الكارثة

املستشفيات تدمرت في انفجار مرفأ بيروت ...ولكنها
اسعفت ونهضت وبدأت بإزالة الركام وبتقدمي اخلدمات
في  4آب ،ه ّز لبنان والسيما العاصمة بيروت انفجار كبير في العنبر رقم
 12في مرفأ بيروت ،صنفّ ه الكثيرون بانه الثالث عامليا جلهة ضخامته
بعد هيروشيما ونكازاكي .ولم تقتصر اضراره القاتلة واملدمرة على
منطقة املرفأ بل كل املناطق احمليطة واجملاورة وخصوصا االشرفية ،حيث
وقع عدد كبير من الضحايا واجلرحى ،ودمرت اقسام هامة وكبيرة في
مستشفيات املنطقة الى جانب تعرّضها ألضرار جسيمة مختلفة ما
وضع  3مستشفيات خاصة هي مستشفى راهبات الوردية – اجلميزة،
مستشفى القديس جاورجيوس اجلامعي ومستشفى اللبناني
اجلعيتاوي اجلامعي خارج اخلدمة ،الى جانب تضرر اقسام في كل من
مستشفى اوتيل ديو دو فرانس اجلامعي واملركز الطبي للجامعة اللبنانية
األميركية – مستشفى رزق .كما اتى الدمار على مستشفى الكرنتينا
احلكومي بكامل أقسامه ،من قسم األطفال وقسم عناية األطفال
اجلرحى وحديثي الوالدة ،مرورا ً بقسم الطوارئ وغرفتَي العمليات واإلدارة
واحملاسبة واملعلوماتية والصيدلية ،وصوال ً إلى العيادات اخلارجية التي
كان يقصدها العمّ ال األجانب والعامالت األجنبيات إلجراء الفحوصات
اخلاصة باالستحصال على اإلقامة ،إضافة إلى موظّ في املطاعم
واملقاهي بهدف إجراء فحوصات السالمة العامة من أجل سالمة الغذاء.
واحلزن الكبير كان مع فقد ان اجلسم التمريضي ل  5ممرضات من افراده
خالل قيامهن بواجبهن املهني .هذه احملصلة الكارثية ،لم متنع اجلسم
الطبي والتمريضي من استكمال عمله في إسعاف اجلرحى وتطبيبهم
وإجراء العمليات اجلراحية الالزمة.
وفي  6آب ،أعلنت نقابة املستشفيات في لبنان ،أن «الصروح االستشفائية
الكبيرة التي طالها االنفجار املريب ستنجح في النهوض من جديد ،وقد
بدأت فعليا ً بفضل االرادة اجلبارة للقيّمني عليها ،بإزالة الركام واستعادة
دورها بعناد وفخر في تقدمي اخلدمات» .وصدر عنها البيان اآلتي« :إن نقابة
املستشفيات في لبنان ال يسعها أمام هول الزلزال الكبير الذي خلّفه
االنفجار في العاصمة بتاريخ  4آب وما تركه من ويالت ال يستوعبها عقل
ولم تشهدها أي حقبة تاريخية ،إال أن تبدي حزنها العميق على جميع
أرواح الضحايا الذين طالهم االنفجار من مواطنني وأفراد جيش ودفاع
ومدني ،وخصوصا ً من الطاقم الطبي والتمريضي الذين سقطوا أثناء
تأدية مهامهم في املستشفيات ومراكز اإلسعاف وبينهم املمرضات :لينا
أبو حمدان ،جيسي قهوجي داوود ،جيسيكا بازدجيان ،ميراي جرمانوس،
وجاكلني جبرين .إنها ضريبة الدم تدفعها مهنة التمريض من جديد
مقدّ مة خيرة شاباتها وشبابها فدا ًء عن اإلنسان واجملتمع والصحة.
وإذ تتقدّ م من أهاليهم بأح ّر التعازي سائلة اهلل الرحمة على أرواح كل مَن
فارقوا احلياة ،وأدخلهم فسيح جناته ألنهم فخر الشهداء والتضحية،
تتمنى جلميع اجلرحى واملصابني الشفاء العاجل ،وتطلب ايضا ً من اهلل ع ّز
وجلّ املساعدة في ايجاد املفقودين وطمأنة ذويهم .ومع عجز العبارات

