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 4 مراكز �جراء اختبار 

«كوفيد – 19» 
91 مريضا تلقوا العالج بالبالزما...
 حمد الطبية تستخدم خيارات 
عالجية متطورة لرعاية مرضى 

فيروس (كوفيد- 19)

9
 بطاقة استيعابية «504» أِسرَّة 

 افتتاح مستشفى لبصير 
الميداني 

 خطط استباقية وضعتها وزارة الصحة لعالجهم.. د. هنادي الحمد: 

 شفاء كبار السن من «كورونا».. يتوالى 
أكدت وزارة الصحة العامة 

تعمل ومؤسسات  أنها 
القطاع الصحي على 

تقديم أفضل رعاية 
السن،  لكبار  ممكنة 

وتشدد على إجراءات 
حمايتهم من ا�صابة 

بعدوى فيروس كورونا 
(كوفيد - 19)، وتلبية 

الطبية  احتياجاتهم 
والنفسية.

الدوحة – صحتك ثروتك

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية 
ا
ولية عن تفعيل مجموعة من 

خدمات الرعاية الصحية «عن 
بعد» من خالل االعتماد على 
الحلول الرقمية، ومنها إصدار 

الشهادات الطبية عبر ا�نترنت.
وتتيــح هــذه الخدمــة الجديدة 

للمرضــى طلــب شــهادة طبية 
عبــر ا�نترنــت، حيــث يتم إصدار 
الشــهادة عبر موقع مؤسســة 

الرعايــة الصحيــة ا�ولية، 
ويمكــن للمريــض بعــد ذلك 

تحميــل الشــهادة الطبيــة بعد 
إدخــال رقــم البطاقــة الصحية 
مــن خــالل الرابــط المتاح على 

موقع المؤسســة.

تتيح للمرضى طلب شهادة طبية عبر ا�نترنت..

 «الرعاية ا
ولية» تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بعد 

خالل مشاركتها في أعمال جمعية الصحة العالمية.. وزيرة الصحة العامة:

«5 %» من حاالت (كوفيد- 19) تتطلب الرعاية في المستشفى
شاركت دولة قطر في أعمال جمعية الصحة 

العالمية التي افتتحت عن بعد من خالل نظام 
االتصال المرئي يوم 18 مايو الجاري. ومثل دولة 
قطر في أعمال الجمعية سعادة الدكتورة حنان 
محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، حيث قدمت 

تقريرا حول آخر مستجدات وضع جائحة كورونا 
(كوفيد- 19) في دولة قطر.

وأوضحت سعادتها أسباب تسجيل أعداد كبيرة من 
الحاالت المصابة بالفيروس في دولة قطر، حيث 

يرجع ذلك وإلى حد كبير إلى سياسة الفحص 
والمراقبة المكثفة التي تنتهجها الدولة والتي 

سمحت باكتشاف عدد كبير من الحاالت ا�يجابية. 
وفي المقابل شهدت قطر عددا قليال جدا من 

الوفيات بين المرضى المصابين بكوفيد- 19، كما 
أن 94 بالمئة من الحاالت في قطر تظهر عليها 

أعراض خفيفة أو ال تظهر عليها أعراض على 

ا�طالق، وأن 5 بالمئة تتطلب دخول المستشفى 
و1 بالمئة فقط تدخل إلى وحدات العناية المركزة.

* تفاصيل ص2 *

 طاقته االستيعابية «200» سرير وملحق به بنايتان لحاالت «كورونا» 

 افتتاح مستشفى ميداني بـ «الصناعية» 
الدوحة – صحتك ثروتك

 افتتحت وزارة الصحة العامة مؤخرا مستشفى 
ميدانيا في المنطقة الصناعية بطاقة 

استيعابية قدرها «200» سرير مع احتماالت 
زيادة عدد ا
سرّة مستقبال، وتقدم خدمات 

الطوارئ والعيادات الخارجية مع قسم خاص 
للحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت الدكتورة هنادي 
الحمد، قائد أولوية شيخوخة 

