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 مليون دوالر شهريًا لدعم أدوية االمراض المزمنة و"المركزي" يتسلم اليوم الئحة "االولويات" من الصحة 40

 موريس متى
ع أصحاب واآللية الجديدة التي سيتم اعتمادها لترشيد دعم استيراد الدواء في وقت علَّق تجم   عم الدواء#د اسبوع يمكن وصفه بالحاسم بالنسبة الى ملف

االتفاق لوائح باألدوية المدعومة بحسب  #مصرف لبنان ل حمد حسن بتسليمالصيدليات إضرابه في انتظار تنفيذ وعد وزير الصحة في حكومة تصريف االعما
ان بصرف االعتمادات لها، فيستفيد منها هد الطريق، بحسب الصيدليات، إلفراج المستوردين عن األدوية التي وعدهم مصرف لبنمعه. هذه اللوائح قد تم

ذه المرة الى االضراب ارة الصحة لكل دواء، وفي حال لم تصل هذه اللوائح الى المصرف المركزي، فالصيدليات قد تذهب هالمرضى بالسعر الذي تحدده وز 
  المفتوح رفضًا لعدم تزويدها باالدوية.

  
القا من اللوائح التي وعد وزير الصحة ديدة لدعم الدواء إنطنان إجتماعا غدا االربعاء للبحث في اآللية الجومن المقرر ان يعقد المجلس المركزي في مصرف لب
صرف ه في االجتماع االخير الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية. وعلمت "النهار" ان مبتسليمها للبنك المركزي، إنطالقا مما جرى التوافق علي

وهو ما أبلغه للمعنيين ولوزارة الصحة، مع تعهده االستمرار بهذا الدعم   مليون دوالر شهريا، 40ـ"الدواء" بما ال يتخطى يا على تمويل دعم للبنان قادر حال
واء ورة سنوية لدعم الدواء، مقارنة مع فاتمليون دوالر تقريبا سنويا لدعم الد 590وقت كانت وزارة الصحة قد أكدت حاجتها الى ما قيمته  ألطول فترة ممكنة، في

التي يمكن والر تقريبا. وبعد اط الع وزارة الصحة على القدرة المالية لمصرف لبنان بالعمالت االجنبية و مليار د 1.2والمستلزمات الطبية تصل الى نحو 
ليات مختلفة. وتشير ار في دعمها وضمن آالتي يمكن االستمر  تخصيصها لدعم الدواء، أعادت النظر باالولويات التي كانت وضعتها لخفض عدد االدوية

ان يؤمن من عمالت أجنبية ، وعند حصوله على اللوائح التي طلبها من وزارة الصحة، سيعود مجلسه المركزي ليؤكد ما يمكنه المعلومات الى ان مصرف لبنان
ة بالعمالت الصعبة، ويبقى التوجه االقرب الى ة التكاليف المطلوبان السير بها لتغطيلتمويل دعم الدواء، ومن هنا سيتم التوافق على آلية يمكن لمصرف لبن

لسرطان والضغط والسكري والكولستيرول وغيرها، اضافة الى عتماد هو استمرار الدعم بالنسبة الى ادوية االمراض المستعصية والمزمنة ومنها ادوية الدم وااال
واحد. أما بالنسبة الى كل ليرة للدوالر ال 1500اء على دعمها على اساس سعر ، على ان يتم االبقلى وصفة طبية موحدةعدد من االدوية االخرى التي تحتاج ا

ة، فاالتجاه أصبح واضحا لناحية رفع الدعم عنها بشكل كامل، مثل ادوية االلتهاب االدوية المتبقية وتحديدا تلك التي ال تحتاج الى وصفات طبية موحد
مليون دوالر، لالستمرار  45ف لبنان لن يتخطى دعم الشهري الذي سيتم االبقاء على تأمينه من مصر "النهار" الى ان اليرها. وتشير مصادر والمسكنات وغ

