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جورج يونان *
ـال ســابــق ف ــي «األخـ ـب ــار» ( 11تـ ّـمــوز
ف ــي م ـق ـ ٍ
 ،)2017ق ـ ـ ّـدم ـ ـ ُـت ع ــرض ــا س ــريـ ـع ــا ل ـل ـع ـنــا ٌيــة
الصحية في لبنان باملقارنة بما هو معروف
ٌ
ُ
وذكرت
ومقبول في املجتمع الطبي العاملي،
إمكانيات طبية هائلة َفــي الجسم
أن هناك
ٍ
ّ
ال ـط ـبــي ال ـل ـب ـنــانــي ،ل ـك ــن ال ـ ٌع ـن ــاي ــة الـصـحـيــة
َّ
ُمفتتة ،وليس هناك تنسيق بني املشتركني
في توفيرها من دولة ،ومستشفيات ،وأطباء،
وقـطــاع تمريض .وعــدم توفر هــذا التنسيق
ـدر ض ـحــايــاه اث ـن ــان :امل ــواط ــن،
يـ ــؤدي إل ــى هـ ـ ٍ
ـض وقـ ـ ٌـت طــويــل
ـ
م
ـ
ي
ـم
ـ
ل
و
ـة.
ـ
ل
وم ـيــزان ـيــة ال ــدو
ِ
بـعــد نـشــر امل ـقــال حـتــى أعـلـنــت وزارة الـعــدل
األمـيــركـيــة مــاحـقــة  412شخصًا مــن أطـبــاء
وممرضات وموظفني فــي اإلدارة الصحية،
وف ــي حـقــل الـتــأمــن الـصـحــي ،بسبب عملية
فساد وتزوير ورشوة َّكل ْ
فت خزينة الضمان
االجتماعي  1.3بليون دوالر .لقد كان القطاع
ِّ ُ
الصحي في لبنان ،منذ عشر سنوات ،يشكل
 %12من الدخل القومي .هــذه النسبة تــزداد
ّ
ٌ
معهود في كل أنحاء
مع مرور الوقت ـ وهذا
ُال ـعــا َلــم ـ بـسـبــب ت ـطــور الـتـكـنــولــوجـيــا الـتــي
أسـ ِـرف في استخدامها ،األمــر الــذي أدى إلى
وبسبب
زيــادة الهدر في ّالعناية الصحية،
ً
املسنني الذين هم ُ
أكثر ُعرضة
زيــادة نسبة
لألمراض املزمنة.
فما هو السبيل إذًا لتأهيل العناية الصحية
ٌ
عبء على
في لبنان ،ولوقف الهدر الذي هو
الدولة وعلى املواطن؟
هـنــاك شيئان ال بــد مــن امل ــرور بهما ،وهما:
أن ـ ــواع ال ـع ـنــايــة ال ـص ـح ـيــة ،وأبـ ـع ــاد الـعـنــايــة
الصحية.

ً
¶ أوال ،أنواع العناية الصحية .العناية
الصحية اليوم تأخذ شكلين:

 -1الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــب ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي Population
التشخيص السريع
 ،Managementومجاله ُ ُ
وامل ـع ــال ـج ــة ال ـســري ـعــة وال ــك ــف ــؤة وال ــوق ــاي ــة
الالزمة ألمراض القلب والشرايني ،وأمراض
الـ ــرئ ـ ـتـ ــن املـ ــزم ـ ـنـ ــة ،وأم ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـسـ ــرطـ ــان،
وأمــراض املفاصل املزمنة ،وأمــراض الــرأس
والجهاز العصبي؛ ويدخل فيها أيضًا طب
األطـ ـف ــال ،وخ ـصــوصــا ال ـع ـنــايــة ب ــال ــوالدات
الجديدة.
ه ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوع م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــايـ ـ ــة يـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــه
االخـتـصــاصـيــون فـ َـي كــل ف ــرع ،يـحـتــاج إلــى
َّ
زي ـ ـ ــارات دوريـ ـ ــة ُمـ ــقـ ـ َّـررة وم ـنــظ ـمــة مـسـبـقــا.
