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حتى في األمور البسيطة ،لكونهم يشعرون أحيانًا باستسهال
التشخيص ،وإصرار بعض األطباء على إقناع مرضاهم بوجوب
إجراء عملية جراحية غير الزمة .أما تعرفة املعاينة الطبية،
فتخضع ألهواء األطباء بغياب آلية تحديدها وعدم تطبيق

7

القوانني املرعية اإلجراء ،و«حجز» الحكومة ملرسوم ينص
على رفع التسعيرة إلى  60ألف ليرة ،لكن حقيقة التجاوزات
تبقى ضائعة بني حكايا املواطنني ونفي النقابات ،التي ال
تتلقى شكاوى رسمية

«سالمتك» ...بالمال
يتعامل بعض األطباء
مع مرضاهم كسلع
و«زبائن» ،تتحول لديهم
«الرسالة» إلى «تجارة».
وفوق ذلك ،يتسع ضميرهم
ملبالغ ،يتجاوز بعضها ربع
الحد األدنى لألجور ،كبدل
معاينة طبية .أين القوانني
التي تضبط هذه العالقة؟
وهل ثمة عقوبات ينالها
األطباء؟
محمد نزال
ض ��رب ب��راح�ت�ي��ه خ�ف�ي�ف��ًا ع�ل��ى ط��اول��ة
م� �ك� �ت� �ب ��ه ،ث � ��م ق � � ��ال مل� ��ري � �ض� ��ه ،زاف� � � � �رًا:
«سالمتك» .لم يفهم توفيق أن طبيبه
ك� � ��ان ،ب �ت �ل��ك ال� �ح ��رك ��ة ،ي �ع �ل��ن ان �ت �ه��اء
امل�ع��اي�ن��ة .بقي امل��ري��ض على كرسيه،
وراح يطرح أسئلة ع��ن م��رض��ه ،فيما
ال �ط �ب �ي ��ب ي �ج �ي �ب��ه ب ��اق� �ت� �ض ��اب .ل�ك��ن
ال �ط �ب �ي��ب ل� ��م ي �ت ��أخ ��ر ف� ��ي م �ص��ارح��ة
ال� �ش ��اب«:ل� �ق ��د ان �ت �ه��ت م � � ّ�دة امل �ع��اي �ن��ة
ع ��زي ��زي ،ث� ّ�م��ة م��رض��ى ي�ن�ت�ظ��رون في
ال� � �خ � ��ارج» .ه� �ك ��ذا ،خ� ��رج ت��وف �ي��ق م��ن
ال �ع �ي��ادة م��وزع��ًا ن �ظ��رات ال�ح�ي��رة بني
املرضى والسكرتيرة .أخبرته األخيرة

أن عليه دف��ع  100دوالر« .أوف! مل��اذا
ه��ذا املبلغ؟ ل��م ت��دم املعاينة أكثر من
 5دقائق!» ،السؤال العفوي للشاب لم
يحل دون دفع املبلغ.
ما حصل مع توفيق نموذج للعالقة
امل� � ��أزوم� � ��ة ب�ي��ن ال �ط �ب �ي ��ب وامل� ��ري� ��ض.
ن �م��وذج ي��ؤك��د غ �ي��اب أي آل �ي��ة ت�ح��دد
القيمة املالية للمعاينة ،التي ترتفع
كلما «ارتفع» اسم الطبيب .لكن ماذا
ع ��ن ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ت�ض�ب��ط ال�ع�لاق��ة
وتحدد قيمة املعاينة؟
تنص امل��ادة  27من من قانون اآلداب
ال �ط �ب �ي��ة ( )1994/ 288ع �ل��ى اآلت� ��ي:
«على الطبيب خالل معالجة املريض
أن يعامله بإنسانية ورفق واستقامة،
وأن ي�ح�ي�ط��ه ب��ال�ع�ن��اي��ة وااله �ت �م��ام».
كيف يمكن ترجمة النص؟
ي ��وض ��ح ن �ق �ي��ب األط � �ب � ��اء ،ش� ��رف أب��و
َ
ش� � � ��رف ،أن ال� �ط� �ب� �ي ��ب ُم � �ط� ��ال� ��ب ب ��أن
«يحترم حقوق امل��ري��ض ،وأن يعطيه
وقتًا كافيًا ال يقل عن نصف ساعة».
حسنًا ،لكن سامر ،وهو مريض آخر،
ت� �ن ��اوش م ��ع ط�ب�ي�ب��ه ب �س �ب��ب «إه��ان��ة
كرامته» ،إذ ق��ال له «ش��و مفكرني عم
ب�ش�ت�غ��ل ع �ن��دك ،ش��و ب�ف�ه�م��ك ب��ال�ط��ب
إلشرحلك أكثر ،عندي زبائن غيرك».
م��اذا يمكن لسامر أن يفعل ف��ي هذه
الحالة؟ يجيب أبو ش��رف« :يستطيع
أي م��ري��ض أن ي �ت �ق��دم ب �ش �ك��وى إل��ى
النقابة ،ويمكننا اتخاذ تدابير قاسية
ب �ح��ق امل �خ ��ال �ف�ي�ن .ل �ق��د أوق� �ف� �ن ��ا أح��د
األط�ب��اء ع��ن العمل مل��دة شهر ،بسبب

