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الملف
جورج شاهني

المستشفى الحكومي خط الدفاع األول في المواجهة

املدير العام لوزارة الصحة :هكذا واكبنا الكورونا
قبل ان تطوي الجهود املبذولة جائحة الكورونا وتوقف انتشارها يف لبنان ،طرحت اسئلة عن قدرات لبنان تجاه اي طارىء
مامثل .ويف الوقت الذي انشغلت املؤسسات الحكومية واالهلية باملواجهة مع الوباء املستجد ،يرتصد اللبنانيون املرحلة التي
تليها ملعرفة الخطوات املقبلة
ما ظهر جليا انه عىل عكس ما يظنه البعض من
اللبنانيني واملقيمني عىل ارضهم ،فان املواجهة
التي شهدها لبنان كانت تستند اىل استعدادات
ادارية وطبية وتقنية امتدت سنوات لبناء البنى
التحتية التي سمحت له باملكافحة املتكاملة ،عدا
عن التعاون الذي قام بني وزارة الصحة واالجهزة
االمنية والحكومية.
"االمن العام" التقت املدير العام لوزارة الصحة
الدكتور وليد عامر الذي القى الضوء عىل سبل
املواجهة ،كاشفا ان الوزارة تستعد ملواجهة اي
وباء منذ عرشين عاما ،وهو ما وضع القطاع
الطبي الرسمي يف خط الدفاع االول.
■ يف  21شباط اعلن عن اول اصابة بالكورونا
يف لبنان .كيف رصدت االصابة االوىل ومصدرها؟
□ عىل عكس كل من صدم مبا تسبب به
وباء الكورونا ،اشخاصا او دوال او حكومات
واجهزة ،نحن كنا نستعد ملثل هذه الجائحة
منذ اكرث من عرشين عاما .بنينا طيلة هذه
الفرتة قدراتنا الخاصة بالرتصد والتحقق الوبايئ
لتعقب الحاالت الفردية والجامعية التي كانت
تحصل من وقت اىل آخر يف لبنان والعامل .ال
اكشف رسا اذا قلت ان فريقا من وزارة الصحة
ساهم يف العام  2014يف ادارة املواجهة التي
خاضتها حكومتا غينيا وسرياليون يف افريقيا ضد
وباء ايبوال .كانت لنا مشاركة فاعلة استحقت
التقدير املحيل والدويل واالممي .قبل هذا
التاريخ ،سعينا ومنذ العام  2000اىل بناء املخترب
املرجعي لالمراض الجرثومية يف مستشفى رفيق
الحريري الحكومي ،بالتعاون مع منظمة الصحة
العاملية ليك نكون عىل استعداد ملواجهة اي وباء
مستجد .نحن اعضاء يف منظمة الصحة العاملية
منذ انشائها ،وانا شخصيا عضو يف لجنة سداسية
ترشف عىل برنامج الطوارىء فيها .اىل ذلك ،نحن
كنا عىل استعداد لكل اشكال املواجهة قبل 21

■ هل كنت تتوقع محارصة الوباء يف لبنان ام
العكس ،وما الذي شكل عقبة يف ذلك؟
□ كنت اتوقع نجاحنا يف املواجهة ،فمعرفتي
بحجم قدراتنا كانت تسمح يل بوجود القدرة
عىل ادارة امللف بجدية .لذلك كانت اجراءاتنا
االستباقية الطبية والصحية تدفع اىل حجم كبري
من الثقة .ما كان ينقصنا فعال هو املزيد من
املعدات واملستلزمات الطبية بالحجم املطلوب،
عدا عن التدريب الشامل وتعزيز وسائل التوعية،
واقناع الناس برضورة االلتزام بها لتسهيل املواجهة

املدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عامر.

املختبر املرجعي لالمراض
الجرثومية لرصد الحاالت
الوبائية انشىء عام 2000

شباط ،تاريخ االعالن عن اول اصابة بالكورونا.
بعد وقت قليل من الكشف عنه يف الصني ،وقبل
ان تعلن منظمة الصحة العاملية يف  31كانون
االول  2019عن تحوله وباء عامليا خطريا .بدأ
جهاز الرتصد الوبايئ يف الوزارة رصد كل الحاالت
الوافدة من الصني وان عرب دولة ثالثة .نحن عىل
تواصل مذهل مع الصني ،وقد رصدنا وصول اكرث
من  450شخصا يف ايام قليلة اخضعوا جميعا