صحية في االستراتيجية الوطنية 
للصحة بوزارة الصحة العامة، 

والمدير الطبي لمركز قطر 
�عادة التأهيل ومستشفى 

الرميلة بمؤسسة حمد الطبية 
أن «هذه الفترة الصعبة تمثل 

تحديا مضاعفا لكبار السن، حيث 
يحتاجون لخدمات صحية عديدة، 

وفي نفس الوقت نعمل على 
قلة تعرضهم لآلخرين وعدم 

الخروج من المنزل لغير الضرورة 
القصوى»، مطالبة المجتمع 

بالتعاون الوثيق في هذا الصدد 
من خالل اتباع التباعد الجسدي 

والتواصل المستمر مع الخدمات 
المختلفة المخصصة لكبار 

السن عند الحاجة.
وأشارت الدكتورة هنادي الحمد 

إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا 
(كوفيد - 19) أعدت الوزارة 
الخطط االستباقية الالزمة 

الستقبال العائدين من الخارج 
من كبار السن الذين كان عدد 

كبير منهم يتلقون العالج 
في الخارج، إذ تم تحديد الحجر 

الصحي المناسب لهم بناء 
على احتياجاتهم الصحية، حيث 

احتاج عدد منهم إلى دخول 
المستشفى الستكمال العالج 

في وحدات الحجر الصحي 
تحت رعاية فريق طبي متكامل 

يعمل على استمرار خطة 
عالج المريض، أما البقية ممن 

حالتهم مستقرة ويمكنهم 
االعتماد على أنفسهم فتتم 

رعايتهم في أماكن الحجر 
الصحي ا�خرى المخصصة لكبار 

السن بالفنادق.
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خالل مشاركتها في أعمال جمعية الصحة العالمية.. وزيرة الصحة العامة:

قطر تواجه (كوفيد- 19) من خالل نهج يجمع كافة مكونات الحكومة والمجتمع

تصميم وإخراج

رائد طعيمات - سامر سوافطة

الدوحة - قنا

شاركت دولة قطر في أعمال جمعية 
الصحة العالمية الثالثة والسبعين 

لمنظمة الصحة العالمية التي افتتحت 
يوم 18 مايو الجاري.

ومثل دولة قطر في أعمال الجمعية التي 
عقدت عن بعد من خالل نظام االتصال 

المرئي سعادة الدكتورة حنان محمد 
الكواري وزيرة الصحة العامة، حيث قدمت 

تقريرا حول آخر مستجدات وضع جائحة 
كورونا (كوفيد- 19) في دولة قطر.

وافتتح الدكتور تيدروس أدهانوم 
غيبرييسوس المدير العام لمنظمة 

الصحة العالمية أعمال جمعية الصحة 
العالمية، حيث تمت مناقشة الجهود 

العالمية لمواجهة كوفيد- 19.
واستعرضت سعادة الدكتورة حنان 
محمد الكواري في كلمتها الكيفية 

التي عملت بها دولة قطر على مواجهة 
جائحة كوفيد- 19 من خالل نهج قائم 

على العمل بين كافة مكونات الحكومة 
والمجتمع، كما سلطت الضوء على 
ا�جراءات التي تم اتخاذها في جميع 
القطاعات لحماية أفراد المجتمع من 

الفيروس.
وأوضحت سعادتها في االجتماع أسباب 

تسجيل أعداد كبيرة من الحاالت المصابة 
بالفيروس في دولة قطر، حيث يرجع 

ذلك وإلى حد كبير إلى سياسة الفحص 
والمراقبة المكثفة التي تنتهجها الدولة 
والتي سمحت باكتشاف عدد كبير من 

الحاالت ا�يجابية.
وفي المقابل شهدت قطر عددا قليال 

جدا من الوفيات بين المرضى المصابين 
بكوفيد- 19، كما أن 94 بالمئة من 
الحاالت في قطر تظهر عليها أعراض 
خفيفة أو ال تظهر عليها أعراض على 
ا�طالق، وأن 5 بالمئة تتطلب دخول 

المستشفى و1 بالمئة فقط تدخل إلى 
وحدات العناية المركزة.

