفاء مرة كل سنة عىل أبعد تقدير.
التأكيد عىل املستش��فيات الخاصة بوجوب إيداع وزارة الصحة امللف الطبي للمريض ،كذلك املستندات
الطبية املطلوبة لالستشفاء ،وبوجوب توقيع الصيديل يف صيدلية املستشفى عىل جميع فواتري الدواء املقدمة
تحت طائلة شطب فاتورة الدواء وإحالة املخالف إىل القضاء.
إلغاء التعاقد مع املستشفيات املخالفة والتي تقدم فواتري وهمية أو مشكوك يف صحتها (وقد أورد تقرير
التفتيش العديد منها).
وق��د اقرتح أكرث م��ن وزير أن يقوم مدير عام وزارة الصحة ومدير العناية الطبية باإلرشاف الفعيل وامليداين
تفتيش بصور ٍة دورية وتنظيم
عىل مراقبة كيفية تنفيذ االتفاقيات املعقودة مع املستشفيات الخاصة وإجراء
ٍ
محارض بالوقائع واملخالفات التخاذ اإلجراءات الالزمة ووضع نسخة يف ملف املستشفيات.
ج .تطبيق المكننة الشاملة في وزارة الصحة والضمان الصحي االجتماعي

وي��ؤدي ه��ذا اإلج��راء اىل وقف عمليات التالع��ب يف فواتري اإلستش��فاء وغريها من العملي��ات يف القطاع
الصحي.
د .تطبيق و إصدار البطاقة الصحية الموحدة

وهو مرشوع منتظر منذ سنوات ،بالرغم من الوعود الكثرية الكثرية ،ورصف األموال العمومية الطائلة دون
أي نتيجة .و الس��بب يف ذلك ان تطبيق البطاقة الصحية يعني الرقابة الش��املة ومنع إهدار األموال العامة
ومنع التطبيب املزدوج والتالعب بالفواتري.
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 .2آليات الرقابة والتقييم
مبؤسس��ات شبه خاصة مختصة بهذه األمور ،عندها يصبح باإلمكان ولو
يجب أن ت ُـناط مس��ؤوليات الرقابة
ٍ
نس��بياً تأمني الوقاية والعالج الجيدين للمريض اللبناين بكلف ٍة مناس��بة ،مع إيجاد وف ٍر كبري جداً يف األموال
اض ومش��اريع أخرى .فالتجربة قد دلت عىل أن اإلدارة واملوظفني غري مؤهلني
العمومية تس��تعمل يف أغر ٍ
إطالقاً بحل هذه القضية والدليل أن وزارة الصحة وبكل عهد تعمد إىل تطهري بعض املوظفني يف اإلدارة ،أو
إىل إلقاء اللوم عىل بعض الوزارات الس��ابقة لتربير التقص�ير الناتج وإخفاء املخالفات ولكن دون أي نتيجة
تذكر .ألن القطاع الخاص يسيطر متاماً .واملشكلة تبقى دون حل.

ثانيًا :الدواء
 .1الخطة المقترحة
يجب اقرتاح ووضع مرشوع وطني لألدوية يف لبنان ،يقيض بتوفري حاجة كافة املواطنني من األدوية األساسية،
بكميات كافية وبصور ٍة منتظمة ،وبأقل تكلفة ممكنة للمواطن
موثوقة السالمة والفعالية والجودة املطلوبة،
ٍ
والدولة ،واالس��تعامل الرشيد لألدوية وحامية صحة املواطنني من رضر االستعامل غري السليم لألدوية ،ومن
خطر اس��تعامل األدوية غري املأمونة وغري الفعالة ،ومتدنية الجودة مبوجب خطة عمل مربمجة وتقيض مبا
ييل:
وضع مرشوع كامل إلعادة تنظيم قطاع الصيدلة.
صياغة السياسة الدوائية الوطنية يف لبنان.
تطبيق قامئة األدوية األساسية.
تحديد االحتياجات الوطنية من الدواء.
تشكيل لجنة استشارية لشؤون الدواء.
إعادة تس��جيل األدوية املس��جلة ( 5600دواء عام  2005وأصبح  6170من االدوية واملتمامت الغذائية
يف العام  )2006وهو عدد كبري يفوق إمكانيات الرقابة الدوائية .وس��جلت فاتورة الدواء 686,140,000د.أ.
