نظام معايري فتح

عيادات طب الأ�سنان
يف لبنان
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املعايري العلمية ل�ضمان الوقاية وال�سالمة
وموا�صفات احلد االدنى لتجهيز عيادات طب اال�سنان
بنا ًء على قانون النقابة رقم  2002/484والنظام الداخلي ال �سيما املادة ، 48
بنا ًء على قانون واجبات اطباء اال�سنان رقم ، 2002/487
بنا ًء على املر�سوم رقم  46/4771املتعلق بكيفية جتهيز عيادات طب اال�سنان ،
بنا ًء على اقرتاح جلنة املعايري واملوا�صفات العلمية لعيادات طب اال�سنان ،
يحدد املعايري العلمية ل�ضمان الوقاية وال�سالمة وموا�صفات احلد االدنى لتجهيز
عيادات طب اال�سنان والتي يتوجب على طبيب اال�سنان مراعاتها على النحو التايل :
او ًال  :غرفة انتظار كافية االت�ساع م�ستمدة النور والهواء ب�شكل �صحي.
ثاني ًا :غرفة معاجلة �أو �أكرث مب�ساحة كافية ال�ستيعاب التجهيزات املطلوبة حترتم
خ�صو�صية املري�ض ،ذات ار�ض مبلطة او مغطاة بالفينيل وجدرانها  ،مل�ساء قابلة
للتنظيف ،وان تكون وحدة عالجية واحدة جمهزة �أقلـّه مبا يلي :
1 .1كر�سي طبيب ا�سنان مرفقة ب�ضوء  Scialitiqueو�شفاط Aspirateur
2 .2جهاز لتنظيف اللثة وتك�سري اجلري .
3 .3جهاز ت�صوير �شعاعي للأ�سنان مبوا�صفات ع�صرية �آمنة ،وجهاز لقراءة افالم
اال�شعة.
4 .4جهاز تعقيم حراري حديث لالدوات العالجية واجلراحية ي�ستجيب ملوا�صفات
منظمة ال�صحة العاملية يف هذا املجال (Dry heat sterilizer or Autoclave
)or Chemiclave
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5 .5مغ�سلة من اية مادة غري قابلة لالمت�صا�ص ،قابلة للتنظيف والتعقيم .
6 .6اوعية للتطهري الكيميائي م�ستوفية لل�شروط العاملية ملعاجلة االدوات العالجية
واجلراحية بهدف منع انتقال العدوى.
7 .7خزانة وادراج مب�ساحة واعداد كافية حلفظ االدوات واملواد الطبية ومواد للحفاظ
على ال�سالمة العامة ذات اال�ستعمال الواحد وعلب القفازات املع ّدة للفح�ص الطبي
واالقنعة الواقية والكبايات البال�ستيكية وغريها من االدوات التي تـُتلف بعد كل
ا�ستعمال.
�8 .8صندوق حمكم ال�سد والئق املنظر حلفظ القطن وال�شا�ش امللوث واالدوات القاطعة
اجلراحية وابر التخدير امل�ستعملة ،متهيد ًا للتخل�ص منها.
9 .9علب �أو م�ستوعبات حلفظ االدوات اجلراحية املعقمة.
 .10ثالجة حلفظ املواد العالجية والطبية التي ي�ستوجب حفظها حرارة منخف�ضة
وثابتة.
ثالـثـــ ًا  :حفظ امللفات الطبية جلميع مر�ضى العيادة وال�سجالت الر�سمية
للموظفني فيها.
رابعــا ً :هاتف لالت�صال ومراجعة الطبيب يف عيادته.
خام�س ًا  :غرفة مرحا�ض �صحية وحديثة مع مغ�سلة.
تو�صية:
يتواجد يف العيادة �سكرتري او م�ساعد لطبيب اال�سنان وذلك خالل �سنتني من
تطبيق هذه املعايري بعد ان يتخذ جمل�س النقابة قرار ًا بذلك.
نقابة اطباء اال�سنان يف لبنان -بريوت
جلنة املعايري واملوا�صفات العلمية
لعيادات طب اال�سنان
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الآلية العملية ملنح الرخ�ص  :مرحلة التدقيق ودور املراقب
ويتوجب التعامل
 .1يح�ضر املراقب بنا ًء على موعد م�سبق للك�شف .هو ميثل النقابة ّ
