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بملىء كالمهابملىء كالمها
««استجابتنا هي إلنقاذ األرواحاستجابتنا هي إلنقاذ األرواح»»

ثمة شعور من الترقب يسيطر على األرجح على غالبيتنا ونحن نعاين كيف بدأ االنتشار البطيء لكوفيد-19 
ليتطور إلى زيادة حادة في التفشي. كانت األرقام في الشمال في بداية تفشي الوباء منخفضة جدًا، غير أن 

أملنا بأن نكون بمنأى عن الخطر كان غير واقعي. ومع ذلك، فقد أمهلتنا هذه األرقام األولية المنخفضة بعض 
الوقت لالستعداد المسبق للحالة التي نواجهها اآلن والتي ستستمر معنا حتى عام 2021 أو ما بعده.

شّكل التنسيق الركيزة األساسية في استعداداتنا في محافظة الشمال وقد استندنا في ذلك إلى الهيكلية 
المتينة القائمة في األصل. من خالل الشفافية وسياسة اإلشراك في المراحل المبكرة من شهر آذار، قمنا 

بتشكيل آلية استجابة فعالة وداعمة: استندنا إلى خبرات الالجئين من ذوي المهارات والخلفيات الطبية وعملنا 
على تمكينهم من أجل نشر إجراءات احترازية وقمنا بتسهيل إجراء الفحوص من خالل العمل مع البلديات على 

إنشاء مواقع إلجراء هذه الفحوص، كما أن فرق االستجابة السريعة 
لدينا جاهزة على مدار الساعة لتقييم احتياجات الالجئين الذين تثبت 
إصابتهم. الفيروس ال يميز بين البشر، وال نحن أيضًا؛ لقد شاركنا في 

اجتماعات فرق العمل برئاسة المحافظ من أجل توسيع المستشفيات 
الحكومية وزيادة قدرة استيعاب وحدات العناية المركزة وأجنحة 

االستشفاء العادي وإنشاء مراكز حجر الستقبال األشخاص العاجزين 
عن ممارسة العزل المنزلي على اختالف جنسياتهم. لقد تصدينا للوباء 

وعمدنا إلى توسيع نطاق استجابتنا للتصدي لقضايا أخرى، سواء 
الضعف االجتماعي واالقتصادي أو الزيادة الملحوظة في العنف 

المنزلي أو حوادث الحماية األوسع نطاقًا.

انتظرت بقلق ثبوت أول إصابة في أوساط الالجئين إذ كان ذلك حتميًا. 
غير أن هذه الحاالت األولى هي التي عّلمتنا جميعًا، وكاالت وحكومة، 
أبرز الدروس لتعديل اإلجراءات واآلليات بما يتناسب مع الواقع. همتنا 
اليوم مشدودة ونحن نعمل حقًا كفريق واحد كبير على إعداد مراكز 
الحجر واالستجابة للحاالت اإليجابية وتتبعها وإيجاد الحلول المطلوبة 

ألي مشكلة قد تطرأ.

ثمة شعور ملموس وصادق في محافظة الشمال بأننا جميعًا معنيون 
بهذه األزمة؛ وهذا ما يمكننا من إيجاد الحلول. ال شك أن طريقة تطور 

األمور كانت مثيرة لالهتمام إذ انتقلنا من عدم معرفة ما يمكن 
توقعه والقيام ببعض التخمينات مع االستناد إلى حاالت الطوارئ 

السابقة، إلى االستفادة من تجاربنا الخاصة مع الفيروس في لبنان 
وفي جميع أنحاء العالم. في بداية االستجابة للتصدي للوباء، كنت 

قلقة جدًا حيال عدم وجود نظام محدد أو معرفة جيدة بالفيروس. أما 
اليوم، فأشعر باالطمئنان لرؤية المفوضية في الشمال تساهم في 

االستجابة على مستوى البالد إذ قامت بإنشاء 22 وحدة عناية مركزة 
إضافية في مستشفيين حكوميين يعانيان من نقص مزمن في 

التمويل في كل من الشمال وعكار، وتزويد أجهزة للتنفس وتوسيع 
مستشفيات حكومية من خالل 95 سريرًا إضافيًا كعدد إجمالي مع 

كافة المعدات الالزمة، وذلك حرصًا على عدم اإلغفال عن أي شخص 
يحتاج إلى العالج. الالجئون والمواطنون اللبنانيون، على حد سواء، قد 

باتوا أكثر قدرة على حماية أنفسهم ووقف انتشار الفيروس. لقد تطلب ذلك توافر الرؤية عند بداية تفشي 
الوباء لدى كبار المسؤولين في بيروت لبدء عملية التوريد المطولة والحصول على الموافقات الضرورية، غير 

أن القيم الراسخة المتمثلة في النزاهة واإلنسانية قد دفعت إلى تحقيق هذا المستوى من الجهوزية.