(ستامية وستة و مثانون مليون دوالر أمرييك).
تحديد االحتياجات الوطنية من الدواء.
العمل عىل خفض األدوية املوجودة يف لبنان بإرشاف منظمة الصحة العاملية.
إنشاء إدارة التسجيل الدوايئ ،متهيداً للحوسبة الكاملة لعملية التسجيل.
تش��كيل لج��ان م��ن االختصاصيني يف مختل��ف مجاالت الط��ب تعرض عليه��ا طلبات التس��جيل وفقاً
لتخصصاتها.
تحديد املعايري تنظيمياً وتقنياً لتسجيل األدوية الجديدة.
تعديل الترشيعات والقوانني الصيدلية.
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إعادة العمل مبخترب الرقابة الدوائية ألن الوضع غري مناسب عىل اإلطالق ،واملطلوب إنشاء مخترب وطني
بش��كل عام يف نوعية الدواء
فع��ال يعطي الثقة لدى كافة القطاعات العاملة يف الحقل الصحي واملواطنني
ٍ
املتداول يف لبنان.
تقوية وتدريب جهاز التفتيش الصيديل ليش��مل مصانع الدواء ومخازن الوكالء ،واملؤسسات الصيدالنية
األخرى ،والتفتيش املهني ،وضبط املخالفات ،لتأكيد مطابقتها ألس��اليب التصنيع الجيد ،وأساليب التخزين
الجيد.
ات تدريبي��ة للقامئني ع�لى التفتيش ع�لى املصانع الوطني��ة ،وإجراء تقييم مي��داين بإرشاف
عق��د دور ٍ
املنظمة.
إنشاء نظام وطني لإلمداد الدوايئ يقوم بتوفري األدوية الالزمة للقطاعات كافة بواسطة االسترياد والتصنيع
املحيل.
إع��داد برنامج لتقيي��م ومتابعة عمل وكالء رشكات ال��دواء عن طريق مراقبة نظ��م التخزين والتوزيع،
والتزام تواريخ انتهاء الصالحية.
تش��جيع الصناعة الوطنية للدواء ،إعطاء األولية لتصنيع األدوية األساسية واإلسرتاتيجية .وميكن أن تدعم
وزارة الصحة املصانع الوطنية التي تلتزم بتوفري األدوية األساسية بنوعي ٍة جيدة وتكلفة معقولة.
مراقبة اإلعداد الدوايئ عىل مستوى الخدمات الصحية يف وزارة الصحة.
ترش��يد اس��تعامل الدواء ،ووضع املعلومات الدوائية وإصدار نرشة دورية للمعلومات الدوائية ،وإعداد
ونرش الكتيب الوطني لألدوية.
مراقبة الرتويج الدعايئ.
وضع خطة عمل للتثقيف الدوايئ.
خطة التعليم والتدريب املستمر.
مراقبة الخدمات الصيدالنية للمستشفيات.
خطة عمل لتشجيع البحوث الدوائية.
املوارد املالية ،وإنشاء صندوق لدعم األدوية.
التعاون مع الهيئات الدولية.

ّ .2
مكونات السياسة الدوائية
أ .التشريعات واللوائح

تش��كل الترشيع��ات واللوائح عنارص مهمة يف أي سياس��ة دوائية ،ويجب عىل اإلط��ار القانوين أن يأخذ يف
الحس��بان ،ال أهداف السياسة فحسب ،بل البنية األساس��ية اإلدارية واالجتامعية الصحية ،واملوارد البرشية
األخرى أيضاً .ويجب أن يتبع وضع سياس��ة دوائية مبارشة ،س��ن الترشيعات املناس��بة ووضع لوائح تحدّد
األسس القانونية وتجعل السياسة قابلة للتطبيق.
وي��ؤدي أي قان��ون وظيفته األساس��ية التي تتمث��ل يف تحديد ما هو مباح وما هو غري مب��اح .ويلزم وجود
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س��لطات مختلفة لتنفيذ السياسة الدوائية ،ويجب أن تحدد سلطاتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم يف الترشيع
تحديداً واضحاً.
