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مختبرات

تتوّزع المختبرات في لبنان على ق�سمين، الأّول هي المختبرات المتواجدة 
ة وعددها 200.  في الم�ست�سفيات وعددها 130، والثاني المختبرات الخا�سّ
ًا  وي�سترط على من يريد مزاولة هذه المهنة اأن يكون طبيبًا اأو �سيدليًا مخت�سّ
باأربعة علوم مخبرّية هي: الأمرا�ض الجرثومية، اأمرا�ض الدم، الطفيليات، 

والمناعة. 
ويقول النقيب د. حّداد: »تلعب المختبرات الطبية دورًا محوريًا في العالج اإذ 
اإّن اأكثر من 80 في المئة من القرارات الطبية ت�ستند اإلى نتائجها، م�سيرًا اإلى 
اأّن تكلفتها غير مرتفعة وت�سكّل فقط ن�سبة 10 في المئة من اإجمالي الفاتورة 
ال�سحّية في الم�ست�سفى، لذلك يجب اأن يولى هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا من 

ناحية التنظيم العلمي ليوازي م�ستوى المختبرات الأوروبية والأميركّية«. 

رفع مستوى المختبرات
 ويتطّرق د. حّداد اإلى اإ�ستراتيجّية النقابة بهدفها المتمّثل في رفع م�ستوى 
م�ستوى  في  الم�ستمر  التعليم  »جعلنا  فيقول:  لبنان  في  الطبّية  المختبرات 
الإلزامي، اإذ اأن�ساأنا بالتعاون مع وزارة ال�سّحة لجنة لو�سع الأ�س�ض ال�سرورية 
�سنوية،  التعليم  وبرامج  اإلزاميًا  المخبري  للطبيب  الم�ستمر  التعليم  لجعل 
و�سّدقت نقابتا الأطباء وال�سيادلة ووزارة ال�سحة العاّمة مجتمعًة على هذا 
البرنامج، ما من �ساأنه تح�سين اأداء المختبرات عبر اإلزام الطبيب المخبري 

من  بها  ومعترف  لخت�سا�سه  موّجهة  عمل  وور���ض  موؤتمرات  ح�سور  على 
اللجنة العلمية في النقابة«. 

نظام االعتماد 
اأّما الحلقة التالية من هذه الخّطة فتتمّثل في تفعيل تطبيق معايير الإعتماد 
تح�سين  اإلى  يهدف  برنامجًا  »و�سعنا  النقيب:  ويقول   )Accreditation(
ومعايير  �سوابط  تطبيق  تفعيل  طريق  عن  المخبريين  الأخ�سائيين  اأداء 
اأ�س�سها بالم�ساركة مع الهيئة العليا الفرن�سّية  العتماد الذي �سبق وو�سعنا 
HAS والمعهد العالي لالأعمال ESA في بيروت، لتكون هذه المختبرات على 
التي على  المعايير  ُيحّدد  بات  الذي    ISO 15189 ال�   يوازي  م�ستوى عال 
ة  اأ�سا�سها ُيعتبر اأداء المختبر مميزًا. وواجبنا م�ساعدة المختبرات الخا�سّ
ول �سّيما تلك التي هي خارج الم�ست�سفيات على الطالع على هذه المتطّلبات 
اأو�ساعها  ترتيب  اأجل  من  تقريبًا  �سنة  مّدة  منحها  و�سيتّم  عليها  وتدريبها 
قبل المبا�سرة بمراقبة اأدائها. و�سيتم ت�سكيل فريق من النقابة ليقوم بزيارة 
ا�ستك�سافية يقّيم من خاللها اأو�ساع هذه المختبرات وعلى اأ�سا�سها نقّدم كل 
الم�ساعدة والن�سائح، واأملنا اأن يكون نظام العتماد ال�سبيل الوحيد للحّد 

من التجاوزات على اأنواعها«.
يتم  اأن  اأجل  من  حا�صباني  غ�ّصان  ال�سّحة  وزير  زرنا  »موؤّخرًا  ي�سيف: 