على الرغم من التقدم الذي أحرزناه في التعامل مع الوباء، فمن المستحيل التغاضي عن تفاقم الظروف 
المعيشية الصعبة لدى جميع السكان، بغض النظر عن أصلهم. فالجميع متأثرون جّراء االنعكاسات االقتصادية 

الناجمة عن كوفيد-19 والملحوظة في جميع أنحاء العالم. غير أن األزمة الخاصة بلبنان تدفعنا جميعًا إلى 
مضاعفة الجهود من أجل إيجاد الطرق المالئمة للتخفيف من أعباء البطالة والجوع التي لن يتم التغلب عليها 

في وقت قريب.

 مديرة مكتب المفوصية في طرابلس
آن دوالن
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2
٣

المطلوب هو درجة عالية من الوعي والتضامن 
واالنضباط للحد من انتشار كوفيد-19 من خالل 

ممارسات النظافة الشخصية الصارمة وآداب السعال 
والرصد الذاتي وتدابير التباعد االجتماعي. ُيعتبر 

إشراك المجتمع أساسيًا في الحّد من االنتشار 
وتخفيفه. لقد شاركت المفوضية بصورة ناشطة، 
جنبًا إلى جنب مع اليونيسف، في حمالت التوعية 

التي استهدفت الالجئين في لبنان عبر مختلف 
قنوات التواصل. باإلضافة إلى ذلك، قامت المفوضية 

بتعبئة وتدريب المتطوعين من الالجئين والعاملين 
في الخطوط األمامية على التعامل مع كوفيد-19، 

فضاًل عن الالجئين من ذوي الخبرة طبية من أجل 
دعم المجتمعات. كما يتم توزيع مواد ومستلزمات 

النظافة الصحية، بما في ذلك الصابون والمعقمات 
ومستحضرات التبييض على الالجئين الذين يعيشون 

في أماكن مكتظة في جميع أنحاء لبنان.

تدعم المفوضية عملية تعزيز القدرات الحالية 
لدى القطاع الصحي على كل من مستويات إجراء 

الفحوص وتقديم العالج االستشفائي لضمان 
إمكانية وصول الالجئين إلى الخدمات عند الحاجة 

وتوفير العالج بالسرعة المطلوبة لجميع المصابين 
بكوفيد-19 الذين قد يحتاجون إلى الرعاية 

االستشفائية من دون أن يؤدي ذلك إلى تنافس على 
العالج والرعاية.

تتعاون المفوضية مع السلطات المعنية ومنظمة 
الصحة العالمية وغيرها من المنظمات على 

التخطيط للطوارئ، وهي قد عززت التدابير 
والتوجيهات المتعلقة بالعزل الذاتي واالحتواء في 

حال اكتشاف أي إصابة ضمن مجتمعات الالجئين.
عملية إنشاء مراكز عزل مخصصة ضمن تجمعات 

الخيم، كما أنها قد أنشأت مراكز حجر على مستوى 
البلديات من خالل تحديد المباني الشاغرة وتأمين 

جميع المعدات الالزمة. باإلضافة إلى ذلك، تشارك 
المفوضية، إلى جانب شركاء آخرين في العمل 

اإلنساني، في اإلشراف على هذه المنشآت 
والمرافق وتوفير معدات الحماية الشخصية 

المطلوبة لعاملي الخطوط األمامية ومقدمي 
الرعاية. هذه المراكز مفتوحة أمام جميع األشخاص 

الذين هم بحاجة، بغض النظر عن جنسيتهم أو 
وضعهم.