ويج��ب أن تتن��اول الترشيعات واللوائح الدوائية حقوق ومس��ؤوليات الجهات املختلف��ة املتصلة باألدوية
واملنتج��ات الصيدلية مبن فيها املامرس��ون الطبيون والصيادلة واملس��توردون واملنتجون واملوزعون .وهذه
الجهات تلعب أدواراً مختلفة يف تلبية احتياجات املس��تهلكني ،ويجب أن يضع الترشيع املواصفات الالزمة
ألولئك الذين يحق لهم تداول األدوية أو يحدد من له هذه السلطة.
ويلع��ب الترشيع دوراً مه ًام يف ضامن الجودة املقبولة واألمان والفاعلية للمس��تحرضات الصيدلية ،ويجب
أيضاً أن ينظم توافرها وتوزيعها .ويجب أن يحدد الترشيع أيضاً العقوبات التي توقع يف حالة عدم االلتزام
بأي من رشوط الترشيع ،ويجب توقيع العقوبات إذا كان للسياسة أن تؤدي وظيفتها بكفاءة.
ٍ
والعنارص األساسية هي:
األحكام العامة :العنوان ،األغراض ،النطاق ،والتطبيق.
األحكام الخاصة :الرقابة عىل استرياد وتصدير وتصنيع األدوية وعىل توزيعها وإمداداتها وتخزينها وبيعها.
أحكام أخرى :س��لطة تنظيم الوس��م ،واملعلومات ،واإلعالن وتس��جيل األدوية وتصنيف املواد الخاضعة
للرقابة ،وفرض الرسوم ،ومراقبة األسعار.
ّ
إدارة الرقابة الدوائية :تنظيمها ووظيفتها وأسلوب التظلم من قراراتها.
املمنوعات ،واملخالفات والعقوبات واإلجراءات القانونية.
تفويض سلطات وضع القواعد واللوائح.
إلغاء القوانني القامئة التي تتعارض مع هذا القانون واإلجراءات االنتقالية.
االستثناءات من أحكام القانون.
ب .تسجيل األدوية وترخيصها

تش��مل عملية املوافقة عىل املس��تحرضات الصيدلية ،والتي تعرف يف بعض البلدان باس��م «التس��جيل» أو
«الرتخيص» سلس��لة من الخطوات املختلفة ولكنها متكاملة .ويجب أن تتوافر يف النظام املتكامل لتس��جيل
بيانات كافية عن األبحاث الصيدلية ،والدوائية والس��مومية والعالجية والرسيرية ،ويجب أن يكون
األدوية
ٍ
للعامل�ين القدرة عىل تحليل هذه البيانات .وقد ترغ��ب بعض البلدان يف طلب املعونة التقنية من منظمة
الصحة العاملية أو من البلدان األخرى التي توجد لديها هيئات رقابية أكرث تقدماً أو من الجهتني معاً ،كام قد
ترى االستعانة بالقرارات التنظيمية التي اتخذت يف البلدان األخرى ،فالسلطات يف بعض البلدان تنرش تقيي ًام
ات مخترصة ألس��باب رفض املوافقة عىل طلبات للمستحرضات الصيدلية،
موجزاً ألدوية محدّدة ،أو تفس�ير ٍ
«يف لبنان غري مطبقة»
عىل أن يصار إىل مراقبة:
معلومات عن كل املنتجات الصيدلية التي تعرض للبيع يف
إجراءات اإلخطار :وهذه تشمل الحصول عىل
ٍ
البلد ،وقد تختلف كمية املعلومات املطلوبة يف اإلخطار .فقد تكون يف البداية قارصة عىل اس��م املستحرض
تتوس��ع لتتط ّلب اإلخطار باألس�ماء غري املس��جلة امللكية للم��واد الفعالة
الصيديل واس��م املنتج ،ومن ثم ّ
والتكوين(مبا يف ذلك العنارص غري الفعالة) واألثر الدوايئ والتصنيف العالجي.
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إجراءات الترصيح  :وهذه يقصد بها التأكيد عىل الترصيح للمنتجات الصيدلية قبل تس��ويقها يف البالد،
وقد تختلف هذه اإلجراءات يف شدتها وكلها يجب دامئاً أن تشمل بعض عنارص التفتيش عىل أماكن اإلنتاج
والتأكد من نوعية املنتج «يف لبنان غري مطبقة».