وتشمل العوامل التي تساهم في 

انخفاض معدل الوفيات ارتفاع نسبة 
السكان الشباب في قطر، وبرنامج الرقابة 

والفحص االستباقي، ونظام الرعاية 
الصحية الفعال والكفؤ الذي يقوم 

بتشخيص ومعالجة المرضى في وقت 
مبكر للحد من المضاعفات المصاحبة 

للمرض.
وقالت سعادة الدكتورة حنان الكواري 

«على الرغم من تركيزنا على كوفيد- 19 
، إال أنه لم يتم تجاهل المرضى الذين 

يعانون من حاالت أخرى، حيث قام قطاع 
الرعاية الصحية، وبسرعة، بتحويل طريقة 
تقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث بات 
هنالك مجموعة من الخدمات االفتراضية 
التي يتم توفيرها للمرضى من منازلهم 

بصورة تضمن راحتهم وسالمتهم».
من جهة أخرى، تحدثت سعادة وزيرة 

الصحة عن المساعدات التي قدمتها 
دولة قطر للعديد من الدول في ظل 

هذه الجائحة انطالقا من دورها االنساني 
الدولي وذلك بتوجيهات من حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد المفدى.

وقالت «لقد وجه حضرة صاحب السمو 
أمير البالد المفدى تعليمات إلى جميع 

الجهات والمؤسسات المعنية في قطر 
لتقديم كل الدعم العالمي الممكن 

لÌشخاص والبلدان المتضررة من جائحة 
كوفيد- 19».

وأضافت أنه نتيجة لذلك قامت الخطوط 
الجوية القطرية بنقل حوالي مليون 

شخص من دول عدة إلى بلدانهم ا�م 
با�ضافة إلى إعادة آالف المسافرين الذين 
تقطعت بهم السبل جراء وقف الرحالت 
الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا عبر 

رحالت جوية مستأجرة.
وأشارت الى أن صندوق قطر للتنمية قدم 

مساعدات طبية إلى أكثر من 20 دولة 
حتى اÏن (يوم 18 مايو 2020) .
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تتيح للمرضى طلب شهادة طبية عبر ا�نترنت..

 «الرعاية ا
ولية» تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بعد 
الدوحة - قنا

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية ا
ولية 
عن تفعيل مجموعة من خدمات الرعاية 

الصحية «عن بعد» من خالل االعتماد على 
الحلول الرقمية، ومنها إصدار الشهادات 

الطبية عبر ا�نترنت.
وتتيــح هــذه الخدمــة الجديــدة للمرضى 

طلــب شــهادة طبيــة عبــر ا�نترنــت، حيث 
يتــم إصــدار الشــهادة عبر موقع مؤسســة 

الرعايــة الصحيــة ا�وليــة، ويمكن 
للمريــض بعــد ذلــك تحميل الشــهادة 

الطبيــة بعــد إدخــال رقــم البطاقــة الصحية 
مــن خــالل الرابــط المتــاح على موقع 

المؤسسة.
وأوضحــت المؤسســة أن هــذه الخدمة 
متاحــة لجميــع المراجعيــن المســجلين 

فــي المراكــز الصحيــة التابعــة للمؤسســة، 
حيــث أطلقــت الخدمــة للموظفيــن 

والموظفــات الذيــن يحتاجــون إلــى إثبات 
أن لديهــم مرضــا مزمنــا أو للموظفــات 

الحوامــل حتــى يتــم إرســالها إلى 
جهــة العمــل فــي ظل انتشــار فيروس 

كورونــا (كوفيــد  19).. مؤكــدة أن تعزيــز 
الوصــول عــن بعــد إلى خدمــات الرعاية 
الصحيــة فــي ظــل أزمــة فيروس كورونا 

(كوفيــد 19) العالميــة سيســاعد فــي 
الحــد مــن االنتشــار الســريع لهذا الوباء.

