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 الحضور الكریم، 

 

شرفني معالي وزیر الصحة العامة األستاذ وائل أبو فاعور بتمثیلھ في حفل افتتاح مؤتمركم 
تذاره لعدم تمكنھ من الحضور كما حملني تحیاتھ لكم جمیعا وتمنیاتھ بالتوفیق في وحملني اع

 .تم تسعون لتحقیقھما أن

 

 الحضور الكریم، 

 

العامة، وعلى رأسھا معالي الوزیر وسعادة المدیر العام       وزارة الصحة إنكما یعلم الجمیع، 
ووفرت كل متطلبات التي تستحق والعنایة األمراض السرطانیة األھمیة اولت  ولید عمار،. د

العالج ضمن التغطیة شبھ الكاملة لخدمات االستشفاء الى تأمین المعالجة باالدویة الى تغطیة 
حتماالت االصابة بھا تضاعفت في إف. األمراض السرطانیة بتزاید مستمرو. العالج باالشعة

ض مری ۲۰۲ألف مواطن الى  ۱۰۰اصابة لكل  ۱۰۰تقریبا من ، السنوات العشر االخیرة
، مع ما یتطلبھ ذلك من إنفاق یتطور باستمرار، ومرتبط بتطور الف مواطن ۱۰۰جدید لكل 

 .وسائل التشخیص والعالجات الكیمیائیة والجراحیة والشعاعیة



 

مجال االمراض  ول تقدیمات وزارة الصحة العامة فياالحصاءات حونعرض بعض 
 .السرطانیة

 ۱۰بكلفة  ۲۰۱٥عام ھم ؤاستشفامریض تم  ۳،۰۰۰حوالي : حاالت االستشفاء -
 . للمریض$ 0۲۰۰أي بمعدل  ملیارات لیرة

 ملیار ۳٫٤بكلفة مریض تمت معالجتھم في العام ذاتھ حوالي ألف : عالج االشعة -
- PET SCAN   : مریض ۲،۳۰۰ ـل. ل.ملیون ل ۲٦۰كلفة 
ة بلغ عدد المرضى الذین حصلوا على مساعدة من وزارة الصح: المساعدة باالدویة -

كلفة أدویة للمریض $ ٥٥۰۰أي بمعدل  .ر لیرةملیا ٦۰مریض بكلفة أدویة  ۷۳۰۰
من مجمل كلفة ادویة االمراض % ٥۳وتشكل كلفة ھذه المساعدة  .الواحد

 .المستعصیة

  .صحیح ان الوزارة تقدم ھذه االدویة مجانا ولكن المجانیة ال تُلغي كلفتھا الحقیقیة

والموارد المتاحة مما ال یتعارض مع مصلحة المریض وبھدف ترشید استخدام الدواء 
الھمیة وضع ضوابط لكیفیة وصف األدویة، قمنا ابا على كلفة عالجھ، ونظرا یجوینعكس ا

، وھذا ذه السنة أیضاخالل ھبوضع بروتوكوالت طبیة التي یتم تطویرھا وتحدیثھا دوریا و
 .لعلمیة الموثقة، المحلیة والدولیةالعمل یتطلب الكثیر من المعلومات والخبرات والمراجع ا

 .من قبل االطباء الزمالء لبروتوكوالت العالجیة المعتمدةاوتطبیق ھذه مطلوب احترام وال

فنحن بأمس الحاجة لترشید الوصفة الطبیة وھذا دور یجب أن تلعبھ أوال الجمعیة اللبنانیة 
 .ألطباء التورم الخبیث وطبعا نقابة االطباء

 

لالمراض السرطانیة لیصبح ھذا السجل وقد دعمنا منذ سنوات برنامج السجل الوطني 
المرجع الوطني للسیاسات المتعلقة باالمراض السرطانیة ولمعرفة الحقیقة حول تطور ھذه 

ونعمل حالیا على  لحد من انتشارھالامج المعتمدة والھادفة راالمراض ومدى فعالیة الب
  .االحصاءاتھذه تحدیث 

 

كما اننا نعمل على الوقایة بشقیھا، تعزیز الثقافة الصحیة لدى المواطنین حول االمراض 
السرطانیة واالكتشاف المبكر لبعضھا ویحتل سرطان الثدي عند المرأة المرتبة االولى في 

 .البرنامج



 

ونحن ننفذ برنامج االكتشاف المبكر لسرطان الثدي عند المرأة منذ عدة سنوات من خالل 
بسعر مخفض في المستشفیات الخاصة ومجانا في المستشفیات  mammographyصورة 

 )۱۰۸۰۰ :۲۰۱٤سنة (ویُسجل تحسنا في تجاوب النساء . الحكومیة

 

 الحضور الكریم،

 

بالسیاحة الظروف، خاصة األمنیة، حالت دون إستفادة لبنان من حركة ما نسمیھ  واذا كانت
خاصة وان الحاجات في  میزة،تلبنان قادر على تقدیم خدمات صحیة متنوعة وموالعالجیة  

 العدید من دول المنطقة في تزاید مع استمرار االحداث فیھا، فان طموحنا وایاكم ان نحافظ
 .ى لبنان مستشفى الشرقیبقعلى السمعة الحسنة ل

 

 السادة الزمیالت والزمالء،

 

مما ال شك فیھ إننا . ھا عن الوضع الحالي وتداعیاتھ على الصعید الصحيكلمة أخیرة نقول
 .قلقون ألسباب عدیدة

إستمرار األحداث في سوریة والمنطقة وھذا یعني بقاء النازحین كقضیة كبیرة نعیش : اولھا
وھذا یعني كذلك، زیادة الطلبات على الخدمات الصحیة وبالتالي  .تداعیاتھا على كل الصعد

 .تصاعداً في حجم األنفاق على الصحة في وقت یشھد فیھ لبنان دولة ومواطنین تفاقم الفقر

وبالمقابل تراجع جدي في المساعدات الدولیة للبنان وللنازحین السوریین والالجئین 
طبعاً إن اإلنقسام الداخلي الذي تعرفون  .مع الوقت الفلسطنیین والنتیجة مشاكل ستبقى تتفاعل

 .ال یسھل االمور علینا

 

نحن سنبقى نعمل ونوفر ما نستطیع لتلبیة الحاجات الصحیة، وھذه المرحلة اكثر من أي 
 . وقت مضى، تتطلب التعاون والتنسیق بین الشركاء في الصحة وانتم في المقدمة

 وشكراً لكم          