قلة تهذيبه مع مريضه» .ويستدرك:
«باملناسبة ،ال تكون النتائج ملصلحة
امل ��رض ��ى دائ � �م� ��ًا ،ف �ن �س �ب��ة ال �ش �ك��اوى
املحقة ال تتعدى .»%25
ومن املواد القانونية التي يجب على
األطباء التزامها امل��ادة  3من القانون
امل ��ذك ��ور «ع �ل��ى ال �ط �ب �ي��ب ،م�س�ت�ل�ه�م��ًا
ضميره املهني ،أن يعالج أي مريض،
س��واء ك��ان في زم��ن الحرب أو السلم،
وم� �ه� �م ��ا ك ��ان ��ت ح ��ال ��ة ه � ��ذا امل ��ري ��ض
امل��ادي��ة أو االجتماعية ،ودون النظر
إل ��ى ع��رق��ه أو ج�ن�س�ي�ت��ه أو م�ع�ت�ق��ده
أو آرائ� ��ه ال�س�ي��اس�ي��ة ،أو م �ش��اع��ره أو
سمعته» .لكن ،بعيدًا عن امل�ب��ادئ ،أال
يوجد آلية تحدد قيمة املعاينة؟
يحيلنا أبو شرف إلى القانون ،الذي
ينص في مادته التاسعة ،على اآلتي:

ال تتجاوز نسبة الشكاوى
المحقة للمرضى %25
«عند تحديد أت�ع��اب الطبيب ،تؤخذ
بعني االعتبار حالة امل��ري��ض امل��ادي��ة،
م��ع ال�ت�ش��دد ع�ل��ى أن رس��ال��ة الطبيب
ت �ف��رض ع�ل�ي��ه ال �ت �ع��ام��ل إن �س��ان �ي��ًا مع
امل ��ري ��ض امل � �ع ��وز» .وف ��ي ف �ق��رة أخ ��رى
م ��ن امل� � � ��ادة ،ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ط �ب �ي��ب أن
«ي �ت �ق � ّ�ي ��د ب��ال �ت �ع��رف��ة ال� �ت ��ي ت�ط�ب�ق�ه��ا
املؤسسة بموجب عقود استثنائية،

م��ع الجهات الضامنة الخاصة ،بعد
االتفاق مع اللجنة الطبية».
يذكر أن تسعيرة الصندوق الوطني
ل�ل�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي للمعاينة هي
 30ألف ليرة ،فلماذا ال ّ
يتقيد األطباء
بها؟ يبرر النقيب «مضى على هذه
التعرفة أكثر من  15عامًا ،من دون أي
ت�ع��دي��ل ،علمًا ب��أن ال�ض�م��ان ال يسدد
أحيانًا للطبيب مستحقات املعاينات
إال ب �ع��د س �ن �ت�ين ،وه� ��ذا م ��ا ّأدى إل��ى
ع��دم وج��ود سقف للمعاينة ...سوى
ال�ض�م�ي��ر» .ي�ت�ح��دث ه�ن��ا ع��ن م��رس��وم
عالق في أدراج الحكومة ،ينص على
رفع التسعيرة إلى  60ألف ليرة.
أحد االختصاصيني في طب العائلة
ي �ع��ارض ال�ن�ق�ي��ب ف��ي م��راه �ن �ت��ه على
«ال �ض �م �ي��ر» ،م�ط��ال�ب��ًا ب�ت�ع��ام�ي��م تحث
األط�ب��اء على ال�ت��زام التعرفة .ال يجد
ن�ق�ي��ب األط� �ب ��اء ح��رج��ًا ف��ي االع �ت��راف
ب��ال�ع�ج��ز ،ل�ن��اح�ي��ة ض�ب��ط امل�م��ارس��ات
امل �ت �ف �ل �ت��ة ،ف �ي �ق��ول« :ال �ط ��ب ه ��و مهنة
ح� ّ�رة ،وف��ي ب�لاد ب� ّ�را ،ي�ص� ّ�رح الطبيب
للدولة بما يتقاضاه ويصبح مجبرًا
على دفع الضريبة املناسبة».
في املقابل ،ال يعيد الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي للمسجلني لديه
س ��وى  24أل ��ف ل �ي��رة م��ن أص ��ل قيمة
امل�ع��اي�ن��ة ال�ط�ب�ي��ة ،ح�ت��ى ول ��و وصلت
إل��ى  100دوالر .وف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ،ال
ي��رى رئيس مجلس إدارة الصندوق
ً
طوبيا زخيا حال سوى زيادة تعرفة
املعاينة الطبية.