ئحها، على ان يجري دعمها على اساس سعر الصرف الحالي. كما علمت "النهار" ان المجلس المركزي بدعم االدوية التي ستدرجها وزارة الصحة في لوا
أكيد ان حسم هذا الموضوع سيكون خالل االسبوع الجاري لعدم قدرة ة ستسلمه اليوم الثلثاء اللوائح المدققة، مع التسميا ان وزارة الصحلمصرف لبنان تبلغ ر 

م ح مستودعاتهم وتسلييلزم المستوردين فتحالية للدعم أكثر، اضافة الى السعي لتأمين االدوية الالزمة لألسواق بعد إقرار اللوائح، ما المركزي على إطالة اآللية ال
رف ذه االدوية ضمن اللوائح التي وضعتها وزارة الصحة وأقرها تمويل دعمها المجلس المركزي لدى مصالبضائع، إما على السعر المدعوم في حال كانت ه

الرتباط تحديد سعرها بشكل كبير، خصوصا  يعني ارتفاع سعرها لبنان، او سيتم توزيعها على الصيدليات بأسعار غير مدعومة، في حال لم تشملها اللوائح، ما
  بسعر دوالر "السوق".

  
افقات استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة المجلس المركزي لمصرف لبنان سيصر مجددا على الحصول على مو   جه االنظار ايضا الى ما إذا كانوتت

لتي أعطيت لمصرف آخر، إصدار موافقة استثنائية شبيهة بالموافقة ا وسات الطبية، بمعنىوالمستلزمات والمغر الدواء   حتى لإلستمرار باآللية الجديدة لدعم
من قانون  91ليرة للدوالر، استنادا الى المادة  3900اد المحروقات على اساس لبنان كغطاء قانوني، لتأمين العمالت الصعبة من االحتياط، بهدف تمويل استير 

مع التزام الحكومة الصريح إعادة أي أموال مقترضة احتياط مصرف لبنان لتأمين دعم استيراد االدوية، اقتراض الدوالر من ما يسمح للحكومة ب النقد والتسليف،
لقانون نفسه، من ا 13من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة  94ي المادة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا ف

 ات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.العقد صراحة على أن يتم اإليفاء بمعزل عن مسؤوليعقد قرض، وأن ينص  بموجب
  

نان، حيث أكد عضو مجلس إدارة النقابة مروان حكيم، أن بة مستوردي األدوية وأصحاب المستودعات في لبفي سياق متصل، التقى وزير الصحة وفدا من نقا
لمواطنين والمقيمين المرضى في لبنان، مشيرا الى ان المشاكل التي يعاني احول الحلول السريعة الممكن تأمينها لتوفير الدواء بشكل دائم لكل  النقاش تمحور

فت هذه في الخارج، حيث توقهي مشاكل تقنية مالية لها عالقة بالتحويالت الواجب أن يصدرها المصرف المركزي إلى الشركات  منها مستورد االدوية
ما لفت حكيم إلى أن هذه المشاكل تتصل بنظام الحصول على الموافقة المسبقة قبل الشحن نذ السابع من أيار لشركات األدوية خارج لبنان. كالتحويالت م

ن. ال توافق على الشح والشركات في الخارجضعه المصرف المركزي وهو يتطلب إعادة نظر، ألن اإلستيراد غير ممكن من دون الموافقة المسبقة والذي و 
في ت الحاضر هناك أصناف أدوية غير موجودة، وفي حال وجدت أصناف أخرى تكون الكميات ضئيلة وهي تكواستنادا الى نقابة مستوردي االدوية، في الوق

ذا لم تحل المشاكل، لن يبقى دواء في لبنان، ومن الضر    هذا الصعيد.وري حصول تحرك على لمدة أسبوعين أو ثالثة حدا أقصى. وا 

https://www.annahar.com/arabic/makalat/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%892
https://www.annahar.com/arabic/makalat/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%892
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%af%d8%b9%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a1
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81+%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81+%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86

