بيان صحافي

مبادرة

اجمللس الصحي الكتائبي وزّع انفاق تعقيم على
مستشفيات هارون وماريوسف واملعونات والعني واألذن
في  25نيسان ،ومببادرة منه للوقوف إلى جانب املستشفيات في هذه
األوقات الدقيقة ،قام اجمللس الصحي اإلجتماعي في حزب الكتائب
اللبنانية بتقدمي أربعة أنفاق تعقيم على مداخل كل من مستشفى مار
يوسف في الدورة ،مستشفى هارون في جل الديب ،مستشفى العني
واألذن في النقاش ومستشفى املعونات في جبيل.
وقد ألقيت بعض الكلمات خالل عملية التسليم ،حيث شكر رئيس
اجمللس الصحي اإلجتماعي الكتائبي الدكتور ايلي صقر الطاقم الطبي
في كل املستشفيات وقوفهم خط الدفاع االول في وجه انتشار الفيروس
الفتا الى ان أنفاق التعقيم املقدمة تستعمل خالل فترة الكورونا وحتى
في الفترات االتية الن مستوى الوعي الصحي قد زاد لدى الناس ،حيث أن
عملية التعقيم قبل الدخول الى املستشفى وبعد اخلروج منه باتت امرا
ضروريا جدا للوقاية من نقل العدوى من مختلف األمراض.
بــدوره ،شكر مدير مستشفى هارون النقيب سليمان هارون حزب
الكتائب واجمللس الصحي فيه على املبادرة التي قام بها من خالل تقدمي
ماكينة للتعقيم وقال :هذا ما عودنا عليه احلزب الذي يحمل هموم
الناس ومشاكلهم منذ زمن طويل.
ولفت هارون الى ضرورة وجود آلة التعقيم على مدخل املستشفى للحد
من خطر انتقال فيروس.

مستشفى أوتيل ديو دو فرانس :نستقبل مرضانا
نحن مسؤولون في مواجهة الوباء

اتّخذ مستشفى أوتيل ديو دو فرانس كافة اإلجراءات التنظيمية
يتفشى في لبنان .سيواصل
ّ
ملواجهة وباء  COVID-19العاملي الذي
املستشفى نشاطاته الطبّية واجلراحية ذات األولوية.
فصل املسارات
بالتوازي مع مدخل قسم الطوارئ في املستشفى ولكن
بعيدا ً عنه ،متّ افتتاح مركز اإلنفلونزا بحيث ميكن معاينة
املرضى اخلارجيني بشكل سريع وفعّ ال ،ومن دون تعطيل
عمل قسم الطوارئ.

مختصني
ّ
التعاون الوثيق مع شركاء
نو ّد أن نشكر مختبر رودولف ميريو التابع لكلية الصيدلة في
جامعة القديس يوسف الذي أمّ ن تعبئ ًة منوذجيّة إلجراء االختبارات
البيولوجية املتطوّرة التي يتطلّبها هذا الفيروس.
باإلضافة إلى اتّخاذ قرارات صارمة ،نحن نحرص على اتّباع تعليمات
احلكومة اللبنانية والتوصيات العلمية التي تضعها السلطات
الصحية احمللية واألوروبية والعاملية.
ّ
نحن في خدمة مرضانا مهما كانت حالتهم املرضيّة
إ ّن معظم املرضى الذين متّ استقبالهم في قسم الطوارئ حتى اآلن
قد توجّ هوا إلى القسم ألسباب أخرى غير  .COVID-19ويتم إرسال
الصحة.
ّ
كافّة بياناتنا وبانتظام إلى وزارة

حجز عدد من األسرّة لالستشفاء واإلنعاش
وقد اتُّخذ هذا اإلجراء من أجل تأمني خدمات الرعاية
االستشفائية باملستوى املطلوب ملواكبة التحدي
الصحي الذي تواجهه اجلهات الفاعلة في القطاع الطبّي
ّ
الصحية نظرا ً للوضع احلالي غير املسبوق.
ّ
والرعاية
هنا أيضا ً ،متّ فصل املسارات ووضع مرضى COVID-19
في أقسام معزولة .ومن ناحية أخرى ،سنستم ّر في
استقبال كلّ حاالت الطوارئ الطبّية اجلراحية ومرضى
غسيل الكلى ومرضى السرطان والعالج باألشعّ ة
صحي مؤمّ ن وآمن .في املقابل،
وحاالت الوالدة ...في إطار ّ
متّ تأجيل بعض األنشطة اجملدولة.
تأمني حماية طاقمنا الطبّي والتمريضي
من خالل توفير معدّ ات احلماية الفرديّة الالزمة وعزل أيّ
صحيا ً،
من أعضائه ،سواء كان طبيبا ً أو ممرّضة أو عامالً ّ
يتبي أنّه كان على احتكاك مع حالة مشتبه
مبجرّد أن ّ
بها .ونحن نشكرهم على التزامهم.
مستشفى املعونات
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