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الطبيب والمريض :عالقة «غير صحـي
الطب واإلنسانية
بات من السذاجة بمكان الربط بني مهنة
ّ
كصفة إجبارية .ففي السنوات األخ��ي��رة تحول املريض
إلى مادة دسمة لالحتيال عليه من األطباء واملستشفيات
وشركات التأمني على حد سواء .الجميع يتحينون الفرصة

القتناص الربح .فاألطباء يتقربون من مراقبي شركات التأمني
لضمان عدم عرقلة تجاوزاتهم ،فيما تستثمر الشركات أي
ثغرة لألطباء لتبعد عنهم صرف املال .أما املرضى ،فباتوا ال
يثقون بـ «الطبيب الشاطر» ،بل يفضلون استشارة أطباء كثر

دليلك الى أطباء
دون الحدود
ربى أبو عمّو
ٌ
كثيرة ه��ي ش��ك��اوى امل��واط��ن�ين .تكاد
ُ
تطال مختلف القطاعات الخدماتية
األس��اس��ي��ة .ل��ل��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي نصيبه
أي��ض��ًا م���ن ال��ش��ك��اوى غ��ي��ر ال��رس��م��ي��ة
امل���رت���ب���ط���ة ب����ت����ج����اوزات واح���ت���ي���االت
بعض أعضائها الساعني إلى كسب
م���ا أم��ك��ن م���ن امل�����ال .ال��ط��ري��ق��ة سهلة،
ت���ع���ت���م���د ع����ل����ى اس�����ت�����غ��ل��ال امل����ري����ض
واالس����ت����ف����ادة م���ن ش���رك���ات ال��ت��أم�ين،
التي تستغل بدورها املريض ،ليكون
األخير الحلقة األضعف في مبارزة
ّ
غير شريفة ب�ين األط����راف املتحكمة
الساعية إلى مضاعفة أرباحها.
القصص كثيرة ،تفوق قدرة اإلنسان
ع���ل���ى ال����ت����ص����دي����ق ،ال��������ذي ي��س��ت��س��ل��م
أحيانًا إلى «سذاجة» في الربط بني
الطبيب واإلنسانية كصفة إجبارية.
حكايا ال يرويها املواطنون وحدهم،
ب��ل أي��ض��ًا طبيبة م��راق��ب��ة ف��ي إح��دى
شركات التأمني رفضت الكشف عن
اس���م���ه���ا ،ك���ان���ت ت���ج���ول ي���وم���ي���ًا ع��ل��ى
املستشفيات املتعاقدة م��ع شركتها
قبل أن تستقيل (ألسباب شخصية).
ُ
تصطدم مع األطباء ،تعرقل عملهم،
ُ
وت����س ّ
����ج����ل ال�����ت�����ج�����اوزات .ف���امل���ري���ض،
بحسب تجربتها ،ت��ح��ول إل���ى م��ادة
دسمة أم��ام الطبيب لالحتيال عليه

«توقف
في القلب»
تلفت الطبيبة املراقبة في إحدى
ش��رك��ات ال �ت��أم�ين إل ��ى التعتيم
على حاالت الوفاة التي تحصل
نتيجة أخ�ط��اء طبية .وبحسب
تجربتها ،غالبًا ما يكتب األطباء
ف��ي تقاريرهم لتفسير ال��وف��اة:
«توقف في القلب» .وتشير إلى
لجوء بعض األطباء أحيانًا إلى
«قتل املريض عمدًا» ،بعد وفاته
دماغيًا ،لالستفادة من أعضائه
ال�ت��ي ي�ك��ون ق��د ق��رر وه�ب�ه��ا ،أو
يقنع هؤالء األطباء األهل بوهب
األع �ض��اء ،فيشترونها بمبالغ
زه� �ي ��دة وي� �ت ��اج ��رون ب �ه��ا .لكن
ل��م نسمع ورود ش�ك��اوى حول
حدوث أمور مماثلة.

