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الملف

الدكتورة غنوة الدقدوقي حول كورونا:
مخاطر الفيروس، الوقاية منه وكيفّية هزمه

منذ ظهور فريوس كورونا املستجد يف الصني ثم وصوله اىل لبنان يف 21 شباط املايض، راجت االشاعات والوصايا واملعلومات 
غري الدقيقة، وهو ما يشكل خطرا عىل السالمة العامة يف لبنان، خصوصا مع استمرار تسجيل اصابات بني اللبنانيني، ما يحتم 

االعتامد عىل توضيحات الجهات الرسمية والدولية املعتمدة، باالضافة اىل اراء االختصاصيني  

عىل الرغم من مرور اكرث من شهرين عىل ظهور 
بداية  اشهر عىل  اربعة  ونحو  لبنان  يف  الفريوس 
العديد  الصينية، اال ان  ظهوره يف مدينة ووهان 
محل  يزال  ال  يجري  ما  حول  املعلومات  من 

تكهنات وتأويالت عند كثريين.  
االمراض  يف  االختصاصية  التقت  العام"  "االمن 
الدقدوقي،  غنوة  الدكتورة  واملعدية  الجرثومية 
كورونا  بفريوس  مرتبطة  مسائل  حول  وحاورتها 
صحة  ميس  وما  العلمي،  الجانب  من  ومخاطره 
الفريوس  عىل  القضاء  واحتامالت  اللبنانيني 

واملراحل التي وصل اليها.  
 

■ كيف تقّيمني اداء الحكومة اللبنانية حتى االن 
يف التعامل مع خطر كورونا؟

□ ال شك يف ان الحكومة اللبنانية تحاول جاهدة 
السيطرة عىل انتشار الوباء بخطوات قد تسارعت 
ملوضوع  كمراقبة  انني  علام  االخرية،  االونة  يف 
بطء  عىل  املالحظات  بعض  لدي  الوباء  انتشار 
تكون قد ساهمت يف  التي قد  االوىل  الخطوات 
االشارة  تجدر  الفريوس.  لهذا  املتسارع  االنتشار 
هنا اىل االرادة الشعبية الصلبة يف مواجهة الوباء، 
والتي تجلت يف وجود مئات املتطوعني من عامة 
الناس، اضافة اىل الجسم الطبي والتمرييض، شكل 

رافعة لخطة مواجهة انتشار الوباء.

■ تحدث وزير الصحة عن ان لبنان يف املرحلة 
الثالثة، وان وزارته تتهيأ للمرحلة الرابعة املحتملة 

التي هي مرحلة استنفار، ما تعليقك؟
□ مير الوباء عادة باربع مراحل: تتضمن املرحلة 
االوىل وجود حاالت وافدة ومتفرقة ومعزولة تتم 
وتحديد  الفريوس  دخول  ايقاف  عرب  معالجتها 
انتشار  يف  الثانية  املرحلة  تتمثل  االولية،  الحاالت 
وقف  عرب  معالجتها  وتجري  البالد  يف  الفريوس 
واملؤمترات  الندوات  ومنها  التجمعات  مظاهر 

واسعا  انتشارا  تسجل  الثالثة  املرحلة  واملدارس، 
ومتسارعا للفريوس وعالجها يتم من خالل السيطرة 
للفريوس  الرسيع  للتفيش  السلبية  االثار  عىل 
ملناطق  االجباري  الصحي  الحجر  اىل  والعبور 
الرابعة تتمثل  واسعة مع اغالق الحدود، املرحلة 
نعيش حتام  اليوم  نحن  التفيش.  انحسار هذا  يف 
مرحلة االستنفار بكل تفاصيلها. استنفار الطواقم 
الطبية والجهات االمنية واملجتمع املدين والبلديات.

فريوس  طبيعة  عموما  اللبنانيون  يفهم  ليك   ■
من  هل  يشكله،  الذي  املريض  والخطر  كورونا 
ودخوله  عمله  طريقة  طبيا  ترشحي  ان  املمكن 