رئيس النقــابــة د. كريستيــان حــّداد:
تحسيــن أداء المختبــرات 

ومنع تجاوزات الهيئات الضامنة
من �لناحية �لتنظيمية يحتاج قطاع �لمختبر�ت 

�لطبّية �إلى معالجة على غير �صعيد من �أجل 
�صمان جودة �لفحو�صات و�لنتائج �لتي تعتبر جزء�ً 
�أ�صا�صياً في �لت�صخي�ص �لذي ي�صتند �إليها �لطبيب 
في �ّتخاذ قر�ره في �لعالج و�لتي تنعك�ص مبا�صرة 

على �صّحة �لمري�ص. هذه �لمطالب �لتي تتعلق 
بالحّد من �لع�صو�ئّية، ومر�قبة �لم�صتو�صفات 
�لخيرية، و�إيقاف �لعجالة، وو�صع حّد لبع�ص 
�لجهات �ل�صامنة، رفعها رئي�ص نقابة �أ�صحاب 

�لمختبر�ت �لطبية  د. كري�صتيان حّد�د �إلى وز�رة 
�ل�صّحة �لعاّمة من �أجل �لتعاون وتقديم �لدعم 

�لالزم بما ي�صمن �لم�صتوى �لر�قي للمهنة. 
لكن �لنقابة من جهتها عملت �أي�صاً على تح�صين 

�أد�ء �لمختبر�ت من خالل و�صعها لخّطة 
��صتر�تيجية من �أهم محاورها تفعيل تطبيق 

�صو�بط ومعايير �لعتماد، وجعل �لتعليم �لم�صتمر 
في م�صتوى �لإلز�مي، بما يكفل وجود م�صتوى عال 

وممّيز للمختبر�ت. 
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اإطالق هذه المعايير ب�سكل ر�سمي في القريب«.  وهذه المعايير تتطّلب دعمًا 
مع  الدر�س  قيد  يزال  ال  التمويل  »اأّن  اإلى  م�سيرًا  النقيب،  يقول  كما  ماّديًا 
اأّن النقابة ح�سلت على موافقة منّظمة ال�سّحة  »اإلى  وزارة ال�سّحة« الفتًا 
اأّننا قد  اإلى  باالإ�سافة  العمل،  تنظيم ور�س  الم�ساعدة في  لتقديم  العالمّية 

ة«. نفر�س مبلغًا معّينًا على المختبرات الخا�سّ

ضمان نوعّية الجودة 
ي�سيف: »كذلك اأولوينا �سمان نوعّية الجودة اهتمامًا بالغًا من خالل مقارنة 
لها  اأر�سلناها  التي  العّينات  بع�س  لبنان على  الطبّية في  المختبرات  نتائج 
بمعايير عالمّية تابعة الإحدى المنّظمات العلمّية العالمّية بما يكفل مراقبة 
اأداء المختبرات ومعالجة الخلل اإذا وجد في �سوء هذه النتائج. واإّن الجودة 
في المختبرات الطبية هي �سل�سلة تبداأ بالعمل على تاأمين متطلبات الجودة 
في كّل مراحل اإجراء الفح�س، لجهة تح�سير المري�س، �سحب الدم، نقله، 

عملية اإجراء الفح�س، توثيق النتائج، تحليلها«.
ويتطّرق النقيب د. حّداد اإلى نقاط ال�سعف التي تعاني منها المختبرات 
المتواجدة في الم�ست�سفيات الحكومّية، فيقول: »المعروف اأّن هذه االأخيرة 
تواجه اأزمات مادّية وعدم دفع رواتب الطبيب المخبري ما يترّتب عنه عدم 
تواجد الطبيب المخبري ب�سكل دائم في المختبر لمراقبة النتائج علمًا اأّنه 
ملزم بموجب القانون على التفّرغ لعمله، ما يوؤّثر على النتائج ونظام الجودة 

وهو ما ن�سّك في تحقيقه«. 