شركات التأمين لزبائنهم :ال تمرضوا!
في حال ثبت خطؤه!».
ل�ل�ح�ظ��ة ،ت �خ��ال ن�ف�س��ك ف��ي س��وي�س��را
قبل أن تعود إلى األرض مقارنًا بني
ك��م ال�ش�ك��اوى وك�ل�ام النقيب .الالفت
ً
أن شركة تأمني «نكست كاير» مثال
ال تنفي حصول تجاوزات ،لكن ليس
إل ��ى درج� ��ة ك �ب �ي��رة .وي� �ق ��ول م�س��اع��د
امل ��دي ��ر أن� ��دري� ��ه ن � ��ادر إن امل �ن��دوب�ي�ن
يطلعون على امللف الطبي للمريض،
ويشترطون إجراء عدد من الفحوص
قبل تحديد أي عملية .وفي حال كان
ه�ن��اك ش��كُ ،ي�ح��ال امل�ل��ف وتشخيص
الطبيب املعالج إلى الطبيب الخاص
ب�ش��رك��ة ال �ت��أم�ين ،ث��م إل ��ى ط�ب�ي��ب من
خارج الشركة ،قبل منح املوافقة.
ت �ل �ف��ت امل ��راق� �ب ��ة إل � ��ى ح � ��رص ه� ��ؤالء
األط� �ب ��اء ع �ل��ى ال �ت �ق��رب م��ن امل��راق �ب�ين
ل�ض�م��ان ع��دم ع��رق�ل��ة «اح�ت�ي��االت�ه��م».
ت�ق� ّ�رب يتم غالبًا م��ن خ�لال اشراكهم
في حلقة االحتيال ،ورشوتهم (نحو
أل� ��ف دوالر أو أك �ث��ر ع �ل��ى ال �ح��ال��ة).
ه� ��ذا م ��ا ُي� �ش ��اع أي� �ض ��ًا .ل �ك��ن ح�ق�ي�ق��ة
التجاوزات تبقى ضائعة بني حكايا
املواطنني ونفي املسؤولني ،وإن كان
ال وجود لدخان من دون نار.

قد ُيحسد من يملكون بطاقات
تأمني صحي «تميزهم» عن
فاقديها .كأنها بطاقة
سحرية .في حني أن الواقع
مغاير؛ ذلك أن َ
حملة هذه
البطاقات يجدونها أحيانًا
مجرد بطاقة بالستيكية ال
نفع لها ،أو على األقل ليست
كما كانوا يطمحون
علي السقا
ّ
« ...يعني إذا بتشلي أم��ك على جنب،
بيطلع آخ��رة ال�ن�ه��ار م��ا ف��ي غ�ي��ر ه��ول
ج�م��اع��ة ال�ت��أم�ين ه�ن��ي ي�ل��ي بيتمنولك
ك��ل خير م��ا ت��دق��ك ش��وك��ة» ،ي�ق��ول زي��اد
ال��رح�ب��ان��ي ف��ي إع�ل�ان إلح ��دى ش��رك��ات
التأمني الصحي .ه��ل تخاف «جماعة
التأمني» على صحة الناس؟ قد يكون
م �ج �ح �ف��ًا ات �ه ��ام �ه ��م ب ��ال �ع �ك ��س .إال أن
خوفهم هذا يبدو مقرونًا بالخوف من
اإلن �ف��اق أي �ض��ًا .أم��ا ال �س��ؤال ،ف�ه��و :هل
تدفع شركات التأمني ما يجب عليها
إذا ما أصاب املرض أحد عمالئها؟ هنا
تجربة بعض اللبنانيني م��ع شركات
التأمني الصحي.