إجراءات التس��جيل أو الرتخيص :وتش��مل تقيي ًام تفصيلياً للبيانات التي تقدّم تأكي��داً لألمان والفاعلية
والجودة للمس��تحرض الصيديل ،كام أنها تق ّرر دواعي االستعامل ،وتشمل تقيي ًام للمنتج الصيديل ولخطوات
اإلنتاج ومكانه.
ج .الكلفة والسعر

يجب األخذ بعني االعتبار النقاط التالية:
تكلف��ة اإلنتاج ،مبا يف ذلك إنتاج املواد الخام ،وتحضريها ،وتعبئتها ،وضامن الجودة والتس��ويق (الدعاية
املبارشة وغري املبارشة) واإلدارة العامة وعائد االستثامر «يف لبنان غري مطبقة».
تكلف��ة االكتش��اف ،والبحث والتطوير (مب��ا يف ذلك براءة االبت��كار والخربة املتخصص��ة) «يف لبنان غري
مطبقة».
تكلفة التوزيع ،مبا يف ذلك التخزين والنقل وترويج املبيعات وخدمات الزبائن واإلدارة العامة.
تكلف��ة الرصف ،وتش��مل النفقات التقنية واإلداري��ة ونفقات التخزين ونفقات أخ��رى متنوعة لخدمة
املستهلك.
تضاف نس��بة متفاوتة من الربح والرضائب إىل هذه التكاليف ،ويجب أن تؤخذ العوامل التالية يف االعتبار
عند تحديد أسعار األدوية:
ما إذا كانت املستحرضات الصيدلية النهائية مستوردة.
ما إذا كانت املستحرضات الصيدلية النهائية منتجة محلياً.
ما إذا كانت هناك مواد وسيطة أو خام تستورد من أجل تركيبها محلياً «يف لبنان غري مطبقة».
وهناك عامل هام عند النظر يف تحديد أسعار األدوية وهو االتجاه االجتامعي والسيايس للدولة والذي يؤثر
يف القرارات التي تتخذ يف خصوص ما إذا كانت الرقابة ينبغي أن تطبق عىل القطاع العام فقط أو تش��مل
القطاع الخاص أيضاً ،ويف بعض األحيان متارس الرقابة عىل األدوية األساسية فحسب.
د .لوائح وصف األدوية وصرفها في مختلف مستويات نظام الرعاية الصحية

يجب كجز ٍء من السياس��ة الدوائية الوطنية ،ولتحقيق هدف توفري الصحة للجميع بحلول سنة ألفني ،وضع
أو مراجعة الترشيعات والقواعد واللوائح والقوانني املهنية التي تتصل بوصف األدوية ورصفها .ويستوجب
اهتامم خ��اص إىل دور العاملني الصحيني يف
�ير من البلدان أن ُي َو َّجه
ٌ
تطبي��ق الرعاي��ة الصحية األولية يف كث ٍ
الريف عند وصف األدوية ورصفها.
والفج��وة املوجودة بني االحتياجات من القوى البرشية وتوفرها تجعل من الرضوري قبول قدر من املرونة
يف الترشيع والقوانني دون اإلخالل مبس��توى الرعاية الصحية أو بهدف االس��تخدام املأمون والرشيد لألدوية،
وقد تقدر بعض البلدان األدوية التي يس��مح بوصفها عىل مختلف مس��تويات نظام الرعاية الصحية ،طبقاً
لتو ّفر وكفاءة العاملني الصحيني.
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هـ .اختيار األدوية والمستحضرات الصيدلية

اعتامد املستحرضات الصيدلية:
مستحرض قبل املوافقة عىل عرضه للبيع.
يجب أن تتوافر عنارص األمان والجودة والفاعلية يف أي
ٍ
عدد األدوية:
فألسباب مختلفة ٌتحدّد
هناك آراء تؤيد تحديد عدد األدوية واملستحرضات الطبية ،وآراء أخرى تعارض ذلك،
ٍ
ُ
بعض الهيئات الرقابية ،ونظم التأمني الصحي ،واملستش��فيات عدد األدوية التي ميكن وصفها .غري إن اتخاذ
ق��رار بتحديد عدد املواد الفاعلة واملس��تحرضات الصيدلية يتط ّلب إيجاد ت��وازنٍ بني عدة أهداف ،وأحياناً
تكون بعض هذه األهداف متعارضة.