واملواقف عن وصف املشهد االسود الذي تعيشه العاصمة خصوصا ً
ولبنان عموما ،تؤكد النقابة على ان الصروح االستشفائية الكبيرة التي
طالها االنفجار املريب ستنجح في النهوض من جديد ،وقد بدأت فعليا ً
بفضل االرادة اجلبارة للقيّمني عليها بإزالة الركام واستعادة دورها بعناد
وفخر في تقدمي اخلدمات.
ان النقابة تشكر جميع املستشفيات بكافة االجهزة الطبية
والتمريضية على اجلهود التي تبذلها في تأدية خدماتها على رغم
الظروف الصعبة التي متر بها وتوفير العناية الالزمة لكافة املرضى
واملصابني ،وتعاهد اللبنانيني انها ستكون في خدمتهم دائما ً خصوصا ً
في هذه االيام العصيبة».
وفي ما يلي بعض الصور للدمار الذي حل في املستشفيات الثالثة
االكثر تضررا وهي مستشفى راهبات الوردية في اجلميزة ،مستشفى
القديس جاورجيوس اجلامعي واملستشفى اللبناني اجلعيتاوي اجلامعي
الى جانب االضرار في كل من مستشفى أوتيل ديو دو فرانس اجلامعي
واملركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق في
منطقة االشرفية.

مستشفى القديس جاورجيوس اجلامعي (مستشفى الروم)

دمّ ر االنفجار اكثر من  80في املئة من اقسام مستشفى القديس
جاورجيوس اجلامعي .وتناهز كلفة إعادة ترميمه ما بني  50 -40مليون
دوالر في مدة ال تقل عن  6أشهر ،علما ان املستشفى فقد  4من
ممرضاته و ١٢مريضا وزائرا .واصيب نحو  ١٠٠شخص من اجلسم الطبي
والعاملني فيه ،من بينهم  74طبيبا وطبيب مقيم.
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مستشفى راهبات الوردية – اجلميزة

يعتبر مستشفى راهبات
الوردية في اجلميزة األقرب
الى مكان االنفجار في
املرفأ ،الذي اودى بحياة
ممــرضــة مــن طاقمه،
واسفر عن  15اصابة في صفوف الراهبات واملمرضات واملمرضني
واملوظفني ،كما خلّف فيه اضرارا جسيمة في معظم االقسام من
جراحة ،وطوارئ ،وعناية ،ومختبر وفي طابق معاجلة السرطان وغيرها
تناهز كلفتها ما بني  10و 15مليون دوالر.
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مستشفى اوتيل ديو دوفرانس اجلامعي