خطة االستجابة الثالثّيةخطة االستجابة الثالثّية
  ما هو الدور الذي تّضطلع به المفوضّية في مكافحةما هو الدور الذي تّضطلع به المفوضّية في مكافحة

كوفيد-كوفيد-1919 في لبنان؟ في لبنان؟

الوقايةالوقاية
  إشراك المجتمع ورفع مستوىإشراك المجتمع ورفع مستوى  

الوعيالوعي

احتواء العدوىاحتواء العدوى
  إجراءات العزل في األماكنإجراءات العزل في األماكن

المكتّظةالمكتّظة

  توفير العالجتوفير العالج
وإدارة الحاالتوإدارة الحاالت
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الوقايةالوقاية
إشراك المجتمع ورفع مستوى الوعيإشراك المجتمع ورفع مستوى الوعي  

الخطوة 1

يعمل فريقنا على مدار الساعة من أجل تمكين الالجئين، وذلك بهدف منع العدوى ودرء تفشيها داخل أسرهم 
ومجتمعهم.

لقد تّم تزويد 100% من الالجئين المعروفين لدى المفوضّية، من خالل سائر منّصات التواصل االجتماعي، بمعلومات حول:

• أعراض كوفيد-19 وطرق انتقاله
• التوعية حول النظافة الصحية وسبل الوقاية

• إجراءات التشخيص والعالج
• تعليمات الحكومة في ما يتعلق بالتنقل ومنع التجول

• إجراءات العزل الذاتي

قام مركز االتصال المشترك بين المفوضّية وبرنامج األغذية العالمي بالرّد على أكثر من 2٦٤،٥٦9 مكالمة متعلقة بكوفيد-19. 

لقد عقدت الوكاالت اإلنسانية جلسات للتوعية على أهمية النظاقة الصحية كما قامت بتوزيع مجموعات لوازم للنظافة الصحية في تجمعات الخيم وغيرها من 
المواقع المماثلة، فتّم الوصول إلى ٤٨0،٦09 شخص اّلذين يعيشون في أماكن مكتّظة. وتشاركتا النشاط كل ّ من اليونيسيف التي رّكزت جهودها على تجّمعات 

الخيم، والمفّوضّية على المراكز الجماعّية. 

٤٨0،٦09
شخصًا

+٤٨٨
الجئًا من ذوي الخبرة الطبية 

يقومون بالترصد الصحي 
المجتمعي 

٣2
جلسة تدريب للعاملين 

الصحيين وغير الصحيين

٣٨ في تجمعات الخيم

9٨٣ شخًصا تعافى

٣1 شخًصا توفى

9٦،10٣
أسرة

تدريب ٦٥0 موظفًا وعاماًل 
من الخطوط األمامية في 

المفوضية

تدريب وتعبئة 
٦,٥29 الجئ

٧،٤٤٧
تجمع خيم

1،٣٦9
حاالت إيجابية

إنتاج أكثر من ٧,1٨٤ كمامة و ٦،9٧٨ لوح صابون من قبل الالجئين وتوزيعها على 
كل من الالجئين والمجتمعات المضيفة.

9٥٣
مأوى جماعي

تشكيل فرق لالستجابة 
السريعة في ٣11,1 

منطقة

درجة الوعي لدى الالجئين

التواصل مع المجتمعات المحّلية

%9٨ %9٤

جلسات التوعية وتوزيع مجموعات لوازم النظافة الصّحية وإشراك المجتمع 

حاالت الكوفيد19 عند الالجئين

من الالجئين يدركون ما هي 
اإلجراءات الوقائية للحماية من 

كوفيد-19

سيتصلون بوزارة الصحة العامة 
أو يتوجهون إلى مركز للرعاية 

الصحية األولية في حال ظهور أّية 
أعراض على فرد من العائلة



خريطة التوزيعخريطة التوزيع
المواقع التي تّم الوصول إليها

األفراد الذين تّم الوصول إليهم

مجموعات لوازم النظافة الصّحية التي تّم توزيعها

QR Code ُيرجى مسح هذا الرمز
PCR لمعرفة المزيد حول حملة فحوص

نسبة التغطية في المحافظات

عّكار

الشمال
بعلبك

البقاع

النبطّية

بيروت و عّكارالشمال
جبل لبنان

بعلبك - الجنوب
الهرمل

النبطّيةالبقاع

الجنوب

بيروت\
جبل لبنان

2،21٧
1٦5،925

101،٨٧0

1،٨٧1
1٤٦،٦25
10٤،٣٤٤

105
٤،15٦

٤،٦٧9

٤٧1
20،٧2٤

1٨،٣99

٣٤5
12،٣٨2
20،5٨5

1،2٧5
٤٣،٦19

٦٤،995

2،11٦
٨٧،0٧٨
102،1٣0

100% 100% 100% 100% 100% 100%99%
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احتواء العدوىاحتواء العدوى
إجراءات العزل في األماكن المكتّظةإجراءات العزل في األماكن المكتّظة