ـوع مــن هــذه
وه ـنــاك مقاييس عــاملـيــة لـكــل ن ـ
األمراضُ ،يل ُّم بها الجهاز الطبيٍ ،وال ّ
سيما
ِ
القيادي فيه.
 -2التطبيب اإلف ــرادي ،وهــو تطبيب سريع
يـلـبــي ال ـحــاجــات الـســريـعــة ال ـتــي ُال تتطلب
م ــوع ـدًا ،وال ـتــي تقتضيها ع ـ ــوارض وقتية
وب ـس ـي ـطــة ك ــارتـ ـف ــاع الـ ـ ـح ـ ــرارة ،واألوجـ ـ ـ ــاع،
والـسـعــال الـحــاد ،ونــزيــف األن ــف ،واإلسـهــال
َ
وغـيــرهــا ...هــذا الـنــوع مــن الـعــوارض ُيعالج
ف ــي ع ـ ـيـ ــادات وم ـس ـت ــوص ـف ــات خ ــاص ــة ،وال
ً
يحتاج عــادة إلى تحاليل مخبرية واسعة،
وال إل ــى تـظـلـيــل ،م ـح ــوري أو مغناطيسي
َّ
أو ن ــووي .واملــولــج بهذا الـنــوع مــن العناية
مفروض فيه أن يكون سهل املنال؛ وبسبب
ذلك ،هناك زحمة في طلبه .وأغلب املرضى
هــم فــي عمر الـشـبــاب ،وال يـعــانــون أمــراضــا
مزمنة؛ ال ،بــل هــم كــانــوا قبل هــذا الـعــارض
في صحة جيدة.

¶ ثانيًا ،أبعاد العناية الصحية:
إن مــؤسـســة ال ـطــب Institute of Medicine
َّ
ّ
ِّ ُ
ـات لـعـنــايــة
ـاد أو م ـت ـطــل ـبـ
تـ ـح ــدد س ــت ــة أبـ ـع ـ ٍ
ٍ َّ
صحية جيدة ،ال بل ممتازة .هذه املتطلبات
هي:
 -1سالمة املريض:
ِّ
قرار عالجي:
لسالمة املريض األولوية في كل ٍ
بمعنى أن أي عالج يوصف للمريض يجب
أال يسبب أضــرارًا إضافية أخرى في حالته
الـصـحـيــة .واألط ـب ــاء ال ـعــرب ،فــي تاريخهم،
َ
راع ـ ــوا ه ــذا امل ـب ـ َّـدأ ف ــي مـمــارسـتـهــم الـعـنــايــة
ُ
ُ
الـصـحـيــة ،وحـ ــذروا مــن تـجــاهـ ِـلــه .ي ــروى أن
الخليفة العباسي املتوكل أحضر الطبيب
َ
ُح ــن ــن ب ــن إسـ ـح ــاق إل ـ ــى بـ ـغ ــداد ح ــن ذاع
ُ
َّ
صـيــتــه ،وأقـطــع لــه بــوفــر .ويـقــال إن املتوكل
طبيبه ،فقال له« :أريد أن تصف
أراد امتحان
ِ
َ
ً
دواء يـقـتــل ع ــدوًا نــريــد ق ـتــلـ ُـه» ،فــأجــابــه
لـُـيَ
ُ
َ
تعلمت غـيــر ِّاألدوي ــة النافعة».
ـا
ـ
م
«
ـن:
ـ
ـن
حـ
ُ
ً
ً
وحــاول الخليفة ،تــارة ُي َرغ ُبه ،وتــارة أخرى
يـهـ ِّـد ُده .فكان جــواب حنني« :وأمــا الصناعة

ٌ
أبناء
لنفع
(صناعة الطب) فإنها موضوعة
ِ
ِ
ٌ
الجنس ،ومـقـصــورة على معالجتهم .ومع
َ
رقاب األطباء عهد مؤكد
هذا ،فقد ُجعل في
ِ
َ
َّ
ً َّ ً
يمان مغلظة أن ال يعطوا دواء قتاال ألحد»
بأ
ٍ
ُ
«مختصر الدول»).
( إبن القفطي:
ّ -2
فعالية العناية الصحية والجدوى منها:
الـعـنــايــة الـصـحـيــة يـجــب أن ت ـكــون مجدية
َّ
َّ
املرجوة.
