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وزير الصّحة: اللقاح يصل إلى لبنان في شباط
سيوّزع مجانًا بمعدل 100 ألف جرعة أسبوعيًا

مع بداية السنة الثانية لتفيش فريوس كورونا يف شباط 2020، سيخطو لبنان خطوة نحو التعايف التدريجي، مع وصول اوىل 
دفعات لقاح فايزر اعتبارا من منتصف شباط 2021، مبا يكفي لنحو مليون و50 الف مواطن ومقيم من املستهدفني اكرث 

من غريهم بهذا الفريوس

وزير الصحة الدكتور حمد حسن.

منذ بدء الحديث عن تطوير لقاحات مضادة 
الدكتور  الصحة  لفريوس كورونا، واكب وزير 
التي  البلدان  حمد حسن مراحل التصنيع يف 
تنتجه، السيام الواليات املتحدة التي رصحت 
املايض،  االول  كانون  منتصف  يف  باستخدامه 
االمريكية من  والدواء  الغذاء  تأكد هيئة  بعد 
املئة.  يف  و95   90 بني  تراوح  بنسبة  فعاليته 
بعد بدء انتاج اللقاح عىل املستوى الرتويجي 
حصته،  مسبقا  لبنان  حجز  التجاري،  العاملي 
اللقاح  استرياد  عقد  الصحة  وزير  ووقع 
للشحن  الالزمة  الصحية  واملعايري  بالرشوط 
سيوزع  وهو  التلقيح،  ثم  ومن  والتخزين 
االوىل  الدفعة  وصول  املرتقب  من  مجانا. 
جرعة  الف   100 مبعدل  شباط  منتصف  يف 
 200 اىل  تصل  حتى  تباعا  ترتفع  اسبوعيا 
الف، بحيث ينتهي وصول كل الكمية خالل 
شهرين او ثالثة عىل ابعد تقدير، اىل حني بدء 
الرشكات الخاصة املستوردة لالدوية باسترياده 
ومعايري  وايضا ضمن رشوط  للعموم،  وبيعه 
مشددة وبسعر تحدده وزارة الصحة بناء عىل 

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
والرضورية  الالزمة  الثالثة  املعايري  توافرت 
للتأكد من فعالية وامان اللقاح. علام ان كلفة 
رشاء اللقاح كانت بالحد االدىن، وهناك كمية 
مجانية مخصصة للمقيمني وليس للمواطنني 
اللبنانيني فقط، بحيث ان لبنان دفع مثن اقل 

من مليونني و100 الف لقاح.
وفنية  علمية  رشوطا  الصحة  وزارة  وضعت 
توزيعه،  ثم  ومن  اللقاح  لحفظ  ولوجستية 
لقاح  الدارة  الفنية  الوطنية  اللجنة  تتوالها 
البزري،  عبدالرحمن  الدكتور  برئاسة  كورونا 
من  املئة  يف   40 نسبته  ما  اللقاح  وسيغطي 

