افتتح ممثالً عون المنتدى العربي للصنـاعات الصحية
حاصباني :العالم اليوم على عتبة ثورة صناعية رابعة
المركزية -افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ،ممثالً رئيس الجمھورية
العماد ميشال عون ،أعمال "المنتدى العربي السابع للصناعات الصحية" في فندق "لو رويال"  -ضبيه،
بعنوان "حلول مبتكرة في الصحة" ،بالشراكة االستراتيجية بين وزارة الصحة العامة ونقابة مستوردي
األدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ،نقابة مصانع األدوية في لبنان ،نقابة مستوردي المتممات الغذائية
وتج ّمع شركات األدوية العالمية في لبنان.
حضر االفتتاح النائب رياض رحال ممثالً رئيس الحكومة سعد الحريري ،ممثلون عن األجھزة األمنية،
وشخصيات سياسية وإدارية وسفراء ونقباء ومشاركون من لبنان وبلدان عربية.
وتحدث نقيب مستوردي األدوية وأصحاب المستودعات أرمان فارس الذي أشاد برعاية رئيس الجمھورية
للمنتدى ،وقال :أراد الجنرال ميشال عون برعايته ھذه أن يؤكد أھمية ھذا اللقاء .وألننا مقتنعون بأن ال أحد -
مھما كبُر شأنه وكبُرت مسؤولياته  -يملك الحقيقة بمفرده ،نكرّر ھذه السنة وللمرة السابعة عزمنا على ج ْمع
أكبر عدد من األفرقاء المعنيين في قطاع الصحة والدواء في لبنان والعالم العربي كي يتحاوروا بصراحة
وبروح مھنية عالية ،بغية تبادل الخبرات وتقريب وجھات النظر كي يخلص الجميع إلى الرؤية الفضلى
لإلصالح المنشود.
وأشار الى أن "التح ّدي األھم ھو القدرة على التوفيق بين أربعة أھداف ھي :االستحصال الباكر على
العالجات الحديثة والفاعلة من جھة ،وتأمين الجودة وضمان الجودة في األدوية المستوردة والمصنعة محليا
من جھة ثانية ،والتمسك بسلسلة غير منقطعة من المسؤوليات "من المنتج الى المواطن" من جھة ثالثة،
وضبط االستھالك والكلفة من جھة رابعة".
بيتس :ثم ألقى رئيس مركز "الدواء في خدمة المصلحة العامة" ،والمف ّوض المشارك السابق في اإلدارة
األميركية للغذاء والدواء  US FDAبيتر بيتس ،محاضرة توجيھية للمنتدى تطرق فيھا إلى "قدسيّة مھنة
التصنيع الصحي والتي تالمس الرسالة اإلنسانية ،وال سيما بالنسبة إلى العاملين فيھا" .وشدد على ضرورة أن
يتبنى رواد الصناعات الصحية في لبنان سياستھم الخاصة" ،فما ينجح في بالدكم ليس بالضرورة ما ھو متبع
داخل األسواق األميركية".
حاصباني :وألقى الوزير حاصباني كلمة قال فيھا :شرّفني رئيس الجمھورية وكلفني تمثيله في مؤتمركم ھذا،
وأعتقد أنني في ھذه المناسبات وخارجھا ،أمثل فكره اإلصالحي في بناء دولة المؤسسات ،وأتمنى أن نبقى
دائما ً على ھذا النھج من دون الخروج عن مساره لبناء ھذه الدولة.
وتابع :يمثل الدواء جزءاً كبيراً من المصروف الصحي ،ومع التطور ھذا الك ّم يزداد ،ومع الوقت تزداد
الكلفة ،ولكن ھناك ايضا مجاالً في اإلبداع والتط ّور يساعدنا على خفض الكلفة رغم ازدياد الطلب وازدياد
أسعار األدوية الجديدة .على سبيل المثال ،في لبنان يمثل الدواء تقريبا  40في المئة من إجمالي اإلنفاق على

الصحة بشكل عام ،وھنا نركز على النوعية ،وجودة التصنيع أوالً وشروط التسجيل ،ثم الكلفة .كل ھذه
العناصر نضعھا على المستوى عينه ،فھي ثالثية ال يمكن أن نضع واحدة ونق ّدمھا على األخرى.