بالنتائج
وفعالة وآيلة إلى أن تأتي
ِ
ُ
ُ
وعـلــى هــذا األس ــاس يتركز الـجـهــد والعقل
واملـ ـ ُ
ـوارد ملعالجة أولـئــك الــذيــن قــد يفيدهم
َ
املوصوف .أما الذين يشكون مرضًا
العالج
ُ
ً
ُ
بالشفاء،
العلم بأن ال أمل لهم
ُعضاال يعرف
ِ
َ
ُ
توفير الراحة
ينحصر في
يجب أن
فالجهد
ِ
وتخفيف اآلالم عـنـهــم ،ال فــي اإلسـ ــراف في
وصــف األدوي ــة غير املجدية والجنوح إلى
املحاوالت العقيمة بال طائل .ولهذا َ
عمدت
املــؤس ـســات الـصـحـيــة واإلدارات املـســؤولــة
عن العناية الصحية ،بالتعاون مع شركات
الضمان الصحي ،إلى إنشاء عيادات صحية
تـهـتــم ب ـهــؤالء املــرضــى وبـعــائــاتـهــم لتوفر
ل ـهــم ال ــراح ــة ال ـج ـســديــة وال ـن ـف ـس ـيــة وحـتــى
الروحية ،وتحت اإلشــراف الطبي املناسب.
هــذه املــؤسـســات تـضـ ُّـم أط ـبـ َ
ـاء ،ومـمــرضــات،
الرعاية
ومساعدين مختصني ،وخبراء في
َ
َ
االجتماعية ،ورجال دين ،ومتطوعني عانوا
حاالت مشابهة .ومن هذه العيادات:
من قبل
ٍ
الـعـيــادة املـسـكـنــة  Palliative careوعـيــادة
االنزواء .Hospice Care
 -3عـ ــدم اإلسـ ـ ـ ــراف ف ــي اس ـت ـع ـمــال األدوات
واآلالت الـطـبـيــة الـتـشـخـيـصـيــة ،وال ـحــرص
ع ـل ــى املـ ـ ــؤن واملـ ـ ـ ـ ــوارد ،وعـ ـ ــدم هـ ــدر ال ـطــاقــة
 ،Efficiencyب ــل الـتـصـمـيــم ع ـلــى امل ـمــارســة
ّ
ال ـش ــف ــاف ــة ،وال ـس ــرع ــة ف ــي اإلنـ ـج ــاز امل ـه ـنـ ّـي،
وب ــأق ــل ك ـل ـف ــةٍ م ـم ـك ـنــة ،ت ـج ـن ـبــا ل ـه ــدر امل ــؤن
الطبية ،ومنعًا مــن توظيف الجهد الطبي
َّ
في عالج ال طائل منه .ومن املسلمات التي
ً
يؤمن بها املجتمع األميركي ،مثال ،والتي
ســاهـمــت فــي اس ـت ـقــراره ،وت ــوازن ــه وتـقــدمــه،
أن اإلل ـح ــاح فــي األحـ ــوال ال ـطــارئــة يقتضي
تـكـثـيــف ال ـع ـمــل واإلج ـ ـ ــادة ف ـي ــه ،ب ــأق ــل كلفة
مـمـكـنــة ،وف ــي أق ـصــر وق ــت م ـم ـكــن .وهـ ــذا ال
يتحقق إال بتقريب عمليات اإلنتاج بعضها
م ــن بـ ـع ــض ،ال ب ــل ت ــوح ـي ــده ــا .ب ـم ـع ـنــى أن
َّ
الـتـجــربــة املـجـتـمـعـيــة ت ــؤدي إل ــى مـســلـمــات
تكون
فــي املنهج والعمل يقبلها الـكــل ،وال ْ ُ
عــرضــة ل ـ ــآراء الـشـخـصـيــة؛ وال ـه ــدف خــلــق
معايير للمجتمع الطبي ()standardization
توفر الــوقــت واملـجـهــود .وفــي الــوقــت نفسه،
ّ
تؤمن عملية التعليم والتثقيف بنقل هذه
َّ
املعايير واملسلمات من جيل الى جيل.