املقيمني يف لبنان تقريبا.  
يف هذا اللقاء مع وزير الصحة الدكتور حمد 

االحتواء،  مراحل:   3 من  خطة  وضعنا   □
نحو  الفريوس  عىل  مسيطرين  بقينا  بحيث 
املسافرين  مواكبة  بعد  اشهر، السيام  اربعة 
متابعته  الفحص والحقا  واجراء  الفندق  اىل 
اىل املستشفى واملنزل. املرحلة الثانية متثلت 
املسافرين  تتبع  مع  البلد  فتح  تحدي  يف 
حاجة  يف  املرحلة  هذه  وكانت  واملخالطني، 
الجهات  كل  ومساعدة  اكرب  جهد  اىل 
الرسمية واملدنية واالهلية التطوعية، السيام 
الشؤون  كوزارات  الصلة  ذات  الوزارات 
واالشغال،  والعمل  والداخلية  االجتامعية 
اضافة اىل القوى االمنية. اما املرحلة الثالثة 
استمرار  مع  فهي  عليها،  نعمل  كنا  التي 
الرغم  عىل  استطعنا  ما  والتتبع  االحتواء 
البلد.  فتح  بعد  املصابني  عدد  ارتفاع  من 
اللقاح  عىل  الحصول  تحقيق  اىل  سعينا 
مجتمعية  مناعة  اكتساب  اسرتاتيجيا  ضمن 
االصابات  بحصول  نسمح  بحيث  متدرجة، 
ومنع توقف الحياة وفقا للقدرة االستيعابية 
للنظام الصحي. لذلك كنت ادعو اىل اقفال 
االدىن من عدد  الحد  اىل  نصل  عندما  البلد 
االرسّة يف املستشفيات، وعندما قلت انه ال 
مدركا  كنت  عيّل".  و"اخذوها  للهلع  داعي 
للمواطنني خالل  اللقاح  توفري  اننا يف صدد 
فرتة، لكن انفجار املرفأ اطاح املرحلة الثالثة 
او ادى اىل تأجيلها وتأخريها. حصول انفجار 
املرفأ املشؤوم اطاح املرحلة الثالثة، اي اوقف 
املصابة  الحاالت  تحديد  عىل  الوزارة  قدرة 
توسعت  والتي  ومتابعتها،  املصدر  املجهولة 
ألن  املناطق  كل  اىل  باسبوع  االنفجار  بعد 
لعيادة  املناطق  كل  من  اتوا  الضحايا  اهايل 
فاق  ما  بالنابل،  الحابل  واختلط  ابنائهم 
ارتفاع  بعد  الوقائية  االجراءات  القدرة عىل 

عدد االصابات وزاد من التحدي.

حسن، اضاءة كاملة عىل قصة لقاح فايزر من 
التي  والجهة  والتوزيع  التخزين  اىل  االسترياد 
قامت  ما  ابرز  التلقيح، وعىل  عملية  ستتوىل 
به الوزارة يف العام املايض وما ستقوم به خالل 

السنة الجديدة عىل املستوى الصحي العام.

■ ما هي الخطة الالزمة للسيطرة عىل وباء 
كورونا يف العام الجديد؟

وباء  مكافحة  لخطة  مراحل  ثالث  وضعنا   □
كورونا، من ضمنها توفري جهوز املستشفيات 
الفائقة،  العناية  ارسة  عدد  ورفع  واملختربات 
مستشفى   20 نحو  لدينا  اصبح  بحيث 
اسرتاتيجيا  وضعنا  ثانيا،   .pcr فحوص  تجري 
مرتددا  كان  الذي  الخاص  القطاع  الستقطاب 
يف خوض املواجهة معنا ضد كورونا، وقدمنا 
بدل  الخاصة  للمستشفيات  ودفعنا  حوافز 
رسعنا  ثالثا،  والحامية.  الوقاية  مستلزمات 
دفعنا  كذلك  املستشفيات،  مستحقات  دفع 
مصالحة  لعقود  لرية  مليار   450 حدود  يف 
مع املستشفيات من العام 2000 حتى العام 
2019، وهذا يف ذاته انجاز يعتد به نظرا اىل 
الرغم  عىل  انه  اىل  اشري  هنا  املبالغ.  تراكم 
إشغال  مثة  كورونا،  فريوس  ضد  املعركة  من 
توفري  استطعنا  لقد  للمستشفيات.  جدا  عال 
الثالثة  باالعوام  مقارنة  لرية  مليار   100 نحو 
السابقة، بعدما عينت لجان تفتيش طبية يف 
الطبية  امللفات  يف  للتدقيق  املحافظات  كل 
للمستشفيات  االذن  اعطاء  قبل  للمرىض 
انه  مبعنى  املحدد.  املايل  السقف  بتخطي 
بعدما  خصوصا  لالستشفاء،  ترشيد  حصل 

منعنا ما يسمى بالنقاهة االستشفائية. 