م��ن خ�لال ش��رك��ات ال��ت��أم�ين ،م��ن دون
أن تكون األخيرة بريئة تمامًا.
ل����م ي���ع���د امل����ري����ض ي���ث���ق ب��ـ«ال��ط��ب��ي��ب
ال������ش������اط������ر» إط���ل���اق�������ًا .ب��������ات ي��ف��ض��ل
اس����ت����ش����ارة ك���ث���ر ح���ت���ى ف�����ي األم������ور
ال��ب��س��ي��ط��ة ،وخ���ص���وص���ًا أن�����ه ي��ش��ع��ر
أح���ي���ان���ًا ب��اس��ت��س��ه��ال ال��ت��ش��خ��ي��ص،
وإص��������������رار ال����ب����ع����ض ع����ل����ى اق����ن����اع����ه
ب���وج���وب إج�����راء ع��م��ل��ي��ة غ��ي��ر الزم����ة،
رغ�����م أن ن��ق��ي��ب األط����ب����اء ش�����رف أب���و
ش�������رف ي����ع����زو األم��������ر إل�������ى اخ����ت��ل�اف
امل��دارس الطبية .حتى أن طاقم احد
املستشفيات امل��ع��روف��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ال
ي��م��ل م��ن ت��ن��اق��ل ح��ك��اي��ا طبيب يكثر
م��ن إج���راء العمليات ليغرق زوجته
بالهدايا!
ل��دى امل��راق��ب��ة الكثير لتقوله .تشرح
العالقة التجارية القائمة بني بعض
ش��رك��ات ال��ت��أم�ين واألط��ب��اء ،املتمثلة
بمنح األول����ى نسبة م��ال��ي��ة لألطباء
ل���دى اس��ت��ق��ب��ال��ه��م ع����ددًا متفقًا عليه
ٌ
م���ن امل���رض���ى .م���ث���ال ي��ف��س��ر مصلحة
م��ش��ت��رك��ة «ش��رع��ي��ة» ب�ي�ن ال��ج��ان��ب�ين.
ل���ك���ن ب���ع���ض األط����ب����اء ي���ل���ج���أون إل���ى
أس��ال��ي��ب أخ����رى ل���زي���ادة م��داخ��ي��ل��ه��م،
م�����ث�����ل خ������دم������ة ت����غ����ط����ي����ة ال����ف����ح����وص
ال��س��ري��ري��ة « .»outف���إذا ك���ان الطبيب
ع�����ل�����ى م�����ع�����رف�����ة ب������امل������ري������ض ،ت����ق����ول
امل���راق���ب���ة ،ف��ق��د ي��ط��ل��ب م��ن��ه بوليصة
ت���أم���ي���ن���ه ل���ت���م���ري���ره���ا ع���ل���ى ال���ج���ه���از
الخاص بالشركة لتسجيل معاينة
ل���م ت��ح��ص��ل .ت���ش ّ���ك ش���رك���ات ال��ت��أم�ين
أح��ي��ان��ًا بالطبيب ،وخ��ص��وص��ًا حني
ُت ّ
مرر بوليصة مريض واح��د مرتني
أو أك���ث���ر ف���ي ال���ش���ه���ر ،ف���ت���واف���ق على
تغطية الزيارة األولى فقط .لكن رغم
خسارتها املادية ،يبدو أن الشركات
ت���ق ّ���س���م األط�����ب�����اء إل�����ى ف����ئ����ات؛ ف����ذوو
ال���درج���ة األول�����ى أو األك���ث���ر ش��ه��رة ال
يشملهم هذا االلغاء!
ت���ح���ت���ل ه�������ذه االح�����ت�����ي�����االت امل���رت���ب���ة
األس���خ���ف ،ب��ح��س��ب امل���راق���ب���ة .ف��اآلت��ي
أعظم .تتذكر مريضًا صادفته خالل
ت���ج���وال���ه���ا ع���ل���ى امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ك���ان
يعاني التهابًا في األمعاء ويحتاج
إل���ى أدوي����ة رخ��ي��ص��ة ،ف��رف��ع الطبيب
ً
ت��ق��ري��ره إل���ى ش��رك��ة ال��ت��أم�ين ،م��ب��دال
تشخيصه ب��ال��ت��ه��اب ف���ي «ال���زائ���دة»
ألن كلفة عالج األخيرة مرتفعة.
وت��ش��ي��ر امل���راق���ب���ة إل����ى أن امل��واط��ن�ين
ال����ذي����ن ي��ت��م��ت��ع��ون ب���ت���أم�ي�ن ال���درج���ة
األول����������ى ب����م����أم����ن ع�����ن ال�����ت�����ج�����اوزات،
وذل������ك ب��س��ب��ب امل���ب���ل���غ ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي
يجب عليهم دف��ع��ه سنويًا (ح��وال��ي
س���ت���ة آالف دوالر) .ط���ب���ق���ة ال���دخ���ل
امل���رت���ف���ع ال ت���م ّ���س إذًا ،ب����ل ي��س��ت��ف��رد
األطباء بمواطني الدرجتني الثانية
 Bوال���ث���ال���ث���ة  .Cي��خ��ت��ل��ف األم�����ر بني
ال����درج����ات أو ال��ط��ب��ق��ات ال���ث�ل�اث من
خ�ل�ال ن��وع��ي��ة امل����واد ال��ت��ي تستخدم
في حال وجود كسور في الجسد أو
أثناء العمليات الجراحية .تلفت إلى
أن��ه ف��ي ال��س��اب��ق ،ك��ان يتم استخدام
م��ع��دات مستعملة أث��ن��اء العمليات.
أم��ا ال��ي��وم ،فقد وج��د بعض األط��ب��اء
ً
ط���ري���ق���ة ج����دي����دة ل�ل�اح���ت���ي���ال .م���ث�ل�ا،