إيقاف العجالة 
الم�ساكل  بع�س  معالجة  الطبّية  المختبرات  اأداء  تح�سين  اإط��ار  في  ويدخل 
االأ�سا�سّية التي يعاني منها هذا القطاع والتي �سبق واأن قّدمت النقابة مطالبها 
في هذا المجال اإلى وزير ال�سحة »الذي اأبدى ا�ستعداده للتعاون وتقديم الدعم 
الالزم بما ي�سمن الم�ستوى الراقي للمهنة« بح�سب النقيب د. حّداد فيقول: 
يمكن اأن نعالج نقاط ال�سعف التي يعاني منها القطاع من خالل منع ما ي�سمى 
بالجعالة اأي دفع بدل للطبيب المعاين الذي و�سع و�سفة الفحو�سات المخبرية 
والتي تبلغ ن�سبة تتراوح ما بين 30 اإلى 50 في المئة من قيمة الفاتورة اأحيانًا 
ونظام  اآلية  ال�سحة و�سع  وزارة  فعلى  الفحو�سات،  نتيجة  يوؤّثر على جودة  ما 
مراقبة على االأطّباء والمختبرات وال�سّيما على �سعيد النواحي المالّية وكيفية 
بالنظام  المواطن  ثقة  تاأثير على  له  االأمر  ا�ستمرار هذا  اإّن  اإذ  االأموال  توزيع 

ال�سحي في لبنان«. 

حّد للجهات الضامنة 
وي�سيف: »يجب و�سع حّد لممار�سات بع�س الجهات ال�سامنة غير العادلة التي 
تطبق ح�سومات ع�سوائية وغير قانونية تناهز 40 في المئة من �سعر ال�سمان 
ومن  المخبري  العمل  ج��ودة  يهدد  ما  للمختبرات  الم�ستحقة  الفواتير  على 
الجودة  حول  ا�ستفهام  عالمة  يطرح  المختبر  بحق  االج��راء  هذا  اأّن  المعلوم 
المواطن،  وبالتالي من يحمي �سّحة  تقديمها  ي�سمن  تاأمينها، فمن  المطلوب 
ونحن توا�سلنا مع وزير االقت�ساد الذي وعدنا بمالحقة هذا المو�سوع وناأمل 
ل اإلى نتيجة ت�سع حدًا لهذه الممار�سات التي ال تح�سل في اأي بلد في  بالتو�سّ

العالم«. 
الوطني  ال�سندوق  لدى  الفحو�سات  الئحة  تجديد  اأي�سًا  »المطلوب  ويتابع: 
لل�سمان ال�سحي االجتماعي، واإلزامه بتغطية الفحو�سات اإذ هناك فحو�سات 
على الئحته قيد االنتظار منذ اأكثر من ع�سر �سنوات وهي �سرورية وال يعترف 

بها ال�سمان حتى االآن والتي ي�سل عددها اإلى نحو 90 فح�سًا«.
 

مراقبة المستوصفات والصيدليات
ويدخل في اإطار رفع م�ستوى القطاع »تفعيل تطبيق القانون الذي يفر�س على 
فحو�سات   7 اإجراء  االأّولية  ال�سحية  العناية  ومراكز  الخيرية  الم�ستو�سفات 

مخبرية مجانية ال غير، ح�سب القرار ال�سادر بالترخي�س لها واإيقاف �سائر 
الفحو�سات التي تتّم من دون احترام �سمان الجودة، واأ�سول المراقبة ال�سريرية، 
ومن دون اإ�سراف طبيب اأو �سيدلي اأخ�سائي مخبري، اإذ باتت هذه المختبرات 
تجري كل اأنواع الفحو�سات ب�سكل ع�سوائي وغير م�ستوٍف ل�سروط الجودة. كما 
قامت  اأّنها  علمنا  اإذ  المجال  هذا  في  معنا  التعاون  ال�سحة  وزارة  من  نتّمنى 
الفحو�سات  بع�س  الإج��راء  الم�ستو�سفات  على  �سغيرة  اأجهزة  بتوزيع  موؤّخرًا 
التي ي�سرف عليها �سخ�س تقني ولي�س طبيب مخبري ما ُيهّدد �سّحة المواطن 
الذي قد ال يح�سل على الت�سخي�س اأو النتائج ال�سحيحة. هذا باالإ�سافة اإلى 
والتي  والكول�سترول،  ال�سكري  فح�س  مثل  ال�سيدليات  بع�س  في  الفحو�سات 
تتمّ بطريقة ع�سوائيّة من دون مراقبة اأو مراعاة لمعايير الجودة باالإ�سافة اإلى 
نتائجها غير الم�سمونة في�سطر المري�س اإلى اإعادة اإتمام هذه الفحو�سات في 
المختبرات، ونحن توا�سلنا مع نقيب ال�سيادلة لمراقبة ال�سيدليات التي ترّوج 