وتابع :خفض الكلفة أساسي ولكن كيف؟ نخفضھا حيث نعطي قيمة للمصنع ،قيمة مضافة ليستمر في تصنيعه
وإبداعه وإنتاجه .نعطي فعالية للمريض ليتم الشفاء في أسرع وقت ممكن ،ونعطي ايضا ً أھمية للنوعية،
نوعية األدوية ،من خالل إجراءات تسجيلھا ،من خالل فحصھا ،ومن خالل استخدام المختبرات المؤھّلة
للحفاظ على الجودة.
ّ
وأكد أن "كل ذلك أمور مھمة أتمنى عليكم أن تركزوا على مناقشتھا في ھذا المؤتمر وترفعوا توصياتكم إلى
المعنيين في شأن الصحة ،ليس فقط في لبنان ،لكن على المستوى العربي .جرت محاوالت عديدة لخفض
الكلفة ولتحقيق ھذه النقاط كافة ،وخصوصا ً في ما يتعلق بأدوية األمراض المزمنة والمستعصية ،حيث
وصلت ھذه الكلفة في لبنان الى أكثر من ثمانين مليون دوالر ،وھي كلفة عالية لبلد بحجم لبنان .وھنا علينا أن
ننظر بجدية لنرى كيف علينا في وزارة الصحة أن نخطط للمستقبل ونحافظ على ھذه العناصر الثالثة من
دون أن نؤثر على أي من مك ّونات ھذه المنظومة سلباً ،ومن دون أن نؤثر على صحة المريض وشفائه ،أو
على نوعية العالج واألدوية المتاحة ،ومن دون أن نؤثر على سوق تزدھر وتوظف اآلالف في لبنان ،وھذه
أمور أساسية أتمنى عليكم أن تنظروا إليھا ،ليس فقط من منظار المصلحة االقتصادية فقط ،وأنا أعلم أنكم أنتم
جميعا ً معنيون ،ليس فقط بالربح اإلقتصادي والمادي ،ولكن بالنتائج والخدمة اإلنسانية ألن ھذه الصناعة أوالً
وأخيراً ،ھي صناعة إنسانية.
وقال :ندخل اليوم على المستوى العالمي في نطاق تح ّولي كبير ،يح ّول مجتمعنا بقدر ھائل ،يساوي في
السنوات األربعين المقبلة التح ّوالت التي شھدناھا في السنوات األربعمئة الفائتة ،تح ّول سريع وضخم علينا أن
نتعايش معه وننجح فيه.
وأضاف حاصباني :نحن على أبواب ثورة صناعية رابعة ،كلكم تعلمون عن الثورة الصناعية األولى والثانية،
أما الثالثة فكانت الثورة الرقمية .نعم أصبحنا اليوم على المستوى العالمي نتكلم عن الثورة الرقمية في
الماضي ،ولألسف ما زلنا في لبنان نتكلم عنھا وكأنھا شيء يجب ان يكون مرتجى للمستقبل ،من بنى تحتية
الى قدرات صناعية وغيرھا .وأصبح العالم اليوم على عتبة ثورة صناعية رابعة حيث يندمج العمل الروبوتي
والتكنولوجي ويستفيد من الصورة الرقمية ،ليصبح في خدمة المجتمع واإلنسان.