التالعب
بعالج املريض
يتبعه إهمال
في النظافة
املطلوبة
(أرشيف ــ هيثم
املوسوي)

ي���س���ج���ل ط���ب���ي���ب اس���ت���خ���دام���ه ال���ن���وع
األفضل واألغ��ل��ى من ال��ف��والذ املقاوم
ل��ل��ص��دأ ،بينما يستخدم ف��ي ال��واق��ع
ٌ
ال������ن������وع األرخ��������������ص .اح������ت������ي������ال دف����ع
باملراقبة مرات عدة إلى عدم املوافقة
ِ
ع��ل��ى إج����راء عملية معينة إل���ى حني
اس����ت����ب����دال امل��������واد ال���رخ���ي���ص���ة ب��ت��ل��ك
ّ
املسجل وجوب استخدامها.
وت��ت��ج��ل��ى «ال���س���م���س���رة» ف����ي س��م��اح

يكثر أحد األطباء من
إجراء العمليات ليغرق زوجته
بالهدايا
ج���م���ي���ع امل���س���ت���ش���ف���ي���ات ل���ل���م���راق���ب�ي�ن
ل���دى ش��رك��ات ال��ت��أم�ين ب��دخ��ول غ��رف
ال���ع���م���ل���ي���ات ل���ل���م���راق���ب���ة ب���اس���ت���ث���ن���اء
م��س��ت��ش��ف��ى واح�����د ،ي��ب��دو أن���ه يتمتع
ب��ام��ت��ي��ازات خ��اص��ة ال ت��ت��وق��ف عند
ه�������ذا ال�����ح�����د؛ ف����ش����رك����ات ال����ت����أم��ي�ن ال
تشترط عليه الحصول على موافقة
م���س���ب���ق���ة .ت���س���ت���ذك���ر امل����راق����ب����ة ق��ص��ة
م��ري��ض ك��ان��ت ت��ت��اب��ع ح��ال��ت��ه .ت��ق��ول:

