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Kierownik: Romuald Olszañski
W pracy przedstawiono charakterystykê arabskiej s³u¿by zdrowia na
przyk³adzie Libanu, jednego z krajów Bliskiego Wschodu. Z jednej strony
jest to region atrakcyjny turystycznie, z drugiej za mamy do czynienia
z eskalacj¹ konfliktów zbrojnych w poszczególnych krajach arabskich i muzu³mañskich. W tej sytuacji informacja na temat stanu opieki zdrowotnej
krajów, w których panuje niestabilna sytuacja polityczna i militarna, bêd¹cych miejscem czasowego pobytu, staje siê koniecznoci¹.
S³owa kluczowe: s³u¿ba zdrowia, Liban, Bliski Wschód
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WSTÊP  ORGANIZACJA PAÑSTWOWEJ S£U¯BY ZDROWIA
Pañstwowa s³u¿ba zdrowia, która funkcjonowa³a zanim Liban sta³ siê niepodleg³¹ republik¹ w 1943 r., uleg³a reorganizacji w 1953 r. Jej dzia³alnoci¹ kieruje Ministerstwo Zdrowia Publicznego, którego polityka jest realizowana przez departamenty zajmuj¹ce siê opiek¹
zdrowotn¹, s³u¿bami technicznymi i administracj¹. Do zadañ departamentów nale¿¹:
1) kontrola chorób zwi¹zanych z migracj¹ ludnoci (komunikacyjnych),
2) nadzorowanie opieki nad matk¹ i dzieckiem, owiata zdrowotna, opracowanie statystyk dotycz¹cych zapadalnoci, chorobowoci, umieralnoci i miertelnoci w kraju,
3) nadzór nad in¿ynieri¹ sanitarn¹,
4) kontrola laboratoriów i badañ laboratoryjnych,
5) kontrola s³u¿b nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego,
6) nadzór nad lokalnymi orodkami zdrowia, opiek¹ pielêgniarsk¹ (rodowiskow¹), licencjami personelu medycznego (prawo wykonywania zawodu),
7) nadzór nad aptekami i rodkami farmaceutycznymi, w tym narkotykami (1,2,3).
Przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia Publicznego w terenie s¹ mobilne zespo³y
sk³adaj¹ce siê z lekarza, pielêgniarki i sanitariusza, które realizuj¹ zadania postawione przez
Ministerstwo w ka¿dym z cazas, czyli dystryktów, na które kraj jest podzielony. Do ich
obowi¹zków nale¿y przygotowywanie raportów epidemiologicznych dotycz¹cych zachorowañ i zgonów w nadzorowanej populacji. Ponadto podlegaj¹ im szczepienia, nadzór sanitarny i epidemiologiczny (badanie wody i ¿ywnoci, likwidacja ognisk zaka¿enia), opieka
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nad zdrowiem matki i dziecka. Siedziby zespo³ów mobilnych zlokalizowane s¹ w Tripoli
dla Libanu Pó³nocnego, w Saidzie dla Libanu Po³udniowego, w Baabda dla Gór Libanu
i w Zahle dla Doliny Bekaa. Miasto Bejrut ma miejski departament zdrowia, który nie jest
podporz¹dkowany Ministerstwu, ale dzia³a z nim w cis³ej kooperacji (4).
Z Ministerstwem Zdrowia Publicznego cile wspó³pracuj¹ ró¿ne instytucje i organizacje, które finansuj¹ funkcjonowanie publicznej s³u¿by zdrowia w Libanie, np. YMCA (Young
Man Christian Association), zapewniaj¹ce leki dla chorych na schorzenia przewlek³e poprzez 300 orodków zdrowia, UNFPA (United Nations Fund for Population Activities), dostarczaj¹ce bezp³atnie rodki antykoncepcyjne i materia³y edukacyjne do planowania rodziny, a tak¿e UNICEF (United Nations Childrens Fund), zapewniaj¹cy bezp³atnie szczepionki dla dzieci (3).
