موضوع العدد

مستشفى رفيق احلريري اجلامعي
داخل معركة مواجهة وباء الكورونا
الكورونا

يعتبر مستشفى رفيق احلريري اجلامعي أحد أكبر املراكز اجلامعية
الطبية في الشرق األوسط التي تؤمن عناية صحية ودرجة تعليم
وأبحاث رفيعة املستوى .وهو يساهم في رسم وتنفيذ السياسة
الطبية الوطنية العامة للدولة اللبنانية.
يتضمن املستشفى  433سريرا ً و 14غرفة عمليات .يؤمن فريق العمل
املتخصص واحملترف في املستشفى عناية متخصصة وعالية اجلودة.
وهو يعمل من خالل نظام معلوماتي طبي ممكنن كليا ً وسجل صحي
إلكتروني خاص باملرضى .كما يؤمن التدريب األكادميي لطالب الطب
والتمريض والصيدلة واملتخصصني بالتغذية من خالل اتفاقيات
الشراكة والتعاون مع جامعات عدة.
وبالنظر حلجمه وقدراته اخلدماتية ،اعتمد املستشفى كمرجع رئيسي
للكوارث من قبل وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العاملية ،حيث
مت جتهيز غرفة وحدة إدارة الطوارئ وقسم األوبئة واألمراض املعدية داخل
حرم املستشفى الستقبال حاالت األوبئة (انفلونزا اخلنازير ،انفلونزا
الطيور ،اإليبوال والكرونا) ،والكوراث الطبيعية (كارثة الطائرة األثيوبية)
واحلــروب ،إضافة إلى اعتماد املستشفى كمرجع أساسي لطبابة
الالجئني السوريني.
اجتاز املستشفى برنامج تصنيف املستشفيات بنجاح في العامني
 2008و ،2011وقد خضع لعدة دورات تصنيف حسب معايير وزارة
الصحة العامة .وهو واحد من املراكز املعتمدة لتطوير عملية االعتماد
والتصنيف في وزارة الصحة العامة.

تفشي انتشار فيروس
ّ
مع
كورونا في لبنان ،أصبحت
كل األنظار موجهة الى
مستشفى رفيق احلريري
احلكومي اجلامعي ،حيث
أعاد املستشفى الهيبة
للقطاع الصحي العام،
وعزّز بدوره الثقة به ،الذي
ترفع لطاقمه الطبي
والتمريضي القبعة ألدائه
املهني املمتاز مع املصابني
بالكورونا ،خصوصا في
هذا الوقت العصيب الذي
يشهده لبنان على جميع
األصعدة.

