حقـائق وأرقـام

لبنان

استجابة اللجنة الدولية للتصدي لجائحة كوفيد19-

آذار /مارس-آب /أغسطس 2020

دعم المرافق الصحية
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
تتبرع اللجنة الدولية شهريًا إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي بأدوية وإمدادات طبية .كما وفرت اللجنة الدولية منذ بدء تفشي
كوفيد 19-ما يلي:
قفاز للفحص وً 1,450
قفازا متي ًنا
ٍ 563,600

أدوية وإمدادات طبية بقيمة  6,100فرنك سويسري

 92,280قناعًا جراحيًا ،و 66,000قناع تنفس،
و 20,000قلنسوة جراحية

 5,665سترة لكامل البدن أحادية االستعمال

 100مقياس حرارة و 11,000غطاء أحادي
االستعمال
واق لألحذية
 1,800غطاء ٍ

 3,500نظارة واقية
 1,057حذاء مطاطيًا طويل الرقبة
 1,125لفة ورق

 35,100مريلة أحادية االستعمال

 4,800مطهر لليدين

واق
 41,000ثوب ٍ

 3خيمات

واق للوجه
ٍ 1,200
كما عملنا مع فريق إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتحسين قدرة المستشفى على تقديم الرعاية الصحية الحرجة لمرضى كوفيد.19-
درّبنا  219من الكوادر الطبية على التعرف على أعراض كوفيد ،19-وعلى تنفيذ تدابير النظافة الصحية ،وأهمية التغذية وتخفيف الضغط النفسي.
قدمنا توصيات وأنتجنا مواد توعوية بشأن الكيفية التي يمكن بها للموظفين والمرضى التنقل داخل المستشفى بشكل يكفل السالمة.
قدمنا توجيهات بشأن كيفية تقسيم مساحات المستشفى وكيفية تأسيس جناح طوارئ مخصص لحاالت كوفيد 19-وتقديم واجب الرعاية للمرضى
والموظفين.
ساعدنا في تحديد المناطق المناسبة للفئات المختلفة للمرضى ،بحيث يُفصل األشخاص المشتبه في إصابتهم بعدوى كوفيد 19-عن اآلخرين
بشكل يحقق السالمة.
طوّ رنا جناح الطوارئ وجميع األجنحة التي ُتستخدم حاليًا للتعامل مع مرضي كوفيد.19-
قدمنا مساعدة مالية لشراء  50مضخة حقن محاليل ل ُتستخدم في وحدة الرعاية المركزة.
دعمنا المستشفى من خالل بناء قدرات أطقمه على تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لمرضى كوفيد 19-الذين يتلقون
العالج بالمستشفى.

أوجه أخرى لدعم الرعاية الصحية
درّ بنا العاملين في مجال الرعاية الصحية وقدمنا لهم جلسات إحاطة حول الوقاية من ومكافحته ،بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناني في
مرافق رعاية صحية تدعمها اللجنة الدولية.
وفرنا أماكن فحص وعزل في مركز خالد بن الوليد الطبي ومركز الرحمة للرعاية الصحية األولية.
وفرنا مجموعات مستلزمات النظافة الصحية للمأوى الجماعي في بلدة خربة داوود.
زوّ دنا  12خدمة إسعاف /رعاية ما قبل الوصول إلى المستشفى في أرجاء لبنان بمعدات الحماية الشخصية.
ً
فضل عن التبرع
زوّ دنا أكثر من  14مرف ًقا من المرافق الصحية التي تدعمها اللجنة الدولية بانتظام بدفعتين من معدات الحماية الشخصية،
بمعدات حماية شخصية حسب الحاجة إلى مرافق أخرى.
إلى جانب االستجابة لتبعات االنفجار ،زوّ دت اللجنة الدولية  26مستشفى بمعدات الحماية الشخصية في إطار تنفيذ تدابير الوقاية من عدوى
كوفيد 19-ومكافحتها.

الطب الشرعي
شملت أنشطة اللجنة الدولية الرامية إلى صون كرامة الموتى وعائالتهم وحمايتهم ما يلي:
تقديم توصيات إلى السلطات رفيعة المستوى للتأكد من احترام السياسات واللوائح في أثناء الجائحة ،على النحو الذي يراعي كرامة
الموتى وذويهم.
تقديم المشورة الفنية إلى أطقم اإلدارة والعاملين الميدانيين في مجال الرعاية الصحية ورعاية ما بعد الوفاة في المؤسسات الرسمية
والمنظمات المعنية ،ودعم إعداد خطط التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ.
توفير مواد توعوية عن الطب الشرعي ومعدات حماية للهيئات الميدانية ،وأماكن االحتجاز لدعمها في االضطالع بأعمالها اليومية.
وشملت هذه المواد اعتبارات رئيسية في الدفن حسب الشريعة اإلسالمية في ظل جائحة كوفيد ،19-وذلك بالتعاون هيئات أكاديمية.