PLACÓWKI S£U¯BY ZDROWIA
Przychodnie. Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w lecznictwie otwartym
jest realizowana przez 164 przychodnie pañstwowe oraz 511 prywatnych przychodni i klinik. Te ostatnie prowadzone s¹ przez ponad 250 prywatnych organizacji, z których ka¿da
funkcjonuje wed³ug w³asnych standardów, z niewielk¹ kooperacj¹ pomiêdzy poszczególnymi orodkami zdrowia i bez jakiejkolwiek rz¹dowej kontroli i uregulowañ prawnych. Brak
organizacyjnej stabilizacji jest swoistym fenomenem prywatnych klinik i przychodni, które
otwieraj¹ siê i zamykaj¹ ka¿dego roku. Brak rz¹dowych uregulowañ i kontroli dzia³alnoci
placówek medycznych oraz istotna rola du¿ej liczby prywatnych organizacji dzia³aj¹cych
na polu s³u¿by zdrowia, spycha pañstwow¹ s³u¿bê zdrowia na margines w libañskiej podstawowej opiece zdrowotnej. Jakoæ us³ug nie jest ujednolicona we wszystkich orodkach
zdrowia, ró¿ni siê nawet pomiêdzy poszczególnymi orodkami w tym samym regionie. Libañskie przychodnie mo¿na sklasyfikowaæ wed³ug 3 kategorii:
1. Przychodnie, w których lekarz pracuje tylko kilka godzin w okrelone dni tygodnia,
pomoc medyczna jest realizowana na minimalnym poziomie, bez zapewnienia opieki ca³odobowej.
2. Przychodnie czynne codziennie, z ca³odobow¹ opiek¹ lekarzy rodzinnych, pediatrów i przez pewn¹ liczbê lekarzy specjalistów przyjmuj¹cych w ograniczonym zakresie.
3. Przychodnie, które zapewniaj¹ wieloprofilow¹ opiekê specjalistyczn¹, na któr¹ sk³ada siê zarówno leczenie, jak i profilaktyka (4-6).
Szpitale. Rola sektora publicznego jest bardziej widoczna w systemie lecznictwa zamkniêtego ni¿ w lecznictwie otwartym. W Libanie jest 155-185 szpitali, w tym 37 to centra
do leczenia chorób przewlek³ych (m.in. 5 orodków specjalistycznych leczenia grulicy,
finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego) (Tab. I). Zakres bezp³atnej pomocy medycznej oferowanej przez szpitale pañstwowe ogranicza siê do oddzia³ów chorób
wewnêtrznych, po³o¿nictwa i ma³ej chirurgii, co prowadzi do sytuacji, w której pacjenci
s¹ zmuszeni odp³atnie korzystaæ z prywatnego lecznictwa zamkniêtego.
Na pokrycie kosztów leczenia szpitalnego pacjentów nieposiadaj¹cych ubezpieczenia,
lecz¹cych siê w szpitalach prywatnych przeznaczone jest 80% bud¿etu Ministerstwa Zdrowia Publicznego. Mimo rz¹dowych dop³at wiêkszoæ pacjentów szpitali prywatnych musi
p³aciæ dodatkowo za gwarancjê w³aciwego leczenia. Wysokie koszty leczenia powoduj¹
wytworzenie bariery w dostêpie do wiadczeñ zdrowotnych ubo¿szych grup spo³eczeñstwa
libañskiego.
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Rozmieszczenie publicznych i prywatnych szpitali w poszczególnych regionach kraju
oraz szacunkowa liczba ³ó¿ek szpitalnych
Distribution of public and private hospitals in the individual regions of the country
and estimated number of hospital beds
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W wiêkszoci szpitali publicznych jest 70-75 ³ó¿ek (40-45 na terenach wiejskich). Te
ma³e, publiczne orodki lecznictwa zamkniêtego nie spe³niaj¹ funkcji leczniczej w przypadkach ostrych chorób i urazów, lecz raczej prowadz¹ d³ugoterminow¹ opiekê medyczn¹.
Pomiêdzy sektorem publicznym a prywatnym istnieje olbrzymia przepaæ na korzyæ tego
drugiego. Lekarze pracuj¹cy na czêci etatu w szpitalach publicznych lub przychodniach
kieruj¹ swoich pacjentów z sektora publicznego do w³asnych, prywatnych orodków celem
dalszego leczenia. Grupy lekarzy i pracowników s³u¿by zdrowia sektora prywatnego posiadaj¹ swoje w³asne szpitale (2,3,7).