معه على هذا الأ�سا�س وله مطلق �صالحية حتديد الوقت والتاريخ.
•على الطبيب ا�ستقبال املراقب بح�سب املوعد وي�سمح بفارق ت�أخري ال يتعدى
ربع �ساعة.
•يف حال عدم �إلتزام الطبيب با�ستقبال املراقب يف موعده ،تـُ�ضاف �أتعاب
ك�شف �إ�ضايف ( 30.000ل.ل)
 .2ال ميكن املبا�شرة بو�ضع ملف �إال لعيادة موجودة وجم ّهزة.
 .3على املراقب ت�صوير الآرمة اخلارجية ،الآرمة الداخلية �إن ُوجدت ،وحدة العالج
وغرفة الإنتظار مع �إحداثياتهم.
 .4ك�شف ميداين مللء �إ�ستمارة تعريف العيادة والتدقيق مبطابقة معايري التجهيزات
وال�سالمة.
 .5ي�سلـّم املراقب ن�سخة عن الإ�ستمارة تكون موقـّعة من الطرفني ،مع ذكر � :إما
يتوجب
املطابقة الكاملة للمعايري وا�ستحقاق الرخ�صة� ،أو تعداد النواق�ص التي ّ
مطابقتها �ضمن � 12شهر.
•عند ا�ستكمال النواق�ص التجهيزية ،يطلب الطبيب ك�شفا ً ثانيا ً وي�س ّدد ر�سم
ك�شف �إ�ضايف ( 30.000ل.ل)
� .6إثبات م�سوغ الإ�شغال ل�صالح الطبيب نف�سه (عقد �إيجار ،ملكية ،ت�سامح )...
�سجله الطبيب يف النقابة قبل .2011
و ُيعفى منه من يطابق عنوانه العنوان الذي ّ
�ضم �إفادة ت�أهل خل ّريجي  2011وما بعد (من �ضمن تطبيقات النظام احلايل)
ّ .7
 .8ت�صريح الطبيب عن العيادات اململوكة (ثانوية) و ُي�ضاف ر�سم ك�شف �إ�ضايف
للك�شف عليها.
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� .9إي�صال م�صريف بت�سديد ر�سم الك�شف الأ�سا�سي ( 50.000ل.ل) وميكن الت�سديد
مبا�شرة للمراقب لقاء �إي�صال.
 .10ي�سلم املراقب للطبيب �إ�ستمارة التعريف الإقت�صادية – الإجتماعية (على
الطبيب ملئها قبل احل�صول على الرخ�صة)
�سيتم �إقراره الحقا ً من
 .11توقيع تع ّهد من الطبيب بت�سديد ر�سم الإجازة الذي ّ
اجلمعية العمومية.
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.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1ينظم عـدد العيادات اجلديدة يف لبنان ويوزّع �أطباء الأ�سنان على
�أرا�ضيه.ي�ضع حد ًا لإغـراق قطاع طب الأ�سنان ب�أكرث من حاجة لبنان
ديحد من فتح عيادات جديدة يف املناطق املتخمةويحفـّز
لأطباء ُج ُد ّ
االنت�شار املتوازن بح�سب احلاجات املناطقية.
2يح�صر حق فتح عيادات ب�أطباء الأ�سنان دون غريهم وي�ضع حد ًا للمناف�سة
غري امل�شروعة ،ال جمعيات وال م�ؤ�س�سات جتارية وال م�ستو�صفات.
3ي�ضع امل�ستو�صفات حتت رقابة النقابة املبا�شرة عرب الأطباء مالكني
االجازة.
4يـُثبـِّت حق الأطباء املوجودين ب�إجازات لعياداتهم.
5مينع فتح عيادات جديدة يف املناطق التي تعاين تخمة تفوق حاجتها
ويحمي منطقة عملك من �أ�ضرار �إغراقها ب�أعداد جديدة من �أطباء
الأ�سنان.
6مينح حق التداول باالجازات ،بيع ًا وت�أجري ًا :ا�ستحداث قيمة اقت�صادية
مهمة للعيادة
7ي�ؤمن مورد مايل جدي بعد التقاعد ويف حال الوفاة (بيع وت�أجري رخ�صة)
8ربط االجازة باحرتام التعرفات والنوعية الطبية ،يحمي عملك من خطر
امل�ضاربة غري امل�شروعة مبخالفة التعرفات ،ومن نوعية طبية مرتدية،
الخ.
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ملخ�ص التطبيق العملي للنظام
1 .1املبادئ الأ�سا�سية:

