مختبرات

رئيس النقــابــة د .كريستيــان حــدّ اد:
تحسيــن أداء المختبــرات
ومنع تجاوزات الهيئات الضامنة
من الناحية التنظيمية يحتاج قطاع المختبرات
الطبيّة �إلى معالجة على غير �صعيد من �أجل
�ضمان جودة الفحو�صات والنتائج التي تعتبر جزءاً
�أ�سا�سياً في الت�شخي�ص الذي ي�ستند �إليها الطبيب
في اتّخاذ قراره في العالج والتي تنعك�س مبا�شرة
على �صحّ ة المري�ض .هذه المطالب التي تتعلق
بالحدّ من الع�شوائيّة ،ومراقبة الم�ستو�صفات
الخيرية ،و�إيقاف العجالة ،وو�ضع حدّ لبع�ض
الجهات ال�ضامنة ،رفعها رئي�س نقابة �أ�صحاب
المختبرات الطبية د .كري�ستيان حدّ اد �إلى وزارة
ال�صحّ ة العامّ ة من �أجل التعاون وتقديم الدعم
الالزم بما ي�ضمن الم�ستوى الراقي للمهنة.
لكن النقابة من جهتها عملت �أي�ضاً على تح�سين
�أداء المختبرات من خالل و�ضعها لخطّ ة
ا�ستراتيجية من �أهم محاورها تفعيل تطبيق
�ضوابط ومعايير االعتماد ،وجعل التعليم الم�ستمر
في م�ستوى الإلزامي ،بما يكفل وجود م�ستوى عال
ومميّز للمختبرات.
تتوزّع المختبرات في لبنان على ق�سمين ،الأوّل هي المختبرات المتواجدة
ّ
في الم�ست�شفيات وعددها  ،130والثاني المختبرات
الخا�صة وعددها .200
مخت�ص ًا
ّ
وي�شترط على من يريد مزاولة هذه المهنة �أن يكون طبيب ًا �أو �صيدلي ًا
ب�أربعة علوم مخبريّة هي :الأمرا�ض الجرثومية� ،أمرا�ض الدم ،الطفيليات،
والمناعة.
ويقول النقيب د .حدّ اد« :تلعب المختبرات الطبية دور ًا محوري ًا في العالج �إذ
�إنّ �أكثر من  80في المئة من القرارات الطبية ت�ستند �إلى نتائجها ،م�شير ًا �إلى
�أنّ تكلفتها غير مرتفعة وت�شك ّل فقط ن�سبة  10في المئة من �إجمالي الفاتورة
ال�صحيّة في الم�ست�شفى ،لذلك يجب �أن يولى هذا القطاع اهتمام ًا كبير ًا من
ناحية التنظيم العلمي ليوازي م�ستوى المختبرات الأوروبية والأميركيّة».
رفع مستوى المختبرات

ويتطرّق د .حدّ اد �إلى �إ�ستراتيجيّة النقابة بهدفها المتمثّل في رفع م�ستوى
المختبرات الطبيّة في لبنان فيقول« :جعلنا التعليم الم�ستمر في م�ستوى
الإلزامي� ،إذ �أن�ش�أنا بالتعاون مع وزارة ال�صحّ ة لجنة لو�ضع الأ�س�س ال�ضرورية
لجعل التعليم الم�ستمر للطبيب المخبري �إلزامي ًا وبرامج التعليم �سنوية،
و�صدّقت نقابتا الأطباء وال�صيادلة ووزارة ال�صحة العامّة مجتمع ًة على هذا
البرنامج ،ما من �ش�أنه تح�سين �أداء المختبرات عبر �إلزام الطبيب المخبري
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على ح�ضور م�ؤتمرات وور���ش عمل موجّ هة الخت�صا�صه ومعترف بها من
اللجنة العلمية في النقابة».
نظام االعتماد