التوجيهات المتعلقة بالعزل

دعم قدرات المجتمعات المحّلية على العزل

دعم عملية إجراء الفحوص في األماكن المكتظة

الخطوة 2

1
2

٣
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ثمة 10,000 مجموعة عّدة إيواء 
للطوارئ جاهزة للنشر واالستخدام في 

غضون ساعات من أجل دعم حاالت العزل 
من المستويات 1 و2 و٤

وضع الصيغة النهائية لإلجراءات التشغيلية الموحدة المتعلقة بعزل وحجر الالجئين المؤكدة إصابتهم
 أو المشتبه بإصابتهم بكوفيد-19 وفقًا لإلرشادات الوطنية.

توزيع دليل إجراءات العزل والحجر الصحي الخاصة بالالجئين على جميع الالجئين المعروفين لدى المفوضّية 
والشركاء في مجال العمل اإلنساني الذين يقدمون الدعم.

تم االنتهاء من وضع دفتر شروط إدارة المراكز وفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية ومن خالل عملية استشارية 
حددت المسؤوليات اإلدارية والتنظيمية وعملية تقديم الخدمات وغيرها من المسؤوليات لمراكز الحجر الخاصة 

للمستوى ٣.

عمدت المفوضّية إلى تسهيل إجراء فحوص كوفيد-19 لالجئين الذين يعيشون في أماكن مكتّظة 
بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤّسسة عامل والجمعّيات الخيرّية المسيحّية األرثوذكسّية الدولّية، 

وذلك بمعدل 200 فحص PCR في اليوم، وذلك على مدى فترة 5 أسابيع بين شهري أيار وحزيران.

* سيتّم تفكيك أّية هياكل أو شوادر إضافّية كانت ُخّصصت للعزل بحسب خّطة اإلستجابة الوطنّية  لكوفيد- 19 حين تنتفي الحاجة إليها.

تّم شمل 1٤٧ موقعًا في مختلف أنحاء البالد

تّم أخذ ٣,٥99 عينة

جميع النتائج سلبية

إنشاء وتعبئة فرق لالستجابة السريعة 
من الشركاء في العمل اإلنساني في 
1،٣11 من أصل 1،٦12 منطقة عقارية 

وهي على استعداد لدعم إجراءات 
العزل

تم إطالق جولة ثانية من المساعدات النقدية اإلضافية لمدة ٣ أشهر، مع استهداف 12,000 أسرة الجئة محتاجة في شهر آب لمساعدتها على 
التأقلم مع حالة الطوارئ وتمكينهما من االمتثال للتدابير االحترازية، وذلك عقب برنامج أولي للمساعدات النقدية استهدف 11,000 عائلة على مدى 

٣ أشهر ابتداًء من شهر أيار.

تحديد أكثر من ٤٨٨ الجئًا يتمتعون 
بخبرة طبية وتعبئتهم وتدريبهم على 

إجراءات العزل

توفير معدات الوقاية الشخصية 
لجميع موظفي المفوضية والعاملين 

الصحيين وأعضاء فرق االستجابة 
السريعة

تشكيل مجموعات محلية في كل 
موقع تضم ٣ إلى 5 متطوعين من 

الالجئين في 1,٧٥9 تجمعًا محليًا 
في مختلف أنحاء البالد لالضطالع بدور 

فاعل في إجراءات العزل

على مستوى األسرة

على مستوى المجتمع المحلي

على مستوى البلدية

الحجر الصحي الكامل

توزيع مجموعات مواد غذائية/ لوازم 
للنظافة الصحية مع الشركاء في 

مجال العمل اإلنساني، مع استهداف 
10,000 عائلة محتاجة

نحن في صدد تجهيز ودعم مراكز للعزل باإلضافة إلى توفير التوجيهات واإلرشادات ذات الصلة في األماكن 
المكتّظة التي قد ال تتوفر فيها إمكانية العزل للسكان.