 يمُ نع فتح عيادة طب �أ�سنان دون حيازة �إجازة خا�صةمتنح النقابة االجازة فـقط لأطباء الأ�سنان ،دون غريهم :ال م�ستو�صفات وال جمعياتوال جتـّار.
 -للأطباء احلاليني حق مكت�سب بحيازة �إجازة تـُمنح لهم يف عنوان عيادتهم املوجودة.
 -ال تـُمنح �إجازات جديدة يف املناطق التي تعاين من تخمة يف عدد �أطباء الأ�سنان.
-تـَمنح النقابة �سنوي ًا عدد حمدود من الإجازات بفتح عيادات جديدة بح�سب حاجة
كل منطقة �إليها.
م�ستوف ال�شروط لقاء ر�سم �إجازة.
تـُمنح اجازة واحدة لكل طبيب �أ�سنانٍ
ُ -ي�سمح لأي طبيب �أ�سنان مبزاولة مهنته يف �أية عيادة جمازة له �أو لغريه على الأرا�ضي
اللبنانية.
2 .2املرحلة التح�ضريية:

بناء النظام على ا�ستطالع حاجة و�أراء كل الزمالء دون ا�ستثناء (م�سح �شامل).
تقوم النقابة مب�سح �شامل لأطباء الأ�سنان وا�ستطالع �أو�ضاعهم املادية والعلميةوجتهيزاتهم التقنية ،كما ت�ستطلع �آرائهم واقرتاحاتهم وحاجاتهم وحاجات مر�ضاهم
وقدراتهم االقت�صادية املناطقية.
بناء على اخلارطة ال�صحية املتكونة من نتائج امل�سح واقرتاحات الزمالء ،تقرتحالهيئة الناظمة تق�سيم لبنان �إىل مناطق متعددة (مدينة ،حي ،بلدة ،الخ).
 ُيحدد يف كل منطقة عدد الأطباء كما وتـقرتح احلاجة امل�ستقبلية لأطباء جدد فيها،بناء على امل�سح وعلى نتائج �س�ؤال الأطباء حول �أو�ضاع منطقتهم ومقرتحاتهم ،يتم7

حتديد جدول التعرفات الأف�ضل مالءمة للقدرة االقت�صادية ملنطقتهم.
تطرح التق�سيمات والتحديدات والتعرفات (�إذا �شاءت �أكرثية الزمالء تطبيق تعرفاتمناطقية) على اجلمعية العامة لإقرارها والعمل مبوجبها.
3 .3املرحلة التطبيقية:
-تمُ نح الإجازات للعيادة املوجودة حالي ًا على �أ�سا�س احلق املكت�سب ودون قيود.

�أما الأطباء اجلدد ،فتـُمنح لهم �إجازة واحدة ب�شرط ا�ستيفاء �شروط التد ُّرج بعدالتخرج (العمل يف عيادات موجودة ملدة حمددة) وفقط يف مناطق ذات قدرة
ا�ستيعاب ت�سمح ب�إجازات جديدة فيها.
ميكن بيع وت�أجري �إجازة العيادة دون قيود ،ولكن فقط لأطباء �أ�سنان لبنانيون،وذلك منع ًا ال�ستبدال عبء الإغراق بعبء �أخطر وهو حتكم ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
واالعتبارات املادية البحتة ب�أطباء القطاع وحتويلهم �إىل موظفني يف مهنتهم (وهم
احللقة الأ�ضعف مقابل قدرات الر�أ�سمال).
 ميكن نقل موقع العيادة يف املنطقة عينها دون قيود.تـُ�سحب االجازة يف حال خمالفة التعرفات �أو معايري التجهيزات وال�سالمة �أو تعليماتوزارة ال�صحة العامة �أو يف حال ارتكاب �أية م�ضاربة غري م�شروعة (دعاية غري
قانونية ،خف�ض �أ�سعار وخط�أ طبي ج�سيم ناجت عن �إهمال).
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�أهداف النظام
1 .1تنظيم وجه اقت�صادي �أ�سا�سي للمهنة ،بناء على خارطة �صحية-اقت�صادية-
اجتماعية،
 2 .2حماية الأطباء احلاليني من �أ�ضرار ع�شوائية �إغراق �سوق العمل،
 3 .3وقف منح �إجازة جديدة يف املناطق التي ال حتتمل �إ�ضافة عيادات فيها،
4 .4حتديد عدد العيادات اجلديدة امل�سموح بفتحها �سنوي ًا يف كل منطقة ،ويف لبنان
عامة.
 5 .5تنظيم توزيع جغرايف متوازن ،فاعل ،وال يلحق �ضرر ًا بالزمالء احلاليني.
 6 .6التحفيز على ت�أمني خدمات طب الأ�سنان يف املناطق الريفية،
 7 .7ت�شجيع الطبيب على التعلق ببلدته وجذوره ،وتقدمي خدماته الطبية فيها.
8 .8منح قيمة ثابتة للعيادات كتعوي�ض مادي مبا�شر عن ما ت�سبب به �إغراق �سوق العمل
و�سوء الت�صرف بامل�ساهمات التقاعدية،
 9 .9ت�شجيع وتنظيم العمل الت�شاركي بني �أطباء الأ�سنان.
 1010تنظيم �صيغ العيادات امل�شرتكة وال�شركات املدنية الطبية.
1111حماية قطاع طب الأ�سنان من امل�ضاربات غري امل�شروعة:
حتت طائلة �سحب االجازة وحرمان الطبيب من قيمتها يف حاالت خمالفة
النوعية الطبية وامل�ضاربة غري امل�شروعة يف التعرفات ،وجتاوز امل�ؤ�س�سات اخلريية
ل�ضوابطها.