المياه واإلسكان
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
تعمل وحدة المياه واإلسكان التابعة للجنة الدولية منذ عام  2016على أكثر من  40مشروعًا تهدف إلى استعادة الخدمات األساسية أو تحسينها
في مستشفى رفيق الحريري الجامعي .وقد أسهمت المشاريع التالية في االستجابة لجائحة كوفيد:19-
•تجديد قسم الطوارئ الذي يُستخدم بأكمله حاليًا لعالج مرضى كوفيد.19-
•تطوير محطة معالجة المياه ومحطة الضخ الرئيسية.
•استبدال المراجل وأنابيب المياه لتحسين مستوى التعقيم وخدمات غسيل المالبس.
•إصالح أو استبدال مولدات الكهرباء.
•إصالح وتحديث  16مصع ًدا.
وفرنا األدوات والمواد التالية:
أعمال إنشاءات مدنية وميكانيكية :المواد المُستهدف توزيعها - 3,818 :نسبة التوزيع%100 :
أعمال سباكة وصرف صحي :المواد المُستهدف توزيعها - 965 :نسبة التوزيع%100 :
أعمال كهرباء واتصاالت :المواد المُستهدف توزيعها - 5,012 :نسبة التوزيع%100 :
أنظمة التحكم في الوصول وكاميرات المراقبة :المواد المُستهدف توزيعها - 805 :نسبة التوزيع%100 :
معدات الحماية الشخصية لفرق الصيانة :المواد المُستهدف توزيعها - 1,730 :نسبة التوزيع%100 :
دعم إمدادات المياه النظيفة

أمددنا مؤسسة مياه لبنان الشمالي بالمواد الكيميائية الالزمة لمعالجة المياه ولمختبراتها.
أمددنا مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بالمواد الكيميائية الالزمة لمعالجة المياه ولمختبراتها.
أمددنا مؤسستي مياه لبنان بمعدات الحماية الشخصية.

دعم سلطات االحتجاز
تنسيق لمنع تسلل كوفيد 19-إلى داخل أماكن االحتجاز،
ولوضع خطط طوارئ في حالة وقوع حاالت إصابة
داخل السجون.
قدمنا توصيات عملية لسلطات السجون ،وشمل هذا
إسداء المشورة الفنية بشأن التعرف على الحاالت وتدابير
الوقاية والفحص ،واستعمال معدات الحماية الشخصية،
والحجر الصحي ،والعزل ،وإدارة جثث الموتى.
دعمنا سلطات سجن رومية المركزي ،أكبر سجون لبنان،
ً
مركزا للعزل الطبي.
في تجديد وتجهيز جناح ليصبح
ويستطيع المركز التعامل مع  24حالة اشتباه و240
حالة إصابة مؤكدة مع أعراض طفيفة .كما أعيد تأهيل
جناح آخر وتخصيصه للحاالت المتعافية.

تقديم المساعدة في مراكز االحتجاز
قصر العدل ببيروت :وفرنا حواجز بالستيكية حتي
يتسنى للعائالت زيارة ذويهم مع ضمان السالمة.
عيادة سجن أبلح العسكري :ر ّكبنا جهازي
تكييف هواء ،وحوض غسيل ،وخزان مياه ساخنة
كهربائي.
سجن زحلة :قيّمنا أوضاع السجن من حيث توافر نقاط غسل األيدي
وزنازين العزل.

سجن رومية :ر ّكبنا نقاط غسل األيدي في مدخل السجن
وفي جميع األجنحة.
زوّ دنا أماكن االحتجاز بمعدات الحماية الشخصية،
ومستلزمات النظافة الصحية ونقاط غسل األيدي.
قصر العدل ببيروت :ر ّكبنا حواجز بالستيكية حتي نكفل
للعائالت زيارة ذويهم المحتجزين في تكفل السالمة.
زودنا مراكز االحتجاز بما يلي:
 4,715زجاجة صابون سائل

 695عبوة منظف أسطح

 6,260مجموعة من مجموعات مستلزمات النظافة
الصحية

 51,560زوجً ا من القفازات

 50,200قناع جراحي

 37مقياس حرارة يعمل باألشعة تحت الحمراء

 250وسادة وفرشة مُعالجة لمنع انتقال العدوى

 8عربات تروللي للطعام والمواد الطبية

 15,520قناع تنفس ()FFP2

واق للوجه
ٍ 71

 10,700ثوب عزل أحادي االستعمال
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