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اقوى  احيانا  عجزت  حني  ففي  اساسا؟  مشلول  شبه  ببلد  فعلت  عساها  فامذا  العامل،  شلت  كورونا  جائحة  كانت  اذا 
املنظومات الطبية يف الدول املتحرضة عن مواجهته والصمود امامه، ال يزال لبنان والجسم الطبي فيه خاصة، يبذل كل 

ما تبقى لديه من قدرات للوقوف يف وجه هذا الفريوس وتحوراته املقلقة

لبنان غير قادر على جبه أي تفش جديد لكورونا
اإلرشادات الوقائّية ُتبقي أبواب املدارس مفتوحة

تحقيق
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

ويف  العادية،  حركتهم  اللبنانيني  واستئناف  املدارس  اىل  العودة  مع 
من  كثرية  احيانا  عليهم  يفرضه  وما  املرتدي  االقتصادي  الوضع  ظل 
مشاركة قرسية لتجمعات امام االفران والصيدليات ومحطات الوقود 

يف  يلوح  بدأ  صحي  مأزق  حيال  تتصاعد  املخاوف  بدأت  وغريها، 
املطلوبة، ومبعدل  الصحية  االرشادات  التزام  االفق مرتافقا مع عدم 

امللقحني. لنسبة  منخفض 

عراجي: علينا التزام االجراءات
كي ال نقفل البلد من جديد

رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي.

عاصم  الدكتور  النيابية  الصحة  لجنة  رئيس 
التدابري  العام" عن  عراجي تحدث اىل "االمن 
التي يجب اتخاذها للحد من انتشار الفريوس 
"باتت صحة  جديدة:  مرة  البلد  القفال  منعا 
يف  دلتا  مبتحور  واالصابات  خطر  يف  الناس 
الفائقة،  العناية  مرىض  وكذلك  يومي  ارتفاع 
وهذا يتزامن مع اقفال معظم اقسام الكورونا 
مادية،  السباب  املستشفيات  من  العديد  يف 
وهجرة العاملني يف املجال الطبي وعدم التزام 
لالدوية  حاد  وفقدان  الوقائية  االجراءات 
التنبه جيدا  ونقص يف املستلزمات، لذا يجب 

اىل وجع الناس".

يف  اكرب  صحي  مأزق  امام  نحن  هل   ■
املستقبل؟

حاضة  بيئة  الخريف  موسم  يشكل   □
االلتزام  وتشديدنا عىل  وتكاثرها،  للفريوسات 
اىل  فقط  ليس  عائد  الوقائية  باالرشادات 
تخوفنا من تفيش جديد للفريوس وهو احتامل 
وارد بل لظهور متحورات جديدة. فكل متحور 
مل  واذا  تفش جديدة،  موجة  مع  مرتافقا  يأيت 
يحصل تلقيح عاملي سيستمر الفريوس بالتحور 

وسيأخذ اشكاال اكرث فتكا ورشاسة.

■ ما مدى فاعلية اللقاحات املتداولة؟

املئة  يف   60 بنسبة  يؤّمن حامية  لقاح  اي   □
الدراسات  اثبت  وقد  فاعال.  يعترب  فوق  وما 
نسبة  اعىل  يؤمنان  وموديرنا  فايزر  لقاحا  ان 
املئة.  يف  و90   80 اىل  وصلت  بحيث  حامية 
لكن، ال شك يف ان جميع اللقاحات املوجودة 
حامية  توفر  وسينوفارم  كسبوتنيك  حاليا 
تتجاوز 60 يف املئة، وهذه الحامية هي التي 
او  املستشفى  اىل  املريض  دخول  دون  تحول 

اللقاحات  جميع  قاسية.  اعراضا  مواجهته 
فعالة وان بنسب مختلفة ومتفاوتة. 