لنف�سها كجهة م�ساركة في اإجراء بع�س الفحو�سات«. 
كذلك ي�سير النقيب د. حّداد »اإلى اأّنه يجب تفعيل القرار ال�سادر عن وزارة 
ال�سّحة الذي يمنع عملّية ال�سم�سرة والتجارة التي تتّم بين الطبيب والمختبرات 
في الخارج، اإذ ال يحّق للطبيب اأن ير�سل الفحو�سات التي تحتاج اإلى ت�سخي�س 

خارجي بل يجب اأن يتم هذا االأمر ح�سريًا من خالل اإدارة المختبر«.
المراكز  في  اأو  �سة  المتخ�سّ المراكز  في  االأ�سعار  مراقبة  �سعيد  على  اأّم��ا   
الئحة  و�سعت  ال�سّحة  وزارة  اأّن  »اإل��ى  في�سير  الم�ست�سفيات،   في  المتواجدة 
باأ�سعار الفحو�سات التي تتّم في المختبرات الطبّية وهي اأ�سعار ثابتة ال يجوز 
اأما االأ�سعار في الم�ست�سفيات فتتفاوت بح�سب  على المختبرات التالعب بها، 

درجة المري�س �سواء كان درجة اأولى اأو ثانية اأو ثالثة«.  

الفحوصات الجديدة
قطاع  في  الجديدة  التقنيات  عن  ح��ّداد  كري�ستيان  د.  النقيب  ويتحّدث 
هذا  تطوير  في  ت�ساعد  جديدة  تقنيات  هناك  فيقول:  ال�سحّية  المختبرات 
اأبرزها جمع اآالت المختبر )Integration( اأي مرور عّينة الدم على  القطاع 
من  ببع�سها  مرتبطة  اآالت  عّدة  على  المطلوبة  الفحو�سات  يوّزع  واحد  جهاز 
اأجل اإ�سدار النتائج المطلوبة وهذا يوؤّمن ال�سرعة ويّخفف من االأخطاء، ويعّزز 
من جودة الفحو�سات وهو تطّور معمول به في الم�ست�سفيات االأوروبّية وبداأت 
كذلك  مكلف.  ا�ستثمار  اأّنه  اإذ  لبنان  في  الكبيرة  الم�ست�سفيات  بع�س  تعتمده 
ح�سل تقّدم كبير في عملّية ا�ستق�ساء الجرثومة الم�سّببة لبع�س االأمرا�س من 
خالل تقنّية Multiplex التي ت�سدر النتيجة في خالل �ساعات قليلة وهي اأي�سًا 
 Maldi تقنّية  اإلى  باالإ�سافة  هذا  الكبيرة.  الم�ست�سفيات  بع�س  في  متواجدة 
على  للتعّرف  جديدة  طريقة  اأي�سًا  هي  قريبًا  لبنان  اإلى  �ستدخل  التي    – Tof
في خالل  عليها  التعّرف  تختزل  والتي  االأمرا�س  بع�س  ت�سّبب  التي  الجراثيم 
دقائق واأقل بكثير مما تتطّلبه التقنيات الت�سخي�سية العادية الحالية. واأخيرًا، 
لها  الج�سم عر�سًة  التي يكون  االأمرا�س  للوقاية من  التنّبوؤي  الطب  اإلى  ن�سير 
الجينية  اكت�سافه من خالل فح�س الخاليا  ال�سرطان وهو يمكن  مثل مر�س 
عند المري�س للح�سول على عالج وقائي وهو ما بداأت المختبرات بالعمل 

عليه في لبنان« 

كلفــة الفحــوصــات المخبرّية تشّكل 
%10 مـن إجمالـي الفاتــورة الصحيــة

200 مختبــر خــاص و130 
داخــل المستشفـيــــات


