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 معهد الصحة العالمية في الجامعة األميركية ومحترفي الرعاية الصحية

 يناقشون الطريق إلى نظام صحي جديد في لبنان 

 

أدى االنهيار المالي واالقتصادي في لبنان إلى جانب العبء المتزايد لوباء كورونا إلى تفكك نظام الرعاية 

حيث تواجه اآلن قطاعات الصحة، من المستشفيات ومقدمو الرعاية الصحية وموزعي األدوية  الصحية،

 .والمستلزمات الطبية، تحديات ال مثيل لها

 

في الجامعة األميركية في  (GHI) في محاولة لمعالجة أزمة الرعاية الصحية، نظم معهد الصحة العالمية

نظام صحي جديد في لبنان: مناقشة االستراتيجيات في حلقة نقاش بعنوان "الطريق إلى  (AUB) بيروت

المرحلة االنتقالية." عقدت حلقة النقاش هذه في الحرم الجامعي، في الثاني من كانون األول الجاري، حيث 

جمعت خبراء الصحة واألكاديميين الذين ناقشوا المرحلة االنتقالية لنظام الرعاية الصحية اللبناني، والتحديات 

 .واإلصالحات والحلول الممكنةالناشئة 

 

حضر هذا النقاش رئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية، وممثلون عن السفارات والنقابات وشركات األدوية 

والتأمين، باإلضافة إلى أكاديميين ومتخصصين في مجال الرعاية الصحية، بحضور رئيس الجامعة 

في مناقشة مثمرة، ووضعوا معًا الحلول البناءة  األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، بحيث شاركوا

 .الالزمة إلخراج لبنان من هذه األزمة

 

في كلمته االفتتاحية، تحدث الرئيس خوري عن األزمات التي تمر بها البالد، وتأثيرها على نظام الرعاية 

ام. كما أخذ الصحية، حيث سلط الضوء على الحاجة األساسية لإلصالحات من أجل تحقيق نظام صحي مستد

، وهي (PHSC) الرئيس خوري المنبر إلطالق منصة معهد الصحة العالمية لألنظمة الصحية في األزمات

مبادرة جديدة من معهد الصحة العالمية تهدف إلى المساهمة في الجهود الهادفة إلى تقليل وإدارة اآلثار السلبية 

"في الجامعة األميركية في بيروت ومعهد لألزمات على النظم الصحية. وصرح الرئيس خوري قائالً، 

الصحة العالمية، نحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في الرعاية الصحية إليجاد حلول 



فعالة لكل مشكلة، من أجل تقليل األزمات الصحية وآثارها،" مضيفًا أن "بالعمل معًا يمكننا تسليط الضوء 

 ".ي يجب معالجتهاحول مسائل اإلصالح األساسية الت

 

بدوره، ذكر الدكتور عمر دبوس، الطبيب واالقتصادي الصحي وخبير الصحة العامة من الواليات المتحدة، 

أن الوضع الطبيعي التالي لن يكون سهالً ولكن علينا اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل القادة لمساعدة نظام 

ارمة في األوقات الصعبة من أجل صحة جيدة الرعاية الصحية. كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات ص

 .للسكان

 

وقال المقدم حبيب عبده، صيدالني في الجيش اللبناني ورئيس المعامل العسكرية المركزية، إن "التغيير لن 

يكون سهالً وسيكون وعًرا إلى حد ما. لكن ميادين اإلصالح كثيرة، وبالتالي يجب أن نعطي األولوية للتكلفة 

الحلول عالية التأثير." وتابع، "يجب أن ننظر في توحيد الصناديق الصحية وتوحيد المنخفضة مع 

 ".االشتراكات ومعادلة حزم المنافع

 

من جهته، أكد الدكتور نيكوس مانياداكيس، أستاذ في إدارة الصحة والسياسة في اليونان، أن "الرعاية 

الرعاية الصحية هو استثمار في االقتصاد." الصحية تساهم في تحسين الصحة والثروة؛ واالستثمار في 

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى كل أزمة على أنها فرصة للتحسين، بينما يجب أن تستهدف السياسات حماية 

 .الفئات االجتماعية الضعيفة

 

عالوة على ذلك، أشار الدكتور شادي صالح، المدير المؤسس لـمعهد الصحة العالمية، إلى أن "المجتمع 

 ".دولي مدين للبنان الذي دعم مجتمعات الالجئين، في جميع الجوانب بما في ذلك الرعاية الصحيةال

 

وأوضح أن "النظام الصحي في لبنان سينهار بشكل كامل من دون وجود برنامج دعم عالمي نشط على 

مجزأة لسد مستويات متعددة. ويجب أن يكون واضحا أن على هذا البرنامج أن يكون شامال وليس مقاربة 

 ".الفجوات

 

وشدد الدكتور صالح على أن "السنوات المقبلة قد تكون بالغة األهمية لصحة اللبنانيين في ظل األزمة. يجب 

وضع استراتيجيات ومقاربات لدعم تلك المرحلة االنتقالية على أمل الوصول إلى مرحلة صحية جديدة أفضل 

 ".من النموذج السابق للنظام الصحي

 

للقاء، اتفق جميع الحاضرين على أن السلطات المعنية بحاجة إلى التحرك، بدًءا من اليوم، من أجل في ختام ا

 كسب الوقت لتحسين الوضع الحالي وتجنب عواقب أسوأ على األشخاص الذين يعيشون في لبنان.
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في يركيةاألم الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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