التي  املواجهة  خطة  عناوين  هي  ما   ■
وضعت؟

هل  فايزر،  لقاح  عىل  حاليا  تعويل  مثة   ■
دول  نتائج  تنتظرون  ام  فعاليته  من  تأكدتم 

العامل التي استخدمته؟ 
االستخدام  السامح  صالحية  قرار  وّقعت   □
ال  حتى  فايزر  رشكة  لصالح  للقاح  الطارىء 
بدء  املفرتض  من  لذا،  استخدامه.  يف  نتأخر 
وبشكل  شباط  منتصف  من  اللقاح  وصول 
اسبوعي مبعدل 100 الف لقاح، يعني ستصل 
كل الكمية املقدرة مبليونني و100 الف لقاح 
الكمية  هذه  اشهر.  ثالثة  اىل  شهرين  خالل 
ألن  مواطن  مليون  نحو  لتلقيح  ستكفي 
اللقاح يتم عىل مرحلتني. هذه االتفاقية هي 
منصة  تشارك  ال  التي  فايزر  رشكة  مع  االوىل 
مع  وقعت  وقد  للقاحات،  العاملية  كوفاكس 
رشكة كوفاكس سابقا اتفاقية وسددنا الدفعة 
االوىل من قيمة العقد البالغة 4 ماليني و367 
مع  االتفاق  قبل  انه  نوضح  هنا  دوالر.  الف 
رشكة  مع  االتفاق  من  بد  ال  فايزر،  رشكة 
وحفظ  اللقاحات  وصول  لضامن  كوفاكس 
املقيمني  من  املئة  يف   20 بتغطية  لبنان  حق 
حينه،  اىل  كوفاكس.  لدى  اللقاح  توافر  فور 
رشكة  اول  كونها  فايزر  مع  االتفاقية  ابرمت 
وثيقتي  عىل  الحصول  من  متكنت  عاملية 
العاملية  الصحة  منظمة  من  واالمان  الفعالية 

االولية،  الصحية  الرعاية  ومراكز  والخاصة 
النموذجي وفق  التخزين  توافر ظروف  رشط 
متطلبات الرشكة املصنعة. هنا ميكن الحديث 
عن وجود 12 ثالجة موزعة عىل املستشفيات 
العاملية  الصحة  منظمة  من  املناطق  كل  يف 
اىل  اضافة  فعاليتها،  من  التأكد  عىل  نعمل 
تخصيص  العاملية  الصحة  منظمة  الطلب من 

من 6 اىل 8 ثالجات اضافية.

■ ماذا عن فعالية اللقاح وكم تبلغ كلفته؟
ثالثة معايري حدا  توفري  تلزم  لبنان  انظمة   □
وقد  الفعالية  اللقاحات:  استرياد  قبل  ادىن 
وقد  املئة،  يف   94 فعاليته  ان  فايزر  اكدت 
من  ايام  وخالل  الدول،  بعض  يف  به  بدأوا 
مجربة  فالرشكة  فعالية  يثبت  مل  اذا  التلقيح 
ثانيا معيار  املال.  اللقاح واعادة  عىل اسرتداد 
ثالثا  املئة.  يف   99 بنسبة  وهو  العام  االمان 
االستعامل  حق  افادات  عىل  العقار  حصول 
هذا  العاملية.  الجودة  تقييم  مؤسسات  من 
ما امنته فايزر، ما ادى اىل توقيعي عىل قرار 
يف  اما  للقاح.  الطارىء  باالستعامل  السامح 
االتفاق  الكلفة فهي ستكون االدىن، الن  شأن 
ابرم باكرا مع الرشكة االم وبشفافية تامة من 
دون وسيط ثالث او سمرسة وبعقد مبارش بني 
الدولة والرشكة، عدا عن ان لبنان حصل عىل 
كمية كبرية مجانا هي عبارة عن هبة وستكون 
لصالح املقيمني. هنا ال بد من توجيه الشكر اىل 
االدارة االقليمية للرشكة عىل تعاونها االيجايب. 
كام تجدر االشارة اىل ان بعض اللقاحات مثل 
لقاح مودرنا يتخطى سعره 40 دوالرا يف امريكا، 
بينام نحن اشرتينا لقاح فايزر باقل من ذلك 

بكثري.  