املستشفى اللبناني اجلعيتاوي اجلامعي

حلقت اضرار جسيمة باملستشفى اجلعيتاوي اجلامعي ،واتت على كل
األقسام الطبية و االدارية باالضافة الى تضرر عدد من األجهزة الطبية.
كلفة األضرار قدرت بأكثر من  ١١مليون دوالر أميركي.
كان معظم أقسام املستشفى خارج اخلدمة باسثناء غسيل الكلى
والعالج الكيميائي النهاري ،وعملت ادارة املستشفى على اعادة
تشغيلها تدريجيا وبسرعة ملتابعة معاجلة املرضى.
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رغـــم تــضــرر معظم
االقــســام بشكل كبير
فــي مستشفى أوتيل
ديو دو فرانس ،والسيما
بعض غــرف العمليات
فيه وأقسام أخــرى في
مختلف األبنية الطبية واإلدارية ،متكّ ن قسم الطوارئ في املستشفى
من استقبال حوالى  200مصاب في غضون  20دقيقة فقط بعد
احلادثة ،ليتوافد بعدها عدد هائل من املصابني إليه ،فبلغ املستشفى
طاقته اإلستيعابية القصوى وحتوّلت باحته اخلارجية إلى غرفة عمليات
مفتوحة.
خطة الكوارث ،وبدأ
وكان مستشفى أوتيل ديو دو فرانس قد أطلق فورا ً ّ
العمل بها وسارع جميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي من مختلف
االختصاصات من منازلهم والتحقوا ملؤازرة زمالئهم في مواجهة هذه
الكارثة.
في هذه الليلة ،استقبل قسم الطوارئ في أوتيل ديو وحده ما يزيد عن
 700مصاب ،تراوحت حالتهم بني احلرجة واملتوسطة ،وأجرى األطباء أكثر
من  40عملية جراحية ،ومتّ إدخال حوالى  100مصاب إلى املستشفى،
منهم  11حالة حرجة ،ومتّ تسجيل  17حالة وفاة.
على إثر هذه الكارثة الوطنية غير املسبوقة ،توجّ ه البروفيسور األب
سليم دكّ اش اليسوعيّ  ،رئيس جامعة القدّ يس يوسف في بيروت
ورئيس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ،برسالة إلى اجملتمع
اللبناني أ ّوال ً والدولي ثانيا ً جاء فيه:
واحملطمة.
ّ
«ها هو يوم جديد يشرق على لبنان ،على بيروت اجلريحة
يعم اخلراب .لكنّ نا ما زلنا نقف إلى جانبها ومعها
كل مكان ّ
في ّ
ومن أجلها.
تتّ جه أفكاري نحو العائالت التي فقدت قريبً ا والتي تسهر على
شخص مفقود.
ٍ
مصابٍ وتنتظر عودة
كل الضحايا األبرياء ،ضحايا اإلهمال والفساد .فـفي «أوتيل
أفكر في ّ
ّ
ديو دو فرانس» استقبلنا أكثر من  700مصاب.
أيضا في الفرق الطبيّ ة والتمريضيّ ة ،وخصوصا فرق «أوتيل ديو
أفكر ً
ّ
دو فرانس» التي سهر أفرادها طوال الليل من دون نوم ،وفي جميع
املوظفني الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل القيام بترميم
ّ
املستشفى لكي يتسنّ ى لـه استقبال الضحايا.
أثناء زيارتي لقسم الطوارئ ليلة االنفجار ،الكلمة التي كانت تتردّ د
هي « :لم يسبق لنا أن شهدنا مثل هذا الوضع!» .املئات من اجلرحى
من جميع اجلهات كانوا َيفِدون إلى املستشفى.
في جامعة القدّ يس يوسف في بيروت ومستشفى «أوتيل ديو دو
كل مكان وتستوجب شهورًا إلعادة ترميمها
جمة في ّ
فرانس «أضرار ّ
وإصالحها.
لن نستسلم لليأس ،فعمليّ ة اليوم السابع ،واملرشديّة الروحيّ ة
في اجلامعة ،ووحدة احلياة الطالّبيّ ة تعمل جاهدة من أجل تقدمي
املساعدة لشعبنا.
شكرً ا جلميع أصدقائنا في لبنان وفي دول العالم الذين أظهروا

دعمهم واستعدادهم لتقدمي املساعدة.
«خطة الكوارث» وفقً ا
ّ
مستشفى «أوتيل ديو دو فرانس» أطلق
مؤسسة
ّ
لإلجراءات املعمول بـها .فقد بــدأت وحــدة استقبال
 Fondation USJ/HDFبالعمل في املستشفى .إنّ مساعدتكم من
الناحية املاديّة أمر بالغ األهميّ ة وسوف يتيح لنا تلبية احتياجاتنا
امللحة من املعدّ ات الطبيّ ة األساسيّ ة والتجهيزات.
ّ
إنّ التضامن اإلنساني واملقاومة الروحيّ ة والثقافيّ ة هما اللذان لطاملا
أنقذا لبنان».
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املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية – مستشفى رزق
تأهّ ب املركز الطبي للجامعة
اللبنانية األمــيــركــيــة –
مستشفى رزق ملعاجلة احلاالت
املتعدّ دة التي وصلته رغم
تعرّض مبانيه ألضرار كثيرة.
في التفاصيل ،فقد استقبل املركز الطبّي مساء الرابع من آب ما ال يقلّ
عن  400جريح أصيبوا جرّاء اإلنفجار .تطلّبت حال  79منهم العالج في
املستشفى أليام عدّ ة بينهم  67خضعوا لعمليّات جراحية مختلفة.
يختص باألضرار املاديّة التي حلقت مبباني املستشفى ،فيمكن
ّ
أمّ ا في ما
تلخيصها باآلتي:
 .1تكسير في الواجهات (زجاج  /أملنيوم) :لم يسلم أي قسم من هذا
النوع من الضرر ،فاملساحة املتضرّرة تقدّ ر مبا يفوق الـ  1000متر مربع