نظ��ام لتوفري األدوية يريض الحاجات الصحية للمجتمع ،ويس��تطيع يف الوقت
وأه��م هذه األهداف إيجاد
ٍ
نفس��ه أن يس��تجيب لالحتياجات الصحية للفرد ،ومهام كان مدى تحديد ع��دد األدوية ينبغي العمل عىل
احتياجات
توفري أي مستحرض صيديل معتمد حتى وإن كان مستبعداً من القامئة املحدّدة وذلك ملواجهة أي
ٍ
طبية استثنائية.
بنظام لتوفري الدواء بكمية
وسوف يتأثر عدد األدوية واملستحرضات الصيدلية املختارة بالحاجة إىل االحتفاظ ٍ
مناسبة ،وميكن التح ّكم فيها بالنسبة للموارد املالية والبرشية املطلوبة للرقابة واملتابعة بطريق ٍة فعالة.
اختيار األدوية األساسية :Essential Drugs
ً
ً
يشكل اختيار األدوية األساسية للوفاء بالحاجات الصحية للسكان جزءا مهام من السياسة الدوائية الوطنية.
ويحق��ق هذا االختيار أساس��اً رش��يداً ال لتوفري الدواء عىل املس��توى الوطني فحس��ب ،ب��ل لوضع وتوفري
االحتياجات من الدواء عىل مختلف املستويات يف نظام الرعاية الصحية أيضاً.
ويجب كخطو ٍة أوىل إيجاد أسلوب الختيار األدوية التي تضمها قامئة األدوية األساسية ،وغالباً ما تشكل لجنة
تشمل خرباء يف الطب ألرسيري والدوايئ والصيدلة والتمريض إذا أمكن ذلك .وباإلضافة إىل ذلك ،ونظراً ألن
نجاح أي سياس��ة دوائية وطنية يعتمد عىل تقبلها العام ،فإنه يجب وضع أس��اليب للتشاور مع الجامعات
املعنية مبن فيها ممثلو النقابات املهنية ،ومنتجو األدوية ومستوردوها.
ويجب أن تقوم عملية اختيار األدوية بواسطة الخرباء عىل انفراد .ويعتمد نوع وعدد األدوية األساسية عىل
الظروف التي سوف تستخدم فيها األدوية.
ولكن االختيار يجب أن يقوم عىل أساس فكرة األدوية األساسية وبوج ٍه خاص عىل املعايري التالية:
يجب أن يقوم اختيار األدوية عىل تقييامت الفائدة واألمان  Benefit/ Risk Ratioاملستقاة من تجارب
اس��ات وبائية أو كليه�ما .وإذا دعا الحال ،ميكن الرجوع إىل الس��لطات الرقابية التي
رسيريه منضبطة ودر
ٍ
ات مبنية عىل التجارب الرسيرية .وقد وضعت الدالئ��ل ملثل هذه التجارب يف تقري ٍر
اتخ��ذت بالفعل ق��رار ٍ
ملجموعة علمية مبنظمة الصحة العاملية.
يجب اختيار األدوية بأس�مائها الدولية غري املس��جلة امللكية العلمية وإذا لزم األمر ميكن تزويد واصفي
األدوية ويصار فيها اىل جدول األسامء غري املسجلة امللكية.
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يجب وضع اللوائح التي تضمن أن تفي املنتجات الصيدلية باملعايري القياسية للجودة مبا يف ذلك الثبات
وكذلك التوافر الحيوي.
 Quality-Stability & Bioavailabilityإذا لزم األمر ،ويجب أن يقدم املوردون اإلفادات الالزمة بالتزام
ال��دواء باملواصف��ات املطلوبة .وله��ذا أهمية خاصة حني ال تتوف��ر املوارد الوطنية للقي��ام بهذا النوع من
الرقابة.
ميثل الس��عر معياراً مه ًام يف االختيار ،وعند مقارنة أس��عار األدوية املختلفة يجب أن تؤخذ العنارص اآلتية
يف االعتبار:
تكلفة النظام العالجي وليس تكلفة الجرعات.
تكلفة العالج بالنسبة للوفر الذي يحدث ،عىل سبيل املثال بسبب تضاؤل الحاجة إىل الجراحة أو دخول
املستشفى.
املعادالت املختلفة لنجاح العالج نتيجة تحسني استجابة املريض.