�أمّا الحلقة التالية من هذه الخطّ ة فتتمثّل في تفعيل تطبيق معايير الإعتماد
( )Accreditationويقول النقيب« :و�ضعنا برنامج ًا يهدف �إلى تح�سين
�أداء الأخ�صائيين المخبريين عن طريق تفعيل تطبيق �ضوابط ومعايير
االعتماد الذي �سبق وو�ضعنا �أ�س�سها بالم�شاركة مع الهيئة العليا الفرن�سيّة
 HASوالمعهد العالي للأعمال  ESAفي بيروت ،لتكون هذه المختبرات على
م�ستوى عال يوازي الـ  ISO 15189الذي بات يُحدّد المعايير التي على
الخا�صة
ّ
�أ�سا�سها يُعتبر �أداء المختبر مميزاً .وواجبنا م�ساعدة المختبرات
وال �سيّما تلك التي هي خارج الم�ست�شفيات على االطالع على هذه المتطلّبات
وتدريبها عليها و�سيتمّ منحها مدّة �سنة تقريب ًا من �أجل ترتيب �أو�ضاعها
قبل المبا�شرة بمراقبة �أدائها .و�سيتم ت�شكيل فريق من النقابة ليقوم بزيارة
ا�ستك�شافية يقيّم من خاللها �أو�ضاع هذه المختبرات وعلى �أ�سا�سها نقدّم كل
الم�ساعدة والن�صائح ،و�أملنا �أن يكون نظام االعتماد ال�سبيل الوحيد للح ّد
من التجاوزات على �أنواعها».
ي�ضيف« :م�ؤخّ ر ًا زرنا وزير ال�صحّ ة غ�سّ ان حا�صباني من �أجل �أن يتم

�إطالق هذه المعايير ب�شكل ر�سمي في القريب» .وهذه المعايير تتطلّب دعم ًا
مادّي ًا كما يقول النقيب ،م�شير ًا �إلى «�أنّ التمويل ال يزال قيد الدر�س مع
وزارة ال�صحّ ة» الفت ًا «�إلى �أنّ النقابة ح�صلت على موافقة منظّ مة ال�صحّ ة
العالميّة لتقديم الم�ساعدة في تنظيم ور�ش العمل ،بالإ�ضافة �إلى �أنّنا قد
الخا�صة».
ّ
نفر�ض مبلغ ًا معيّن ًا على المختبرات
ضمان نوعيّ ة الجودة

ي�ضيف« :كذلك �أولوينا �ضمان نوعيّة الجودة اهتمام ًا بالغ ًا من خالل مقارنة
نتائج المختبرات الطبيّة في لبنان على بع�ض العيّنات التي �أر�سلناها لها
بمعايير عالميّة تابعة لإحدى المنظّ مات العلميّة العالميّة بما يكفل مراقبة
�أداء المختبرات ومعالجة الخلل �إذا وجد في �ضوء هذه النتائج .و�إنّ الجودة
في المختبرات الطبية هي �سل�سلة تبد أ� بالعمل على ت�أمين متطلبات الجودة
في ك ّل مراحل �إجراء الفح�ص ،لجهة تح�ضير المري�ض� ،سحب الدم ،نقله،
عملية �إجراء الفح�ص ،توثيق النتائج ،تحليلها».
ويتطرّق النقيب د .حدّ اد �إلى نقاط ال�ضعف التي تعاني منها المختبرات
المتواجدة في الم�ست�شفيات الحكوميّة ،فيقول« :المعروف �أنّ هذه الأخيرة
تواجه �أزمات ماديّة وعدم دفع رواتب الطبيب المخبري ما يترتّب عنه عدم
تواجد الطبيب المخبري ب�شكل دائم في المختبر لمراقبة النتائج علم ًا �أنّه
ملزم بموجب القانون على التفرّغ لعمله ،ما ي ؤ�ّثر على النتائج ونظام الجودة
وهو ما ن�شكّ في تحقيقه».
إيقاف العجالة