خريطة دعم القدرة على العزلخريطة دعم القدرة على العزل

عّكار

بعلبك

البقاع

الجنوب

الشمال

جبل لبنان

     مستشفى قانا 
الحكومي، قانا

    5٤ سرير

     مركز الحياة الطبي،
القرعون
٧٦ سرير

     10 أسّرة

     مدرسة المقاصد،
مجدل عنجر

     5٤ سرير

     شركة دالية،
بعلبك
٦0 سرير

    كورة ريزيدنس،
بطّرام

    9٨ سرير
    

    فندق معرض رشيد 
كرامي الّدولي، طرابلس

2٤٣ سرير
    1٣2 سرير

    تل حياة
٣50 سرير

    ٦٨ سرير
  

    مركز العزيز
    ٤0 سرير

     مركز سانتا ماريا،
عاليه

٧0 سرير

    
     نادي الخيول الرياضي،

المريجة
115 سرير

تم تقييم 2,19٧ موقعًا للحجر الخاص بالمستوى 2 

تم االحتفاظ ب٤٧٦ موقعًا مناسبًا

 مركز عزل

 مركز عزل تابع للبلدّية 

جاهز للعمل

األعمال جارية

مركز مغلق

المواقع الُمشار إليها في الخريطة ُمتاحة لكّل من هم بحاجة للعزل بغّض النظر عن الجنسّية أو الوضع. 

من الالجئين السوريين في لبنان 
يعيشون في تجمعات خيم ومآٍو 

جماعية

يجري العمل على تجهيز ٣ 
مراكز عزل في مناطق مضيفة 

لالجئين

مراكز عزل بلدية مدعومة من 
المفوضية في كل من الشمال 

والجنوب والبقاع وجبل لبنان

مواقع جاهزة لإلستخدام مع 
قدرة استيعاب ٣0٤ سرير

تم إغالق مركزين من أصل 
المراكز الستة المكتملة بسبب 
تغيير وجهة استخدام المباني 

من قبل مالكيها

QR Code ُيرجى مسح هذا رمز
لمشاهدة فيديو عن مراكز العزل في لبنان

٥ ٧ ٣ %22
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توفير العالج وإدارة الحاالتتوفير العالج وإدارة الحاالت

األرقام المتوقعة

التقدم المحرز

تعزيز القدرة االستيعابّية للخط الساخن المخّصص من قبل وزارة الصّحة العامة لكوفيد-19

دعم شبكات المستشفيات

تغطية العالج و الفحوصات

الخطوة ٣

أي توسيع القدرة االستيعابّية وتعزيزها لدى ٦ مستشفيات حكومّية الستقبال وعالج مرضى كوفيد19 وتجّنب 
التنافس على الرعاية. الرعاية يجب أن تكون متاحة لجميع المرضى بغض النظر عن جنسيتهم.

تلّقت المفوضية مخزون من األدوية ألكثر من 22,000 مريض كوفيد-19، فضاًل عن غالبية التجهيزات والمعدات 
الخاصة بالمستشفيات.

ابتداًء من 1 تشرين األول، عمدت المفوضية إلى تسليم الدعم الذي تقّدمه من أجل توفير الموارد البشرية لتشغيل مركز االتصال الوطني التابع لوزارة 
الصحة العامة والمخصص لكوفيد-19 إلى منظمة الصحة العالمية. تواصل المفوضية تقديم الدعم لخدمات االتصاالت الهاتفية.

يواصل الممرضون العشرة المدربون اإلضافيون في العمل كعاملي هاتف، فضاًل عن توفير نظام إحالة يتم من خالله تحويل الالجئين على الفور إلى 
المفوضية من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة. لقد تلقى الخط الساخن منذ بداية تفشي الوباء 91,٤٧٤ مكالمة. 

عبر توسيع وتعزيز قدرات المستشفيات للتمكن من معالجة مرضى كوفيد19 من الالجئين والمجتمعات اللبنانية على حد سواء، وذلك من خالل:

تتكّفل المفوضّية بتغطية 100% من تكاليف الفحوص والعالج للمرضى الالجئين. 

تصميم وبناء وتجهيز وحدات مؤقتة مخصصة لكوفيد19 يتم إلحاقها 
بعدد من المستشفيات المختارة، أو إعادة تأهيل منشآت قائمة غير 

مستخدمة داخل المستشفيات لتخصيصها لمرضى كوفيد19.

تّم إدخال ٧٣ الجئًا مصابًا بكوفيد19 إلى المستشفيات لتلقي العالج في 
إطار برنامج اإلحالة للرعاية الصحية التابع للمفوضية.