ك� ��ان ع �ل��ى وف � ��اء أن ت �س��دد ن �ق �دًا كلفة
ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ج ��راح� �ي ��ة ال� �ت ��ي أج��رت �ه��ا
البنتها ال�ص�غ�ي��رة ،رغ��م دفعها املبلغ
لشركة التأمني .اشتراكها في خدمة in/
 outلم ّ
يخولها إجراء بعض الفحوص،
وم �ن �ه��ا ص� ��ورة أش �ع��ة ك �ل �ف �ت �ه��ا15000
ليرة لبنانية!
ال ت�خ�ت�ل��ف ت�ج��رب��ة إي �م��ان ع��ن تجرية
وف� � ��اء .االش � �ت� ��راك ف ��ي إح � ��دى ش��رك��ات
ال �ت��أم�ي�ن ال �ك �ب��رى ل ��م ي�م�ن�ح�ه��ا ف��رص��ة
التمتع بخدمة «مميزة» .طلب طبيبها
مجموعة من الفحوص العامة ،فأخذت
امل��واف�ق��ة عليها م��ا ع��دا فحصًا خاصًا
ب ��ال� �غ ��دة ،رغ� ��م ح��اج �ت �ه��ا إل �ي ��ه مل�ع��رف��ة
سبب ارت�ف��اع ضغط ال��دم ،حتى نقدت
املستشفى ث�م��ن ال�ف�ح��ص م��ن جيبها.
بني شركة التأمني واملستشفى تضيع
ال �ح �ق��وق .ف �ق��د دخ ��ل ح �س�ين األخ �ي��رة،
وك � � ��ان م� �غ� �م � ً�ى ع� �ل� �ي ��ه .دف � �ع� ��ت إح � ��دى
ق��ري �ب��ات��ه رس ��م ال ��دخ ��ول .م �ض��ى وق��ت
ّ
ق�ل�ي��ل ل�ي�س��ل��م ق��ري�ب�ت��ه ب�ط��اق��ة ال�ت��أم�ين
ويتحول ملفه من الخاص إلى التأمني.
رف� ��ض امل �س �ت �ش �ف��ى رد امل � ��ال ل�ح�س�ين،
وكذلك التأمني ،إلى أن قرر الشاب بعد
محاوالت متكررة أن ينسى املوضوع.
يشكو البعض الطريقة التي يعتمدها
مندوبو ش��رك��ات التأمني ف��ي التعامل
م ��ع زب��ائ �ن �ه��م .ه ��ذا م ��ا ع��اي �ش �ت��ه ري�م��ا
عندما اضطرت إلى استئصال املرارة.
كان عليها ،رغم أملها ،أن تفكر في كيف
توفر على شركة التأمني .فقد حثتها

