
من معطيات ترصد  

2019المستجد الكورونافيروس 



تعريف المصطلحات

ظهور حاالت تعدى المتوقع الفاشية

ظهور فاشية على الصعيد العالميالجائحة

ى الطارئة الصحية عل

مرض يجتاح القارات ويتطلب تعاون دوليالصعيد العالمي

وفياتوالالمراضةتأخير انتشار الفيروس وخفض خفض العبء

وقف انتشار الفيروساالحتواء



في العالم



االحتواء او خفض العبء

:  االحتواء العالمي•

يكون عند المصدر حيث ظهر الفيروس المستجد–

يهدف الى وقف انتشار الفيروس في العالم–

في حال عدم القدرة على االحتواء العالمي•

االحتواء المحلي في بداية ظهور الحاالت –

اجراءات خفض العبء لتأخير الفاشية –



ماذا يهدف تأخير االنتشار المحلي؟

Daily

Cases

#1

#2

#3

Days since First Case

Pandemic outbreak:
No intervention

Pandemic outbreak:
With intervention

تأخير الفاشية 1.

خفض العبء على القطاع الصحي للسماح له باستيعاب الحاالت المرضية الحرجة2.

والوفياتالمراضةخفض 3.



من الصين الى العالم: 19كوفيد



في لبنان



دمراحل االستعداد لمواجهة فيروس مستج: الخطة الوطنية
Phase Infection

Animal cases Human cases
A1 Novel virus in the world -
A2 Novel virus in the region -
A3 Novel virus in Lebanon: outbreak -
A4 Novel virus in Lebanon: endemic -
B1 Novel Virus in the world: outbreak (sporadic / clusters)

B2 Novel virus in the region: outbreak (sporadic / clusters)

B3 Novel virus in Lebanon: outbreak (sporadic / clusters)

C1 Novel virus in the world: community transmission

C2 Novel virus in the region: community transmission

C3 Novel virus in Lebanon: community transmission -
mild impact

C4 Novel virus in Lebanon: community transmission -
severe impact

D Recovery



المحلي االحتواء

لفيروس مستجد

الكشف عن الحاالت 

تثبيتها +  

العزل + 

تحديد المخالطين 

حجر صحي منزلي + 

متابعة+ 

دمراحل االستعداد لمواجهة فيروس مستج: الخطة الوطنية



عدوى تنفسية حادة 

استعدت دخول 

المستشفى

التهابات 

يدة تنفسية شد

غير معروف 
بالعامل المسب

نعم

احتكاك مع 

مصاب بعدوى

الفيروس 

التاجي 
المستجد

مقيم/ قادم من 

في بلد سجل

فيه انتشار 
محلي

كال

2019حالة مشتبهة بالعدوى بالفيروس التاجي المستجد 

نعمنعم نعم

42تعميم رقم 

تعريف الحالة المشتبهة (2020)



من الحالة المشتبهة الى الحالة المثبتة

التشخيص المخبري

مختبرات مستشفى رفيق الحريري الجامعي

المختبرات الجامعية

:الكشف عن الحاالت المشتبهة عبر

مراقبة نقاط العبور•

االبالغ من القطاع الصحي•

المستجدللكوروناالخط الساخن •

متابعة القادمين من البلدان المصابة •

المثبتة تحديد ومتابعة المخالطين للحاالت •

حالة مستبعدة حالة مثبتة



الحاالت المثبتة

2019توزيع حاالت المثبتة للعدوى بفيروس التاجي المستجد 

2020اذار 11شباط لغاية 21حسب تاريخ التشخيص، لبنان، من 

(حالة66)لحالت المثبتة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي والمختبرات الجامعية 



الحاالت المثبتة

2019توزيع حاالت المثبتة للعدوى بفيروس التاجي المستجد 

2020اذار 11شباط لغاية 21حسب مصدر العدوى، لبنان، من 

(حالة56)لحالت المثبتة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي 



الحاالت المثبتة

2019توزيع حاالت المثبتة للعدوى بفيروس التاجي المستجد 

2020اذار 11شباط لغاية 21حسب الجنس، لبنان، من 

(حالة56)لحالت المثبتة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي 



الحاالت المثبتة

2019توزيع حاالت المثبتة للعدوى بفيروس التاجي المستجد 

2020اذار 11شباط لغاية 21حسب الفئات العمرية، لبنان، من 

(حالة56)لحالت المثبتة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي 



الخط الساخن

1214خط 

99 26 59 76خط 



99 26 59 76خط 

بتة، خط وضع للمواطنين منذ تاريخ االبالغ عن اول حالة مث•

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

ينالكشف عن الحاالت عبر االبالغ الذاتي للمواطن: الهدف•



99 26 59 76خط 

:فريق العمل الحالي•

برنامج الترصد الوبائي–

طالب الطب –

نقابة الممرضات والممرضين –

مستشفى رفيق الحريري الجامعي–

منهجية العمل عند االتصال•

جمع معلومات عن التعرض والعوارض المرضية–

توثيق االتصال استمارة يتم مكننتها في قاعدة بيانات–



99 26 59 76خط 

العوارض التعرض
تحويل الى 

الطوارئ

ال عوارض التعرض
الحجر الصحي 

المنزلي

العوارض ال تحويلال تعرض

ال عوارض ال تحويلال تعرض



اتصال موثق1488: ( بعد الظهر3لغاية )اذار 11شباط لغاية 22من •

99 26 59 76خط 

توزيع االتصاالت الموثقة حسب االيام



:( بعد الظهر3لغاية )اذار 11شباط لغاية 22من •

99 26 59 76خط 

توزيع حسب التحويل الى الطوارئتوزيع حسب سبب االتصال

%(9)تحويل 127



الخالصة



كيفية الحد من انتشار الفيروس

دور للمواطن + دور للدولة = الحد من انتشار للفيروس •

رفع الوعي واتباع السلوك والمسؤولية الفردية •
غسل اليدين المتكرر–

اتباع أداب السعال والعطس–

تفادي االقتراب من المرضى –

الحجر المنزلي: في حال التعرض–

العزل : في حال المرض–

عدم االنجرار في الشائعات اليومية•

متابعة المستجدات الموثقة عبر موقع وزارة الصحة العامة •

www.moph.gov.lb

http://www.moph.gov.lb/


شكرا•

www.moph.gov.lb



شكرا•

www.moph.gov.lb



شكرا•