وتواصــل مؤسســة الرعايــة بالتعــاون مع 
الجهــات المعنيــة الرئيســية تقديــم رعايــة 
طبيــة عاليــة الجــودة للجميــع وذلــك في 

المواعيــد المحــددة وعلــى نحــو دقيق. 
العمــل فــي ظــل انتشــار فيروس كورونا 

(كوفيــد 19).. مؤكــدة أن تعزيــز الوصــول 

عــن بعــد إلــى خدمات الرعايــة الصحية 
فــي ظــل أزمــة فيروس كورونــا (كوفيد 
19) العالميــة سيســاعد فــي الحــد من 

االنتشــار الســريع لهذا الوباء.

وتواصــل مؤسســة الرعايــة بالتعــاون مع 
الجهــات المعنيــة الرئيســية تقديــم رعايــة 
طبيــة عاليــة الجــودة للجميــع وذلــك في 

المواعيــد المحــددة وعلــى نحــو دقيق.

 4 مراكز �جراء اختبار «كوفيد – 19» 
Íكتب – حسام وهب ا

أعلنــت وزارة الصحة تخصيص أربعة مراكز 
صحية تابعة لمؤسســة الرعاية ا
ولية 
وذلك �جراء فحوصات فيروس كورونا 

المستجد «كوفيد – 19».

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها 
الرسمي بموقع تويتر انه واستجابة لتفشي 

مرض كوفيد–19، قامت مؤسسة الرعاية 
الصحية ا�ولية بتخصيص أربعة مراكز صحية 

لفحص واختبار وحجز الحاالت المشتبه في 
إصابتها بفيروس كورونا كوفيد–19 التابعة 

للمؤسسة وهي:
مركز معيذر

وروضة الخيل
وأم صالل

وغرافة الريان
وأضافت وزارة الصحة أنه التزاما من مؤسسة 

الرعاية الصحية ا�ولية بالحد من ا�مراض 
قامت المؤسسة حتى اÏن باختبار أكثر 

من 14500 مريض، كما يجري توسيع 
نطاق االختبار لحماية الفئات ا�كثر ضعفا، 

ويمكن للمراجعين اÏن زيارة أحد المراكز 
الصحية المخصصة للفحص واالختبار والحجز 

لـ«كوفيد – 19» بدون موعد مسبق حتى يتم 
إجراء المسح في حال ظهرت عليهم أعراض 

كورونا.
وحرصت الوزارة على نشر التعميم باللغة 

ا�نجليزية أيضا حتى تصل المعلومة لمن ال 
يجيد اللغة العربية من المقيمين.  
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للمزيد من المعلومات حول مرض
فيروس كورونا 2019 (كوفيد-١٩)

يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على
www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000

الزم بيتك لسالمتك وسالمة من تحب

المزمنة  ا�مراض  وذوي  المسنين،  تعرض  خطر  من  االجتماعية  التجمعات  تزيد 
وذوي المناعة المنخفضة ، لمضاعفات صحية حادة إذا تعرضوا لكوفيد-١٩.

ا�خرى  االتصال  وسائل  أو  الهاتف  استخدام  طريق  عن  ا�خرين  مع  تواصل 
ووسائل التواصل االجتماعي.

الزيارات
العزاءالعائلية

تجمعات
ا�صدقاء المجالس  

تجنب جميع أنواع
 التجمعات 
االجتماعية 

قم بواجبك تجاه نفسك، وعائلتك، ومجتمعك

أنه  حيث  المصافحة)  (مثل  المباشر  االتصال  فرص  من  يقلل  التجمعات  تجنب 
السبب الرئيسي في نقل العدوى

التجمعات تزيد من فرص تعرضك ل³صابة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-١٩) أو 
نقله لغيرك 

لماذا ننصح بتجنب الزيارات والتجمعات االجتماعية؟

كيف لك أن تتواصل مع ا�خرين في هذه الفترة؟

 لحماية نفسك وا�خرين من مرض
فيروس كورونا ٢٠١٩ (كوفيد-١٩)
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 خطط استباقية وضعتها وزارة الصحة لعالجهم.. د. هنادي الحمد: 

 شفاء كبار السن من «كورونا».. يتوالى 

وأوضحــت الدكتــورة هنــادي الحمد، قائد 
أولويــة شــيخوخة صحيــة في االســتراتيجية 