الجسم واصابته؟
الفريوسات  من  واحدا  الكورونا  يعترب فريوس   □
باالنف  يبدأ  الذي  التنفيس  الجهاز  تصيب  التي 
مناسبا  مكانا  تعتربان  اللتني  بالرئتني  وينتهي 
لهذه الفصيلة من الفريوسات من حيث الرطوبة 
وتنمو  تتكاثر  بحيث  خالياهام  فتغزو  والحرارة، 
مسببة اعراضا رسيرية كارتفاع الحرارة الذي يعترب 
العارض االهم لالصابة بفريوس الكورونا، والسعال، 
وآالم  التنفس،  وضيق  والصداع،  العضالت،  وآالم 
الصدر. الجدير ذكره، ان هذا الفريوس لديه من 
عوامل القوة - مثل الغالف الخارجي وبروتينات 
ما   - للفريوس  الخارجية  املساحة  عىل  موزعة 
التنفيس.  الجهاز  خاليا  غزو  يف  مهمته  يسهل 
او  السعال  عند  الرذاذ  عرب  الفريوس  هذا  ينتقل 
عطس احد املصابني بالفريوس، ويدخل اىل جسم 
او  الفم  او  االنف  اي  املخاطيات،  عرب  االنسان 
العني، ويستطيع البقاء حيا عىل املسطحات من 
ساعات اىل ايام بحسب نوع املسطح. عند وصوله 
اىل الرئتني، يلتصق عىل خاليا الجهاز التنفيس عرب 
للامدة  يسمح  ما  الخارجية،  مساحته  بروتينات 
الجينية دخول الخاليا والقيام بعملية التكاثر التي 
تؤدي اىل احتقان خطري يف خاليا الجهاز التنفيس، 

الرئيسية  بوظائفه  القيام  عىل  القدرة  يفقده  ما 
وتأمني  الكربون  اوكسيد  ثاين  من  التخلص  اي 
االوكسجني لالنسجة، وبالتايل اىل ظهور التعقيدات 
الرسيرية مثل االحتقان الرئوي والتهابات الرئتني. 
ال بد من االشارة اىل ان الفريوس الذي دخل جسم 
ايضا  يصيب  قد  التنفيس،  الجهاز  عرب  االنسان 
البطن  يف  وآالما  االسهال  مسببا  الهضمي  الجهاز 
جسم  يف  الفريوس  بقاء  نتيجة  الكبد.  وتضخم 
االنسان، يستطيع الوصول عرب الدورة الدموية اىل 

اعضاء اخرى كالقلب والكىل والدماغ.

لبنان ويف  املسجلة يف  االصابات  ■ يف ظل عدد 
يصنف  هل  تحديدا،  القريب  الجغرايف  محيطنا 

لبنان يف مرحلة الخطر او مل ندخلها بعد؟
عدد  ازدياد  يف  يتمثل  اليوم  الداهم  الخطر   □
علميا،  اقتصاديا.  املنهك  بلدنا  يف  االصابات 
مجرد انتشار الوباء العام او ما يسمى الجائحة، 
يرسم خطا احمر يف املجال الصحي واالجتامعي 
واالقتصادي السيام اذا مل يلتزم الناس الحجر املنزيل 
االجباري ال االختياري، وذلك منعا النتشار اوسع 

للفريوس وبالتايل تهديد حياة املصابني به.

فريوس  عن  املستجد  كورونا  يختلف  مباذا   ■
كورونا االصيل الذي ظهر لسنوات خلت؟

العام  منذ  الكورونا  فريوسات  فصيلة  عرفت   □
1960 وهي فريوسات حيوانية املصدر. اشتهرت 
بقدرتها عىل االنتشار والتسبب بأوبئة مختلفة. يف 
العام 2003 تسببت الكورونا مبا يسمى متالزمة 
االلتهاب الرئوي الوخيم او السارس، وكان مصدره 
والصني  آسيا  يف  محصورا  ظل  لكنه  القوارض، 
العام  يف   .%9.6 ناهزت  وفيات  بنسبة  وتسبب 
2012 تسببت الكورونا مبا عرف مبتالزمة الرشق 
محصورة  وظلت  االبل،  مصدرها  وكان  االوسط 
العريب،  والخليج  السعودية  العربية  اململكة  يف 

وبلغت الوفيات الناتجة من تلك االصابات %34. 
وصوال اىل فريوس الكورونا املستجد وسمي كذلك 
نظرا اىل وجود هذه الساللة من فصيلة فريوسات 
وعرف  االنسان،  لدى  االوىل  للمرة  الكورونا 
بانتشاره الواسع يف انحاء العامل وتسببه بوفاة ما 

يقارب 3.4% من املصابني.

■ هل يعني ذلك ان االجسام الطبيعية يف امكانها 
التعامل معه ومقاومته؟

االنسان  جسم  اىل  الفريوس  دخول  حال  يف   □
تحدث املعركة االهم بني املناعة الذاتية للجسم 
قوية  املناعة  كانت  فاذا  املقتحم.  والفريوس 
ويف  عليه،  والقضاء  الفريوس  احتواء  تستطيع 
الفريوس  تستطيع  ضعيفة  املناعة  كانت  حال 
القيام بالعملية االلتهابية الالزمة التي قد تؤدي 
اىل التهابات رئوية خطرية ومعقدة. بناء عليه، ان 
يختلف من شخص  الفريوس  الجسم مع  تفاعل 

آلخر وفقا لقوة الجهاز املناعي.

