استنفار

ورشة عن «كورونا» في نقابة االطباء
الستباق احتمال ازدياد احلاالت في لبنان
في  26شباط ،عُقدت في
بيت الطبيب ورشــة عمل
تناولت ازمة فيروس «كورونا»
وكيفية تأمني افضل سبل
احلماية والوقاية ،وحضر
الورشة وزير الصحة العامة
حمد حسن ،وزيــر الشؤون
االجتماعية والسياحة رمزي
املشرفية ،رئيس جلنة الصحة
النيابية عاصم عراجي ،نقيب
االطباء البروفسور شرف
ابــو شــرف ،نقيب أصحاب
املستشفيات اخلاصة املهندس سليمان هارون ونقيب احملررين جوزف
القصيفي ،اضافة الى ممثلة منظمة الصحة العاملية الدكتورة أليسار
راضي ورؤساء اجلمعيات العلمية واللجان الطبية والصحة املدرسية،
وحشد من االطباء والعاملني في القطاع الصحي.

النقيب ابو شرف

في كلمته ،اكد النقيب ابو شرف ان النقابة «واكبت منذ البداية وصول
هذا املرض الى لبنان ،وتعاونت مع اجلهات اخملتصة من خالل التواصل
والتوجيهات التي كان يقدمها االطباء واللجان العلمية في النقابة،
ملواجهة هذا الوباء وتأمني االرشادات والنصح والعناية للوقاية منه».
واوضح ان «انتشار هذا الفيروس سريع مثل االنفلونزا وكذلك السرعة
في قدرته على االذى ،علما ان  %80من االصابات هي شبيهة بأي زكام
نتعرض له ،و %15اصابات معتدلة ،و %5اصابات خطيرة مع معدل وفيات
مرتفع خصوصا عند اصحاب االمراض املزمنة واملسنني والرضع» .وأعلن
ان الصليب االحمر اللبناني قدَّم  15ألف ميزان حرارة للمدارس ،وأمنت
منظمة الصحة العاملية آلة للفحص اخملبري ملستشفى رفيق احلريري
الطبي اجلامعي ،وجمعت وزارة الصحة ونقابة االطباء  250طالب
طب الجراء الفحوص على املعابر احلدودية» .وختم بان «تعاون األفرقاء
املعنيني وتضامنهم صحيا وتربويا واعالميا ،شرط اساسي وضروري
جلبه خطر هذا املرض الداهم».

الوزير حسن

هارون

النقابات والوزارات واالدارات على مختلف املستويات هو احلل الناجح»،
مشيرا الى ان «الدولة باجهزتها كاملة بدءا بالرؤساء الثالثة حتركت
سريعا ،وتعكس وزارة الصحة هذه احليوية وحصلت على الدعم من
اجلميع للتحرك سريعا من دون خطوط حمر».

الوزير املشرفية

أما الوزير املشرفية فأكد ان احلكومة بدأت ورشات عمل لم يعلن عنها
منذ  3اسابيع ،مشددا على «التعاون مع وزارة الصحة والعمل يدا واحدة
حتت اشرافها في كل املراكز التابعة لوزارة الشؤون والبالغ عددها 244
في مختلف االراضي اللبنانية لتطبيق توصياتها».

عراجي

وحتدث رئيس جلنة الصحة النائب عاصم عراجي عن قرارات اتخذتها
اللجنة ،فأوضح ان «دور اجمللس النيابي مراقبة اجراءات احلكومة» ،منوها
«بتلك التي اتخذها وزير الصحة خصوصا في املطار وعلى املعابر»،
وشكر وسائل اعالمية «ملسارعتها في اقامة ندوات توعية».
ونوه بـ»سرعة حترك وزير الصحة» ،مطالبا «بزيادة عدد االجهزة واملراقبني
في املطار واملعابر».
وذكر «ان جلنة الصحة النيابية أوصت بفحص املشتبه في اصابتهم»،
مطالبا« ،في حال ازداد الوباء ،بايقاف الرحالت اجلوية الى البلدان املوبوءة،
وبرفع مستوى التجهيزات ملستشفيات املناطق الستقبال هذه احلاالت»،
مؤكدا ان «املسؤولية وطنية بامتياز».