االعالم  وسائل  عرب  معلومات  هناك  لكن   ■
ومواقع التواصل ان لقاح فايزر سبب حاالت 
هذه  من  تأكدتم  هل  امريكا،  يف  السيام  وفاة 

املعلومات ومن اسباب الوفاة؟
االسبوعني  اجريت يف  التي  الدراسات  كل   □
وبريطانيا  امريكا  يف  االول  كانون  من  االولني 
اللقاح  ان   عن  عدا  ايجابية،  نتائج  اثبتت 
حاصل عىل كل االجازات التي تخول االنظمة 
وبحسب  اللقاح.  اعتامد  اللبنانية  الصحية 

حالتني  فان  وعلمته،  عليه  اطلعت  ما 

حققنا وفرا بقيمة
100 مليار ليرة من فاتورة 

االستشفاء بعد تشكيل 
لجان طبية

مقابلة

من  الطارىء  الستعامل  صالحية  براءة  وعىل 
تكون  هكذا  االمريكية.  والدواء  الغذاء  هيئة 
املئة  يف   10 تغطية  امنت  قد  الصحة  وزارة 
من املقيمني املستهدفني من خالل العقد مع 
فايزر، يضاف اليها الحقا من منصة كوفاكس 
20 يف املئة عندما تسجله، مع ما يقارب %10 
نهاية  حتى  مناعة  كّونوا  الذين  املصابني  من 
مكافحة  اسرتاتيجيا  نجحت  هكذا  شباط. 
كل  من  الرغم  االهداف عىل  الوباء وحققت 

التحديات.

■ كيف سيتم توزيع اللقاحات ومن سيتوىل 
عملية التلقيح؟

مراكز  اعتامد  بعد  مجانا  توزيعها  سيتم   □
للتلقيح وفق الخطة يف املستشفيات الحكومية 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com
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فقط من اصل 45 الف شخص من الذين 
4 حاالت وهمية  توفيا، وهناك  اللقاح  تلقوا 
مبعنى انها مل تتلق اللقاح، ما يعني انه ليس 
بالرضورة ان تكون قد توفيت بسبب اللقاح 
بل رمبا السباب اخرى. حتى ان الرئيس االمرييك 
املنتخب جو بايدن اعلن انه سيتلقى اللقاح، 
وكذلك رئيس االطباء يف البيت االبيض باوتيش 
الرئيس  اما  ايضا.  اللقاح  سيتلقى  انه  اعلن 
بالفريوس  واصيب  سبق  فقد  ترامب  دونالد 
لذلك اعلن انه ال لزوم لتناوله اللقاح. لذلك 
اللقاح  فان  العاملية،  الطبية  املعطيات  وفق 
الحل  فعال  يكون  قد  وانه  وفعاال  آمنا  يعترب 
من  الوقائية  وللمكافحة  االنتشار  من  للحد 
عىل  نحرّض  نحن  ذلك  عدا  الجائحة.  هذه 
لتسجيل  الصحة  لوزارة  االلكرتوين  املوقع 
الرشوط  وفق  التلقيح  يف  الراغبني  اسامء 
اسمه  تسجيل  الراغب  التي وضعناها، وعىل 
الهاتف، وتحديد  الهوية ورقم  وارسال صورة 
اىل االسامء  اضافة  بها، هذا  املصاب  االمراض 
املوجودة لدى مراكز الرعاية الصحية االولية 

واملراكز الطبية.