9

الأ�سئلة الأكرث طرح ًا حول �إجازة العيادات وتو�ضيحاتها

1

تنظيم منح �إجازة العيادات بح�سب الت�صنيف املناطقي
�س :ما هو الت�صنيف املناطقي ومفاعيله لناحية حتديد كثافة عدد الأطباء؟

1 .1للأطباء احلاليني حق ًا مكت�سب ًا ب�إجازة عيادتهم املوجودة دون قيود �أو �شروط
مطابقة ملعايري التجهيز وال�سالمة (معايري موحدة لكل لبنان).
2 .2ي�ص ّنف لبنان �إىل عدة مناطق تطبق فيها القواعد التالية وعلى الأطباء اجلدد
فقط (املنت�سبني اىل كليات طب اال�سنان يف ال�سنة الدرا�سية � 2012-2011أو
تخرج بال�سنة الدرا�سية :،)2016-2015
منطقة  : C1تتوقف النقابة فور ًا عن منح �إجازة عيادات جديدة يف املناطق
التي تعاين من تخمة يف عدد �أطباء الأ�سنان ،و�إىل حني توازن حاجة ال�سكان
مع عدد الأطباء.
منطقة  : C2متنح النقابة �سنوي ًا عدد حمدود جد ًا من االجازات يف املناطق
املكتفية (توازن حاجة ال�سكان مع عدد الأطباء) وتتوقف عند جتاوز التوازن.
منطقة  : C3مناطق ذات حاجة �إىل �أطباء �أ�سنان :متنح االجازات دون �سقف
عددي ،و�إىل حني حتقيق التوازن املطلوب ،ي�صبح العدد ال�سنوي حمدود ًا من
بعده.
منطقة  : C4مناطق ذات حاجات ملحة لعدد كبري من الأطباء� :شروط ت�شجيعية.
�س :كيف �ستتم �آلية ت�صنيف املناطق

يتوجب على النقابة ا�ست�شارة كافة الزمالء عرب تنظيم م�سح �شامل وا�ستمارة مف�صلة
 1للإ�ستي�ضاح حول �أية نقاط �أخرى مل ترد يف هذا امل�ستند ،يرجى مرا�سلة :
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ودقيقة لالطالع على �أو�ضاعهم االقت�صادية واملهنية كما وعلى �آراءهم .وبناء على
اال�ستنتاجات ،يتم ر�سم خطة لنه�ضة اقت�صادية كما يتم تق�سيم لبنان �إىل مناطق
بت�صنيفات حمددة.
 ي�ساهم الأطباء ب�إبداء ر�أيهم املـُلزم للنقابة يف و�ضع ت�صنيفان ملنطقتهم:1 .1تقييم املناطق بح�سب كثافة �أطباء الأ�سنان احلاليني ن�سبة حلاجة املواطن
2 .2تقييم جدوى تطبيق جداول مناطقية خمتلفة،
3 .3ويف حال ر�أت الأكرثية م�صلحة ً يف اعتماد عدة جداول ،يقوم �أطباء كل منطقة
بانتقاء اجلدول الأكرث مالءمة للقدرة االقت�صادية لهم وملر�ضاهم.
تقرتح النقابة التق�سيم املناطقي وت�صنيفاته على اجلمعية العامة ،التييعود لها حق الإقرار النهائي.
من املتوقع �أن يتم حتديد ر�سوم الإجازات بناء على كثافة �أطباء الأ�سنانكما وعلى القدرة االقت�صادية لكل منطقة.
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قـواعـد منـح االجازات

الأطباء احلاليني والتالمذة احلاليني
�س :هل من حقوق مكت�سبة للزمالء احلاليني ؟

1 .1لكل طبيب �أ�سنان حايل حق مكت�سب يف اال�ستحواذ على �إجازة لعيادته املوجودة
�ضمن مهلة معينة ،دون قيد �أو �شرط ،ولقاء ر�سم رمزي ميثل جزء �صغري من قيمة
الإجازة املتوقعة يف ال�سوق احلرة.
�2 .2أما من ال ميلك حالي ًا عيادة يف عنوان حمدد ،فعليه جتهيز عيادة يف �أية منطقة،
و�أن يطلب ترخي�صها �ضمن مهلة يحددها القانون حتت طائلة فقدان احلق
(مادة .)7
و�سجل عيادتان يف النقابة قبل  ،2011-3-14فله احلق ب�إجازة
�3 .3أما من �سبق ّ
واحدة� ،إمنا يبقى حقه كام ًال يف املمار�سة يف عيادته الثانية.

�س :هل من حقوق خا�صة لأطباء الريف احلاليني ؟

1 .1يحق لأي طبيب حايل االنتقال �إىل املنطقة التي ي�شاء ويحق له اكت�ساب اجازة فيها.
يبقى هذا احلق موجود ًا لفرتة �سنتان ،وتكون الر�سوم معدلة ولكن متوا�ضعة.