□ علميا ،سمح لنا اكتشاف الحالة االوىل الوافدة
اىل لبنان ومصدرها بدقة ،مبواكبة حركة االصابات
االخرى الواردة من مختلف دول العامل .وهو ما
سمح لنا بالسيطرة عىل الوباء ومواكبة املصابني
فور وصولهم اىل لبنان بعدما اخضعوا جميعا
للرصد واملتابعة الصحية اليومية عىل مدى 14
يوما بعد يوم العودة .بالنسبة اىل ما ورد من
اصابات من بعض الدول االوروبية ،تجدر االشارة
اىل ان ايطاليا واسبانيا سبقتانا يف عمليات العزل
واغالق املدارس بعدما تفىش الوباء يف منطقة
لومباردي شامل ايطاليا ،ولكنهم مل يكتشفوا يف
حينه انها الكورونا ،اىل مرحلة بات من الصعب
محارصتها والسيطرة عليها .لكن ذلك مل يحل دون
مراقبة حركة السفر منها بشكل دقيق ومكثف.

وخصوصا عىل املستوى الشعبي .اما بالنسبة
اىل وزارة الصحة ،فقد تنبهنا اىل اهمية املخترب
املرجعي لالمراض الجرثومية الذي بنيناه .كام
شكلنا ومن خارج هيكلية الوزارة االدارية برنامج
الرتصد الوبايئ الذي بارشنا بناءه منذ العام 2000
يف عملية استغرقت سنوات عدة ،وقد ظهرت
اهميته يف املواجهة االخرية مع الكورونا.
■ اذا طلب منك جدول مقارنة بني نقاط القوة
والضعف يف نظامنا الصحي فكيف تتصوره؟
□ عند الحديث عن العوائق ونقاط القوة
والضعف ،يجب العودة اىل الحديث عن
املتغريات التي اصابت القطاع الصحي .اذ تغريت
مفاهيم عدة نتيجة هذه االزمة .كان االعتقاد
السائد ان القطاع الصحي الخاص هو ملجأ
اللبنانيني ،وان وزارة الصحة ميكن ان ال تكون عىل
قدر املسؤولية ،وهذا ما تغري اليوم .فقد اثبت
القطاع الصحي الحكومي قدرته عىل الوقوف
وحيدا يف املرحلة االوىل اىل جانب اللبنانيني اىل
ان تحول ملجأهم ،وهو ما ثبت بشكل ال يرقى
اليه الشك .فام قدمه مستشفى الحريري ومعه
بقية املستشفيات الحكومية من خدمات مل يعد
خافيا عىل احد .وهو ما يدفعنا اليوم اكرث من اي
وقت مىض ،اىل االعتزاز مبا بني ،مع الرهان عىل
اهمية االستثامر يف القطاع الصحي الحكومي،

للمراقبة بشكل دقيق ومستدام لفرتة  14يوما.
قبل الكشف عن اول اصابة يف لبنان يف  19شباط
املايض ،كان االعالن عن انتشار الوباء يف ايران
قد سبقها .لكننا كنا بدأنا رصد حركة السفر
منها ،وهي حركة ناشطة بفعل كثافة زوار املقار
الدينية املقدسة بشكل دوري ومنتظم .قبل
ساعات عىل اكتشافنا االصابة كنا تبلغنا بوصول
طائرة من طهران بعد ظهر اليوم عينه .وهي
الرحلة التي اكتشفنا فيها اوىل هذه االصابات.
انزلناها من سلم الطائرة ونقلناها مبارشة اىل
مستشفى الحريري ،ومل نسمح مبرورها بالدوائر
االخرى يف املطار عىل سبيل االحتياط واستباقا
ألي عدوى محتملة.
■ ما هي اهمية اكتشاف االصابة االوىل عىل سري
العملية الحقا؟ وماذا بالنسبة اىل االصابات التي
وردت من الدول االوروبية االخرى؟

