
 
 
 
 
 
 

 منظمة الصحة العاملية تحذر من فاشية كوليرا فتاكة في لبنان مع تزايد حاالت اإلصابة

  

  ،هي األولى في البالد منذ ثالثة عقود تقريًباتشهد لبنان فاشية كوليرا،  : 2022تشرين األول/أكتوبر  31، بيروت

ولكنها انتشرت  ، 2022تشرين األول/ أكتوبر  6في وقد أبلغت وزارة الصحة العامة منظمة الصحة العاملية بها 

 اآلن في جميع املحافظات. 

حالة مشتبه فيها في   1400، ُسجلت أكثر من 2022تشرين األول/أكتوبر  5ومنذ تأكيد إصابة الحالة األولى في 

 حالة وفاة.   17حالة مؤكدة مختبرًيا و  381مختلف أنحاء البالد، ومنها  

ت مؤكدة  وكانت الفاشية في البداية محصورة في األقضية الشمالية، إال أنها سرعان ما انتشرت، وُسجلت حاال 

ة   .قضاء 26قضاء من أصل  18مختبرًيا في املحافظات الثمانية جميعها و وليريَّ
ُ
ة الك مَّ وتم تحديد ساللة الضَّ

 ، وهو مشابه للنمط املنتشر في سوريا.  O1 El-Tor Ogawaاملنتشرة حالًيا واتضح أنها من النمط املصلي 

 "الكوليرا مرض فتاك، ولكن  وصرح الدكتور عبد الناصر أبو بكر ممثل منظمة الصحة ا
ً
لعاملية في لبنان قائال

يمكن الوقاية منه من خالل اللقاحات وتوفير املياه املأمونة وخدمات الصرف الصحي. وفي حالة اإلصابة به،  

ولكن    يمكن عالجه بسهولة بتعويض السوائل عن طريق الفم أو املضادات الحيوية للحاالت األكثر شدة.

فالبلد يكافح ملواجهة أزمات أخرى، وهذه األزمات يتضاعف أثرها بسبب التدهور   الوضع في لبنان هش،

 السياس ي واالقتصادي املستمر منذ مدة طويلة". 

تتعاون املنظمة مع وزارة الصحة العامة والشركاء اآلخرين في مجال الصحة للتغلب على فاشية الكوليرا التي  و 

ركاؤها في مجال العمل اإلنساني الدعم إلى وزارة الصحة العامة  تتطور يوًما بعد يوم. وقد قدمت املنظمة وش

ب للكوليرا واالستجابة لها تحدد الخطوط العريضة لتدخالت املواجهة املطلوبة   إلعداد خطة وطنية للتأهُّ

د والتقص ي النشط للحاالت في املناطق التي ترتفع بها معدالت اإلصابة.   األكثر إلحاًحا، مع التوسع في الترصُّ



 
 
 
 
 
 

ونظًرا للنقص في عدد العاملين الصحيين واإلمدادات الطبية في البالد، قدمت املنظمة الكواشف املختبرية  

مستشفى   12ومجموعات العالج واختبارات التشخيص السريعة إلى املختبرين املرجعيين وثالثة سجون و

حتياجات املفاجئة في املستشفيات  مخصص لعالج الكوليرا، كما أرسلت فريًقا من التمريض واألطباء لتلبية اال 

ا االنتهاء من ترتيبات شراء إمدادات إضافية ملواجهة الكوليرا وتجهيزها  في املناطق األكثر تضرًرا. ويجري أيضً 

 مقدًما.  

  

ممارسات سليمة للتدبير العالجي السريري والوقاية من العدوى   تطبيقوتعمل املنظمة على ضمان 

ومكافحتها، وبروتوكوالت اختبار الكوليرا إلحالة الحاالت وتوجيهها إلى املستوى املطلوب من الرعاية. وقد  

دعمت املنظمة، على مدى األسابيع القليلة املاضية، سلسلة من جلسات التدريبية على املستوى املركزي  

الوحدات لتحسين أساليب الكشف املبكر عن الحاالت املشتبه في إصابتها واإلبالغ عنها، وممارسات   ومستوى 

التدبير العالجي السريري، وزيادة الوعي بين الجمهور والعاملين الصحيين في الخطوط األمامية بشأن الوقاية  

 من الكوليرا ومكافحتها. 

  

وليرا، تدعم منظمة الصحة العاملية وزارة الصحة العامة لتوفير  وعلى الرغم من النقص العاملي في لقاحات الك

عطى األولوية في الحصول عليها ألكثر الفئات عرضة للخطر، ومنهم   600
ُ
ألف جرعة من لقاحات الكوليرا ت

بذل جهود إضافية  
ُ
العاملون في الخطوط األمامية والسجناء والالجئون واملجتمعات املستضيفة لهم. كما ت

  تمرار اإلمدادات من الجرعات نظًرا لالنتشار السريع للفاشية.لضمان اس

  

ومما يزيد من تعرض اللبنانيين للخطر الظروف االقتصادية التي تلقي بظاللها منذ مدة طويلة وقلة توفر  

املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي السليمة في جميع أنحاء البلد. كما اجتمعت عوامل أخرى، هي هجرة  

ين في مجال الرعاية الصحية وانقطاع سالسل اإلمداد وعدم القدرة على تحمل تكاليف حلول الطاقة  العامل

ا شديًدا  
ً
البديلة، لتضعف قدرة املستشفيات ومرافق الرعاية الصحية األولية على مواجهة األزمة إضعاف

 وذلك في وقت أصبحت فيه مهددة اآلن بتصاعد الفاشية وتزايد عبء الحاالت.  



 
 
 
 
 
 

  

كد الدكتور عبد الناصر أبو بكر إنه "ما تزال هناك فرصة للحد من انتشار الفاشية وتأثيرها من خالل  ويؤ 

تكثيف تدخالت التصدي لها، ومن ذلك تحسين جودة املياه وخدمات الصرف الصحي. كما نحتاج أيًضا إلى  

ل طريقة للوقاية من  زيادة الوعي بسبل الوقاية من الكوليرا حتى نخفف الضغط على املستشفيات. وأفض 

فاشية الكوليرا هي ضمان توفر املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي املناسبة للمواطنين والتزامهم بعادات  

النظافة الشخصية السليمة. وعلى األمد البعيد، نحتاج إلى التوسع في إتاحة اللقاحات على الصعيد العاملي  

  كوليرا في جميع أنحاء العالم ووقفها".ضمن استراتيجية شاملة للوقاية من فاشيات ال
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