
 
 

 
 

)الثامنالتقریر (  في لبنان ۱۹ –مرضى غسیل الكلى المصابون بفیروس كوفید   
 

۲۰۲۰ نوفمبر ۲: التاریخ  
اللجنة الوطنیة لصحة الكلى :إعداد  

)مكوك، السید علي رومانيجھاد . سحر كوبار، د. حسین كرنیب، د. مابیل عون، د. د(  
 

 لمحة عامة عن مرضى غسیل الكلى
:مزمن، وھم موزعون على الشكل التاليالكلى الغسیل ب العالجفي لبنان  امریضً  ٤۲۷۰ حوالي یتلقى  
 مریضا ۷٦۰حوالي : بیروت •
 مریضا ۱٥۳۰حوالي : جبل لبنان •
 مریضا ۹٦۰حوالي : الشمال •
 مرضى ٦۱۰ حوالي :الجنوب •
 مرضى ٤۱۰حوالي  : البقاع •

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

 
في  ۱۹-صابات بفیروس كوفیدوحدة إ ۸۰وحدة لغسیل الكلى من أصل  ٥۰، سّجلت ۲۰۲۰ أكتوبر ۲٦ لغایة

 .مرضى غسیل الكلى لدیھاصفوف 
ل على الشك الحاالتوقد توزعت ھذه . في لبنانSARS-CoV-2 مریض غسیل كلى بـ ۱۹۸وثبتت إصابة 

حاالت ۱۷البقاع و في حاالت ۱۰، بیروت حالة في ٤۱حالة في الشمال،  ۷۷حالة في جبل لبنان،  ٥۳: التالي
 .الجنوب في

 
:خصائص ھؤالء المرضى  

  سنة ۱۳٫۹۳ ±  ٦۱٫۸٤: متوسط العمر •
 من اإلناث% ٤۱٫٤ومن الذكور % ٥۸٫٦ •
 یعانون من مرض السكري% ٥۲ •

 
 )۱الشكل ( .۲۰۲۰عدد الحاالت المسّجلة شھریًّا بشكل تدریجي مند شھر تموز  ازداد
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 عدد الحاالت الجدیدة المسجلة شھریًّا.  ۱الشكل 
 
 

 
 
 

 .وحّمى تنفسیة أعراضومعظھم عانوا من  أعراض ظھرت علیھممن المصابین %  ۸۹٫٤
 

 ۱۹-الدخول إلى الوحدة المخصصة لعالج مرضى كوفید
 

-كوفیدمن إجمالي عدد المصابین إلى الوحدات المخصصة لعالج مرضى % ٤٥٫٥مریضا أو  تسعوندخل 
، وسیدة زغرتا، ومستشفى مستشفى طرابلس الحكوميبل مستشفى رفیق الحریري الجامعي ووقد استق. ۱۹

 .العدد األكبر من المرضى المقاصد
 

 ).۱الجدول رقم ( من اإلناث ۱۷ومن الذكور  ۱۸: مصابا ۱۹۸من بین ا مصاب مریضا خمسة وثالثونتوفي 
 

 بحسب الفئات العمریة للحاالتمعدل الوفیات  .۱الجدول رقم 
 معدل الوفیات للحاالت عدد الوفیات العدد اإلجمالي للمرضى الفئة العمریة

 %۰٫۰۰ ۰ ٦ ۲۹إلى  ۱۸من 
 %۹٫۲۳ ٦ ٦٥ ٥۹إلى  ۳۰من 
 %۲۰٫۰۰ ۱۲ ٦۰ ٦۹إلى  ٦۰من 
 %۱۸٫٥۱ ۱۰ ٥٤ ۷۹إلى  ۷۰من 

 %٥۳٫۸٤ ۷ ۱۳ ۸۰فوق الـ
 %۱۷٫۷ ۳٥ ۱۹۸ المجموع
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