الصيانة

منذ أن تبلّغ مستشفى
احلريري بأول إصابة كورونا
في لبنان في  20شباط
 ،2020حتـوّل املستشفى
الى خليّة نحل ،متفردا
بدخول هذه املعركة وحيدا.
مخصص ملرضى
ّ
وخالل  72ساعة ،تقرّر إنشاء مستشفى منفصل
الكورونا ،معزول عن باقي أجنحة املستشفى ،وأصبح لهذا املستشفى
اخلاص ممرات مختلفة وطواقم طبية خاصة ،للتخفيف من خطر انتقال
العدوى.
جهزت جميع أقسام املستشفى طب ّيا ً ،فن ّيا ً وهندس ّيا ً ،وقد قامت دائرة
الهندسة والصيانة بتنفيذ أكثر من  30مشروعا ً لتأهيل املستشفى
بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ،وقد تشكّ ل  14فريقا ً
ملتابعة األمور الهندسية واملدنية ،والعمل على تأمني إمدادات الكهرباء
رسالة املستشفى
واإلتصاالت .ومتكّ نت هذه الفرق من عزل املستشفى عن اجلناح اخلاص
مستشفى رفيق احلريري اجلامعي مؤسسة تعليمية حكومية حديثة في عملية شملت غرف الطوابق واملمرات ومصاعد منفصلة ال تتوقف
تلتزم بتقدمي عناية عالية اجلودة لألفراد دون أي متييز اجتماعي من خالل إل ّال بطوابق الكورونا مع تركيب أبواب مغناطيسية.
خدمات طبية وصحية متكاملة ،وذلك بأسعار مدروسة ومعقولة ،مما وأيضا ً متّ جتهيز غساالت خاصة بالكورونا فقط .كما أجريت كافة
يعزز مكانتها كمستشفى تعليمي بالقطاع العام في لبنان.
متديدات الهواتف واإلنترنت ،ومتّ وضع نحو  80تلفازا ً في الغرف مجهّ زة
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بكاميرات مراقبة .ومتكّ ن الفريق الطبي والتقني من جتهيز أربعة أجنحة
مخصصة إلستقبال املرضى متضمّ نة  80سريرا ً إضافة إلى  25سريرا ً
ّ
في العناية الفائقة ،واستحداث غرفة للتوليد للنساء احلوامل املصابات
بالكورنا مع أربعة أسرة حديثة في العناية الفائقة لألطفال اخلدج.
وجهزت أيضا ً غرف خاصة مبرضى غسيل الكلى املصابني بالكورونا.
كما جهّ ز قسم طوارئ خاص بالكورونا خالل  24ساعة فقط  ،إلستيعاب
عدد من املرضى .باإلضافة الى جهوزية  4غرف ضغط سلبي للعمليات
ولقسم املنظار ،وأيضا ً متّ جتهيز غرفة للمراقبة للعناية الفائقة ،وأيضا ً
جتهيز مبنى من أربعة طوابق منفصلة عن املستشفى تتضمن 50
سريرا ً ملنامة املمرضات ،وطابق لسكن األطباء مع كافة اخلدمات.

طوارئ الكورونا

أما قسم طوارئ الكورونا فهو مبثابة مستشفى مصغّ ر سبق أن متّ
تأهيله بهبة من اللجنة الدولية للصليب األحمر ومؤسسة أفينا ،وقد
مت تخصيصه للكورونا وحتويل قسم الطوارئ العادي الى مكان آخر.

العاملون الصحيون

سلسلة اجــراءات إتخذها املستشفى منذ اليوم األول إلستقبال
املصابني بكورونا مع مراقبة طريقة تطبيقها ،وخصوصا على العاملني
في جناح الكورونا إن جلهة تدريب العاملني الصحيني على إرتداء املالبس
الواقية ،والتنسيق مع مختلف األقسام ومن ضمنها التنظيفات،
وكيفية التعامل مع النفايات الطبية اخلاصة مبرضى الفيروس .ولقد
متّ أيضا ً وضع بروتوكوالت خاصة متّ إعتمادها من قبل دائرة مكافحة
العدوى.
إن جميع العاملني من الطواقم الطبية والتمريضية وعمال صيانة
وتنظيفات وغيرهم على إستعداد وجهوزية تامة حيث يعملون ليالً
نهارا ً لإلنتصار على هذا املرض وهزميته ،إذ يقومون بعملهم على أكمل
وجه منذ اليوم األول لتسجيل إصابة بكورونا ،فالبعض منهم ال يعود
الى منزله مطلقا ً ،لكن احلديث معهم يكشف عن معنويات مرتفعة
للواجب الوطني الذي يؤدونه.

اخملتبر

اما في قسم اخملتبر الطبي ،فقد كان على أمت اإلستعداد والتحضير
واجلهوزية إبتدا ًء من  10شباط قبل وصول أي حالة كورونا الى املستشفى.
ويعتبر مختبر مستشفى رفيق احلريري أول مختبر بلبنان جاهز لفحص
الكورونا حتى السبّاق على املستشفيات اجلامعية الكبيرة في البلد،
وقد متّ طلب الكواشف ومتّ تأمينها من منظمة الصحة العاملية ،ودائما ً
يتم تأمني فحوصات حلمالت الترصد الوبائي لوزارة الصحة وفحوصات
لكل املرضى القادمني الى قسم الطوارئ ،وأيضا ً يعمل اخملتبر على
املساعدة بالفحوصات للمستشفيات احلكومية الغير مجهزة وتقدمي
املساعدة للمطار لبعض الوافدين.
يعمل اخملتبر اليوم على توزيع فحص الضمان واجلودة (External quality
 )controlلكل مختبرات ال  19-Covidاملرّخصة من وزارة الصحة ،وبعد
توزيع هذه الكواشف على اخملتبرات سوف يتم إعادتها الى مختبرات
مستشفى احلريري ملراقبة تطابقها والعمل على متابعة املوضوع مع
املعنيني.