توزيع ٨00 سرير إضافي لالستشفاء و120 سرير إضافي لوحدات العناية المركزة و٦ أسّرة إضافية لغسيل الكلى على ٣ مراحل.

استهدفت المرحلة األولى ذات األولوية ٦ مستشفيات حكومية في طرابلس وحلبا وبعلبك ومستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفيات في بعبدا 
وصيدا. ستتضمن المرحلة الثانية تعزيز القدرة االستيعابية في ٤ مستشفيات حكومية )طرابلس، حلبا، بعلبك ومستشفى رفيق الحريري الجامعي(، فضاًل عن 

مستشفى رياق الخاص.

تمت الموافقة على توسيع مستشفى بعبدا الحكومي، فضاًل عن مستشفى رياق الخاص. كما تعمل المفوضية على إضافة ما مجموعه ٦ وحدات غسيل 
كلى لمرضى كوفيد-19 في طرابلس ومستشفى رفيق الحريري الجامعي وفي بعلبك أو أي مستشفى آخر )يؤّكد في موعد الحق( في البقاع. تّم شطب 

مستشفى زحلة الحكومي من الالئحة بعد عملية التفتيش ويجري النظر حاليًا في إيجاد بديل مناسب.

توفير معدات الوقاية الشخصية واللوازم الطبية واألدوية لتمكين 
المستشفيات من إدارة حاالت كوفيد19.

تمت تغطية تكلفة 1٦٤ فحص كوفيد19 في إطار برنامج اإلحالة للرعاية 
الصحية التابع للمفوضية.

120 120 ٨00

أسّرة لالستشفاء
19٧ قيد اإلستخدام
٦0٣ في المستودع

أسّرة لوحدات العناية المركزة
٣٨ قيد اإلستخدام
٦2 في المستودع

20 في قيد التحصيل

أجهزة تنفس
٣٨ قيد اإلستخدام
٦2 في المستودع

20 في قيد التحصيل

اجهزة تنفس محمولة
٨ تم التبرع بها للصليب 

األحمر اللبناني
12 في المستودع

20
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مستشفى بعلبك الحكومي

مستشفى ثاٍن في 
البقاع

)يحدد الحًقا(

مستشفى صيدا 
الحكومي

مستشفى طرابلس الحكومي

مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي

بعبدا

مستشفى د. عبدهللا 
الراسي الحكومي - حلبا

سرير إضافي لوحداتسرير إضافي لالستشفاء العام مستشفيات حكومّية
 العناية المركزة

QR Code ُيرجى مسح هذا الرمز
 لمشاهدة فيديو عن عملية توسعة المستشفيات في لبنان

أسّرة جاهزة لإلستخدام:

 19٧ سرير لالستشفاء

2٥ سرير لوحدات العناية المركزة

الهدف اإلجمالي على ٣ مراحل:

 ٨00 سرير إضافي لالستشفاء

 100 سرير إضافي لوحدات العناية المركزة
   ٦ أسّرة لغسيل الكلى

سرير إضافي لالستشفاء

)ICU( سرير إضافي لوحدات العناية المركزة

جاهز لالستخدام

يصبح جاهزًا بحلول 

٧2٦1٤1

43
4

36
5

6

30
5

36
5

64
10

52 
6
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مخطط توسيع شبكة المستشفياتمخطط توسيع شبكة المستشفيات – المرحلة  – المرحلة ٢٢

مستشفى بعلبك الحكومي

مستشفى رياق 
الخاص

مستشفى طرابلس الحكومي

مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي

مستشفى د. عبدهللا 
الراسي الحكومي - حلبا

سرير إضافي لوحدات سرير إضافي لالستشفاء العام مستشفيات حكومّية
العناية المركزة

سرير إضافي
 لغسيل الكلى

أسّرة جاهزة لإلستخدام:

1٣ سرير لوحدات العناية المركزة
الهدف اإلجمالي على ٣ مراحل:

 ٨00 سرير إضافي لالستشفاء

 100 سرير إضافي لوحدات العناية المركزة
   ٦ أسّرة لغسيل الكلى

سرير إضافي لالستشفاء

)ICU( سرير إضافي لوحدات العناية المركزة

سرير إضافي لغسيل الكلى

جاهز لالستخدام

يصبح جاهزًا بحلول 

٥1٣٤٣1٦
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من الميدانمن الميدان
قصص

المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، فيليبو غراندي، في بيروت

ابتكار: إنشاء أكشاك للمساعدة الذاتية في جميع أنحاء لبنان لتمكين الالجئين من الوصول إلى 
خدمات حيوية

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تتبرع بثمانية أجهزة تنفس محمولة إلى ا
لصليب األحمر اللبناني

الشفاء من كوفيد

مع انتشار جائحة كوفيد-19 وتفاقم األزمة االقتصادية في لبنان، يصعب على الالجئين زيارة مراكزنا 
بسهولة. لهذا السبب، عملنا معهم على إيجاد حّل وتمكينهم من الوصول بشكل أسهل إلى خدماتنا.

