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(الخامسالتقرير )  في لبنان 91 –مرضى غسيل الكلى المصابون بفيروس كوفيد   

 
1212 أكتوبر 91: التاريخ  
اللجنة الوطنية لصحة الكلى :إعداد  

(مكوك، السيد علي رومانيجهاد . سحر كوبار، د. حسين كرنيب، د. مابيل عون، د. د)  
 

 لمحة عامة عن مرضى غسيل الكلى
:مزمن، وهم موزعون على الشكل التاليالكلى الغسيل ب العالجمريض في لبنان  0044 يتلقى  

 مريضا 267حوالي : بيروت 
 مريضا 0667حوالي : جبل لبنان 
 مريضا 064حوالي : الشمال 
 مريضا 606 حوالي :الجنوب 
 مريض 047حوالي  : البقاع 

 
 في وحدات غسيل الكلى في لبنان SARS-CoV-2 حاالت اإلصابة بـ

 

في  21-صابات بفيروس كوفيدوحدة إ 02وحدة لغسيل الكلى من أصل  12، سّجلت 1212 أكتوبر 21 لغاية

 .مرضى غسيل الكلى لديهاصفوف 

ل على الشك الحاالتوقد توزعت هذه . في لبنانSARS-CoV-2 مريض غسيل كلى بـ 211وثبتت إصابة 

حاالت  7البقاع و في حاالت 4، بيروت حالة في 21حالة في الشمال،  41حالة في جبل لبنان،  91: التالي

 .الجنوب في

 

:خصائص هؤالء المرضى  

 سنة 29.44 ±  21.79: متوسط العمر  

 42.4 % من اإلناث% 19.4ومن الذكور 

 41 %يعانون من مرض السكري 

 

مرضى في وحدة غسيل كلى واحدة  22إلى  1من حاالت اإلصابة هذه سجلت في مجموعات من %  00.4

 (2الشكل )

 

 في وحدات غسيل الكلى 11 –مجموعات الحاالت المصابة بفيروس كوفيد .  1الشكل 
 



 2 

 

 
 

 .تنفسية أعراضومعظهم عانوا من  أعراض ظهرت عليهممن المصابين %  12

 

 11-الدخول إلى الوحدة المخصصة لعالج مرضى كوفيد

 

من إجمالي عدد المصابين إلى الوحدات المخصصة لعالج مرضى % 14مريضا أو  وخمسون ستةدخل 

مستشفى ، مستشفى دار الشفاء وقد استقبل مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مستشفى دار األمل،. 21-كوفيد

 .العدد األكبر من المرضى وسيدة زغرتا طرابلس الحكومي

 

 (.2الجدول رقم ) من اإلناث 0من الذكور و 22: مصابا 211من بين ا مصاب عشر مريضا تسعةتوفي 

 

 بحسب الفئات العمرية للحاالتمعدل الوفيات  .1الجدول رقم 

 معدل الوفيات للحاالت عدد الوفيات العدد اإلجمالي للمرضى الفئة العمرية

 %2 2 9 91إلى  11من 

 %2 2 4 01إلى  03من 

 %11.1 2 9 01إلى  03من 

 %2 2 26 01إلى  03من 

 %16.6 2 36 01إلى  03من 

 %19.4 7 36 01إلى  03من 

 %50 4 10 13فوق الـ

 % 15.3 11 124 المجموع
 