وتابع :التوقعات اليوم أن يعيش المولود في ھذه األيام ،أكثر من مئة عام ،بفضل القطاع الصحي والصناعة
الصحية ،صناعة األدوية تدخل في صميم ذلك ايضا ً .التطور في ھذا المجال أصبح مضطرداً الى درجة أننا
لم نع ْد نستطيع في بعض األحيان اللحاق به ،التطور في تكنولوجيا الصناعة والروبوتات ،حجم المصانع الذي
أصبح أصغر بكثير مما كان عليه من قبل ،حتى عدد العمالة التي كانت تعمل في ھذه المصانع تقلص وأصبح
اإلتكال على الصناعة الكبيرة عبر الروبوتات ،إضافة الى التطور في العلم البيولوجي والجيني الذي يساعد
في صناعة االستشفاء.
وأردف :كل ھذه تحديات فعالً ،ولكنھا فرص ھائلة أتمنى ان يكون للعالم العربي عموما ً وللبنان خصوصاً،
دور أساسي فيھا لينتقل ويصبح في مصاف الدول المتقدمة ،وعلينا نحن المعنيين في ھذا القطاع ،ان نجد
األطر التنظيمية المناسبة إلطالق العنان لإلبداع واالستثمار والفكر والتعاون على كل الصعد لتحقيق ھذا
المرتجى ،وليكون العالم العربي متماسكا ً في ھذا المجال.
وقال :نعمل مع وزراء الصحة العرب ليكون ھناك انفتاح أكثر على التعاون في ما يختص باألدوية وتسجيلھا،
ولكن ھذا ال يكفي .علينا التعاون بالفكر واإلبداع لنصبح رواداً في ھذه الصناعة ،كما يمكن عالمنا العربي،
بما لديه من قدرات فكرية في بعض الدول ،قدرات مالية في بعض الدول األخرى ،وطاقة سوقية كبيرة في
دول أخرى ايضا ً.
وتمتد أعمال المنتدى يومين ،تُختتم بعد ظھر غد بإصدار التوصيات.
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وطنية  -إفتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ،ممثال رئيس الجمھورية
العماد ميشال عون ،أعمال المنتدى العربي السابع للصناعات الصحية في فندق "لو رويال"  -ضبيه ،الذي
ينظم تحت عنوان "حلول مبتكرة في الصحة" ،بالشراكة اإلستراتيجية بين وزارة الصحة العامة ونقابة
مستوردي األدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ،نقابة مصانع األدوية في لبنان ،نقابة مستوردي المتممات
الغذائية وتجمع شركات األدوية العالمية في لبنان.
وحضر االفتتاح النائب رياض رحال ممثال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ،ممثلون عن األجھزة
األمنية ،وشخصيات سياسية وإدارية وسفراء ونقباء ومشاركون من لبنان وبلدان عربية وحشد من المعنيين
والمھتمين.
فارس
بعد النشيد الوطني ،رحبت أليس بويز بالحضور ،وأعطت الكلمة لرئيس نقابة مستوردي األدوية وأصحاب
المستودعات في لبنان أرمان فارس الذي أشاد برعاية رئيس الجمھورية للمنتدى ،وقال" :أراد الجنرال ميشال
عون برعايته ھذه أن يؤكد أھمية ھذا اللقاء".
أضاف" :ألننا مقتنعون بأن ال أحد  -مھما كبر شأنه وكبرت مسؤولياته  -يملك الحقيقة بمفرده ،نكرر ھذه
السنة وللمرة السابعة عزمنا على جمع أكبر عدد من األفرقاء المعنيين في قطاع الصحة والدواء في لبنان
والعالم العربي لكي يتحاوروا بصراحة وبروح مھنية عالية ،بغية تبادل الخبرات وتقريب وجھات النظر كي
يخلص الجميع الى الرؤية الفضلى لإلصالح المنشود".
وأشار الى ان "التحدي األھم ھو القدرة على التوفيق بين أربعة أھداف ھي :اإلستحصال الباكر على

العالجات الحديثة والفاعلة من جھة ،وتأمين الجودة وضمان الجودة في األدوية المستوردة والمصنعة محليا
من جھة ثانية ،والتمسك بسلسلة غير منقطعة من المسؤوليات "من المنتج الى المواطن" من جھة ثالثة،
وضبط االستھالك والكلفة من جھة رابعة".