بدأ  التي  الثالثة  الجرعة  مصري  هو  ما   ■
اعتامدها  يف العديد من الدول؟

امريكا  يف  العاملية  الطبية  املراكز  اوصت   □
الثالثة  الجرعة  اعطاء  بوجوب  واوروبا 
التنشيطية بعد مثانية اشهر عىل تلقي الجرعة 

باالنخفاض.  اللقاح  فاعلية  تبدأ  حيث  الثانية، 
ففاعلية لقاح فايزر مثال انخفضت بعد مثانية 
اشهر من 90 اىل 75% ولقاح اسرتازينيكا من 80 
اىل 67%. هذه الجرعة يجب اعطاؤها  بشكل 
واملناعة  املستعصية  االمراض  لذوي  اسايس 
الضعيفة. عندما تتوافر لدينا يف لبنان الكميات 
زلنا  ما  االن  لكننا  اعطائها،  يف  سنبارش  الالزمة 
يف مرحلة اعطاء اللقاحني االول والثاين، ونعمل 
ان  اذ  املنصة،  عىل  املسجلني  نسبة  رفع  عىل 
نسبة الحاصلني عىل جرعتني مل تتجاوز %28. 
لذلك عندما نؤّمن الحامية لرشيحة اوسع من 

املواطنني، نبدأ باعطاء الجرعة التنشيطية.

■ كيف اصبح االقبال عىل التلقيح حاليا؟
وزارة  منصة  عىل  املسجلني  نسبة  بلغت   □
الصحة حواىل 35% من الشعب اللبناين وهي 
الحمالت  فان  ذلك  مرتفعة، ورغم  نسبة غري 

التحفيزية لتلقي اللقاح ال تزال مستمرة.

■ كيف سيكون الوضع مع اعادة فتح املدارس 
ابوابها؟

□ بارشت وزارة الصحة بتلقيح مواليد االعوام 
امر رضوري مع  ما بني 2005 و2010، وهذا 
التزام  االهم  يبقى  لكن  املدارس.  فتح  اعادة 
االرشادات الوقائية والدليل الطبي الذي وضع 
بالتعاون بني وزاريت الصحة والرتبية. ال بد من 
وتوازيا  الدرايس،  العام  النقاذ  املدارس  فتح 
باالرشادات  الكامل  االلتزام  املواطنني  نطالب 
املطلوبة والتسجيل لتلقي اللقاح ليك تتمكن 
املدارس من ابقاء ابوابها مفتوحة. كام نناشد 
الهيئات االقتصادية التزام هذه االجراءات ليك 
ال نضطر اىل اقفال البلد مجددا، وهذا مرتبط 

املواطنني  لدى  الوعي  بثقافة  منه  كبري  بجزء 
الذين التزموا هذه االجراءات يف فرتة سابقة، 

اما االن فلم يعد هناك اي التزام.

■ هل انت راض عن اجراءات وزارة الصحة 
ملواجهة كورونا؟

□ ال ميكننا انكار الجهود التي بذلتها الوزارة 
والوزير تحديدا يف مواجهة كورونا، وكام يقال 
بالعامية "عىل قد بساطك ِمّد اجريك". ففي 
ظل الوضع االقتصادي السيىء الذي نعيشه، 
مضنية  جهود  بذل  اىل  جميعا  اضطررنا 
لنتمكن من استقدام اللقاحات. كام استطعنا 
رغم امكاناتنا املتواضعة من الصمود يف وجه 
موجات تفش كبرية شهدتها البالد. ال يجوز ان 
نكون سلبيني حيال ما يبذل من جهود حتى 
ولو حصلت  بعض االنتكاسات احيانا، فاالداء 

العام كان مرضيا اىل حد كبري.

■ ملاذا ال يتم فرض حجر عىل القادمني الذين 
تأيت نتائج فحوصهم ايجابية؟

□ هذا االمر يجب ان يحصل، لكن املوضوع 
ابعد من ذلك فهو يتعلق بالثقافة املجتمعية 
النتيجة  فصاحب  عام.  بشكل  االنسان  لدى 
يعي  ان  يجب  االغرتاب  من  االيت  االيجابية 

اذا  وعائلته  باهله  سيلحقه  الذي  االذى 
املسؤولية  االوبئة،  موضوع  يف  خالطهم. 
يف  مبا  والدولة،  واملجتمع  الفرد  بني  مشرتكة 
يقبل  فمن  املعنية.  والوزارات  البلديات  ذلك 
اهله هو  املرض بني  يكون سببا يف تفيش  ان 
وال  املجتمعية  والثقافة  الوعي  يفتقد  انسان 
بد من ان يخضع للعقاب، لكن العقاب يجب 
تطبيقه عىل جميع املخالفني سواء يف محطات 
الوقود او عىل تجار املاكوالت واالدوية، ليكون 

فعاال ويصبح سيفا مصلتا  فوق الجميع. 