بدوره اكد الوزير حسن ان «االعالم هو الشريك املسؤول في هذه االزمة
املستجدة على الساحتني اللبنانية والعاملية» ،معتبرا ان « %50من القصيفي
حربنا ضد الكورونا هي حرب اعالمية» .وشدد على ان «التعاون بني أما نقيب احملررين جوزف القصيفي فلفت الى ان «اجلسم االعالمي في
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مواكبة دائمة لكل النشاطات الرامية الى حتصني لبنان صحيا ،ولن
يدخر جهدا لالسهام في حملة التوعية وسبل الوقابة من الوباء اخلطير
الذي جتاوزت تداعياته حدود البلد الذي انطلقت منه» ،داعيا الزمالء الى
«التركيز على اجلانب التوعوي والعلمي لهذه املسألة الدقيقة التي
تهددنا جميعا ،وبالتالي يجب تكثيف التعاون بني املرجعيات الصحية
الرسمية والنقابية والدولية ووسائل االعالم والصحافيني واالعالميني».
من جهته ،اشار نقيب املستشفيات اخلاصة سليمان هارون إلى أن
«املستشفيات اخلاصة تعمل حتت رعاية وزارة الصحة ،وبالتالي فهي
التي حتدد عمل املستشفيات» .وأكد «ان املستشفيات لديها فرق مدربة
وجاهزة جلبه أي وباء قد ينتشر ،واالطباء لديهم الكفاية للمعاجلة»،
مشيرا الى «حملة تدريب قامت بها املستشفيات اخلاصة للتوعية على
طريقة التصرف جتاه هذا الوباء».
ولفت الى ان «غرف العزل في املستشفيات اخلاصة صغيرة احلجم ،مما
يعني وجود صعوبة في عزل اجنحة كاملة في هذه املستشفيات لهذه
الغاية» .ورأى «ان املطلوب تشخيص احلاالت وارسالها الى «مستشفى
رفيق احلريري احلكومي».
وتطرق الى موضوع املستلزمات الطبية ،قائالً «بعض التجار يستغلون
الوضع مثل رفع سعر الكمامات من  3دوالرات سعر العلبة الى ،»15
واصفا ذلك بـ«العمل االجرامي» ،مشددا على «اتخاذ اجراءات قاسية
في حقهم ووضع اليد على مستودعات التجار وتوزيعها على املدارس
وغيرها».
وكشف عن «اقدام بعض اخملتبرات على االعالن عن قدرتها على فحص
هذا الوباء» ،مطالبا بـ«حصر هذه الفحوص باخملتبرات التابعة للجامعة
التي فيها كليات طبية منعا لتحويل مسألة اخلدمات الى عمل جتاري».
وكانت مداخالت تقنية ملمثلني للوزارات والصليب االحمر.

التوصيات

وفي اخلتام اصدر اجملتمعون التوصيات التالية:
اوال :في الوقاية
 -1مبا ان لبنان يعد في وضعه احلالي من ضمن الدول التي ينتشر فيها
الكورونا فيروس جراء وفود اتت من اخلارج ،جوا وبرا ،من دون اخلضوع
للحجر الصحي الالزم ،ومبا ان نقابة االطباء تعتقد ان عدد احلاالت
سيزداد في االيام واالسابيع املقبلة ،توصي النقابة مبنع الدخول كليا
للوفود اآلتية من املناطق املوبوءة ،خصوصا في ظل غياب االجراءات
االوليةالفاعلة حلماية لبنان من انتشار هذا الوباء ،باستثناء اللبنانيني
العائدين.
 -2مبا ان مرحلة االحتواء ( )containmentانتهت ،وبدأت مرحلة احلد من
االنتشار ( )mitigationتوصي نقابة االطباء احلكومة اللبنانية بإلزام
املؤسسات التعليمية والترفيهية وسائرها من االماكن املكتظة ،باحلد
من هذه التجمعات وتوصية املواطنني باتخاذ أقصى درجات احليطة
واحلذر للحد منسرعة انتشار املرض.

