اﻟﺠﻤﻌﺔ  2012-12-07اﻟﻌﺪد 13637

7

�إطالق التقرير الوطني عن الإح�صاءات ال�صحية:
ُي�ساعد على �إتخاذ القرارات يف �سيا�سات ال�صحة
أطلق معهد اإلدارة الصحية والرعاية اإلجتماعية
التابع جلامعة القديس يوسف الطبعة الثانية من
التقرير الوطني عن اإلح��ص��اءات الصحية في لبنان
بحضور ممثل وزير الصحة علي حسن خليل ،رئيس
اجلامعة البروفسور األب سليم دكاش ومدير املعهد
الدكتور وليد اخل��وري ،الدكتور بهيج عربيد وممثلة
م���ن���دوب م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��دك��ت��ور حسن
البشرى ،ال��دك��ت��ورة أليسار راض��ي والنائب ميشال
موسى ومدير مستشفى أوتيل ديو األب جوزف نصار
ومنسقة ماسترز اإلدارة الصحية في املعهد الدكتورة
ميشيل قصرملي األسمر ونقيب األطباء الدكتور شرف
أبو شرف وحشد من نواب رئيس اجلامعة والعمداء
واملهتمني.
ب��داي��ة ،أل��ق��ى ال��دك��ت��ور اخل���وري كلمة اع���رب فيها
عن «س��روره إلطالق الطبعة الثانية من التقرير الذي
ي��ت��واف��ق م��ع اخل��ط��وط التوجيهية ملنظمة الصحة
العاملية من أجل نشر املعلومات الصحية».
وقال« :احلصول على املعلومات اجليدة في بلد مثل
لبنان ليس باألمر السهل .خالل اجلزء األكبر من عملنا
البحثي عملنا مع إدارات ومنظمات فاعلة وجدية،
لكن لن اخفي عليكم حقيقة ان ل��دى منظمات أخرى
بذلنا جهدنا للحصول على معلومات صاحلة هذه
الصعوبات كانت نتيجة لنوع من احلماية اإلدارية
ل��دى بعض املسؤولني أعتبره غير مفهوم وأحيانا
مبالغا فيه ،كما أن عدم التنسيق بني مختلف العاملني
في هذا املجال صعب علينا مهمة احلصول على نتائج
ملموسة وان ع��دد م��ن املعلومات كانت غير مكتملة
ومكررة .لذلك عملنا على إعادة النظر وتصحيح الكثير
من املعطيات لكي تكون احلقيقة محترمة».
وتابع « :أملنا هو حتسني ومأسسة بنك املعلومات
واملؤشرات هذا في املستقبل القريب ،لكي يساهم في

تطوير بنى املراقبة الصحية وتقدمي الدعم التقني
للجهود الوطنية وإن��ت��اج آلية مساعدة على إتخاذ
القرارات مبا يختص بسياسات الصحة العامة».
م��ن جهتها ،ألقت ال��دك��ت��ورة راض��ي كلمة أشارت
فيها إلى أن «دع��م املنظمة لهذا املشروع من الناحية
التقنية واملالية ،نابع عن قناعة بفائدة التقرير وعن
ثقة بأن هكذا عمل هو دليل جيد على التعاون املثمر
بني إختصاصات وقطاعات متعددة».
أما البروفسور دكاش فألقى كلمة قال فيها« :تكمن
أهم َّية الكتاب في أ َّنه قاعدة بيانات مفيدة للمتخصصني
والباحثني الذين يرغبون في التطرق إلى جانب أو آخر
صحة اللبنان ِّيني ليس بغية َّ
الشفقة عليهم ولكن من
من
َّ
أجل حتسني ظروف التَّشخيص والعالج والوقاية من
األمراض مبختلف أنواعها».
يتحول
أن
ميكن
الكتاب
هذا
وتابع« :من الواضح أنَّ
َّ
إلى قاعدة بيانات رقم َّية ميكن حتديثها وتأوينها من
وقت آلخ��ر ،ومع ذل��ك ،فمن الضروري إضفاء َّ
الطابع
املؤسسي على هذا العمل بحيث يصبح نظاما وطنيا
َّ
للمعلومات».
من جهته ،أشاد الدكتور عربيد بـ «أهمية الدراسة
التي تشير الى واقع الصحة في لبنان وخصائصها
وال���ت���ي ت��ظ��ه��ر اإلي��ج��اب��ي��ات وال���ث���غ���رات ف���ي بعض
اإلختصاصات واخلدمات».
كما أشار الى «حاجة لبنان لهكذا مقاربة للحاجات
الصحية م��ن أج��ل رف��ع م��ع��دالت النمو للوصول الى
العدالة الصحية».
واخير ًا قدمت الدكتورة أسمر عرض ًا مفص ً
ال شرحت
فيه «طريقة العمل على التقرير وتقسيمه وبعض
نتائجه وأرق��ام��ه» ،وأش��ارت الى ان «التقرير سينشر
ق��ري��ب��ا ع��ل��ى امل��واق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي��ة للمعهد واملنظمة
والوزارة».

