مرضى غسيل الكلى المصابون بفيروس كوفيد –  19في لبنان (التقرير الحادي عشر)
التاريخ 30 :نوفمبر 2020
إعداد :اللجنة الوطنية لصحة الكلى
(د .مابيل عون ،د .حسين كرنيب ،د .سحر كوبار ،د .جهاد مكوك ،السيد علي روماني)
لمحة عامة عن مرضى غسيل الكلى
يتلقى حوالي  4270مريضا في لبنان العالج بغسيل الكلى المزمن ،وهم موزعون على الشكل التالي:
 بيروت :حوالي  760مريضا
 جبل لبنان :حوالي  1530مريضا
 الشمال :حوالي  960مريضا
 الجنوب :حوالي  610مرضى
 البقاع :حوالي  410مرضى
حاالت اإلصابة بـ SARS-CoV-2في وحدات غسيل الكلى في لبنان
لغاية  30نوفمبر  ،2020سجّلت  55وحدة لغسيل الكلى من أصل  80وحدة إصابات بفيروس كوفيد 19-في
صفوف مرضى غسيل الكلى لديها.
وثبتت إصابة  300مريض غسيل كلى بـ SARS-CoV-2في لبنان .وقد توزعت هذه الحاالت على الشكل
التالي 97 :حالة في جبل لبنان 97 ،حالة في الشمال 47 ،حالة في بيروت 32 ،حالة في البقاع و 27حالة في
الجنوب(.الشكل )1
خصائص هؤالء المرضى:
 متوسط العمر14.62 ± 61.14 :سنة
 %54 من الذكور و %46من اإلناث
 %48.7 يعانون من مرض السكري
الشكل  . 1توزع الحاالت شهريا بحسب المحافظات
(عدد حاالت مرضى غسيل الكلى الماصبين بفيروس كوفيد19-
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 % 90.3من المصابين ظهرت عليهم أعراض ومعظهم عانوا من أعراض تنفسية وح ّمى.
الدخول إلى الوحدة المخصصة لعالج مرضى كوفيد19-
دخل  128مريضا ( )%42.8إلى الوحدات المخصصة لعالج مرضى كوفيد 19-في  32مستشفى .وقد
استقبل مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى طرابلس الحكومي ،وسيدة زغرتا ،العدد األكبر من
المرضى.
توفي سبعة وخمسون مريضا مصابا من بين  300مصاب 33 :من الذكور و 24من اإلناث (الجدول رقم .)1
الجدول رقم  .1معدل الوفيات للحاالت بحسب الفئات العمرية
عدد الوفيات
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