■ كيف سيتم توزيع اللقاح وعملية التلقيح؟
اللجنة  من  يتطلب  فايزر  لقاح  اعتامد   □

شكلتها  التي  اللقاح  الدارة  والفنية  الوطنية 
قبل شهر برئاسة الدكتور عبدالرحمن البزري، 
جهدا اضافيا استثنائيا من النواحي اللوجستية 
اىل  اللقاح  وصول  يضمن  وامليدانية  والفنية 
التلقيح  تضمن  آلية  وفق  املعتمدة  املراكز 
املحددين.  والزمان  املكان  يف  والفعال  االمن 
للفئات  اسمية  لوائح  لدينا  ستكون  كام 
املعايري  وفق  محددة  بالفريوس  املستهدفة 
والرشوط التي تم اعتامدها يف اللجنة الفنية، 
ملواكبة التحضريات واالجراءات وانجاز قاعدة 
القطاع  العاملني يف  اوال  التي تشمل  البيانات 
الصحي عموما، وثانيا الفئات املستهدفة وفق 
وثالثا  املزمنة،  او  املستعصية  املرضية  الحالة 
وفق  فوق  وما  سنة   60 من  العمر  معيار 
الخاص  للقطاع  سيكون  االجتامعي.  نشاطها 

دوره ايضا، حيث انه يسعى من االن السترياد 
التأكد  بعد  لكن  متنوعة،  مصادر  من  اللقاح 
وعندما  املصنع،  البلد  يف  اللقاح  نجاح  من 
تفرضها  التي  واملعايري  الرشوط  فيها  تتوافر 
وزارة الصحة رشطا لالسترياد. وسيتم تسعريها 
وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة يف لبنان، اي 
االشارة،  من  بد  ال  بالسعر.  التالعب  ممنوع 
تطور  كثب  عن  تتابع  الصحة  وزارة  ان  اىل 
مراحلها  يف  للقاحات  الرسيرية  الدراسات 
من  وهي  العامل،  يف  بلد  من  اكرث  يف  االخرية 

صنع رشكات موثوق بها عامليا.   

■ ما هي خطط وزارة الصحة للعام الجديد؟
الصحة  وزارة  انشغال  من  الرغم  عىل   □
تغفل عن  العامة مبكافحة جائحة كورونا، مل 
املستدامة،  الصحية  التنمية  خارطة  تطبيق 
الحكومية  املستشفيات  تأهيل  خالل  من  ان 
وهو  الدويل،  البنك  من  املمنوح  القرض  عرب 
وايضا  كورونا،  ملواجهة  املخصص  غري  القرض 
لجهة تأمني الدواء ومواكبة ترشيد الدعم من 
اجل ضامن توافره وعدم انقطاعه، عىل الرغم 
من التحديات املالية واالقتصادية. لقد اعددنا 
اخريا برنامج التتبع الثنايئ البعد للحفاظ عىل 
املستورد  او  املصنع  من  الدواء  تأمني  سلسلة 
اىل املواطن. كام اعدنا افتتاح املستشفى الرتيك 
الحكومي يف صيدا املخصص للحروق ولحاالت 
مستشفى  سنفتتح  والحقا  متخصصة،  اخرى 
تنموية  مشاريع  عىل  نعمل  الحكومي.  شبعا 
لوزارة  املركزي  املخترب  ابرزها  اخرى  صحية 
من  قسم  يف  سيقام  الذي  العامة  الصحة 
يف  الجامعي  الحكومي  الحريري  مستشفى 
الدراسات  انجاز  صدد  يف  اننا  علام  بريوت، 
مرشوع  ايضا  هناك  القانونية.  واالوراق 
بروتوكول للسياحة العالجية واالستشفائية مع 

بعض الدول العربية الشقيقة.

■ ماذا عن املستشفيات امليدانية التي وصلت 
هبة اىل لبنان من دول شقيقة وصديقة؟

اىل  وتحتاج  الجيش  عهدة  يف  حاليا  هي   □
سنعمل  تقريبا.  دوالر  مليوين  بقيمة  تجهيز 
للحاالت  مخصصة  انها  علام  تجهيزها،  عىل 
ملكافحة  مجهزة  وليست  العادية  املرضية 

فريوس كورونا.

انفجار املرفأ اطاح املرحلة الثالثة من خطة مواجهة كورونا.

كلفة اللقاح كانت بالحد 
االدنى وثمة كمية مجانية 

للمقيمني