 -4توقيت العالج وعدم التأخر في إعطائه
للمريض :Timely treatment
إن تشخيص املــرض يجب أن يتبعه عـ ٌ
ـاج
ُّ
َ
التأخير في
تأجيل أو تلكؤ ألن
آنـ ٌّـي بــدون
ٍ
املعالجة قد يؤدي إلى مضاعفات في حالة
َّ
الصحية ،وإلــى زي ــادة الكلفة على
املــريــض
امل ــري ــض وع ـلــى ال ــدول ــة ،ال ملـعــالـجــة امل ــرض
ف ـح ـس ــب ،بـ ــل مل ـع ــال ـج ــة املـ ـض ــاعـ ـف ــات ال ـتــي
ُّ
ْ
حصلت نتيجة املماطلة والتلكؤ.
َّ
 -5ال ـت ـكــافــؤ ف ــي مـعــامـلــة امل ــرض ــى؛ ذل ــك أن
م ـس ـت ــوى ال ـع ـن ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة ي ـج ــب أن ال
مريض إلى آخر بسبب العرق،
يتفاوت من
ٍ
أوالدين ،أواملركز االجتماعي – االقتصادي،
أو الجنس من حيث هو ٌ
ذكر أو أنثى.
ُ
ـالــج أن يضع خـيــارات ورغبات
 -6على املـعـ ِ
ِّ
املــريــض وعــائـلـ ِـتــه ف ــوق ك ـ َـل اعـتـبــار ،ويجب
ُ
احترامها .وإن االستخفاف بها يــؤدي إلى
عــدم الـثـقــة ،وإل ــى هــواجــس وشـكــوك ليست
فـ ــي م ـص ـل ـحــة امل ـ ــري ـ ــض ،وال فـ ــي مـصـلـحــة
املعالج ،وال في مصلحة املؤسسة
الطبيب ُ ِ
عال ِجة .وقد يؤدي باملريض إلى
الصحية امل
ِ
ّ
ُ َ
رفض املعال َجة ،وإلى اتخاذ قــرارات حمقاء
ُّ
وتضر بصحته.
تؤخر عالجه
ُ
ُ
ٌّ
املطروح :أي من هذه األبعاد الستة
والسؤال
َّ
ُمت َب ٌع ال في لبنان فقط ،بل في العالم العربي
كله؟
ُ
ُ
املدير العام لوزارة الصحة في لبنان،
يقول
ّ
الدكتور وليد عمار ،إن هناك إلحاحًا شديدًا
إلص ـ ـ ــاح الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـح ــي ل ـج ـع ـلــه أك ـ ُثــر
ً
َّ
وأكثر مـســاواة وتكافؤًا
فعالية وأقــل كلفةِّ َ ،
بني مريض وآخــر بغض النظرعن الجنس
والـ ـ ِـعـ ــرق والـ ــديـ ــن واملـ ـسـ ـت ــوى االج ـت ـمــاعــي
ـ االقـ ـتـ ـص ــادي .ول ـب ـن ــان ه ــو أول دول ـ ــة في
املنطقة شعر بهذه الحاجة ،وخطط لعملية
ّ
إص ــاح ج ــذري لـلـقـطــاع ال ـص ـحــي .إن كلفة
وقت
العناية الصحية في لبنان وصلت ،في ٍ
مــن األوق ــات ،إلــى أكـثــر مــن  %12مــن الدخل

ُ
يوجد فيها فائض (مروان طحطح)
أفرطت الحكومات اللبنانية في ترخيص المستشفيات في مناطق

ٌ
القوميٌ ،
قسم ٌ
وقسم
كبير منه تكاليف أدوية
ٌ
املواطن لعدم توفر
كبير منه يقع على عاتق
ُ
ُ
ال ـض ـمــان ال ـص ـحــي الـ ــذي ت ـع ــرض ــه شــركــات
الـ ـضـ ـم ــان ال ـص ـح ــي الـ ـتـ ـج ــاري ــة امل ـس ـت ـق ـلــة.