بيتس
ثم ألقى رئيس مركز "الدواء في خدمة المصلحة العامة" ،والمفوض المشارك السابق في اإلدارة األميركية
للغذاء والدواء  US FDAالدكتور بيتر بيتس ،محاضرة توجيھية للمنتدى تطرق فيھا الى "قدسية مھنة
التصنيع الصحي التي تالمس الرسالة اإلنسانية ،وال سيما بالنسبة الى العاملين فيھا".
وشدد على ضرورة أن يتبنى رواد الصناعات الصحية في لبنان سياستھم الخاصة" ،فما ينجح في بالدكم ليس
بالضرورة ما ھو متبع داخل األسواق األميركية".
وأكد "ضرورة أن تكون الجھات المطورة للسياسات اإلبتكارية في مجال الصناعة الصحية ،شريكة في
اإلبتكار ،من خالل اإلشراف والتعاون لكي يؤدي ذلك الى تحقيق اإلبتكار" ،مشددا على "دور الحكومات
الفاعل في تحقيق التقدم".
وتطرق الى "النقاط المشتركة بين الواليات المتحدة ولبنان وبينھا ثقافة ريادة األعمال" ،منوھا بدور
الحكومات في تحقيق التقدم في مفھوم الرعاية الصحية".
حاصباني
وألقى ممثل راعي االحتفال اللوزير حاصباني كلمة قال فيھا" :شرفني رئيس الجمھورية وكلفني تمثيله في
مؤتمركم ھذا ،وأعتقد أنني في ھذه المناسبات وخارجھا ،أمثل فكره اإلصالحي في بناء دولة المؤسسات
وأتمنى ان نبقى دائما على ھذا النھج دون الخروج عن مساره لبناء ھذه الدولة".
أضاف" :لكنني اليوم أتكلم كوزير للصحة في ھذا المؤتمر ،المنتدى العربي السابع للصناعة الصحية والذي
اعتبره منصة أساسية في صناعة الصحة العربية لما له من اثر على التعاون في ھذا المجال على المستوى
العربي في ايام عالمنا العربي تبتعد مكوناته الواحدة عن األخرى .ربما تكون ھذه الصناعة بابا واسعا وعلميا
وإنسانيا للتعاون العربي الحقيقي".
وقال" :يمثل الدواء جزءا كبيرا من المصروف الصحي ،ومع التطور ھذا الكم يزداد ،ومع الوقت تزداد
الكلفة ،ولكن ھناك ايضا مجال في اإلبداع والتطور يساعدنا على خفض الكلفة رغم ازدياد الطلب ورغم
إزدياد أسعار األدوية الجديدة .على سبيل المثال ،في لبنان يمثل الدواء تقريبا أربعين في المئة من إجمالي
اإلنفاق على الصحة بشكل عام ،وھنا نركز على النوعية ،وجودة التصنيع أوال وشروط التسجيل ،ثم الكلفة.
كل ھذه العناصر نضعھا على المستوى عينه ،فھي ثالثية ال يمكن ان نضع واحدة ونقدمھا على األخرى".
وتابع" :خفض الكلفة أساسي ولكن كيف نخفض الكلفة؟ نخفضھا حيث نعطي قيمة للمصنع ،قيمة مضافة
ليستمر في تصنيعه وإبداعه وإنتاجه .نعطي فعالية للمريض ليتم الشفاء بأسرع وقت ممكن ،ونعطي ايضا
أھمية للنوعية ،نوعية األدوية ،من خالل إجراءات تسجيلھا ،من خالل فحصھا ،ومن خالل استخدام
المختبرات المؤھلة للحفاظ على الجودة".