APTEKI I RYNEK LEKÓW
Wysokie ceny leków s¹ kolejnym czynnikiem ograniczaj¹cym dostêp do opieki zdrowotnej, zw³aszcza ubo¿szych warstw spo³eczeñstwa. Szacuje siê, ¿e wydatki na leki stanowi¹ ponad 40% wszystkich wydatków poniesionych na s³u¿bê zdrowia (prywatn¹ i pañstwow¹). Badania Fundacji Narodowego Ubezpieczenia Spo³ecznego wykaza³y, ¿e 60%
rodków finansowych jest przeznaczanych na refundacjê leków wypisywanych przez lekarzy na receptach, niemaj¹cych klinicznego uzasadnienia. Inne badania wykazuj¹, ¿e znaczna czêæ spo³eczeñstwa konsumuje znacznie wiêcej leków, ni¿ ich potrzebuje z medycznego
punktu widzenia, z kolei wielu pacjentów z ubo¿szych warstw spo³eczeñstwa nie mo¿e sobie pozwoliæ na kupno najbardziej potrzebnych rodków farmaceutycznych. Utrata rz¹dowej kontroli nad przemys³em farmaceutycznym jest spowodowana faktem, ¿e sporód po-
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nad 700 aptek funkcjonuj¹cych w Libanie, mniej ni¿ 50% ma licencjê, a wiele z nich nie
zatrudnia farmaceutów. Oficjalna liczba leków zarejestrowanych w Libanie jest zdecydowanie ni¿sza od ca³kowitej liczby leków stosowanych na terenie kraju (2,3,8).
RYNEK UBEZPIECZEÑ ZDROWOTNYCH
Upadek pañstwowego systemu opieki zdrowotnej jest kolejnym czynnikiem ograniczaj¹cym dostêp do s³u¿by zdrowia. Ubezpieczenie pracowników w Libanie jest realizowane
przez 4 rodzaje ubezpieczalni:
1. Fundacja Pañstwowego Ubezpieczenia Spo³ecznego, która nadzoruje ubezpieczenia
zdrowotne, ubezpiecza pracowników sektora prywatnego. W ramach w/w ubezpieczenia
przys³uguje 70% zwrotu kosztów leków i 80-100% kosztów leczenia.
2. Kooperacja Pracowników Pañstwowych jest przeznaczona dla pracowników sektora pañstwowego.
3. S³u¿ba Zdrowia Si³ Zbrojnych oferuje os³onê medyczn¹ dla personelu wojskowego
i ich rodzin.
4. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej oraz Biuro Rozwoju Publicznego s¹ odpowiedzialne za os³onê bezrobotnych, najbiedniejszych mieszkañców miast i wsi.
Istniej¹ równie¿ prywatne ubezpieczenia przeznaczone dla tych, których staæ na ich
wykupienie oraz tych, którzy ¿ycz¹ sobie mieæ dodatkowe wiadczenia zdrowotne, nieujête
w koszyku wiadczeñ refundowanych przez ubezpieczalnie (1,3).
PERSONEL S£U¯BY ZDROWIA
W Libanie pracuje od 8250 do 9500 lekarzy, co stanowi 2,1-2,4 na 1000 mieszkañców
(wskanik ten jest wy¿szy, ni¿ w niektórych krajach wysoko uprzemys³owionych). Rocznie
przybywa 250 lekarzy, koñcz¹cych studia medyczne w Libanie, ale dodatkowa imigracja
z zagranicy powoduje, ¿e ogó³em rocznie przybywa oko³o 500 nowych lekarzy. Liczba
lekarzy nale¿¹cych do the Lebanese Order of Physicians in Beirut (do stowarzyszenia tego
nale¿y 75-80% lekarzy) wzrasta od 1993 r. o 9% rocznie, podczas kiedy wskanik przyrostu
ludnoci kraju wzrasta o 1,5-2% rocznie. Oko³o 2/3 lekarzy to specjalici, wród których
dominuj¹ ginekolodzy po³o¿nicy (12,7%), chirurdzy ogólni (12,6%) i pediatrzy (12,0%).
Sporód lekarzy ogólnych (general practitioners) tylko 60-100 jest wyspecjalizowanych
w medycynie rodzinnej. Wiêkszoæ lekarzy ogólnych nie odbywa sta¿u specjalizacyjnego
po ukoñczeniu studiów. Zupe³nie inaczej przedstawia siê sytuacja z zatrudnieniem personelu redniego. W Libanie pracuje oko³o 3500 pielêgniarek i pomocy pielêgniarskich, co stanowi wskanik zaledwie 1 na 1000 mieszkañców. Niedobory pielêgniarek s¹ notowane
zw³aszcza poza Bejrutem i w szpitalach publicznych (1,2,9).