الطبية  املنظومة  تتحمل  ان  ميكن  هل   ■
موجة جديدة من جائحة كورونا؟

مواجهة  عىل  قادرا  يعد  مل  الطبي  الجسم   □
اي تفش قد يحصل بعد كل ما لحق به من 
وهجرة  املرتدية،  االقتصادية  االوضاع  جراء 
يف  الهائل  والنقص  كبرية،   باعداد  كادراته 
بعض  واقفال  الطبية،  واملستلزمات  االدوية 

املستشفيات.

■ ما هو مصري مرىض االمراض املستعصية يف 
ظل فقدان الدواء؟

حركة  استئناف  املستوردين  نقيب  اكد   □
واملزمنة  الرسطانية  لالمراض  االدوية  استرياد 
الصحة  وزير  مع  قمت  وقد  واملستعصية. 
فزرنا  املعنيني،  عىل  كبرية  ضغوط  مبامرسة 
حاكم مرصف لبنان رياض سالمة مرات عدة، 
اجتامعات  النيابية  الصحة  لجنة  يف  وعقدنا 
يكمن  لكن  االدوية.  مستوردي  مع  تحىص  ال 
وتطبيق  اللرية  وضع  تحسن  يف  االساس 
القانون، وكل ما هو غري ذلك يظل ناقصا وال 

يحقق الفائدة املرجوة.

هارون: ال احد في منأى
عن االصابة اكثر من مرة

الخاصة  املستشفيات  اصحاب  نقيب  رأى 
بحصول  الجزم  ميكننا  "ال  انه  سليامن هارون 
الخريف  ابواب  عىل  جديدة  وبائية  موجة 
ومع عودة املدارس. اذا اضفنا نسبة امللقحني 
وتعافوا  بالفريوس  اصيبوا  الذين  اعداد  اىل 

جديدة  وبائية  موجة  حصول  ان  نرى  منه، 
حصولها  خطر  ان   اال  مبدئيا،  مستبعد  امر 
ضوء  يف  خاصة  بالتأكيد،  موجودا  يزال  ال 
ما  املطلوبة.  الوقائية  االجراءات  التزام  عدم 
عند  نراها  التي  الرتاخي  حاالت  هو  يقلقنا 

اللقاح او  الكثريين، وخاصة عند الذين تلقوا 
اولئك الذين اصيبوا بالفريوس ومتاثلوا للشفاء 
نستقبل  املستشفيات  يف  حاليا  نحن  منه. 
اعدادا غري قليلة من هذه الفئات التي ظنت 

فاذا  بالعدوى،  االصابة  عن  منأى  يف  انها 

نسبة املسجلني لتلقي 
اللقاح 53% وهي نسبة 

غير مرتفعة
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اعراض شديدة  اصيب مع  قد  منها  بقسم 
يف  احد   ال  ان  يعي  ان  الجميع  عىل  احيانا. 
اما  بالفريوس.  اكرث  او  مرة  االصابة  عن  منأى 
بالنسبة اىل اعداد االصابات التي نستقبلها يف 
املستشفيات، فهي تصل اىل حواىل الف اصابة 
استطاعتنا  يف  يزال  ال  عدد  وهذا  اليوم،  يف 

استيعابه حتى االن".

■ ما سبب االرتفاع املستجد بالوفيات من جراء 
الفريوس؟

□ معظم هذه الحاالت تطاول كبار السن او 
الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة يف الرئة 
او الكىل مثال. لكن، مقارنة مع ما شهدناه يف 
الشتاء، فان اعداد الوفيات ال تزال ضمن االطار 
لغاية  خطريا  انذارا  تشكل  ال  وهي  املقبول 

الساعة.