عبت عن حجم الثقة.
قدراتنا سمحت بادارة امللف بجدية واجراءاتنا االستباقية ّ

وهو قرار سيايس قبل ان يكون قرارا علميا او
ماليا او طبيا .فال يكون مجرد فورة موقتة عند
وقوع ازمة ما وننساه من بعدها .لنعرتف مرة
اخرية ،ان السياسات الصحية الحكومية الناجحة
هي التي تبنى وفق مسار مستدام وطويل املدى.
■ هل تعتقد انه لوال ازمة الكورونا ملا لقيت
املستشفيات الحكومية الرعاية الرسمية والشعبية
التي نالتها كذلك حمالت الدعم املختلفة؟
□ لنعرتف صادقني ان مستشفى الحريري
نفسه كان منسيا قبل ان يلقى االهتامم املحيل
والخارجي .فهو مل يلق يوما الرعاية الالزمة،
فكيف بالنسبة اىل املستشفيات االخرى؟ ما
يربز هذه الحقيقة تردد القطاع الصحي الخاص
يف خوض التجربة القاسية مرحليا مع الكورونا،
قبل ان ينخرط بعضها اىل جانبنا يف وقت
الحق .السبب يف ذلك مفهوم وله ما يربره،
فالنظام الصحي املعتمد يف لبنان يقول باختيار
املواطن املستشفى التي يريدها فيقصدها،
وهو اىل االمس القريب كان يفضل الخاصة
عىل الحكومية .فكل التأمينات الصحية الخاصة
وتلك التي يقدمها الضامن االجتامعي تسمح له
بهذا الخيار ،وهو ما بقي قامئا عندما جاءنا وباء
 .H1 N1فرغم قدرات القطاع الصحي الخاص
والتي تفوق قدراتنا ،فرضت الظروف املستحدثة
ان يقصد املريض مستشفانا الحكومي املجهز
ملواجهة هذا الوباء الخطري ،قبل ان تلتحق
املستشفيات الخاصة منها بتقديم خدماتها.
هكذا تحول املستشفى الحكومي اىل خط الدفاع
االول يف املواجهة مع هذا الوباء.
■ عدا عن االهتامم الحكومي والشعبي الذي
لقيته املستشفيات الحكومية كيف توفر الجهاز
البرشي الكفي؟ وكيف تم تأمني املستلزمات
الطبية الرضورية؟
□ ما فرضه علينا الوباء ورسعة انتشاره ،دفعنا
بداية اىل معالجة النقص يف الكادر البرشي
املتخصص وخصوصا عىل مستوى املمرضات
واملمرضني .فكثفنا من برامج التدريب والتخصص
وهو ما تحقق يف وقت قيايس عرب التطوع اوال
والتوظيف ثانيا .حني برزت الحاجة اىل اجهزة
التنفس االصطناعي وبقية املستلزمات الطبية من
الكاممات اىل االلبسة الواقية ،وهي معضلة
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مل تكن محلية بقدر ما كانت دولية .لكن
عالقتنا املميزة مع منظمة الصحة العاملية وفرت
لنا جزءا مام نحتاجه وجاءت الهبات مكملة لها.
اقتطعنا من قرض البنك الدويل الخاص بتجهيز
املستشفيات الحكومية ما قيمته  39مليون
دوالر ،واشرتينا من االسواق املحلية والعاملية ما
نحتاجه قبل ان تصلنا الهبات العربية والغربية.
■ كيف ميكن قياس حجم الهبات العربية
والغربية ونوعيتها؟
□ يصح القول ان الهبات التي وصلتنا بداية
عبت يف حجمها املتواضع عن
كانت رمزية ،لكنها ّ
حجم التضامن الدويل معنا يف ظل االزمة الدولية.
هذا كان قبل ان تصلنا الهبات القطرية والصينية
والفرنسية ،خصوصا مبا اتت به الهبة القطرية من
البسة لحامية العاملني الصحيني .كام حملت الينا
الهبة الصينية ما كنا نحتاجه من فحوص PCR
بشكل مكثف ومجاين.
■ كيف تق ّيم تجاوب اللبنانيني مع دعوات
الحجر ،وهل كانت ايجابية مبا فيه الكفاية؟
□ نسبة التجاوب كانت ايجابية بنسبة كبرية لوال
بعض الخروقات يف بعض املناطق .كانت فرتة
سمحت لنا مبواكبة االصابات املستوردة تزامنا
مع خطط اعادة املغرتبني ،كذلك بالنسبة اىل تلك
املشتبه بها والتي ال تحتاج اىل استشفاء ،وهي
عملية قام بها متطوعون اكفياء اكرثيتهم من
طالب الجامعة اللبنانية ومن جامعات خاصة
وهيئات مدنية.
■ اىل اي درجة انت مطمنئ اىل عدم انتشار
الوباء يف تجمعات النازحني السوريني واملخيامت
الفلسطينية؟
□ ال اخفي ان الوضع يف تجمعات النازحني
واملخيامت الفلسطينية مقلق .مثة حاالت
محدودة ال تزال تحت السيطرة وسط اعتقاد
بوجود حاالت غري معلنة او غري مثبتة يف
املخيامت .وفق معادالت علمية ،يتحدث البعض
عن وجود  50الف مصاب يف لبنان ورمبا 100
الف ،لكنها ارقام غري مسؤولة .املعادلة بسيطة،
وهي تقول ان  %20من الحاالت ال متر من دون
اعراض بالغة الوضوح ،فاين هي هذه الحاالت
وهل ميكن اخفاء  1000او  2000حالة مثال.