خفض نسبة التلف نتيجة استخدام منتجات أكرث ثباتاً.
يجب أن تقرر الس��لطات الصحية املختصة مس��توى الرعاية ومؤهالت العامل�ين الصحيني الذين يت ّعني
مجموعات عالجية محدّدة .ويجب األخذ يف االعتبار أيضاً كفاءة هؤالء األفراد
عليهم وصف دواء أو أكرث يف
ٍ
وقدرتهم عىل التشخيص الصحيح .ففي حني قد تكون هناك يف بعض الحاالت حاجة إىل عامل صحيني تلقوا
تدريباً أعىل ،للقيام بالتش��خيص وبدء العالج ،يجب إدراك أن العاملني ذوي التدريب األقل قد يس��تطيعون
اإلرشاف عىل استكامل العالج.
اض معينة استخدام نوع معني من الدواء دون النوع اآلخر ،فعىل سبيل املثال فإن
قد يستلزم انتشار أمر ٍ
سوء التغذية أو مرض الكبد قد يغيرّ من امتصاص بعض األدوية أو توزعها أو إفرازها.
عن��د توافر أدوية عدة لنفس الغرض ،أو عندما يتس��اوى دواءان أو أكرث عالجياً ،يجب أن يكون الهدف
اختيار املستحرض الصيديل ونظام الجرعات الذي يحقق أفضل تفوق للفائدة عىل الخطر .ويجب تفضيل:
األدوية التي فحصت بإمعان.
األدوي��ة ذات حرائك دوائية مناس��بة ،مثل تلك الت��ي تزيد االلتزام أو تقل��ل الخطر يف مختلف حاالت
الفيزيولوجيا املرضية.
األدوي��ة واملنتج��ات الصيدلية ونظم الجرعات األكرث ثباتاً أو تلك التي توجد لها أماكن تخزين مناس��بة.
وباإلضافة إىل هذا ،يجب تفضيل األدوية واإلشكال الصيدلية التي لها إمكانيات تصنيع محيل موثوق بها.
بنسب ثابتة إال إذا توفر واحد أو أكرث من املعايري اآلتية:
ال تقبل األدوية املركبة
ٍ
 الحالة الرسيرية تربر استخدام أكرث من دوا ٍء واحد. الفائدة العالجية للمركب أكرب من مجموع أثر كل دواء عىل حدة. تكلفة املستحرض املركب أقل من مجموع تكلفة املستحرضات املنفردة. توفر أشكال مركبة كافية للسامح بضبط الجرعة تبعاً الحتياجات معظم السكان. تحسني االلتزام.يجب عدم إدخال أدوية جديدة يف قامئة األدوية األساسية إال إذا كانت ذات فائدة واضحة تفوق ما سبق
م��ن أدوية .فإذا ظهرت معلومات جديدة عن أدوية تش��ملها القامئ��ة بالفعل وأفادت بأنها مل تعد تحتفظ
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بالتوازن الجيد بني الفائدة والخطر ،فيجب إلغاؤها واالستعاضة عنها بأدوية أكرث أماناً .ويجب أن يؤخذ يف
االعتب��ار انه لعالج بعض الحاالت قد تفضل بعض أش��كال العالج غري الدوائية أو قد يفضل عدم إعطاء أي
عالج عىل اإلطالق.
ٍ
يجب تحديث قامئة األدوية األساس��ية مرة كل عامني ع�لى األقل ،أو قبل ذلك إذا لزم األمر .ورمبا كانت
هن��اك حاج��ة إىل املراجعة نظراً للتقدّم يف العالج الدوايئ ومن أجل تحقيق احتياجات املامرس��ة الطبية يف
ضوء الخربة الرسيرية ،ألنه بالرغم من صدور إقرار الئحة األدوية ا ألساسية يف لبنان يف العام  1992ثم تم
تحديثها يف العام  2002والتي تم وضعها باإلشرتاك مع الهيئات الصحية واملنظامت الدولية  290دواء أساسياً
تعالج األمراض األكرث شيوعا يف لبنان … فإن هذه الالئحة مل تطبق يف لبنان حتى تاريخه.

