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فيروس كورونا يرهب العالم
ومظمة الصحة تؤكد عدم وجود اصابات في لبنان
ماذا نعرف عن فيروس كورونا؟
فيروسات كورونا هي فصيلة فيروسات واسعة االنتشار
يُعرف أنها تسبب أمراضا ً تتراوح من نزالت البرد الشائعة
إلى األمراض األشد حدةً ،مثل متالزمة الشرق األوسط
التنفسية (MERS) ومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم
(السارس) .وفيروس كورونا املستجد (nCoV) هو ساللة
جديدة منالفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر.
فيروسات كورونا حيوانية املنشأ ،أي أنها تنتقل بني احليوانات
والبشر .وقد خلصت التحريات املفصلة إلى أن فيروس
كورونا املسبب ملرض سارس (SARS-CoV) قد انتقل من
قطط الزباد إلى البشر وأن فيروس كورونا املسبب ملتالزمة
الشرق األوسط التنفسية (MERS-CoV) قد انتقل من اإلبل
إلى البشر .وهناك عدة أنواع معروفة من فيروسات كورونا
تسري بنياحليوانات دون أن تصيب عدواها البشر حتى اآلن.
وتشمل عالمات العدوى الشائعة :األعراض التنفسية
واحلمى والسعال وضيق النفس وصعوبات التنفس .وفي
احلاالت األشد وطأة قد تسبب العدوى االلتهاب الرئوي
واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة والفشل الكلويوحتى
الوفاة.
وتشمل التوصيات النموذجية ملنع انتشار العدوى غسل
اليدين بانتظام ،وتغطية الفم واألنف عند العطس والسعال ،وطهو البلدان التي مت تأكيد وجود الفيروس فيها.
اللحوم والبيض بشكل كامل .ويتعني كذلك جتنب مخالطة أي باالضافة الى ذالك ،ستتم متابعة أي شخص يشتبه في تعرضه
شخص تظهر عليه أعراضاألمراض التنفسية كالسعال والعطس .لفيروس كورونا اجلديد عبر الهاتف من قبل قسم األمراض املعدية في
وزارة الصحة العامة.
الواقع في لبنان
تدعم منظمة الصحة العاملية في لبنان اخملتبر الوطني في مستشفى
رفيق احلريري اجلامعي على استيراد مواد الفحص اخملبري ()primers
لم يتم تأكيد عن أي حالة لفيروس كورونا اجلديد في لبنان .ومع ذلك ،لفيروس كورونا اجلديد لتأكيد احلاالت.
ترصد/تتابع وزارة الصحة العامة الوضع عن كثب للكشف املبكر عن أي كما انه تلقت جميع املستشفيات في لبنان إرشــادات مفصلة
إصابة بفيروس كورونا ،مبا يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية ( .)2005للتشخيص والوقاية والرعاية املتعلقة بفيروس كورونا اجلديد.
بدعم من مكتب منظمة الصحة العاملية في لبنان ،تقوم وزارة الصحة يتم ضمان سالمة املرضى واملوظفني في مستشفى رفيق احلريري
العامة بجهود كثيفة والعمل عن كثب لزيادة تدابير التأهب واجلهوزية اجلامعي من خالل جتهيز أربعة أسرة لعزل املريض ،واملعدات الالزمة
ومراقبة الوضع للحدّ من خطر دخول فيروس كورونا اجلديد إلى البلد ،للحماية ،باإلضافة إلى طاقم موظفني مدربني.
علما ً ان الوضع يشهد تطورات سريعة.
قد جهزت سابقا ً 4سرة لعزل املرض في جناح خاص في مستشفى
تقوم وزارة الصحة العامة مبراقبة وترصد املسافرين القادمني إلى بيروت رفيق احلريري اجلامعي ،وتسعى حاليا ً إلى إضافة املعدات الالزمة،
من خالل نظام مراقبة درجة احلرارة في املطار .كما تقوم ايضا ً بتوزيع للعناية باملرضى وتأمني سالمة العاملني الصحيني .وما زالت منظمة
قائمة اخملاطر على جميع الوافدين بشكل مباشر أو غير مباشر من الصحة العاملية ترصد اعداد احلاالت في العالم وفي لبنان.
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