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 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن

جل الصحة في لبنان معًا من أ  

العامة وزارة الصحة  

  2016نيسان  20

  

 للمطابقة عند اإللقاء

 ،معالي الوزير وائل أبو فاعور

 حضرة السيدات والسادة، 

 

يسعدني أن أكون هنا اليوم لالحتفال باالختتام الناجح للمرحلة األولى من تعاوننا في القطاع الصـحي 
الصــحة  ةوٕاطــالق المرحلــة التاليــة. وأعتقــد بأنــه مــن العــدل القــول إن تعاوننــا فــي هــذا القطــاع ومــع وزار 

جـزء كبيـر مـن النظـام  هـاستفيد منى قصة إيجابية يإلالعامة قد نجم عن أزمة ولكنه ما لبث أن تحول 
وسـأعطي بعـض األمثلـة بعـد  – ةالصحي اللبنـاني. وخـالل العـامين الماضـيين، حققنـا معـًا نتـائج كبيـر 

أننــا ســاهمنا فــي تحســين رضــا المرضــى حيــال وصــولهم إلــى الرعايــة اعتقادنــا بلكــن األهــم هــو  –قليــل 
ذي يحتـاجون إلـى خـدمات لثقة بين القطـاع العـام والمـواطنين الـالصحية وأثبتنا أننا قادرون على بناء ا

  عامة جيدة.

الممكـن أن يكـون المسـتفيدون مـن دعــم فـي جميـع أنحــاء لبنـان. فمـن  ظـاهرن دعمنـا القـول إيسـرني و 
مركــــزًا  197االتحــــاد األوروبــــي قــــد زاروا واحــــدًا مــــن مراكــــز الرعايــــة الصــــحية األوليــــة البــــالغ عــــددها 

مانيـــة لالســـتفادة مـــن المعـــدات الجديـــدة واألدويـــة واللقاحـــات المجانيـــة لألطفـــال. ومـــن والمستشـــفيات الث
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الممكـــن أن يكـــون آخـــرون قـــد تلقـــوا التـــدريب، علـــى غـــرار األطبـــاء والصـــيادلة والممرضـــين والعـــاملين 
  الصحيين. 

  ر ببعض األرقام المتعلقة بالنتائج الملموسة والمهمة: ودعوني أذكِّ 

  التوليـــد فـــي حـــاالت وحـــدات لتعزيـــز  264معـــدات طبيـــة يبلـــغ عـــددها مستشـــفيات ب 8تزويـــد
 ؛الطوارئ ووحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة

  ألف استشارة؛  800مركز رعاية صحية أولية لحوالي  214تقديم أدوية أمراض خطرة في 

  ألف طفل؛  600لتعزيز المناعة لدى حوالي لقاح  3,732,600تقديم 

 عامل صحي؛  4,000ي تدريب حوال 

  .واألهم وكما ذكرت سابقًا، يبدو أن رضا المرضى حيال خدمات الصحة العامة يزداد 

بــالنظر إلــى االحتياجــات المتزايــدة والمــوارد المحــدودة والمــدة الزمنيــة القصــيرة لتعاوننــا، فــإن مــا حققنــاه 
صــحة العامــة للبنــان فــي المــدى . كمــا آمــل فــي أن يــؤثر تعاوننــا إيجابــًا فــي اســتراتيجية الملفــتمعــًا 

  لنا هنا اليوم. هدفان نهائيانالوصول المتساوي إلى الرعاية الصحية وجودتها  إنّ الطويل. في الواقع، 

ضــرورية وطارئــة للمهمــة الضــخمة التــي وكمــا ســبق وذكــرت، يــأتي دعــم االتحــاد األوروبــي كاســتجابة 
ن للفــرد فــي العــالم. فعــدد طــالبي اللجــوء فــي أخــذها لبنــان علــى عاتقــه باســتقبال أكبــر عــدد مــن الالجئــي

لــبالد، بمــا فــي ذلــك حتيــة والخــدمات االجتماعيــة الهشــة فــي البنــان تجــاوز إلــى حــد بعيــد قــدرة البنــى الت
  القطاع الصحي. 

لــذلك تــدخل االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء ســريعًا ونحــن اليــوم أكبــر جهــة مانحــة فــي مــا يتعلــق 
مليـون يـورو  1.5تـداعيات الحـرب السـورية. وقـدمنا حتـى اليـوم أكثـر مـن  بمساعدة لبنان فـي مواجهـة

  والتزاماتنا هذه السنة أعلى من قبل. للبالد، 

 

  حضرة السيدات والسادة،

إننا ندرك تمامًا التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن بالنسبة إلى استقراره وأمنه. 
الذي يشكله وجود تحدي الساعده في مواجهة لشعب اللبناني وملوقوف إلى جانب اوسنستمر في ا
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الالجئين إلى حين تمكنهم من العودة، وسنستمر في العمل أيضًا مع لبنان بعد ذلك للمساهمة في 
  تحسين الخدمات العامة لمواطنيه. 

ت الشكر إلى معالي الوزير وائل أبو فاعور وفريق العمل في وزارة الصحة ووكاالخالص أتوجه ب
على تفانيهم واحترافيتهم في تلبية احتياجات النظام  International Alertاألمم المتحدة ومنظمة 

  الصحي وطلبات الناس. وٕاننا نتطلع إلى متابعة هذا العمل الجماعي في المستقبل. 

 شكرًا. 