 .3أليات التنفيذ
تحلي��ل منفصل كمي وكيف��ي للموارد الصحية
إن أوىل خط��وات وضع سياس��ة دوائي��ة وطنية هي إعداد
ٍ
الوطنية .وهذا يشمل املوارد البرشية واملالية واملادية ،واملتطلبات الصحية للبالد إضاف ًة إىل املساعدات التي
قد تأيت نتيجة التعاون اإلقليمي والدويل ،وذلك وفقاً للرتتيب التايل:
أ .المستوى الوطني

مستويات الرعاية الصحية – األولوية والثانوية والثالثة الحكومية والخاصة.
القطاع��ات الصحية الفرعي��ة -الجامعات واملستش��فيات ،الجمعي��ات ومنتجو األدوية واملس��توردون
واملوزعون.
ال��وزارات والهيئات الحكومية – الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية والقانونية والترشيعية واملالية
والتخطيطية.
ب .المستوى الدولي

إن التعاون بني البلدان أو التعاون اإلقليمي هو أحد سبل االستخدام االمثل للموارد القليلة وبخاصة إلنتاج
أو الحصول عىل املستحرضات الصيدالنية أو كليهام.
ويجب الحصول عىل كل البيانات املتوفرة مثل:
حدوث وانتشار األمراض ،والبيانات السكانية.
االس��تخدام الحايل والسابق للمستحرضات النظامية ذات األسامء العلمية واملستحرضات التجارية ،مبا يف
ذلك استهالك ووصف الدواء.
اإلنفاق الصحي الحايل والسابق يف القطاع العام والخاص ويف القطاعات الصحية الفرعية الكربى.
الترشيعات واللوائح الدوائية القامئة ،وكذلك القوانني املهنية والقرارات.
مصادر املواد األولية الخام ومصادر املستحرضات الصيدالنية واملنتجون واملوزعون واملستوردون الوطنيون
واإلقليميون والدوليون.
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املوارد املالية والبرشية واملادية والتعليمية.
مناقش��ة البيانات مع كل الجهات املعنية مبن فيها النقابات املهنية والعاملون الصحيون ،واملس��تهلكون
وهيئ��ات التدري��س والجامعات ومنتج��و األدوية .ويجب بالتايل إي�لاء االعتبار الكام��ل الهتاممات وآراء
الجميع.

 .4آليات الرقابة والتقييم
يجب إنش��اء إدارة الرقابة الدوائية ،يحدد القانون واجباتها وسلطاتها ،و ّمتول يف بعض البلدان وظائف مثل
هذه اإلدارة أو السلطة الرقابية عن طريق فرض رسوم عىل تسجيل املستحرضات الصيدلية أو الرتخيص بها
والترصيح باملنش��آت ،ويجب أن تش��مل وظائفها نواحي التنظيم الرقايب مثل التقييم والتس��جيل أو إصدار
الرتاخيص واملراجعة والتجديد ومراقبة الجودة والتفتيش ،وتحديد قواعد املوافقة عىل التسويق وعىل نوع
ما يقدم من معلومات عن املستحرض الدوايئ ومراقبة محتوى هذه املعلومات.
ويجب أن ُيد ّرب العاملون فيها تدريباً كافياً وان تحدّد بجالء وظائفهم وسلطاتهم ،وأن يعهد إليهم مبسؤولية
التفتيش عىل املباين ،والعمليات والسجالت للتأكد من االلتزام بالقانون ،ويجب أن تكون إدارة الرقابة قادرة
إذا لزم األمر عىل االستعانة بخرباء من الخارج أو تشكيل لجان استشارية ملعالجة املسائل املتصلة باملوافقة
عىل األدوية والرقابة عليها ،عىل سبيل املثال.
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خالصة
ان املش��اكل املرتبطة مبامرسة الطبابة الخاصة عىل املس��توى العاملي ،تبعث عىل األسف بصورة خاصة ألن
الش��كل الس��ائد لها -وهو معالجة املريض الخارجي -ه��و جزء من خدمات الرعاي��ة الصحية األولية .وما
ينجم عنها من حاالت عدم املس��اواة يحول دون جعل خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية توزع تبعاً
لالحتياجات ،ومينح األغنياء امتيازات ال يعرفها الفقراء ،ويجعل للمدن أولوية عىل األرياف ،ويفضل العالج
عىل الوقاية ،كام أنه ،يف ميدان دراسة الطب ذاته ،يعطى التخصص أفضلية عىل املامرسة العامة .ويف وسعنا
إذن أن نكرر ما أنتهت إليه عام « 1981لجنة السياسات الصحية» املشرتكة بني اليونيسيف ومنظمة الصحة
العاملية حني قالت ...« :لقد أصبح للقطاع الخاص اآلن آثار سلبية عىل وضع الرعاية الصحية األولية موضع
التنفيذ».
