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األشخـــاص
يظــــن العديد من ً
مكتومــي القيــد  -خطأ  -أنه ال
يحــق لهم الحصول على خدمة
االستشفـــاء على حســـاب وزارة
الصحـــــة إطالقـــًا.
ّ
إذ أن وزارة الصحة العامة تقدم
ّهــــذه الخدمـــة على حسابهـــا
للبنانييـــن الذين ليس لديهــم
تغطيـــة جهة أخرى ،ولألجانـــب
وعديمي الجنسية ضمن شروط.
متى يستطيع مكتوم القيد اإلستشفاء على حساب وزارة الصحة العامة؟

تؤمن وزارة الصحة العامة حسب قانون االستشفاء في المستشفيات الحكومية (المرسوم 16662
لسنة  – )1964المعالجة والمعاينة والخدمة الصحية مجانًا في مستوصفاتها ومراكزها الصحية
ومستشفياتها والمستشفيات المتعاقدة معها لعديمي الجنسية المعوزين شرط إبراز بطاقة هوية.
عمليًا ،ال يتوفر هذا الحق لكل شخص عديم الجنسية اليوم ،بل ينحصر بمن هم من أب أو أم لبنانيين،
وذلك بموجب موافقة استثنائية من وزير الصحة العامة.

ما هي إجراءات حصول مكتوم القيد على اإلستشفاء على حساب وزارة
الصحة العامة؟
فـــي الحـــــاالت اإلعتياديــــــة

تقديم بعض األوراق التي يتعلق قسم منها بالوضع الصحي للمريض ،وقسم آخر هو أوراق ثبوتية.
يجب ً
 .1 أوال الحصول على تقرير من الطبيب المعالج .هذا التقرير يكون على نموذج خاص بوزارة
ّ
المقرر لدخول المستشفى ،ختم
الصحة العامة .يجب أن يتضمن :اسم المستشفى ،التاريخ
المستشفى ،ختم وتوقيع الطبيب ورقم انتسابه لنقابة األطباء ،وعبارة «على نفقة وزارة الصحة».
 .2 يجب إبراز ّ األوراق التالية:
أ .تعهـــد موقع من المريض ُمكتوم القيد بعدم االستفادة من تعاونيـــة الموظفين أو الجيـــش أو
الدرك أو أي جهـــة ضامنــــة أخـــــرى.
ب .إفادة تعريف للمريض مكتوم القيد صادرة عن مختار محل سكنـــه مع إخـــراج قيــــد لألب
ّ
يتعــدى تاريخ صــدوره الـ  6أشـهر).
اللبنانــي أو األم اللبنانيـة (يستحسـن أن يكـون حديـث ال
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ج .ورقة تثبت بنوة مكتوم القيد لألب اللبناني أو األم اللبنانية
(حكـــم إثبــــات نســـب ،وثيقـــة والدة ،إفادة مختـــار).
 .3يجب أن يحضر المريض شخصيًا إلى وزارة الصحة العامة .وفي
حال عدم تمكنه من ذلك ،على أحد أفراد عائلته إحضار األوراق إلى
الوزارة مع المستندات التي تثبت صلة القرابة.
إذا كان المريض قاصرًا ،يجب أن يحضر والده أو والدته إلى
الوزارة .وفي حال عدم وجود أي من الوالدين ألي سبب كان،
يحضر الولي او الوصي القانوني أو الشخص الذي يهتم
بالقاصر ويعيش القاصر معه.

فــــــي الحــــــاالت الطارئـــــــة

في الحاالت الطارئة ،يمكن تقديم طلب اإلستشفاء على حساب
وزارة الصحة بعد دخول المريض إلى المستشفى .فـــي هذه الحال،
ُ
ُّ
وت ّ
قــــدم نفـــس األوراق،
تتبع نفس اإلجراءات المذكورة أعاله
مـــع فارق في تقرير الطبيــــب الذي يجـــب أن يذكر أن المريض
دخل المستشــفــى .في حال تم إدخالكم عن طريق الطوارىء،
ستطلب منكم المستشفى إيداع كفالة مالية على حساب الفاتورة،
تختلف حسب كل مستشفى ،وذلك بانتظــــار الموافقــــة من
ُ
وزارة الصحــــة العامــــة .عند الخروج من المستشفى تجرى عملية
كشف للرصيد إلعادة أي مبلغ زائد أو دفع أي مبلـــغ ناقـص.

أيـــــن ُت َّ
قــــدم المعاملــــــة؟
ُ َّ

تقدم المعاملة في مبنى وزارة الصحة العامة في الجناح  -بئر
حسن ،قرب األونروا ومركز أوجيرو الرئيسي .اسألوا عن مدير العناية
الطبية .هو يستلم المعاملة ويحيلها إلى مكتب الوزير.

تستغـــــرق المعاملــــــة؟
كـــــم ً
تنتهي عادة المعاملة في نفس اليوم ويتم إعطاءكم الموافقة
فـــورًا .وإال يتـــم االتصـــال بكــــم للحضـــور الحقـــــًا واستــــالم
ّ
الموافقــــة الخطيـــة.
في حال كان المريض في المستشفى عند تقديم الطلب ،وخصوصًا
في حاالت الطوارئ ،غالبًا ما يتواصل مدير العناية الطبية بالمستشفى
إلبالغها بالموافقة على التغطية ،ويتم الطلب إليكم التوجه إلى الوزارة
الستالم الموافقة الخطية الحقًا وتسليمها للمستشفى.
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هــــل الــــوزارة ملزمــــة قبـــــول الطلـــــب؟

بمــــا أن الموافقة في هذه الحال هي إجراء استثنائي ،فإن الوزارة
غيــــر ملزمـــة بــه .إال أنه غالبًا ما تقبل عند توفر الشـــروط،
خصوصـــًا إذا كانــت الحالــــة الصحيــــة خطيـــرة أو كانت حالـــة
طوارئ وكــــان الوضـــع اإلقتصــــادي للعائلـــــة مترديـــــًا.

