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المركز  -، وزارة الصحة العامة وجمعية "بلسم"  AUB في مركز ترشيد السياسات الصحية

اللبناني للرعاية التلطيفية، يوحّدون الجھود لدمج الرعاية التلطيفية في القطاع الصحي 

  .اللبناني: الرعاية التلطيفية حق وليست رفاھية

 
معدالت األمراض غير المعدية والشيخوخة بين السكان، مما يجعل "الرعاية التلطيفية" مكونًا  لبنان في تتزايد

 2017أساسيًا للخدمات الصحية الالزمة للتخفيف من معاناة المريض. ففي حين تشير األرقام الصادرة عام 
م، ليس من المتوقع إاّل أن مريض يستطيعون اإلستفادة من خدمات الرعاية التلطيفية كل عا 15000الى أن 

  .تزداد الحاجة لھذه الخدمات وبوتيرة سريعة
  

تعّرف منظمة الصحة العالمية الرعاية التلطيفية  لكن ما ھي الرعاية التلطيفية ولماذا ھي حاجة في لبنان؟
كنھج يحسن من نوعية حياة المرضى وأسرھم الذين يواجھون المشاكل المقترنة باألمراض والتي تھدد 
الحياة، وذلك من خالل منع وتخفيف المعاناة من خالل تقييم وتحديد عالج األلم الالزم في وقت مبكر، 

   .باإلضافة الى تقييم المشاكل األخرى الجسدية والنفسية والروحية منھا
  

 الصحيةوبحسب األدلة العلمية المحلية والعالمية العالية الجودة التي تم جمعھا من قبل مركز ترشيد السياسات 
 (K2P) في كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت(AUB)  فإن الرعاية التلطيفية ترتبط ،

مباشرةً بتحسين جودة حياة المرضى ونتائجھم الصحية وتقليل تكاليف الرعاية الصحية. ومع ذلك، فإن 
ضى بسبب الحواجز القائمة على الرعاية التلطيفية في لبنان تبقى صعبة المنال لشريحة واسعة من المر

  .المستوى النظامي والمؤسساتي والمھني وعلى مستوى المريض
  

في كلية  K2P ونظرا ألھمية المشكلة وحق جميع المرضى في الحصول على الرعاية التلطيفية، عقد مركز
- وجمعية بلسم بالتعاون مع وزارة الصحة العامة،  (AUB) العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت

المركز اللبناني للرعاية التلطيفية، حوار السياسات بھدف "دمج الرعاية التلطيفية في القطاع الصحي في 
لبنان" وعملوا على وضع التصور المناسب وبلورة خطة عمل إلدماج ھذه الخدمات الملّحة في القطاع 

ً من خالل منحة من الصحي في لبنان، في فندق روتانا جفينور، بيروت. وقد تم تمويل  ھذه المبادرة جزئيا



Souk.lb وھي برنامج تموله السفارة البريطانية في لبنان وتم تنفيذه من خالل DAI و AlFanar و 
AltCity Impact.  

  
أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك المدير العام لوزارة الصحة العامة، الدكتور وليد  K2P وجمع حوار

ھبة عثمان ، مؤِسسة جمعية "بلسم"، الدكتور ريمون الصايغ، رئيس نقابة األطباء في عمار ، والدكتورة 
لبنان، الدكتور سليمان ھارون، رئيس نقابة المسنشفيات، الدكتورة ميرنا ضومط، نقيبة الممرضين 
والممرضات في لبنان، الدكتور ميشال ضاھر، بروفيسور في الجراحة في مستشفى سان جورج، الدكتور 

ح زين الدين، المدير التنفيذي لجمعية "بلسم"،الدكتورة سالم جلّول، المديرة الطبية لجمعية "سند"،السيدة صال
كلير أنطاكلي، مديرة وحدة الرعاية التلطيفية في  -لبنى عّز الدين، مؤِسسة جمعية "سند" الدكتورة ماري 

لالستشارات الصحية،  APIS عةمستشفى أوتيل ديو، الدكتور جوزيف عطيّق، الشريك المؤسس في مجمو
 .باإلضافة إلى أكاديميين وباحثين وقادة في القطاع الصحي

  
، الذي يجمع أفضل األدلة العلمية المحلية واإلقليمية  K2P وقد تم دعم الحوار من خالل موجز السياسات من

ر بعض اإلعتبارات خالل والدولية المتاحة ، ويقدم اقتراحات لعناصر السياسات الصحية  ويأخذ بعين اإلعتبا
عملية التنفيذ. وقد تم تعميم موجز السياسات على جميع اصحاب القرار والمصلحة ذوي الصلة ، قبل الحوار، 

 .إلثراء المحادثة وفسح المجال لمناقشات مركزة
  

ب ولفت مدير مركز ترشيد السياسات الصحية، د. فادي الجردلي الى المناقشات البناءة التي أجراھا أصحا
وصانعى القرار الذين استندوا إلى األدلة العالية الجودة المذكورة في موجز السياسات من مركز ترشيد 

عند مناقشة طرق دمج ھذه الخدمة الضرورية والمعتبرة من حقوق اإلنسان األساسية في  السياسات الصحية
 النظام الصحي في لبنان

   
أن "ھدف ھذه المبادرة ھو جمع الجھات الفاعلة الرئيسية  بدورھا، أكدت مؤِسسة جمعية بلسم د. ھبة عثمان

في القطاع الصحي اللبناني لمناقشة األولويات ووضع استراتيجية للنمو وتطوير الرعاية التلطيفية وتأمين 
الدمج المطلق لھذا المكون األساسي لرعاية المصابين بأمراض خطيرة في القطاع الصحي اللبناني". وأشار 

ر المدير العام لوزارة الصحة في لبنان، الى أن "وزارة الصحة تعمل حالياَ على تأسيس نظام د. وليد عما
تمويل للرعاية التلطيفية للمستشفيات التي تمتلك فريق عمل مؤھل لتأمين ھذه الخدمات، حيث تشمل الرعاية 

 .التلطيفية داخل المستشفى والعالج في المنزل
  

عة من عناصر السياسات المقترحة المستندة الى األدلة العلمية والمذكورة ناقش المشاركون خالل الحوار أرب
  :في موجز السياسات

  : دمج الرعاية التلطيفية داخل مؤسسات الرعاية الصحية1العنصر  •
  : توفير الرعاية التلطيفية في محل إقامة المرضى2العنصر  •
الرعاية التلطيفية بين المتخصصين في الرعاية : تقوية التعليم وزيادة التدريب في مجال 3العنصر  •

  الصحية



 : زيادة الوعي العام حول مفھوم وأھمية الرعاية التلطيفية4العنصر  •
  

وشدد المشاركون على ضرورة العمل بوتيرة أسرع من أجل االستجابة للطلب المتزايد على الرعاية التلطيفية 
 للمسنين، الكبار واألطفال.
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
  

 
Simon Kachar  
Director of News and Media Relations  
Mobile: (+961) 3-427-024   
Office: (+961) 1-374-374 ext: 2676  
Email: sk158@aub.edu.lb  

 
 
 
 

 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو 900 من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا  120 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا

  
 
 

 
  
  

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:              http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 