�س :ماذا عن من بد�أ درا�سة طب الأ�سنان قبل �إقرار النظام احلايل (قبل �أذار )2011؟

1 .1له حق مكت�سب يف حيازة �إجازة يف املناطق التي تنا�سبه دون التقيـّد بالعدد الأق�صى
املناطقي.
2 .2كما ي�س ّدد ر�سوم خمف�ضة حتددها اجلمعية العامة.
الأطباء امل�ستقبليني
�س :كيف ميكن لطبيب �أ�سنان جديد احل�صول على رخ�صة (�أطباء جدد فقط) ؟

1 .1على الطبيب اجلديد التدرج ل�سنة على الأقل للت�أهل حليازة �إجازة خا�صة به.
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2 .2بعد الت�أهل ،يقدم الطبيب طلبه �إىل النقابة ،ويـُدرج يف جدول طلبات علني ومرقـّم،
غري قابل للتحوير �أو للتالعب بتواريخه وبحقوق الأقدمية املتولدة منه.
3 .3تـُمنح الإجازات يف املناطق امل�سموح فيها فتح عيادات جديدة وبح�سب العدد
الأق�صى املحدد وبرتاتب تاريخ ورود الطلبات.
ميكن �أن تطول فرتة االنتظار � Waiting listأ�شهر �أو �سنوات بح�سب توفـّر احلاجة.
4 .4تكون الأف�ضلية بح�سب تاريخ تقدمي الطلب ،مع �ضوابط �صارمة متنع اال�ستن�ساب
يف منح الإجازات وت�ضمن حق الأقدمية.
�س :ما هي ال�شروط امل�سبقة للت�أهل حليازة �إجازة (�أطباء جدد فقط)

1 .1العمل يف عيادة طب �أ�سنان ملدة �سنة كاملة تبد�أ من تاريخ الت�سجيل يف النقابة.
2 .2ال يطبق ال�شرط على الأخ�صائيني.
3 .3احلقوق املالية للمتدرج حمفوظة :ن�سبة �أقلها  60%من جدول التعرفات.
حقـوق �أطـباء الأ�سـنان ،مالـكي االجازات

�س :ما هي احلقوق الأ�سا�سية لأطباء الأ�سنان ،مالكي الإجازات ؟

1 .1حق فتح عيادة خا�صة واملزاولة فيها طبيعي ًا.
2 .2بيع �أوت�أجري االجازة ،كاملة �أو جمز�أة بال�شروط التي يرتئيها مالكها .ولكن فقط
لأطباء �أ�سنان م�ستوفني ال�شروط.
3 .3ال�سماح لطبيب �أ�سنان �آخر بالعمل معه �أو لديه �شرط التقيد مبوجبات العمل
الت�شاركي.
4 .4ترتبط الإجازة مبالكها وباملنطقة التي منحت فيها ولي�س ب�أي عقار وال ب�أي عقد
�إيجار.

�س:ماذا لو �شاء� ،أو ا�ضطر� ،صاحب االجازة تغيري عنوان عيادته املجازة �أو االنتقال
�إىل منطقة �أخرى؟

1 .1يحق للطبيب ،يف �أي وقت ،تغيري عنوانه �ضمن منطقة اجازته ،ودون �شروط.
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2 .2كما يحق للطبيب طلب نقل اجازته �إىل منطقة �أخرى مرة كل �سنتني ويخ�ضع
ل�شرط العدد الأق�صى املتاح.
�3 .3أما ولفرتة ال�سنتان الأولتني من تاريخ اقرار النظام ،فيحق لأي طبيب تغيري عنوان
اجازته بحرية.
�س :هل ت�سمح االجازة بتجهيز العيادة باكرث من وحدة عالج ( )Dental Units؟

حدتـَي عالج ( ،)2و ُي�سمح لأكرث من طبيب �أ�سنان
1 .1ت�سمح كل االجازة بتجهيز ِو َ
با�ستعمال الوحدتان .multiple practitioners, multiple chairs :ويخ�ضع
العمل الت�شاركي فيها للقوانني النقابية

�س :هل يحق لطبيب �أ�سنان حيازة �أو �شراء �أكرث من اجازته ؟

2 .2متنح النقابة اجازة واحدة لكل طبيب �أ�سنان ،تكون �صاحلة يف منطقة حمددة.
�3 .3إمنا يحق ملن يرغب يف تو�سيع �أعماله ،مع �أو دون الدخول يف �شراكة مع زمالء
�آخرين� ،شراء حتى اجازتني من �أطباء �آخرين �أو من متقاعد او من ورثتهم �أو من
مهاجر ،الخ.
�4 .4إذا كانت االجازة موجودة يف مناطق خمتلفة ،يحق للطبيب فتح عدة عيادات
م�ستقلة.
�5 .5أما �إذا كانت االجازات يف منطقة واحدة فيمكن فقط ا�ستعمالها يف موقع واحد
(مثال� :إ�ضافة �إىل عيادة احلمراُ ،ي�سمح ب�شراء اجازة �أخرى لفتح عيادة ثانية
يف ال�ضيعة ولكن ال ي�سمح بفتح عيادتني يف موقعني يف احلمرا� ،أمنا ي�سمح بتو�سيع
العيادة بزيادة عدد وحدات العالج فيها).