وأكد أن "كل ھذه أمور مھمة أتمنى عليكم ان تركزوا على نقاشھا في ھذا المؤتمر وترفعوا توصياتكم
للمعنيين في شأن الصحة ،ليس فقط في لبنان ،ولكن على المستوى العربي .جرت محاوالت عديدة لخفض
الكلفة ولتحقيق ھذه النقاط كافة ،وخصوصا في ما يتعلق بأدوية األمراض المزمنة والمستعصية ،حيث
وصلت ھذه الكلفة في لبنان الى أكثر من ثمانين مليون دوالر ،وھي كلفة عالية لبلد بحجم لبنان .وھنا علينا أن
ننظر بجدية لنرى كيف علينا في وزارة الصحة أن نخطط للمستقبل ونحافظ على ھذه العناصر الثالثة من
دون أن نؤثر على اي من مكونات ھذه المنظومة سلبا ،ومن دون ان نؤثر على صحة المريض وشفائه ،أو
على نوعية العالج واألدوية المتاحة ،ومن دون ان نؤثر على سوق تزدھر وتوظف اآلالف في لبنان ،وھذه
أمور أساسية أتمنى عليكم ان تنظروا إليھا ،ليس فقط من منظار المصلحة اإلقتصادية فقط ،وانا أعلم أنكم أنتم
جميعا معنيون ،ليس فقط بالربح اإلقتصادي والمادي ،ولكن بالنتائج والخدمة اإلنسانية ألن ھذه الصناعة أوال
وأخيرا ،ھي صناعة إنسانية".
وقال" :نحن ندخل اليوم على المستوى العالمي في نطاق تحولي كبير ،يحول مجتمعنا بقدر ھائل ،يساوي في
السنوات األربعين المقبلة التحوالت التي شھدناھا في السنوات األربعمئة الفائتة ،تحول سريع وضخم علينا أن
نتعايش معه وننجح فيه".
أضاف حاصباني" :نحن على أبواب ثورة صناعية رابعة ،كلكم تعلمون عن الثورة الصناعية األولى والثانية،
أما الثالثة فكانت الثورة الرقمية .نعم أصبحنا اليوم على المستوى العالمي نتكلم عن الثورة الرقمية في
الماضي ،ولألسف ما زلنا في لبنان نتكلم عنھا وكأنھا شيء يجب ان يكون مرتجى للمستقبل ،من بنى تحتية
الى قدرات صناعية وغيرھا .وأصبح العالم اليوم على عتبة ثورة صناعية رابعة حيث يندمج العمل الروبوتي
والتكنولوجي ويستفيد من الصورة الرقمية ،ليصبح في خدمة المجتمع واإلنسان".
وتابع" :التوقعات اليوم ان يعيش اإلنسان الذي يولد في ھذه األيام ،أكثر من مائة عام ،بفضل القطاع الصحي
والصناعة الصحية ،صناعة األدوية تدخل في صميم ذلك ايضا .التطور في ھذا المجال أصبح مطردا الى
درجة اننا لم نعد نستطيع في بعض األحيان اللحاق به ،التطور في تكنولوجيا الصناعة والروبوتات ،حجم
المصانع الذي أصبح أصغر بكثير مما كان عليه من قبل ،حتى عدد العمالة التي كانت تعمل في ھذه المصانع
تقلص وأصبح اإلتكال على الصناعة الكبيرة عبر الروبوتات ،إضافة الى التطور في العلم البيولوجي والجيني
الذي يساعد في صناعة االستشفاء".
وأردف" :كل ھذه تحديات فعال ،وكنھا فرص ھائلة أتمنى ان يكون للعالم العربي عامة وللبنان خاصة ،دور
أساسي فيھا لينتقل ويصبح في مصاف الدول المتقدمة ،وعلينا نحن المعنيين في ھذا القطاع ،ان نجد األطر
التنظيمية المناسبة إلطالق العنان لإلبداع واالستثمار والفكر والتعاون على كل الصعد لتحقيق ھذا المرتجى،
وليكون العالم العربي متماسكا في ھذا المجال".