املستلزمات

يتكبّد مستشفى احلريري يوميا ً مبالغ طائلة ،لقاء مستلزمات حماية
طاقمه من بدلة كاملة وغطاء للرأس واألقدام واألقنعة ،التي يفترض
إرتداءها عند االحتكاك مبصاب كورونا ،وإستبدالها بعد كل معاينة،
وهذه املستلزمات مخصصة حلماية فريق العاملني واملمرضني واألطباء
وطواقم التنظيفات واخلدمة وتأمني الطلبات لدى كل زيارة لهم لغرف
العزل وغرف العناية املركزة أو قسم الطوارئ وإجراء الفحوصات وغيرها.
ورغم الكلفة املرتفعة لهذه املستلزمات ،لكنه ال ميكن اإلستهتار بها
أبدا ً ألنها خط احلماية األول للطاقم .وباإلضافة الى هذه املستلزمات،
عانى املستشفى في بداية أزمة كورونا من الكلفة املرتفعة للتعقيم،
إذ يفترض تعقيم الغرف قبل وصول املرضى ولدى خروجهم ،وتعقيم
سيارات اإلسعاف.
ومن جرّاء ذلك ،فقد عمد املستشفى الى تخفيض كلفة التعقيم
واللجوء الى اخليارات البديلة حيث أن املستشفى يحتاج يوميا ً الى
 150ليترا ً من املعقمات اليدوية ،من خالل إجراء جتربة داخلية بتطوّع
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ومساعدة قسم الصيدلية وقسم مكافحة األوبئة ،وذلك بتطبيق
توصيات من منظمة الصحة العاملية ،إذ أصبح قسم الصيدلية يعمل
على تصنيع املادة املعقّ مة وتوزيعها على األقسام.

التطوع

أما في ما يتعلق مبوضوع النقص في الطاقم التمريضي وبهدف
تعويضه ،فقد فتح املستشفى باب التطوّع في أقسام التمريض
والصيدلية وأقسام أخرى ضمن شروط معينة ،دون ان ينفي حاجته
الدائمة للدعم وذلك بهدف اإلستمرارية ،باإلضافة الى املساعدات التي
تلقّ اها من منظمة الصحة العاملية واللجنة الدولية للصليب األحمر
والهيئة العليا لإلغاثة .وقد فتح أيضا ً باب التبرعات عبر نشره أرقام
حسابات مصرفية ورقمه اخلاص للتقدميات العينية.

التحديات

إن مكافحة وباء كورونا في مستشفى رفيق احلريري هو في ح ْد ذاته
حتد للنظام الصحي .وإن هذا النظام في لبنان بجناحيه العام واخلاص
قادر على مكافحة هذا الوباء ضمن عملية منسقة بإدارة وزارة الصحة
العامة ،كما إن العناية مبرضى الكورونا هو واجب وشرف.
حتدّ ى مستشفى احلريري نفسه أوال ً في جائحة كورونا ،وكذلك اخلوف.
وحتدّ ى بعض املمرضني واملمرضات واألطباء بعدهم عن أهاليهم
وعائالتهم .وحتدّ ى القلق .فمنذ تسجيل أول إصابة بكورونا لم يذهب
البعض من هؤالء األبطال الى منازلهم ،بل ينامون في املستشفى
خوفا ً من إنتقال العدوى الى عائالتهم .وهذا اكبر حتد نظرا ً للخوف
على السالمة العامة وخلدمة اكبر عدد من املرضى .وهناك أيضا ً بعض
من املشاكل والتحديات التي يقابلها املستشفى مثل أزمة املازوت
وعدم توّفره بشكل دائم ،وأيضا ً النقص في تأمني املستلزمات الطبية
ومستلزمات األلبسة الواقية.
ونظرا ً إلى أن مستشفى رفيق احلريري يستقطب مبا يقارب من  % 80من
مرضى الكورونا في لبنان ،ونظرا ً إلزدياد أعدادهم ،باإلضافة الى أعداد
املرضى من جراء إنفجار بيروت ،ورغم تلقّ ي الدعم من قبل مؤسسات
ومنظمات عديدة ،فاملستشفى بحاجة دائمة الى الدعم من اجملتمع
احمللي والدولي ملواجهة التحديات من أجل إستمرارها في تقدمي الرعاية
واخلدمة للمواطنني واملقيمني في لبنان.
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تثقيف صحي