وحساسات
ّ
 .2األسقف املستعارة (ضمنها اخلدمات املتعلقة كاإلنارة
احلريق )...تُقدّ ر املساحة املتضرّرة بـ  3500متر مربع
 .3األبواب العادية واألبواب األوتوماتيكية :أكثر من  25بابا (درفة أو درفتني)
تُلفوا فيما تدمّ رت جميع األبواب األوتوماتيكية وعددها يفوق الـ 10
 .4صيانة عامّ ة :حلقت األضرار بحوائط اجلفصني والورقة والدهان في
أنحاء متعددة ومختلفة من أرجاء املستشفى
 .5األنظمة واملفروشات واملعدّ ات :كأنظمة اإلطفاء األوتوماتيكي
( )FM200والبرادي ،وأجهزة الكومبيوتر باإلضافة إلى بعض املعدّ ات
السيما الطبيّة منها التي تضررت جراء اإلنفجار
وتُقدّر قيمة األضرار املاديّة بحوالي مليوني دوالر أمريكي.
رغم هذه األحداث األليمة ،يؤكّ د املركز الطبي للجامعة اللبنانية
األميركية  -مستشفى رزق عزمه على متابعة رسالته اإلنسانية
السامية واملتمثّلة بـ»الطب بإنسانيّة» ويتمنّى الشفاء العاجل جلميع
املصابني.
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الصحة العاملية :أكثر من نصف املراكز الطبية
مبنطقة انفجار بيروت خارج اخلدمة
أصبح أكثر من خمسني في املئة من عيادات ومراكز صحية موجودة
في املنطقة التي تضررت نتيجة االنفجار املروع في بيروت ،خارج
اخلدمة ،وفق ما أعلنت منظمة الصحة العاملية في مؤمتر صحفي.
وقال مدير الطوارئ للمكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية
بشرق املتوسط ،ريتشارد برينان ،في املؤمتر الذي عقد في القاهرة
عبر اإلنترنت« ،بعد تقييم  55عيادة ومركزا صحيا في العاصمة
اللبنانية ( )..نعلم اآلن أن أكثر من  50باملئة بقليل أصبحت خارج
اخلدمة».

اإلمدادات الطبية والدواء جراء أزمة اقتصادية حادة.
وقال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في تقرير
نشر في  10آب «أدى الوضع الطارئ في بيروت لتخفيف العديد من
اإلجراءات االحترازية ملواجهة مرض كوفيد ،19-ما يزيد من احتمالية
وقوع معدالت أعلى من انتقال العدوى ومن ثم تسجيل عدد كبير
من اإلصابات خالل األسابيع املقبلة».

وذكر املكتب أن ما ال يقل عن  15منشأة طبية ،من بينها ثالثة
مستشفيات كبرى ،تعرضت ألضرار هيكلية جزئية أو جسيمة
وكانت منظمة الصحة العاملية قد أصدرت في السابع من آب طلبا جراء االنفجار .وأظهر تقييم أجري على  55مركزا للرعاية الصحية
بجمع  15مليون دوالر لتغطية االحتياجات الصحية الطارئة في األولية في بيروت ،أن  47في املئة فقط منها ال يزال بإمكانه تقدمي
لبنان ،حيث يعاني قطاع الرعاية الصحية بالفعل من نقص في خدمات اعتيادية كاملة.
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