ثانيا :في التشخيص
 -1عدم استقبال اي شخص تظهر عليه مالمح سريرية توازي املؤشرات
السريرية للمرض في اي مكان عام ،وتوصية املصاب باحلرارة او السعال
او ألم في احلنجرة وسائرها من املؤشرات،
أ -مبراجعة طبيبه إذا لم يكن آتيا ً من منطقة موبوءة،
ب -او التوجه الى مستشفى رفيق احلريري احلكومي اذا كان آتيا من
منطقة موبوءة -من دون املرور بطبيبه او اي مركز صحي آخر.
ج -وتطبق هذه التوصية ايضا على جميع العاملني في احلقل الصحي
على كل االراضي اللبنانية ،من أطباء وممرضني وعاملني صحيني.
 -2االتصال
أ -بالصليب االحمر اللبناني على الرقم ،140
ب -أو  1214لالستفار
ج -أو  76/592699لتوجيه احلاالت املشكوك بأمرها او املعروف بها.
ثالثا :ادارة احلاالت عند الشك او التشخيص
 -1التنفيذ الفوري لتوصيات «منظمة الصحة العاملية» املتعلقة بادارة
احلاالت
 -2تأمني احلماية للعامل الصحي وسائر املرضى واالشخاص املوجودين
في املركز الصحي ملنع نقل العدوى ،واالتصال على االرقام املذكورة
اعاله لتأمني النقل السليم للمريض بواسطة الصليب االحمر اللبناني
حصرا ً ،والعمل على عزل مرافقي املريض
رابعا :توصيات عامة
 -1وضع كل الوزارات في حال تأهب صحية من اجل تطبيق كل وسائل
احلماية والوقاية املوجودة في توصيات «منظمة الصحة العاملية»
للدول ،مبا فيها اماكن التجمعات واالكتظاظ ،وذلك بالتنسيق مع
البلديات املعنية في اماكن ظهور احلاالت.
 -2التجهيز الفوري ملراكز صحية عالجية ،ومراكز استقبال عازلة
ومعزولة للمرضى في كل احملافظات ،ضمن املراكز الصحية التابعة
لوزارة الصحة ،وجتهيز املستشفيات احلكومية واخلاصة لتستقبل املزيد
من احلاالت.
 -3التدريب السريع وبصورة طارئة لفرق عمل طبية متريضية صحية
لكل املناطق ،ضمن هذه املراكز ،وجتهيزها بطريقة آمنة من اجل حماية
املريض واملواطن والعامل الصحي
 -4وضع نقابة االطباء واجلمعيات العلمية التابعة لها بتصرف وضع
هذه التوصيات موضع التطبيق ،والتنسيق مع الــوزارات واالجهزة
الرسمية املعنية من اجل متابعتها وحتديثها وتطويرها
 -5االمتناع عن تسويق واستعمال ادوية وعقاقير غير مثبتة علميا ً حتت
طائلة املسؤولية ،مبا انه ال دواء او لقاح حتى اآلن.
 -6تعاون وزارة الصحة مع وزارة االعالم واملؤسسات االعالمية النتاج
وبث افالم دعائية قصيرة للتوعية على هذا املرض وكيفية الوقاية منه
 -7تعاون اجلميع مسؤولني ومواطنني وجمعيات اهلية لتخطي هذه
املرحلة ،فدور اجملتمع املدني يوازي بأهميته دور احلكومة واالجهزة
الرسمية.
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