ويدخل في �إط��ار تح�سين �أداء المختبرات الطبيّة معالجة بع�ض الم�شاكل
الأ�سا�سيّة التي يعاني منها هذا القطاع والتي �سبق و�أن قدّمت النقابة مطالبها
في هذا المجال �إلى وزير ال�صحة «الذي �أبدى ا�ستعداده للتعاون وتقديم الدعم
الالزم بما ي�ضمن الم�ستوى الراقي للمهنة» بح�سب النقيب د .حدّ اد فيقول:
يمكن �أن نعالج نقاط ال�ضعف التي يعاني منها القطاع من خالل منع ما ي�سمى
بالجعالة �أي دفع بدل للطبيب المعاين الذي و�ضع و�صفة الفحو�صات المخبرية
والتي تبلغ ن�سبة تتراوح ما بين � 30إلى  50في المئة من قيمة الفاتورة �أحيان ًا
ما ي�ؤثّر على جودة نتيجة الفحو�صات ،فعلى وزارة ال�صحة و�ضع �آلية ونظام
مراقبة على الأطبّاء والمختبرات وال�سيّما على �صعيد النواحي الماليّة وكيفية
توزيع الأموال �إذ �إنّ ا�ستمرار هذا الأمر له ت�أثير على ثقة المواطن بالنظام
ال�صحي في لبنان».
حد للجهات الضامنة
ّ

وي�ضيف« :يجب و�ضع ح ّد لممار�سات بع�ض الجهات ال�ضامنة غير العادلة التي
تطبق ح�سومات ع�شوائية وغير قانونية تناهز  40في المئة من �سعر ال�ضمان
على الفواتير الم�ستحقة للمختبرات ما يهدد ج��ودة العمل المخبري ومن
المعلوم �أنّ هذا االج��راء بحق المختبر يطرح عالمة ا�ستفهام حول الجودة
المطلوب ت�أمينها ،فمن ي�ضمن تقديمها وبالتالي من يحمي �صحّ ة المواطن،
ونحن توا�صلنا مع وزير االقت�صاد الذي وعدنا بمالحقة هذا المو�ضوع ون�أمل
بالتو�صل �إلى نتيجة ت�ضع حد ًا لهذه الممار�سات التي ال تح�صل في �أي بلد في
ّ
العالم».
ويتابع« :المطلوب �أي�ض ًا تجديد الئحة الفحو�صات لدى ال�صندوق الوطني
لل�ضمان ال�صحي االجتماعي ،و�إلزامه بتغطية الفحو�صات �إذ هناك فحو�صات
على الئحته قيد االنتظار منذ �أكثر من ع�شر �سنوات وهي �ضرورية وال يعترف
بها ال�ضمان حتى الآن والتي ي�صل عددها �إلى نحو  90فح�ص ًا».
مراقبة المستوصفات والصيدليات

ويدخل في �إطار رفع م�ستوى القطاع «تفعيل تطبيق القانون الذي يفر�ض على
الم�ستو�صفات الخيرية ومراكز العناية ال�صحية ا ألوّلية �إجراء  7فحو�صات