■ ما هو وضع وحدات العناية الفائقة بعدما 
اقفل العديد منها؟

□ طالبنا االقسام التي اقفلت باعادة فتح ابوابها 
يف هذا الفصل، وارسلنا اليهم توصية من النقابة 
يف هذا الشأن لنكون مستعدين ألي ارتفاع قد 
يطرأ يف اعداد االصابات، علام انها حتى االن ال 

تشهد اكتظاظا والوضع فيها ال يزال مقبوال.

الطبي  الكادرين  هجرة  اثرت  كيف   ■
القدرة  وعىل  االداء  مستوى  عىل  والتمرييض 

االستيعابية للمستشفيات؟
□ اعداد كبرية من االطباء واملمرضني الذين كانوا 
يعملون يف اقسام الكورونا غادروا لبنان، لذا لن 
يكون يف مقدورنا استيعاب موجة جديدة من 
فصل  يف  شهدناها  التي  نفسها  بالوترية  الوباء 
بالغ  اثر سلبي  الهجرة  لهذه  كان  لقد  الشتاء. 
عىل اوضاع املستشفيات، فمن غادرنا هم من 
اصحاب الشهادات العليا واالختصاصات الدقيقة 
يف اقسام العناية الفائقة والطوارئ والعمليات، 
النهم  خسارتهم  تعويض  جدا  الصعب  ومن 
يتمتعون بخربة سنوات طويلة من العمل. قد 
الطبية،  واملستلزمات  لالدوية  حلوال  يجدون 
القطاع  يف  االختصاصيني  هجرة  مسألة  ان  اال 
االستشفايئ ال حل لها، وهي تؤثر سلبا بشكل 

كبري عىل القطاع االستشفايئ برمته.

الحكومة هل ترون ضوءا يف  ■ بعد تشكيل 
آخر النفق؟

□ نخلق حاليا من الضعف قوة، كام يقال، لكننا 
نواجه صعوبات هائلة. فاملستشفيات منهكة ماديا، 
اال ان تعيني وزير الصحة الجديد الدكتور فراس 

االبيض امر مطمنئ، فهو آت من الصفوف االمامية 
يف معركتنا وهو يف صلب القطاع االستشفايئ ولديه 
الشخص  بالتأكيد  وهو  املشاكل،  كل  اطالع عىل 
املناسب يف املكان املناسب وسنتعاون معه بشكل 
وثيق. لكن يف الوقت نفسه، االمكانات املادية غري 
الحايل  الوزير  مع  بل معدومة، سواء  ال  متوافرة 
او مع سلفه. لذا قمنا بتنظيم مؤمتر شاركت فيه 
منظامت وسفارات عاملية طلبنا منها مساعدتنا، 
وهذا االمر سيكون موضع متابعة لتحديد ما ميكن 
ان يقدموه لنا يف هذه املرحلة تحديدا. تجاوبهم 
العاملية  املنظامت  وان  خاصة  كبريا،  كان  معنا 
الصحة  قطاعي  تويل  عموما  االجنبية  والدول 
والتعليم اهتامما كبريا، وقد ابدوا كل االستعداد 

لتقديم املساعدة.

نقيب اصحاب املستشفيات الخاصة سليامن هارون.

طالبنا اقسام العناية 
الفائقة التي اقفلت 
باعادة فتح ابوابها 

في هذا الفصل 

لتجنب حساسيات بعض الدول لجهة تسمية املتحورات باسامء البلدان التي تظهر فيها للمرة 
االوىل، قررت منظمة الصحة العاملية االستعانة باحرف االبجدية االغريقية لتسميتها. فاطلقت 
اكتشفت يف جنوب  التي  والساللة  "الفا"،  اسم  بريطانيا  اكتشافها يف  تم  التي  الساللة  عىل 
الساللة  عىل  سيطلق  كام  "غاما"،  اسم  الربازيل  يف  املكتشفة  والساللة  "بيتا"،  اسم  افريقيا 

املكتشفة يف الهند وهي االحدث اسم "دلتا".

باألحرف االغريقية