STRATEGIA ROZWOJU LIBAÑSKIEJ S£U¯BY ZDROWIA
Wszyscy obywatele Libanu maj¹ prawo do podstawowej opieki zdrowotnej, a rz¹d,
razem z prywatnymi organizacjami charytatywnymi (w wiêkszoci religijnymi), usi³uje kierowaæ wiêkszoci¹ s³u¿b medycznych, k³ad¹c nacisk na zapewnienie opieki medycznej Libañczykom znajduj¹cym siê w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Wydaje siê jednak, ¿e
dzia³ania rz¹du w tym zakresie s¹ bardzo nieudolne. Tym bardziej cenna i wa¿na jest pomoc
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humanitarna wiadczona najbardziej potrzebuj¹cym przez ró¿ne organizacje miêdzynarodowe. D³ugofalowa pomoc humanitarna p³ynie ze strony Tymczasowych Si³ Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) stacjonuj¹cych na po³udniu Libanu. S¹dz¹c
po liczbie udzielanych wiadczeñ przez s³u¿bê zdrowia UNIFIL, pomoc humanitarna najubo¿szej ludnoci libañskiej jest cennym uzupe³nieniem dzia³alnoci niewydolnej pañstwowej s³u¿by zdrowia.
Wojna domowa w Libanie mia³a istotne konsekwencje zarówno dla publicznej, jak
i prywatnej s³u¿by zdrowia. Rola rz¹du, w tym Ministerstwa Zdrowia, znacznie siê zmniejszy³a a prywatny sektor sta³ siê g³ównym ród³em finansowania i rozwoju s³u¿by zdrowia.
Gdy w 1991 r. koñczy³a siê wojna, sektor s³u¿by zdrowia zacz¹³ borykaæ siê z wieloma
problemami: dezorganizacj¹ w Ministerstwie Zdrowia, du¿ymi wydatkami zwi¹zanymi
z jego obs³ug¹, brakiem kontroli nad rozwojem prywatnego sektora w stosunku do stagnacji
w publicznej s³u¿bie zdrowia, niskim poziomem wiadczeñ w systemie podstawowej opieki
zdrowotnej, zmian¹ profilu demograficznego (populacja ludnoci chrzecijañskiej zmniejszy³a siê, w zwi¹zku z du¿¹ emigracj¹ w czasie wojny, natomiast populacja ludnoci muzu³mañskiej, zw³aszcza od³amu szyickiego zwiêkszy³a siê znacznie, co by³o i jest zwi¹zane
z niekontrolowanym wzrostem urodzeñ i brakiem systemu planowania rodziny) (8,10,11,12).
W odpowiedzi na te problemy, w 1993 r. rz¹d przygotowa³ strategiê rozwoju s³u¿by zdrowia. Najwa¿niejszymi elementami tej strategii by³y: wiod¹ca rola Ministerstwa Zdrowia,
ograniczenie wydatków administracyjnych oraz rozwój sektora publicznego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa zamkniêtego. Po kilku latach sta³o siê jasne, ¿e
wiele problemów nie zosta³o rozwi¹zanych. W rzeczywistoci sytuacja w publicznej s³u¿bie zdrowia pogorszy³a siê, mimo ¿e wydatki na ochronê zdrowia w ostatnich latach wci¹¿
rosn¹. W latach 1997-1999 Liban wyda³ ok. 10-11% produktu krajowego brutto na s³u¿bê
zdrowia. Jest to poziom porównywalny z wydatkami w krajach wysoko uprzemys³owionych. Jednak¿e stan opieki zdrowotnej znajduje siê znacznie poni¿ej przeciêtnej w stosunku
do poniesionych kosztów, a niski poziom us³ug wiadczonych w podstawowej opiece zdrowotnej praktycznie siê nie zmienia (2,10).
PODSUMOWANIE
1. W Libanie brak jest wiarygodnych informacji o zachorowaniach i zgonach w populacji kraju. Brak jest tak¿e rzetelnych informacji na temat infrastruktury s³u¿by zdrowia
(szpitali, przychodni).
2. Brak jest w Libanie funkcjonalnego systemu pañstwowej opieki zdrowotnej na szczeblu podstawowym. Standard wiadczonych us³ug medycznych czêsto jest na bardzo niskim
poziomie. Profilaktyka i promocja zdrowia w tych orodkach sprowadza siê g³ównie do
szczepieñ ochronnych niemowl¹t i dzieci.