هــــل المستشفـــى ملزمة بقبـــــول المريـــض
الحاصــــل علــــى موافقــــة؟

عادة تستقبل المستشفيات المرضى الذي سيتعالجون على
نفقة وزارة الصحة العامة  .لكن في بعض الظروف االقتصادية
االستثنائية حين تتأخر الوزارة في الدفع للمستشفيات ،تتأخر
المستشفيات في قبول هؤالء المرضى أو ترفض استقبالهم كليًا
معينة بانتظار أن ّ
لفترة ّ
تسدد الوزارة المستحقات السابقة .عادة ما
ّ
يكون النزاع بين الوزارة والمستشفيات في هذه الظروف مغطى من
اإلعالم ،فستعرفون متى سيصعب عليكم دخول المستشفى على
حساب الوزارة.
لذلك ،تأكـــدوا من الطبيب المعالج ومن المستشفـــى بأنه سيتـــم
القبـــول بتغطيـــة وزارة الصحـــة العامة وإدخـــال المريــــض
إلـــــى المستشــفــى علـى أساسهـا .أمـا إذا كان المريض في
ُ
المستشفــى ،فهذه المشكلة ال تطرح ألن تقديم الطلـب إلـى وزارة
الصحة العامة يتـم عندها بالتنسيق مـــع المستشفى.

تأكـــدوا مـــن
الطبيـب المعالج
ومن المستشفـى
بقبــول التغطية
مــن وزارة الصحة

هـــــل مــــن كلفــــة إضافيــــة على المريـــض؟

ّ
عند موافقتها على التغطية ،تغطي وزارة الصحة العامة في الغالب
 %85من فاتورة االستشفاء .سيكـون عليكـم أن تدفعـــوا الـ
 %15المتبقيـة.
قد يكون بإمكانكم الحصول على مساعدة من بعض الجمعيات
لدفع الفرق .غالبًا ستطلب منكم الجهة التي قد تساعدكم إبراز
فاتورة المستشفى واإليصال في حال كنتم دفعتم الفرق وتطلبون
المساعدة الستعـــادة المبلغ .لذلك اطلبوا الفاتورة واإليصــــال من
المستشفــــى واحتفظــــوا بهـــــا.
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مــــاذا إذا لـــم يكـــن أي من الوالدين لبنانيـــًا؟

في هذه الحال ال يمكنكم الحصول على تغطية من وزارة الصحة
العامة .عمليًا اليوم .عليكم اللجوء إلى مؤسسات صحية ّ
تقدم خدمات
ّ
مخفضة الكلفة كتلك التابعة لمؤسسات اجتماعية أو دينية.

حتــى مـــن دون
ُأوراق ثبــــوتيــــة
تلزم المستشفى
بتقديم خدمــات
الطـــوارئ وإزالــــة
الخــطــــــــر عـــن
حيــــاة المريــض
في حال الطوارئ ،ما هي الخدمات الطبية المتاحة
في المستشفى لمكتـوم القيد؟
حتى ولو كان المريض من دون أوراق ثبوتية ،في حاالت الطوارئ،
ُ
تلزم المستشفى باستقباله وبتقديم خدمات الطوارئ التي تزيل
الخطر عن حياته أو عن أي عضو من أعضاء جسمه قدر اإلمكان.
هذه الخدمات يجب أن ّ
تقدم حتى في حال عدم القدرة على إبراز
أي ورقة ثبوتية ،على أن ُيستكمل الملف بعد اإلنتهاء من هذه
الخدمات األساسية في حال الحاجة للبقاء في المستشفى.
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ّ
جمعيــــــة ّرواد الحقـــــــوق

ّ
ّ
غير حكومية لبنانية ،تعمل على الدفاع عن الحقوق األساسية
جمعية رواد ّالحقوق منظمة ّ
للفئات المهمشة في لبنان ،مركزة بشكل خاص على عديمي الجنسية والالجئين والمهاجرين.
تعزيز العدالة واحترام حقوق اإلنسان وكرامة الالجئين والمهاجرين
وتقوم رسالتها على
ّ
ّ
المتخصص
وعديمي الجنسية .وتتمثل نشاطاتها في تقديم المشورة القانونية والتدريب
ّ
المعنية وأصحاب الشأن ،والتوثيق واألبحاث ونشر الدراسات ،إضافة إلى بناء
لمختلف الفئات
حوار ّبناء مع الجهات الرسمية .جمعية ّرواد الحقوق عضو ّ
مؤسس في كل من االئتالف المدنيّ
لدعم استقالل القضاء وشفافيته ومجموعة العمل حول انعدام الجنسية.
ّ
الكتيـــب بدعـــم مـــن مفوضيـــة األمــــم المتحـــدة العليــــا لشــــؤون الالجئيـــــــن.
تــم إنتـاج هــذا
ّ
ّ
ّ
لجمعيــــة ّرواد الحقــــوق .يمكــــن استخـــدام أو نســــخ المعلومـــات
الفكريــــة محفوظــــة
الملكيــــة
حقـــوق
ّ
الكتـــــيب شــــرط ذكــــر المصــــــدر.
الـــــواردة فــــي هــــذا
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