نسبة التجاوب مع الحجر الصحي كانت ايجابية بنسبة كبرية.

ما اعتقده ان بعض املنظامت تأخرت يف القيام
بواجباتها يف املخيامت والتجمعات قبل تدخلنا.
اخريا ،اجرينا فحوصا عىل عينات عشوائية مل
تثبت وجود حاالت مرضية ،ورغم ذلك فهي
تحت املراقبة مبا فيها حركة االنتقال يف ما بينها.
■ هل توصلت اىل قناعة تؤدي اىل تحديد مصدر
هذا الوباء ،وهل ثبت ان الصني هي دولة املنشأ؟
□ ثبت نهائيا ان اول اصابة سجلت يف مدينة
ووهان الصينية ،لكني ال استطيع ان احسم اكرث
بالنسبة اىل مصدر الوباء .املوضوع ال يزال قيد
البحث عامليا واغلب الظن ان مصدره حيواين
من الخفافيش واكيل النمل ،كام حصل بالنسبة
اىل اوبئة اخرى ومنها انفلونزا الطيور او الخنازير
مثال ومصدرها كلها الصني.
■ اطلقتم يف وزارة الصحة اكرث من تطبيق
وخدمة الكرتونية ،فكيف استفدتم من هذه
التقنيات وما هي النتائج التي افضت اليها؟
□ طبعا لجأنا اىل التكنولوجيا الحديثة بكل
الوسائل املتاحة .اطلقنا اكرث من تطبيق مذهل،
واهمها ما سميناه  ،Symptoms Checkerوهو
تطبيق سمح ألي مواطن ان يتثبت من وجود
اي اعراض صحية غري طبيعية يعاين منها .وهو
يحتوي عىل مجموعة من االسئلة عليه االجابة
عنها ،تتناول تحديد زياراته وامكنة تواجده
واالعراض التي عاشها يف حال وجدت .اذا اجاب
عنها جميعها ،ينتهي التطبيق اىل توصيف حالته
الصحية ومدى اهميتها وقد ينصحك باملعاينة
الطبية من عدمها .كام اطلقنا تطبيقا آخر
يعتمده العائدون من السفر ،من املصابني منهم

وغري املصابني ،يبقيهم عىل تواصل مع من امضوا
آخر ايامهم حيث كانوا ومن يعيشون معهم يف
مرحلة الحجر يف لبنان .وهو يسمح بأن يحدد
للشخص املستهدف مكان تواجده لحظة بلحظة
واذا اختلط مع مصاب يعطيه علام يف اللحظة
املناسبة ،ومعها التعليامت الرضورية مبا فيها
النصح بطلب املعاينة االفرتاضية مع طبيب
ويحدد له موعدا اذا دعت الحاجة اىل ذلك.
كذلك اطلقنا قبل ايام خدمة الرسائل العاجلة
باللغتني العربية واالنكليزية ،بالرشاكة مع رشكتي
واتساب وفايسبوك .تتميز هذه الخدمة بسهولة
االستخدام والقدرة عىل الوصول اىل جمهور
واسع .كام تتيح للجميع من قادة الحكومات
والعاملني الصحيني واملواطنني احدث املعلومات،
مبا يف ذلك التفاصيل املتعلقة باعراض املرض
وسبل الحامية وتحدد املستشفيات املعتمدة
الجراء التحاليل املخربية .كذلك تتضمن الخدمة
روابط عن احدث تقارير الحاالت ،وتقدم آخر
االرقام وبيانات الرتصد الوبايئ ملساعدة مقرري
السياسات يف الحكومة عىل حامية صحة سكانهم.
ميكن االشرتاك يف الخدمة من خالل وصلة تفتح
تلقائيا محادثة يف تطبيق الواتساب .ويكفي
ارسال كلمة مرحبا او  Hiلتفعيل املحادثة من
خالل عرض قامئة خيارات تسمح باالجابة عن
اسئلة املستخدمني عن املرض .نسعى حاليا اىل
اعتامد تطبيق جديد يستند اىل داتا االتصاالت
التي رفضت وزارة االتصاالت تسليمنا اياها ،وهو
يسمح ملن يقبل باملشاركة فيه ان نوفر شبكة من
الربط بني املواطنني املعرضني لالصابة من دون
الوصول اىل مرحلة مس بياناتهم الشخصية او
التجسس عليهم.
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