واملحسوبيات السياسية تلعب دورًا كبيرًا
في زيادة الهدر في مجال الرعاية الصحية
بسبب الـفــوضــى فــي انـتـشــار املستشفيات
الصغيرة .فأصحاب املستشفيات ُيصرون
على فتحها في األماكن ذات الدخل العالي
كبيروت وطــرابـلــس طمعًا بالربح العالي،
ُ
تفتقر األماكن النائية والفقيرة إلى
بينما
هذه املؤسسات الصحية .والعناية الصحية
في املستشفيات الخاصة ،من حيث الجودة،
هي ،في رأي املدير العام لوزارة الصحة ،غير
متكافئة ،وتختلف باختالف وضع املريض:
ٌّ
أغني هو أم فقير؛ األمر الذي يخالف البعد
رقم ( )3لألكاديمية الطبية.
في عام َّ 1994
قدم البنك الدولي منحة لوزارة
الصحة اللبنانية لتأهيل القطاع الصحي
ُ
بـحـيــث ت ـح ـص ـ ُـر رخـ ــص ف ـتــح مـسـتـشـفـيــات
ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق املـ ـحـ ـت ــاج ــة .إال أن
الحكومات اللبنانية أفــرطــت فــي ترخيص
كـثـيـ ٍـر مــن املـسـتـشـفـيــات فــي مـنــاطــق يــوجـ ُـد
فيها فائض من هــذه املؤسسات الصحية؛
وأكثرها كان في مدينة بيروت وضواحيها.
وزي ــادة الـهــدر أيضًا ظهرت فــي تكاثر عدد
األطباء املرخص لهم بمزاولة مهنة الطب،

عملية جمع المعلومات
وتخزينها وتحليلها
هي الجرس الطنان
اليوم حول العالم

وفي تدني كفاءات األطباء الجدد املتقدمني
ّ
لـفـحــص الـكــولــوكـيــوم .ذل ــك أن كـثـيــريــن من
َ
املتقدمني تـخــرجــوا مــن مـعــاهــد فــي أوروب ــا
الشرقية هــي دون املستوى املـطـلــوب ،وهم
ال يتقنون الـلـغــات الـفــرنـسـيــة واإلنـكـلـيــزيــة
واألملانية ،ما يجعل تطبيق البروتوكوالت
املعنية بجودة العناية الصحية أمرًا صعبًا.
ســألـ ُـت زميلي على مقاعد ال ــدراس ــة ،نقيب
األطـ ـب ــاء ال ـس ــاب ــق ف ــي بـ ـي ــروت ،ع ــن ج ــدوى
انتشار املستشفيات الصغيرة في بيروت،
فـ ـق ــال« :ال ُج ـ ــدوى م ـن ـهــا .وأغـ ـل ــب الــرخــص
ضغوط سياسية
املمنوحة أعطيت بسبب
ٍ
ـرض تـجــاري .هــذه الضغوط
وطائفية ،ولـغـ ٍ
السياسية والطائفية نــراهــا أيضًا قــد َّأدت
إلى الترخيص ألطباء ال يملكون الكفاءات
الـعـلـمـيــة ال ــازم ــة مل ـمــارســة ال ـع ـمــل الـطـبــي.
ٌ
فهناك إفراط في منح اإلجازات الطبية :فمن
طبيب واحــد لكل  1000مواطن لبناني عام

ٌ
طبيب لكل
 ،1998أصبح لنا اآلن (عام )2013
 200مــواطــن لـبـنــانــي .ه ــذا فــي الــوقــت الــذي
ُ
تفتقر فيه املستشفيات الى اليد الكفؤة في
قطاع التمريض .ففي عــام  1997كــان هناك
ِّ
ممرضة واحــدة لكل  1600مــواطــن لبناني،
ُ
املمرضات خــارج لبنان بنسبة1( :
وهجرة
ِ
التمريض)
من كل  5متخرجات من مدرسةِ
ُ
يـشـكــل نــزيـفــا ف ــي ال ـق ـ َطــاع الـتـمــريـضــي ،ث ـ َّـم
ُ ِّ
َ
ليس هناك سياسة تنظ ُم قطاع التمريض.