كيف؟
كشك الخدمة الذاتية يتيح لهم الوصول إلى عدد من الخدمات من 120 موقعًا مختلفًا في جميع أنحاء 

لبنان.
يمكنهم اآلن التحقق عن بعد من صالحية بطاقاتهم وتحديث البيانات األساسية في ملفاتهم ومسح 

المستندات المهمة.

ُيرجى مسح رمز االستجابة السريعة QR Code لمشاهدة
 فيديو عن أكشاك المساعدة الذاتية

خالل زيارته للبنان في شهر آب الماضي، عاين المفوض السامي لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين، فيليبو غراندي، الدعم الذي تقدمه المفوضية إلى االستجابة 

الوطنية لمواجهة كوفيد-19 في لبنان. وهو قد زار مستشفى طرابلس الحكومي 
حيث قامت المفوضية بتمويل عملية التوسعة من خالل إضافة ٤٣ سريرًا لعالج 

مرضى كوفيد-19. كما زار مركزًا للعزل يحظى بدعم المفوضية في عكار، في لبنان 
الشمالي، تم تجهيزه بالكامل الستقبال األشخاص الذين يفترض بهم عزل أنفسهم 

غير أنهم عاجزون عن القيام بذلك في منازلهم، على اختالف جنسياتهم.
خالل زيارته، قّرر غراندي تخصيص ٣ ماليين دوالر أمريكي إضافية من أجل تعزيز 

استجابة المفوضية لمواجهة كوفيد-19، وذلك باإلضافة إلى المبلغ الذي خصص 
سابقًا والبالغ ٤0 مليون دوالر أمريكي.

سيشمل الدعم المقّدم إلى المستشفيات من أجل عالج مرضى كوفيد-19 توفير ٨00 
سرير إضافي لالستشفاء العادي و100 سرير إضافي لوحدات العناية المركزة، بما في 

ذلك أجهزة للتنفس الصناعي وغيرها من المعدات، فضاًل عن مخزون أدوية.

ُيرجى مسح رمز االستجابة السريعة QR Code لقراءة المزيد حول زيارة المفوض السامي.

كجزء من استجابتنا لمواجهة كوفيد-19، تتبرع المفوضية بثمانية أجهزة تنفس محمولة إلى الصليب األحمر اللبناني، وهم شركاؤنا المقربون ليس فقط في 
مكافحة كوفيد-19، وإنما أيضًا في االستجابة عقب تفجير بيروت المدمر.

خالل زيارته األخيرة إلى لبنان في شهر آب الماضي، زار المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، فيليبو غراندي، المقر الرئيسي للصليب األحمر اللبناني 
في بيروت وأعاد التأكيد على الشراكة الطويلة األمد القائمة بين المنظمتين.

كان من المفترض أن تضع لمياء طفلها عندما ظهرت نتائج اختبار PCR. كانت النتيحة إيجابية. »كنت خائفة من عدم توفر أي أسّرة شاغرة. كنت خائفة من فقدان 
طفلي.« توجهت بعد ذلك إلى مستشفى طرابلس الحكومي حيث تم إدخالها من دون تأخير وأنجبت طفلة جميلة سّمتها آية.

أمضت لمياء أسبوعين في المستشفى لتلقي العالج الالزم لكوفيد-19، وهي وآية اليوم بصحة جيدة.
بفضل التمويل المقّدم من االتحاد األوروبي، توفر المفوضية أسّرة إضافية للمستشفيات، بما في ذلك أسّرة لوحدات العناية المركزة، وذلك لستة مستشفيات 

حكومية في جميع أنحاء البالد. وذلك يسمح لمرضى كوفيد -19 من جميع الجنسيات بالوصول إلى الرعاية الحيوية التي يحتاجون إليها.
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