فإذا وضعنا يف االعتبار كل ما تقدم ذكره من مشاكل ،فام الذي تستطيع أن تفعله البلدان التواقة إىل تحقيق
الصحة للجميع؟ هل س��يكون من صواب الرأي منع مامرسة الطبابة الخاصة واالكتفاء بقرس جميع األطباء
وغريهم من العاملني الصحيني عىل العمل يف خدمة الدولة؟ تلك هي السياس��ة التي أخذ بها مؤخراً بلدان
افريقيان ،وهي مل تس��فر بعد عن نتائج جلية ،ولكن أغلب الظن أن هذا النوع من االس�تراتيجيات ينتهي
بأن يهزم نفس��ه تلقائياً إذ ال بد له يف مس��اره من أن يبعث عىل نشوء سوق سوداء للرعاية الطبية الخاصة،
والتحدي األس��ايس الذي ميثله ش��عار «الصحة للجميع» يتمثل عمليا يف توفري خدمة عامة تبلغ من حس��ن
تلبيتها للمتطلبات الصحية درجة تجعل السوق الخاصة تختفي تدريجياً أو تتدىن إىل أبعاد ضئيلة جداً.
فم��ن املعل��وم ،كام ذكرنا أعاله ،أن هناك مبال��غ طائلة تنفق عل الصحة يف معظم البل��دان النامية ،مبالغ
تفوق بكثري ما تنفقه الحكومة عىل الصحة ،وهذا يعني أن األموال تنفق بالفعل ،ولكنها ال تنفق عىل نحو
منص��ف .وتحقيق اإلنصاف يتطلب سياس��ة رضيبي��ة منصفة وفعالة .وهذا كان بالفع��ل ،وال يزال ،جوهر
االسرتاتجية التي أخذت بها بلدان صناعية مثل السويد وكندا واململكة املتحدة ونيوزيلندا ،حيث أسفر قيام
الدولة بالتمويل عن ضامن توفري الخدمات الصحية األساس��ية ل��كل فرد تقريباً .كذلك كان هذا  ،وال يزال،
االسرتاتيجية التي طبقت يف رسي النكا وكوبا وكوستاريكا وماليزيا ،حيث استطاعت ضخامة التمويل باملوارد
العامة تحقيق تغطية بالخدمات الصحية أفضل بكثري منها يف معظم البلدان النامية.
إن اإلبق��اء ع�لى قطاع خ��اص صغري يف جميع البلدان ميك��ن أن ميثل «صامم أمان» للح��ؤول دون متاعب
سياس��ية قد تثريها أقلية ضئيلة من الناس ال تك��ون راضية عن الخدمات العامة .فقيام قدر زهيد جداً من
الالمساواة رمبا كان مثناً معقوالً يجب دفعه ضامناً لالستقرار السيايس يف النظام الصحي.
ولك��ن تحقي��ق مطلب توفري الصحة للجميع يعن��ي بالرضورة أن تكون األكرثية العظمى من س��كان البلد
ق��ادرة ،مبلء الحق ،ع�لى الوصول إىل الخدمات الصحية الرضورية .وهذا يعن��ي بالرضورة أن يكون متويله
اجتامعياً ،ال فردياً.
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وأخ�يراً ،ال ب��د من القول ،بأن تحقي��ق حلم الحـق يف الصحـة للجميع يف لبن��ان ،يتطلـب حت ًام توافر مناخ
سيايس إصالحي ومسؤول وإرادة وطنية تحايك إنسانية اإلنسان خارج اإلحتسابات السياسيـة الضيقة...
إضافة إىل إس��تنهاض ثقافة إجتامعية تعي معنى املواطنية وحقوقها ,وكيفيـة مامرسة دميوقراطية املساءلة
واملحاسبة حامية لحقوقها...
إنه إمتحان وطني بإمتياز وقد آن األوان أن نواجهه.
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