 %50من األطباء في بيروت ،بحسب نقابة
ّ
يتعدى دخلهم ّالـ1000
األطباء في بيروت ،ال
دوالر ش ـه ــري ــا .وب ـس ـبــب هـ ــذا ال ـت ــدن ــي فــي
ِّ
الدخل ،الذي يول ُد الفاقة عند هؤالء األطباء،
تـنـتـشـ ُـر الـتـحــويـ ُـات عـلــى مـخـتـبــرات تدفع
فحوصات
عمولة لألطباء امل َح ِّولني من أجل
ٍ
قد تكون ضرورية ،وقد ال تكون؛ األمر الذي
يؤدي إلى زيادة في الهدر ،الهدر الذي ُ
تقع
معظم كلفته على كاهل املريض».
أم ــام الــوضــع الـسـيــاســي الـقــائــم والـتـجــاذب
الـطــائـفــي املـسـتـمــر ،يعتقد امل ـســؤولــون في
وزارة الصحة أن عملية اإلص ــاح الجذري
تـبــدو صـعـبــة .ول ـكــن ،وكـمــا قـيــل ،ف ــإن رحلة
األلــف ميل تبدأ بخطوة .هــذه الخطوة ،في
ّ
رأيـ ُـي ـ ومــن أجــل اتخاذ الـقــرارات الجذرية ـ
تبدأ بجمع املعلومات.

جمع المعلومات
عملية جمع املعلومات وتخزينها وتحليلها
ه ــي ال ـج ــرس ال ـط ـنــان ال ـي ــوم ف ــي ك ــل حــركــة
ح ــول الـعــالــم .BUZZWORD :وه ــي أســاس
استراتيجية العمل لكل دول العالم ،ولكل
مؤسسات العمل ،سـ ٌ
ـواء أكانت حكومية أم
شركات خاصة ،وذلك لضرورات اقتصادية
وت ــرب ــوي ــة وث ـق ــاف ـي ــة وع ـس ـك ــري ــة وص ـح ـيــة،
َّ
وحـتــى سياسية .ال ـيــوم ،وك ــل ي ــوم ،تعتمد
قرارات الدول واملؤسسات اعتمادًا كليًا على
املـعـلــومــات ال ـتــي تـجـمـعـهــا ،وال ـتــي هــي في
ٌ
حوزتهاّ .
ثمة دول تتصارع بشراسة لجمع
ّ
مـعـلــومــات ،بعضها عــن بـعــض .وك ــل فريق
ري ــاض ــي يـبـنــي اسـتــراتـيـجـيـتــه الـهـجــومـيــة
والدفاعية ً
بناء على املعلومات التي ُج ِم َع ْت
عن الفريق املضاد واملجابه لــه .والـحــروبُ،
ُ ِ
ُ
على بشاعتها ،ال تـخــاض إال اعتمادًا على
املعلومات املتجمعة عن نقاط ضعف العدو
ونـ ـق ــاط ق ــوت ــه .ف ـع ـم ـل ـيــة ج ـم ــع امل ـع ـلــومــات
أصبحت من املسلمات في األوساط العاملية.
وهــي ال تقتصر على مفهومها اإلحصائي
تنتهي ،مع كل َ املؤسسات ،بما
فقط ،إذ إنها
ُ
ّ
يسمى بالتقرير امل َج ْد َول لألداء Dashboards
ّ
الذي يمد العاملني في املؤسسة بمعلومات
لون من
عن مستوى األداء وتصنيفه تحت
األلــوان األربعة اآلتية :األحمر وهو ٍ ّ
السيئ،
واألص ـ ـفـ ــر وه ـ ــو ت ـح ــت امل ـ ـعـ ــدل ،واألخـ ـض ــر
وهو فوق املعدل ،واألزرق وهو املمتاز ،أي
 .%100وهناك حـ ٌّـد أدنــى وحـ ٌّـد أعلى يعرفه
ال ـع ــام ـل ــون ف ــي امل ــؤس ـس ــة .وب ـل ـم ـحــة بـصــر،
يمكنهم أن ُيـمـ ّـيــزوا ذا األداء الـسـ ّـيــئ ،الــذي
يجب معالجته ،من ذي األداء املمتاز ،الذي
سيحتفى به ُ
ُ
ويحتذى.