�س :كيف يكون و�ضع االجازة بعد التقاعد �أو الوفاة �أو يف حال الإ�صابة بعجز؟

1 .1يبقى حق الت�صرف باالجازة قائم ًا للمتقاعد ولورثته ل�سبع �سنوات ،وميكن بيعها
وت�أجريها خالل املهلة.
�2 .2أما من �أ�صيبوا بعجز فيبقى احلق دون حدود زمنية.
3 .3تـُم ّدد املهل لل�سماح لأبناء املتقاعدين واملتوفني بالتخرج من كليات طب الأ�سنان،
وتنتقل االجازة �إىل الأبناء يف هذه احلالة.
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نتائج تطبيق النظام اجلديد
�س:هل �أن نظام االجازات ي�شكل تعدي ًا على احلرية ال�شخ�صية وعلى �أ�س�س االقت�صاد
احلر؟

1 .1يف املبد�أ ،ال ميكن لتنظيم قطاع ما� ،أو لقوانني ت�صب يف م�صلحة املجتمع �أن
تتعار�ض مع احلرية ال�شخ�صية ،ال بل هي تعزز العدالة وامل�ساواة ،اللهم �إىل �إذا
كانت الفو�ضى وغياب ال�ضوابط هي مرادف للحريات.
2 .2وللبيان ،ن�شري �إىل �أن ت�شريعات مماثلة موجودة منذ عقود يف �أكرث البلدان
مت�سك ًا باالقت�صاد الر�أ�سمايل احلر .وقد �سبقتنا �إليها الواليات املتحدة وكامل
�أوروبا بفر�ض مبد�أ التوزيع اجلغرايف وبتحديد عدد اخلريجني ال�سنوي.
مث ًال ،ينتظر �أطباء الأ�سنان �سنوات لل�سماح لهم بفتح عيادة يف باري�س ،كما �أن
قاعدة الـ  ،Numerus Claususالتي يحدد العدد الأق�صى امل�سموح للجامعات
بتخريجه �سنوي ًا ،معتمد منذ �سبعينيات القرن املا�ضي ويف كل البلدان املتطورة،
ر�أ�سمالية كانت �أم ا�شرتاكية.
3 .3يف لبنان :يندرج تنظيم عدد وتوزيع عيادات طب الأ�سنان �ضمن �سل�سلة طويلة
من التنظيمات والتحديدات املهنية امل�شابهة .وقد �أدت جميعها �إىل حماية
قطاعات �أهلية من �أ�ضرار الفو�ضى ومن امل�ضاربة الع�شوائية ومنعت انهيارها
النوعي واالقت�صادي .والالئحة تبد�أ بال�صيادلة ومتر باملحامني واالجازات
امل�صارف ،وباالجازات اجلرائد والتلفزيونات ومبحطات الوقود وال تنتهي بالنمر
احلمراء ودون ن�سيان حتديد ن�سب ا�ستثمار العقارات و�ضوابط البناء ،الخ...
�إذ ًا� ،إن هذا التنظيم لي�س �سابقة يتيمة ،ال يف لبنان وال يف العامل .ال بل هو تدبري
اتخذ بت�أخري عقود وبعد �أن بلغت الأ�ضرار جممل الزمالء.
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�س :كيف �ستكت�سب االجازة قيمتها املالية يف ال�سوق احلرة ؟

1 .1نظر ًا لإقفال مناطق عديدة على منح اجازة جديدة ،ونظر ًا لتحديد العدد امل�سموح
به �سنوي ًا يف بقية املناطق� ،سيكون الأطباء اجلدد �أمام احتمالني:
�إما انتظار �سنوات حللول دورهم يف حيازة اجازة خا�صة بهم.�أو �شراء اجازة موجودة من القليل الذي �سيطرح يف ال�سوق احلرة (�سفر،تقاعد ،وفاة �أو عجز)،
2 .2ما ي�سمح بتوقـّع قيمة تداول جدية لالجازات يف املدى املتو�سط.
�3 .3س :هل �سي�ؤدي النظام �إىل جعل املهنة حكر ًا على فئة اجتماعية-اقت�صادية معينة؟
�4 .4إن تطبيق نظام اجازات م�شابه لدى ال�صيادلة مل ي�ؤد �إىل ح�صر املهنة بفئة معينة،
ال بل �أثبتت التجربة ب�أن اخلريجني ظلوا يتوزعون على كافة الفئات االقت�صادية
ومن كافة املناطق.
5 .5من �أهداف النظام منح من ينوي درا�سة طب الأ�سنان ،فر�صة �إعادة النظر يف
قراره قبل فوات الأوان� .إذ من املعلوم �أن �أكرثية اخلريجني اجلدد يواجهون اليوم
مع�ضلة اقت�صادية خانقة تدفعهم �إىل امل�ضاربة العمياء ما جعل الزمالء من كافة
الفئات �ضحايا لها مع نتائج تدمريية على حياة �أكرثهم.
6 .6مقابلة ،من الوا�ضح �أن حتديد عدد العيادات اجلديدة �سي�ؤدي �إىل حتمية تعاون
وثيق بني الأطباء امل�ستقبليني اجلدد وبني الأطباء املوجودين .ما �سي�س ّهل االنطالقة
املهنية للأطباء اجلدد وي�ضمن كمية عمل كافية.
7 .7كما �أن العمل الت�شاركي �سيح�سن النوعية الطبية و�سيفتح املجاالت �أمام ربط
املر�ضى بالعيادة وباملمار�سني فيها ،ويجعل منهم قيمة قابلة للتجيري.
�س :هل �صحيح �أن حتديد عدد العيادات �سيزيد من هجرة �أطباء الأ�سنان ؟