■ يف هذه الحالة من هي الفئات بشكل محدد 
االكرب ضمن  عنايتنا  عىل  تحصل  ان  يجب  التي 

العائلة الواحدة او داخل مجتمعاتنا املختلفة؟
□ حتى االن اثبتت الدراسات التي اجريت حول 
ان االشخاص  بالكورونا املستجد،  حاالت االصابة 
هم  الفريوس  بتعقيدات  لالصابة  عرضة  االكرث 
من كبار السن، واملصابني بامراض القلب وارتفاع 

واملدخنني،  والرسطان،  والسكري  الدم  ضغط 
واملصابني بنقص املناعة.

من  للحد  املثىل  واالجراءات  الطرق  هي  ما   ■
مخاطر الفريوس داخل بيوتنا؟

□ يف واقعنا الحايل، التزام املنزل هو الخطوة االهم 
للحد من انتشار الفريوس بني الناس. لكن ال بد 

من التذكري بالخطوات االساسية للحامية:
• غسل اليدين بالصابون بشكل صحيح مع مراعاة 
استعامل املياه الدافئة والجارية، عىل ان ال تقل 

املدة عن 20 ثانية.
والعني  االنف  املخاطية يف  االغشية  • عدم ملس 

والفم اذا كانت االيدي متسخة.
• البقاء يف املنزل يف حال الشعور باملرض.

والسعال  العطس  لتغطية  املنديل  استعامل   •
تجنبا النتشار الرذاذ، واذا مل يتوافر املنديل علينا 

استعامل كوع اليد لتغطية العطس والسعال.
• مسح االسطح او املسطحات وتنظيفها بشكل 

دائم.
• اتباع عادات صحية تقوي الجهاز املناعي كالنوم 
الضغوط  من  واالبتعاد  الصحي  واالكل  الجيد 

النفسية.

■ ما هي االطعمة او املواد الغذائية التي ميكن ان 
تحمينا صحيا يف ظل هذا الوضع؟

□ الغذاء الصحي واملتوازن الذي يعمل عىل تقوية 

يف  املوجود   C الفيتامني  السيام  املناعي،  الجهاز 
الليمون والحامض والفليفلة الحمراء والبقدونس 

وامللفوف والربوكويل والكيوي. 

■ عندما تظهر حالة اصابة يف محيطنا القريب ما 
هو تسلسل الخطوات التي يجب ان نقوم بها من 
املنزل او مكان العمل او املدرسة، وصوال اىل تويل 

السلطات الصحية املسؤولية عن حالة املصابة؟
□ عندما تظهر حالة اصابة بالفريوس علينا التزام 
الحجر املنزيل ملدة ال تقل عن 14 يوما، الفرتة التي 
الحرارة  مراقبة  مع  الفريوس،  حضانة  فرتة  متثل 
الستكامل  وذلك  رسيرية،  اعراض  اية  وظهور 
الفحوص الرضورية لتشخيص العدوى. هنا ال بد من 
التذكري برضورات الحجر املنزيل املتمثلة باملكوث يف 
غرفة منفصلة، عدم مشاركة الحامم مع افراد املنزل، 

عدم مشاركة الصحون واالكواب مع افراد االرسة.

الجرثومية  االمراض  يف  اختصاصية  بصفتك   ■
واملعدية، كم ستطول املدة قبل احتواء الفريوس، 

لبنانيا وعامليا؟
□ من الصعب االجابة عن هذا السؤال، علام ان 
التزامنا  الفريوس تتوقف عىل  قدرتنا عىل احتواء 
ما  البعض  يتساءل  قد  املنزيل.  الحجر  اجراءات 
هي اهمية الحجر املنزيل؟ يف زمن الوباء ينقسم 
تتمثل  االوىل  اربع:  مجموعات  اىل  املجتمع 
باالشخاص  الثانية  املعروفني،  املصابني  باالشخاص 
املخالطني من العائلة واالصدقاء واملعروفني ايضا، 
الثالثة باالشخاص املخالطني غري املعروفني والذين 
يف  بهم  التقى  قد  املصاب  يكون  ان  املمكن  من 
الرابعة هم  مثال،  كالسوبرماركت  العامة  االماكن 
الذين يكونون موجودين ومحجورين يف منازلهم 
والذين مل يلتقوا ايا من املجموعات االنفة الذكر. 
ان اي احتكاك بني املجموعة الرابعة واملجموعة 
الثانية او الثالثة يعرض املجموعة الرابعة لالصابة. 
لذلك، فان االبقاء عىل الحجر املنزيل يوقف انتشار 

الفريوس بني الناس.

■ متى ميكننا ان نقول اننا انتهينا من خطر كورونا 
وكيف؟

انتقال  يتوقف  عندما  الكورونا  ينتهي خطر   □
هذا  ان  نتأكد  وعندما  الناس،  بني  الفريوس 
الفريوس مل يعمل عىل تغيري جيني معني يجعله 

اكرث فتكا مع الوقت.

االختصاصية يف االمراض الجرثومية واملعدية الدكتورة غنوة الدقدوقي.