مخبرية مجانية ال غير ،ح�سب القرار ال�صادر بالترخي�ص لها و�إيقاف �سائر
الفحو�صات التي تتمّ من دون احترام �ضمان الجودة ،و�أ�صول المراقبة ال�سريرية،
ومن دون �إ�شراف طبيب �أو �صيدلي �أخ�صائي مخبري� ،إذ باتت هذه المختبرات
م�ستوف ل�شروط الجودة .كما
ٍ
تجري كل �أنواع الفحو�صات ب�شكل ع�شوائي وغير
نتمّنى من وزارة ال�صحة التعاون معنا في هذا المجال �إذ علمنا �أنّها قامت
م�ؤخّ ر ًا بتوزيع �أجهزة �صغيرة على الم�ستو�صفات إلج��راء بع�ض الفحو�صات
التي ي�شرف عليها �شخ�ص تقني ولي�س طبيب مخبري ما يُهدّد �صحّ ة المواطن
الذي قد ال يح�صل على الت�شخي�ص �أو النتائج ال�صحيحة .هذا بالإ�ضافة �إلى
الفحو�صات في بع�ض ال�صيدليات مثل فح�ص ال�سكري والكول�سترول ،والتي
تتمّ بطريقة ع�شوائيّة من دون مراقبة �أو مراعاة لمعايير الجودة بالإ�ضافة �إلى
نتائجها غير الم�ضمونة في�ضطر المري�ض �إلى �إعادة �إتمام هذه الفحو�صات في
المختبرات ،ونحن توا�صلنا مع نقيب ال�صيادلة لمراقبة ال�صيدليات التي تروّج
لنف�سها كجهة م�شاركة في �إجراء بع�ض الفحو�صات».
كذلك ي�شير النقيب د .حدّ اد «�إلى �أنّه يجب تفعيل القرار ال�صادر عن وزارة
ال�صحّ ة الذي يمنع عمليّة ال�سم�سرة والتجارة التي تتمّ بين الطبيب والمختبرات
في الخارج� ،إذ ال يحقّ للطبيب �أن ير�سل الفحو�صات التي تحتاج �إلى ت�شخي�ص
خارجي بل يجب �أن يتم هذا الأمر ح�صري ًا من خالل �إدارة المختبر».
المتخ�ص�صة �أو في المراكز
ّ
أ� ّم��ا على �صعيد مراقبة الأ�سعار في المراكز
المتواجدة في الم�ست�شفيات ،في�شير «�إل��ى �أنّ وزارة ال�صحّ ة و�ضعت الئحة
ب�أ�سعار الفحو�صات التي تتمّ في المختبرات الطبيّة وهي �أ�سعار ثابتة ال يجوز
على المختبرات التالعب بها� ،أما الأ�سعار في الم�ست�شفيات فتتفاوت بح�سب
درجة المري�ض �سواء كان درجة �أولى �أو ثانية �أو ثالثة».

تشكل
ّ
كلفــة الفحــوصــات المخبريّة
 10%مـن إجمالـي الفاتــورة الصحيــة
 200مختبــر خــاص و130
داخــل المستشفـيــــات
الفحوصات الجديدة

ويتحدّث النقيب د .كري�ستيان ح��دّ اد عن التقنيات الجديدة في قطاع
المختبرات ال�صحيّة فيقول :هناك تقنيات جديدة ت�ساعد في تطوير هذا
القطاع �أبرزها جمع �آالت المختبر (� )Integrationأي مرور عيّنة الدم على
جهاز واحد يوزّع الفحو�صات المطلوبة على عدّة �آالت مرتبطة ببع�ضها من
�أجل �إ�صدار النتائج المطلوبة وهذا ي ؤ�مّن ال�سرعة ويخّ فف من الأخطاء ،ويعزّز
من جودة الفحو�صات وهو تطوّر معمول به في الم�ست�شفيات الأوروبيّة وبد�أت
تعتمده بع�ض الم�ست�شفيات الكبيرة في لبنان �إذ �أنّه ا�ستثمار مكلف .كذلك
ح�صل تقدّم كبير في عمليّة ا�ستق�صاء الجرثومة الم�سبّبة لبع�ض الأمرا�ض من
خالل تقنيّة  Multiplexالتي ت�صدر النتيجة في خالل �ساعات قليلة وهي �أي�ض ًا
متواجدة في بع�ض الم�ست�شفيات الكبيرة .هذا بالإ�ضافة �إلى تقنيّة Maldi
 – Tofالتي �ستدخل �إلى لبنان قريب ًا هي �أي�ض ًا طريقة جديدة للتعرّف على
الجراثيم التي ت�سبّب بع�ض الأمرا�ض والتي تختزل التعرّف عليها في خالل
دقائق و�أقل بكثير مما تتطلّبه التقنيات الت�شخي�صية العادية الحالية .و�أخيراً،
ن�شير �إلى الطب التن ّب�ؤي للوقاية من الأمرا�ض التي يكون الج�سم عر�ض ًة لها
مثل مر�ض ال�سرطان وهو يمكن اكت�شافه من خالل فح�ص الخاليا الجينية
عند المري�ض للح�صول على عالج وقائي وهو ما بد�أت المختبرات بالعمل
عليه في لبنان»
مت ـ ـ ــوز�/آب  2017االقت�ص ـ ـ ــاد والأعم ـ ـ ــال اللبنـ ــاني ـ ـ ــة 113