«ضربة جديدة» لفكرة «مناعة القطيع» ضد كورونا
اظهرت األرقام التي جمعتها هيئة الصحة العامة في إنكلترا ( )PHEأن
واحدا ً فقط من بني كل  10أشخاص يحمل األجسام املضادة لكوفيد19-
في لندن ،مقارنة بواحد بني كل ستة أشخاص بعد ذروة تفشي فيروس
كورونا ،أي أقل مما كان يُعتقد سابقا ً مبقدار الثلث.
وفق تقرير لصحيفة  The Telegraphالبريطانية ،األحد  26متوز ،2020
فقد وُجد في الشمال الشرقي للعاصمة البريطانية أن أقل من %5
من األشخاص لديهم أجسام مضادة ،وهي البروتينات الواقية التي
يفرزها اجلسم للمساعدة في محاربة الفيروس ،وتستند هذه األرقام
إلى عينات مأخوذة من متبرعني بالدم في أجزاء مختلفة من البالد.
نبأ سيئ :وهذه البيانات توجه ضربة أخرى جلدوى فكرة «مناعة القطيع»
في منع حدوث موجة ثانية من العدوى.
إذ قالت هيئة الصحة العامة في إنكلترا إن األرقام السابقة استبعدت
عينات من متبرعني بالدم تزيد أعمارهم عن  70عاما ً ،ومُنعوا من التبرع
بالدم عندما طُ لب منهم البقاء في املنزل أثناء اإلغالق.
نتيجة لذلك ،يبدو أن األرقام السابقة التي تُظهر نسبة املتبرعني
باألجسام املضادة قد أعطت انطباعا ً مضلالً عن الصورة العامة في البالد.
وتشير أحدث األرقام إلى أن النسبة اإلجمالية لألشخاص الذين لديهم
أجسام مضادة تقدر بنحو  %6.5على مستوى إنكلترا.
وشهدت لندن أعلى نسبة انتشار لألجسام املضادة ،حيث وُجد أن  %9.9من
املتبرعني بالدم لديهم أجسام مضادة ،مقارنة بـ  %6.5في ميدالندز و%4.7
في الشمال الشرقي ،منخفضة عما يقدر بـ  %7.1في بداية اجلائحة.
وتتفق هذه البيانات مع أحدث النتائج التي توصل إليها مكتب
اإلحصاءات الوطنية ،والتي جاء فيها« :حتى  29حزيران ،كان نتيجة %6.3