وأكد "أننا نعمل مع وزراء الصحة العرب ليكون ھناك انفتاح أكثر على التعاون في ما يختص باألدوية
وتسجيلھا ،ولكن ھذا ال يكفي .علينا التعاون بالفكر واإلبداع لنصبح روادا في ھذه الصناعة ،كما يمكننا عالمنا
العربي ،بما لديه من قدرات فكرية في بعض الدول ،قدرات مالية في بعض الدول األخرى ،وطاقة سوقية
كبيرة في دول أخرى ايضا".
وختم" :أتمنى لكم مؤتمرا ناجحا ،ونقاشا مثمرا ،وأتطلع الى أن أقرأ وأحاول ان أساعدكم في العمل على تنفيذ
توصيات ھذا المؤتمر" .وتمتد أعمال المنتدى على مدى يومين ،تختتم بعد ظھر غد بإصدار التوصيات.
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أھميّة للنوعيّة ،نوعيّة األدوية ،من خالل إإجراءات تسج
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ھائل ،يساوي في السنوات األرببعين المقبلة التح ّوالت الذتتي شھدناھا ي
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ء
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ﺇﻓﺘﺘﺢ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﺴﺎﻥ ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﻤﺜﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﻋﻮﻥ،
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺪﻕ "ﻟﻮ ﺭﻭﻳﺎﻝ"  -ﺿﺒﻴﻪ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ" ،ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﻭﺣﻀﺮ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺭﻳﺎﺽ ﺭﺣﺎﻝ ﻣﻤﺜﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ،ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺳﻔﺮﺍء ﻭﻧﻘﺒﺎء ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺸﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.
ﻓﺎﺭﺱ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ،ﺭﺣﺒﺖ ﺃﻟﻴﺲ ﺑﻮﻳﺰ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ،ﻭﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﺭﻣﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺩ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻯ ،ﻭﻗﺎﻝ " :ﻧﻜﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺰﻣﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﻗﺎء ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍء ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﺎﻭﺭﻭﺍ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ
ﻭﺑﺮﻭﺡ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻛﻲ ﻳﺨﻠﺺ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻺﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ".
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ "ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﻲ :ﺍﻹﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ "ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ" ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ،ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ".
ﺑﻴﺘﺲ
ﺛﻢ ﺃﻟﻘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ "ﺍﻟﺪﻭﺍء ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ" ،ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬﺍء
ﻭﺍﻟﺪﻭﺍء  US FDAﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻴﺘﺮ ﺑﻴﺘﺲ ،ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻯ ﺗﻄﺮﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ "ﻗﺪﺳﻴﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻼﻣﺲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ".
ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ
ﻭﺃﻟﻘﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﺭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ:
"ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍء ﺟﺰءﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻢ ﻳﺰﺩﺍﺩ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻳﻀﺎ
ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺭﻏﻢ ﺇﺯﺩﻳﺎﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍء ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭﻻ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ .ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻋﻴﻨﻪ ،ﻓﻬﻲ
ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﻀﻊ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ".
ﻭﺗﺎﺑﻊ" :ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻧﺨﻔﺾ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ؟ ﻧﺨﻔﻀﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻧﻌﻄﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ،ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﻪ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻪ .ﻧﻌﻄﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺸﻔﺎء ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،ﻭﻧﻌﻄﻲ ﺍﻳﻀﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮﻋﻴﺔ،
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺤﺼﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ".
ﺃﺿﺎﻑ ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ" :ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺛﻮﺭﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ،ﻛﻠﻜﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ .ﻧﻌﻢ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻣﺎ
ﺯﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺷﻲء ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺛﻮﺭﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺪﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻭﺑﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ".
ﻭﺃﻛﺪ "ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ .ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﻨﺼﺒﺢ ﺭﻭﺍﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻳﻀﺎ".