1 .1من الوا�ضح �أن العك�س هو ال�صحيح .فحركة الهجرة هي اليوم �ضخمة �أما النظام
اجلديد ف�سيزيل �أحد �أهم م�سبباتها! وحتديد ًا� ،سيوقف �إغراق �سوق العمل ب�أعداد
هائلة من �أطباء الأ�سنان و�سيح ّد من فو�ضى امل�ضاربة بالنوعية و�سيفر�ض االلتزام
بالتعرفات ومينع امل�ضاربة املد ّمرة كما �سيلغي فو�ضى امل�ستو�صفات وكارثة ت�سخري
الزمالء للعمل يف الكثري منها.
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2 .2هذا النظام ،كفيل برفع الأ�ضرار عن املهنة ووقف �أكرث تلك امل�سببات بوقت ق�صري
ن�سبي ًا.

�س :كيف ميكن لطبيب �أ�سنان ال ميلك اجازة �أن يزاول مهنته ؟

1 .1ميكنه مزاولة املهنة لدى طبيب �أ�سنان ميتلك اجازة يف �أي مكان يف لبنان وب�أية
�صيغة ت�شاركية تنا�سب الطرفني.
�2 .2أما املت�أهلني لالجازة ،فيمكنهم ا�ستئجار �أو �شراء اجازة موجودة.

�س :كيف ميكن لنظام االجازات ت�شجيع العمل الت�شاركي ؟

1 .1يكون غري مالكي االجازات ملزمني مبزاولة مهنتهم يف عيادات جمازة وذلك حتى
حيازتهم على اجازة خا�صة بهم .ما ي�شكل عملي ًا� ،صيغة عمل ت�شاركي.
2 .2كما على الأطباء اجلدد التدرج يف عيادات جمازة ملدة معينة قبل الت�أهل حليازة
اجازة خا�صة بهم.
3 .3ميكن لأكرث من طبيب �أ�سنان الت�شارك يف ملكية �إجازة واحدة ،لتخفيف كلفة
الر�سوم عليهم.
4 .4عند تخطي عدد وحدات العالج الإثنتان ،يفر�ض نظام االجازات �ضوابط توقيع
عقد عمل ت�شاركي (ولي�س بال�ضرورة ،مرتبط ُا بال�شراكة يف امللكية).
5 .5ا�شرتط نظام االجازات �ضم �أكرث من اجازة ال�ستحداث عيادات م�شرتكة و�شركات
مدنية.

�س :ما هي ال�صيغ املتاحة للعيادات امل�شرتكة ولل�شركات املدنية الطبية ؟

�1 .1شراكة كاملة بني عدة زمالء ،مالكني لعدة اجازات:
2 .2ميكن لعدة مالكي االجازات� ،أن ي�ضموا اجازاتهم �إىل �صيغة عيادة م�شرتكة �أو
�شركة مدنية .ويف هذه احلال ،ت�سمح كل اجازة بتجهيز وحدتي عالج دون �سقف
لعدد املزاولني فيها.
3 .3مالك واحد لعيادة م�شرتكة ت�ضم �أكرث من وحدتي عالج:
 -4 .4يحق لأي طبيب �شراء (�أو ا�ستئجار) اجازتني �أخريني من املنطقة عينها.
 -5 .5ت�سمح كل اجازة بتجهيز وحدتي عالج.
ُ -6 .6يجهـّز مالك واحد لأكرث من اجازة يف منطقة معينة ،كل الوحدات يف موقع واحد.
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�س :كيف �سي�شكل نظام االجازات �ضمانة فعلية تردع حرق الأ�سعار والت�ضحية
بالنوعية؟

1 .1ي�شكل فقدان االجازة خ�سارة مادية جدية ورادعة للمخالف ،حيث يفقد الطبيب
حقه يف املزاولة يف عيادته اخلا�صة.
وح َ�ص َرها بدائرة الإ�ضرار مب�صلحة املهنة:
2 .2حدد النظام حاالت �إلغاء االجازة َ
-3 .3تـُلغى كل اجازة ال يحرتم املزاولون مبوجبها التعرفات واملعايري النقابية والنوعية
الطبية (�أي ،كافة حاالت امل�ضاربة غري امل�شروعة وحاالت عدم احرتام حق
املري�ض يف النوعية وال�سالمة الطبية).
-4 .4كما ت�سحب اجازة من زاول يف عيادة خا�صة �أو م�ؤ�س�سة خريية دون احرتام
�شروط الفقرة �أعاله وال�شروط اخلا�صة التي حتددها وزارة ال�صحة العامة
(مث ًال :امل�ستو�صفات).
�س :كيف ميكن للمزاولني يف منطقة ما تعديل ت�صنيفها مبا يتنا�سب وم�صاحلهم ؟