من األفراد الذين أخذت منهم عينات الدم لفحص األجسام املضادة
لفيروس كورونا (كوفيد )19-إيجابية».
وقالت إيفون دويل ،مديرة هيئة الصحة العامة في إنكلترا مخاطبة
مجلسها االستشاري األسبوع املاضي« :نعتقد أنه خالل الذروة ،ظهر
أن لدى حوالي  %16من سكان لندن أجساما ً مضادة».
كما أضافت« :هذه النسبة تتراجع اآلن ،وأصبحت أقل بكثير من ذلك.
وبشكل عام ،وجدنا هذا النوع من األجسام املضادة لدى ما تتراوح نسبته
بني  6و %10من السكان أثناء إجرائنا فحص االنتشار املصلي املعتاد».
وفي وقت سابق من هذا الشهر ،وجدت دراسة أجراها علماء في جامعة
كينغز كوليدج في لندن أن األجسام املضادة لكوفيد 19-بلغت ذروتها
بعد ثالثة أسابيع من ظهور األعراض ثم بدأت في التالشي.
غير أن هيئة الصحة العامة في إنكلترا قالت إنه في حني أن «ضعف
املناعة» قد يكون «عامالً مساهما ً» في انخفاض انتشار األجسام
املضادة ،فهو «على األرجح يلعب دورا ً محدودا ً نسبيا ً في االجتاهات
العامة التي مت رصدها حتى اآلن».
وأضافت« :كانت تقديرات انتشار األجسام املضادة في الفترات األخيرة
ألخذ العينات أقل ،ومن احملتمل أن يكون هذا راجعا ً إلى حد كبير إلى
تغير مواقع أخذ العينات مبرور الوقت واالختالفات الدميوغرافية احملتملة
بني السكان املتبرعني بعد تخفيف إجراءات اإلغالق».
وتابعت قائلة« :لم يُسمح للمتبرعني املعتادين الذين يبلغون من العمر
 70عاما ً وما فوق بالتبرع أثناء اإلغالق؛ وقد انتهى هذا االستبعاد من
األسبوع  26لعام  2020وزادت أعداد العينات من املتبرعني الذين تزيد
أعمارهم عن  70عاما ً بشكل تدريجي من األسبوع  26حتى اآلن».

كورونا» يُهاجم دم اإلنسان
حتدثت الدكتورة آمي رابكيفيتش حول الكشف عن تخثر الدم في األوعية
الدموية واألعضاء في مرضى (كوفيد )19-الذي يسببه فيروس كورونا.
وقالت رابكيفيتش خالل مقابلة مع شبكة « »CNNاألميركية« :أحد
األشياء التي تعرفنا عليها مع فيروس كورونا في وقت مبكر جدا سريريا
وفي تشريح اجلثث ،هو أن هناك بالتأكيد ميال للتجلط (التخثر)».
وأضافت «وجد األطباء في املستشفيات جتلطا في اخلطوط في مختلف
األوعية الكبيرة ،وما رأيناه في عمليات التشريح كان امتدادا لذلك ،ولم
يكن التجلط فقط في األوعية الكبيرة ،بل وفي الصغيرة أيضا».
وتابعت «كان هذا مثيرا ألنه على الرغم من أننا توقعنا ذلك في الرئتني،
فقد وجدناه أيضا في كل عضو تقريبا نظرنا إليه في دراسة تشريح
اجلثة».
وأعتقدت الطبيبة أن «إحدى املشاكل هي أنه في األوبئة السابقة
مثل فيروس اإلنفلونزا « »H1N1أو «سارس» ،لم تكن هناك العديد من

دراسات التشريح التي مت اجراؤها ووجدوا درجة من التجلط في الرئتني،
ولكن لم يكن هناك وصف لألعضاء األخرى التي قد تكون أثرت عليها».
واشارت إلى أن «إحدى الفرص التي أتيحت لنا مع هذا الفيروس هي:
الفرصة للنظر إلى األعضاء من خالل دراستي باإلضافة إلى دراسات
أخرى ،والتحقيق في مدى الضرر الذي يسببه هذا املرض».
وتابعت« :علي سبيل املثال ،فخاليا النخاع العظمي ال تدور عادة خارج
النخاع العظمي والرئتني ،ووجدناها في القلب والكلى والكبد واألعضاء
األخرى».
وختمت..« :ولكن بشكل ملحوظ ،في القلب ،تنتج خاليا النخاع
العظمي والصفائح الدموية التي تشارك بشكل وثيق في جتلط الدم،
لذلك أعتقد أن األشياء التي ستحدث في املستقبل هو أننا عندما
ندرس هذا الفيروس ،سنحاول التعرف على العالقة بني هذه اخلاليا
وكيف تؤثر على جتلط األوعية الصغيرة».
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