م��وظ �ف��ة ش ��رك ��ة ال �ت ��أم�ي�ن ع �ل��ى ت�ن�ب�ي��ه
ال�ط�ب�ي��ب إل��ى اس �ت �خ��دام ق�ط��ب معينة،
وليس أخرى ال تغطي الشركة تكلفتها.
وك��ذل��ك الم� �ب ��االة م��وظ �ف��ة ال �ت��أم�ين في
الحفاظ على سرية مرض ريما ،إضافة
إل��ى فترة االنتظار الطويلة للحصول
ع� �ل ��ى م ��واف� �ق ��ة م� �س� �ب� �ق ��ة .ك� �ث� �ي ��رة ه��ي
الحاالت التي ترفض شركات التأمني
ت �غ �ط �ي �ت �ه��ا ،م �ن �ه��ا إص � ��اب � ��ات ال �ح ��رب
وكذلك تكاليف عالج األمراض املنقولة
ج �ن �س �ي��ًا ،واإلص� � ��اب� � ��ات ال �ن ��ات �ج ��ة م��ن
حوادث العمل ،أو عراك ،حوادث السير
إن ك��ان امل�ص��اب ال يضع ح��زام األم��ان،
آالم أس�ف��ل الظهر (ب��رق��ة ال�ظ�ه��ر) .وفي
م��ا يتعلق ب ��ال ��والدات امل �ب �ك��رة ،تغطي
شركات التأمني ليلتني فقط للرضيع
ف��ي ال�ح��اض�ن��ة ( ،)couveuseعلمًا ب��أن
ال �ب �ع��ض ق ��د ي �ح �ت��اج إل� ��ى أي � ��ام أك �ث��ر.
ق��د ي �ك��ون م�س�ت�غ��رب��ًا أن ت�ع�م��د بعض
ش��رك��ات ال�ت��أم�ين ال�ك�ب��رى إل��ى التلطي
خ�ل��ف ع� ��ادات اج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�ت�ه��رب من
ً
تغطية بعض ال�ف�ح��وص .ف��روال مثال،
كانت قد بلغت السابعة والثالثني قبل
أن تعقد قرانها بأشهر .استلزم حملها
السريع تناول دواء يحتوي على مادة
م�س��اع��دة ع�ل��ى ال�ح�م��ل .رف��ض التأمني
تسديد ثمنه بحجة أن�ه��ا ع��زب��اء ،كما
ح� �ص ��ل ع� �ن ��دم ��ا ح � ��اول� ��ت اس �ت �ئ �ص��ال
خ��زع��ة م ��ن ال ��رح ��م وزراع� �ت� �ه ��ا ل�ل�ت��أك��د
م ��ن خ� �ل ��وه م ��ن ال� �س ��رط ��ان .ف �م��ا دخ��ل
التأمني بالحياة الشخصية لزبائنه؟

َّ
ُ
وه��ل ت�ح� َ�رم إح��داه��ن حقها ف��ي القيام
بفحوص طبية نسائية معينة ألنها
مسجلة عزباء على الهوية؟
«شركة التأمني تستثمر أي ثغرة عبر
ط�ب�ي��ب ال �ت��أم�ي�ن ت�ب�ع��د ع�ن�ه��ا اح�ت�م��ال
ص ��رف امل � ��ال» ،ي �ق��ول وس �ي��ط ال�ت��أم�ين،
م�ش�ي�رًا إل��ى أن «ع�ق��د ال�ت��أم�ين يصعب
ع�ل��ى  %90م��ن ال��زب��ائ��ن ق��راء ت��ه وف�ه��م
م �ح �ت��واه .ك��ذل��ك ت ��ؤدي ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي
ي� �ق ��دم ف �ي �ه��ا ال �ط �ب �ي��ب ح ��ال ��ة امل��ري��ض
وال�ف�ح��وص ال�لازم��ة ل��ه دورًا كبيرًا في
املوافقة عليها أو رفضها» .ويضيف
أن «الزبائن الذين يدخلون في عالقة
م�ب��اش��رة م��ع ال�ت��أم�ين ي�ع��ان��ون الكثير
م��ن املشاكل؛ ألن ه��ؤالء يتعاملون مع
ن �ظ��ام ث��اب��ت أو م �ت �ح� ّ�ج��ر ال دور فيه
لوسيط إال م��ن ك��ان منهم على عالقة
حسنة ب�م�ن��دوب ال�ت��أم�ين» .وي�ح��ث كل
م��ن ي �ص��ادف م �ش��اك��ل ك��ال�ت��ي واج�ه��ت
ري� �م ��ا وح� �س�ي�ن ووف � � ��اء وإي � �م� ��ان ع�ل��ى
تقديم شكوى لتحسني نوعية الخدمة.
امل�ش�ك�ل��ة األس� � ��اس ،ب�ح�س��ب ال��وس �ي��ط،
ّ
ه ��ي أن ال �ج �م �ي��ع ي �ت �ح�ي �ن��ون ال �ف��رص��ة
ليقتنصوا الربح .من شركات التأمني
إل��ى بعض املستشفيات الكبرى التي
ت��� ّ
�زور ع �م �ل �ي��ات ج ��راح� �ي ��ة ،ث ��م أط �ب��اء
ي�ج��رون فحوصًا غير الزم��ة ملرضاهم
كي يحصلوا على ربح من املستشفى،
ً
وص��وال إل��ى امل��رض��ى ال��ذي��ن يستغلون
ال �ت��أم�ي�ن ف �ي��دخ �ل��ون ك ��ل ف �ت��رة ل�ل�ق�ي��ام
بفحوص عامة.