1 .1ت�ضع النقابة اقرتاح ت�صنيف كل منطقة (حي ،بلدة ،مدينة ،جمموعة بلدات ،الخ)
وتقره اجلمعية العامة.
2 .2ميكن ملالكي االجازات يف �أية منطقة طلب تعديل الت�صنيف دوري ًا ،وبح�سب ما
يرت�أون فيه من م�صلحة لهم.
3 .3يجتمع الزمالء مالكي االجازات يف املنطقة ،بدعوة من النقابة ويقرتعون على
�إقرار التغيري املطلوب.
�س :هل من دور لوزارة ال�صحة يف تطبيق نظام االجازات ؟

1 .1ال دور لوزارة ال�صحة يف هذا النظام .وحدها النقابة م�س�ؤولة عن التنفيذ ال�صحيح
وعن �إعطاء االجازات.

�س :هل �سي�ؤدي نظام االجازات �إىل رفع الأعباء ال�ضريبية ؟

1 .1على العك�س� ،إذ ميكن قيد قيمة الر�سم امل�سدد للنقابة �ضمن م�صاريف العيادة.

18

ر�سوم االجازات
�س :كم تبلغ ر�سوم االجازات التي �سي�سددها الأطباء اجلدد للنقابة ؟

1 .1و�إن �أقرت اجلمعية العامة النظام مبد�أ ا�ستيفاء ر�سوم لالجازات� ،إمنا مل يتم �إقرار
قيمة الر�سوم حتى تاريخه .و�ستُعر�ض االقرتاحات على جمعية عامة لإقرارها يف
وقت الحق ،وميكنكم امل�شاركة يف �إقرار ما ترت�أون.
�2 .2سيكون لكل منطقة ر�سومها ،و�ستُح ّدد بح�سب تخمة عدد الأطباء وبح�سب القدرة
االقت�صادية اخلا�صة بها.
ُ 3 .3تخ ّف�ض الر�سوم يف املناطق ذات القدرة االقت�صادية املتو�سطة �أو املحدودة.
�س :هل يعني ذلك �أن على الأطباء احلاليني ت�سديد كامل هذه الر�سوم ؟

�1 .1أبد ًا ! �إذ �أن املنطق املعتمد من كافة الأطراف يق�ضي بت�سديد جزء ب�سيط منها،
يرتاوح بني  %4و  % 25بح�سب املنطقة وو�ضع الطبيب و�سنة ت�سجيله لعنوانه ،الخ.
ويودع اجلزء الأكرب من الر�سوم يف ح�ساب التقاعد اخلا�ص بهم.
2 .2ويف مطلق الأحوال ،ميكن طلب تق�سيط الر�سم املخف�ض.

�س :من ي�ستفيد من هذه الر�سوم ،وهل �ستـُمنح للغري يف �صندوق التقاعد ؟

�1 .1أبد ًا ! يودع اجلزء الأكرب من ر�سم االجازة الذي ي�سدده كل طبيب ،يف ح�ساب
تقاعدي خا�ص به (يف حال �إيجاده).
2 .2لدى تقاعده ،يختار الطبيب �إما االحتفاظ باالجازة �أو الت�صرف بها (بيع ًا �أو
ت�أجري ًا).
�3 .3إذ ًا ،لن يخ�سر الطبيب �شيئ ،ال بل �سي�ضمن تقاعد ًا �أف�ضل له.
***
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�شكر خا�ص للجهود التي بذلها الزمالء الذين و�ضعوا ودر�سوا واقرتحوا هذا النظام،
وعملوا على �إقراره �أع�ضاء جلنة حتديث القوانني املنتدبة من قبل اجلمعية العامة:
د .عبداهلل دواليبي ،د� .أي�سر حجازي ،ب� .أندره �صا�صي،
د .كمال �صليبا ،د .م�صطفى البطل ،د .ح�سام ج�سـّار،
د .لوي�س فار�س ،د .رميون فرام.
�أيلول 2009
وال�شكر لأع�ضاء جمل�س النقابة احلايل الذي و�ضع امل�شروع مو�ضع التنفيذ
وباالخ�ص النقيب الربوف�سور ايلي عازر املعلوف وممثلي املجل�س يف الهيئة الناظمة
نائب النقيب الدكتور حممد قطايا والدكتور نزار القا�ضي.
وامل�شاركني بو�ضع التعديالت يف ت�شرين الثاين :2010
النقيب د .غ�سان يارد ،د .كري�ستيان مكاري ،د� .إيلي يزبك ،د� .أديب جبحو ،د.ح�سام
ابو حمدان و د.ح�سني ح�سان
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