«قصد اح��د املستشفيات شاكيًا من
وجع في معدته .أجريت له فحوص
ع��دة من دون اكتشاف علته ،فأدخل
غرفة العمليات واستؤصلت الزائدة
ال���ت���ي ك���ان���ت س��ل��ي��م��ة .ل����م ي���ش���ف م��ن
وجعه ،ودخ��ل مستشفى آخ��ر سارع
ال���ع���ام���ل���ون ف���ي���ه إل�����ى ادخ�����ال�����ه غ��رف��ة
العمليات الستئصال الزائدة! وكانت
النتيجة وفاة املريض».
ال����ت��ل�اع����ب ب����ع��ل�اج امل�����ري�����ض ي��ت��ب��ع��ه
إه���م���ال وت���ق���اع���س ف���ي أم�����ور أخ����رى،
��راق��ب��ة ،وخ��ص��وص��ًا لناحية
ت��ق��ول امل ِ
ال��ن��ظ��اف��ة امل��ط��ل��وب��ة .أم����ور ال تتطلب
ربما البحث كثيرًا في األسباب ،التي
ي��م��ك��ن ح��ص��ره��ا ف���ي غ��ي��اب ال��رق��اب��ة.
تشرح أن أهم املستشفيات في لبنان
تفتقد ل��ل��ش��روط ال��ص��ح��ي��ة املطلوبة
ف��ي غ��رف العمليات بسبب الضغط
الشديد عليها ،موضحة أنه بعد كل
ع��م��ل��ي��ة ،ي��ج��ب ت��ع��ق��ي��م ال��غ��رف��ة وع���دم
لاّ
إدخال أي مريض جديد إ بعد مرور
 48س��اع��ة ،فيما تدخل املستشفيات
املرضى تباعًا بسبب الضغط.
ه��ذه ال��ت��ج��اوزات ليست أم���رًا شائعًا
بحسب نقيب أصحاب املستشفيات

ف����ي ل���ب���ن���ان س��ل��ي��م��ان ه��������ارون ،ال����ذي
ي��ل��ف��ت إل����ى أن ق�����رار ال��ط��ب��ي��ب إج����راء
ع���م���ل���ي���ة مل����ري����ض خ����اض����ع الخ���ت�ل�اف
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر .ي��ع��ل��ق ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة
غ���رف ال��ع��م��ل��ي��ات ،م��ؤك��دًا أن معلومة
ال���������ـ 48س����اع����ة غ���ي���ر ص���ح���ي���ح���ة ع��ل��ى
االطالق ،وخصوصًا أن املستشفيات
ت��ع��ت��م��د م��ن��ه��ج��ًا ل��ل��ت��ن��ظ��ي��ف وت��ع��ق��ي��م
الغرف ُبعيد كل عملية ،عدا اعدادها
برنامجًا يوميًا للعمليات ،وتقسيم
ال���غ���رف ب��ح��س��ب األم�������راض .وف����ي ما
ي��ت��ع��ل��ق ب����درج����ات ال���ت���أم�ي�ن ،ي����رى أن
ال����س����ؤال ف���ي األس������اس غ��ي��ر منطقي
وأش��ب��ه ب��ث��رث��رة ال��ن��س��اء ،م��ؤك��دًا ع��دم
صحة األمر.
ب�����������دوره ،ي�������رى أب�������و ش�������رف أن ه����ذه
ال��������ت��������ج��������اوزات ت�������ن�������درج ف�������ي إط�������ار
التهويل وخ��ص��وص��ًا أن��ه «ل��م تردنا
أي ش���ك���اوى» ،م��وض��ح��ًا أن امل��راق��ب�ين
«ي������ؤدون ع��م��ل��ه��م ع��ل��ى أك��م��ل وج����ه».
يؤكد أن «الثرثرة تطغى على الواقع.
وح�ي�ن ي��ش��ك امل��ري��ض بطبيب معني،
غالبًا م��ا يلجأ إل��ى آخ��ر ،ويستطيع
ببساطة ال��ت��ق��دم بشكوى إل��ى نقابة
األطباء التي تعاقب الطبيب املعني