3. Wystêpuje nierównomierny rozdzia³ rodków finansowych na s³u¿bê zdrowia. S¹
one kierowane g³ównie na dotowanie leczenia w sektorze prywatnego lecznictwa zamkniêtego (90% przyznanego bud¿etu) na czym cierpi uboga czêæ spo³eczeñstwa, korzystaj¹ca
ze wiadczeñ na szczeblu podstawowym w bardzo ograniczonym zakresie.
4. Ocenia siê, ¿e ubezpieczenie zdrowotne jest dostêpne dla 2/3 populacji kraju. Ubezpieczona w prywatnych ubezpieczalniach, które reprezentuj¹ bogatsz¹ czêæ spo³eczeñstwa
jest 10 do 15% populacji. 50% populacji jest ubezpieczona przez Social Security Fund (dla

738

K Korzeniewski

Nr 4

prywatnego sektora pracowników), the Governement Civil Servants Cooperation, the Army
Health Insurance, the Internal Security Forces Insurance i the Beirut Municipality Insurance.
5. Pozarz¹dowe organizacje (NGOs  Non Govermental Organizations) odgrywaj¹
wa¿n¹ rolê w zapewnieniu opieki zdrowotnej dla ca³ej populacji kraju. Wiêkszoæ z tych
organizacji jest dotowana finansowo przez polityczne lub religijne ugrupowania, których
cz³onkowie korzystaj¹ z opieki zdrowotnej w tych orodkach. Ich rola sprowadza siê g³ównie do dzia³añ profilaktycznych (szczepienia, opieka medyczna nad dzieæmi i m³odzie¿¹
szkoln¹ oraz owiata zdrowotna).
6. Leczenie pacjentów opiera siê na pracy lekarzy specjalistów pe³ni¹cych dy¿ury wed³ug ustalonego harmonogramu (2-3 godziny dziennie w okrelonych dniach tygodnia. Lekarze rodzinni nie s¹ dostêpni na zasadzie 24-godzinnych dy¿urów, ale przez kilka godzin
dziennie.
7. ¯adne dane statystyczne nie s¹ wysy³ane do Ministerstwa Zdrowia. Miesiêczne raporty sk³adane w centralach NGOs zawieraj¹ jedynie liczbê przyjêtych pacjentów, nie zawieraj¹ natomiast informacji na temat rozpoznañ klinicznych chorób i urazów.
8. Nie wszystkie orodki zdrowia NGOs zatrudniaj¹ wród personelu medycznego
dyplomowane lub licencjonowane pielêgniarki. Czêsto zatrudniane s¹ osoby bez wykszta³cenia medycznego.
9. Opieka stomatologiczna oraz badania laboratoryjne i radiologiczne w orodkach
NGOs realizowane s¹ na bardzo niskim poziomie, dlatego te¿ pacjenci, których na to staæ,
korzystaj¹ odp³atnie z prywatnych placówek s³u¿by zdrowia.
10. Lekarze praktykuj¹ w swoich prywatnych klinikach, w NGOs lub publicznych przychodniach, które znajduj¹ siê w wiêkszoci ma³ych miejscowoci. Ma³e odleg³oci pomiêdzy miejscowociami powoduj¹, ¿e ludnoæ libañska ma ³atwy dostêp do placówek s³u¿by
zdrowia. Jednak biednej czêci spo³eczeñstwa, zw³aszcza na po³udniu kraju nie staæ nie
tylko na p³atny transport medyczny, ale równie¿ na hospitalizacjê i ponadstandardowe wiadczenia w lecznictwie otwartym, które s¹ równie¿ p³atne.
11. Wiele cech libañskiego systemu opieki zdrowotnej, jaki wystêpuje w chwili obecnej, w znacz¹cy sposób ogranicza dostêp Libañczyków do korzystania z opieki zdrowotnej.
K Korzeniewski
THE ARAB HEALTH SERVICE PROFILE ON LEBANON EXAMPLE
SUMMARY
The Arab health service profile on Lebanon example, one of the Middle East countries is presented in this article. Nowadays the world becomes a global village, a free flow of people appears, who
travel professionally as well as touristically. In situations of health and life hazards, in cases of diseases and injuries caused by traumas arisen in foreign countries it seems to be important to get to know
problems concerning a health service condition in the region of the world being a place of work or
rest. For a long time region of the Middle East have been situated in the center of interests of the world
public opinion. On the one hand it is an attractive place because of tourist reasons, on the other hand
take place an escalation of military conflicts in individual Arab and Muslim countries. Because of this
situation permanent information on the subject of health care status in the countries of temporary stay
where occurs unstable political and military situation it seems to be a necessity.
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