الوطنيــة للصحــة بــوزارة الصحــة العامة، 
والمديــر الطبــي لمركــز قطر �عــادة التأهيل 

ومستشــفى الرميلــة بمؤسســة حمد 
الطبيــة أن «هــذه الفتــرة الصعبــة تمثل 

تحديــا مضاعفــا لكبــار الســن، حيــث يحتاجون 
لخدمــات صحيــة عديــدة، وفــي نفس الوقت 
نعمــل علــى قلــة تعرضهــم لآلخرين وعدم 

الخــروج مــن المنــزل لغيــر الضرورة القصوى»، 
مطالبــة المجتمــع بالتعــاون الوثيــق في 

هــذا الصــدد مــن خالل اتباع التباعد الجســدي 
والتواصــل المســتمر مــع الخدمــات المختلفة 

المخصصــة لكبــار الســن عنــد الحاجة.
وأشــارت الدكتــورة هنــادي الحمــد إلى أنه منذ 

بدايــة جائحــة كورونــا (كوفيــد - 19) أعدت 
الــوزارة الخطــط االســتباقية الالزمة الســتقبال 
العائديــن مــن الخــارج من كبار الســن الذين 

كان عــدد كبيــر منهــم يتلقــون العــالج في 
الخــارج، إذ تــم تحديــد الحجــر الصحي المناســب 

لهــم بنــاء علــى احتياجاتهــم الصحيــة، حيث 
احتــاج عــدد منهــم إلى دخول المستشــفى 

الســتكمال العــالج فــي وحــدات الحجر الصحي 
تحــت رعايــة فريــق طبــي متكامــل يعمل على 
اســتمرار خطــة عــالج المريــض، أمــا البقية ممن 

حالتهــم مســتقرة ويمكنهــم االعتمــاد على 
أنفســهم فتتــم رعايتهــم فــي أماكن الحجر 

الصحــي ا�خــرى المخصصة لكبار الســن 
بالفنادق.

وأشــارت إلــى أن فريقــا طبيا متكامال يشــرف 
علــى خطــة العــالج، ويشــمل طبيبــا متخصصا 

وأخصائــي عــالج طبيعــي وأخصائي عالج 
وظائفــي وأخصائــي تغذيــة وصيدليا 

إكلينيكيــا، إضافــة إلــى فريــق التمريــض، كما 
تــم توفيــر خدمات الغســيل الكلــوي للمرضى 

المحتاجيــن لهــذه الخدمات.
وأضافــت: يتــم كذلك االهتمــام بالحالة 

النفســية للمريــض وأســرته فــي ظل الظروف 
الحاليــة، حيــث يعمــل الفريــق المعالــج بقيادة 
منســقي الحــاالت علــى التواصــل الدائم مع 

أســر المرضــى وطمأنتهــم، كما يتواصل 

المرضــى مــع ذويهم لتفادي ا�حســاس 
بالوحــدة خــالل فتــرة الحجر الصحي.

وأوضحــت أنــه فــي نهايــة فتــرة الحجر الصحي 
يتــم عمــل تقييــم شــامل للمريــض من كبار 

الســن لتحديــد المــكان ا�مثل الســتكمال 
خطــة العالج.

وعــن كبــار الســن الذيــن تعرضوا لÐصابة 
بمــرض (كوفيــد - 19) بشــكل عــام أوضحت 

أنــه تــم توفيــر الرعايــة الصحيــة الالزمة لهم 
فــي مستشــفيات مؤسســة حمــد الطبية 

ويتماثلــون للشــفاء تباعــا، مشــيرة إلى أن 
التقــدم بالعمــر ليــس المعيــار الوحيــد لÐصابة 

بالمضاعفــات المرضيــة الشــديدة لمرض 
(كوفيــد - 19)، ولكــن يدخــل كذلــك حالة 

كبيــر الســن الصحيــة ومــا إذا كان يعانــي من 
أمــراض مزمنــة مصاحبة.

وأكــدت بالقــول: نحــن نولــي رعاية قصوى 
االحتياطات  لكبــار الســن ونتخــذ العديد مــن

لحمايتهــم، وأشــارت الدكتــورة هنــادي الحمد 
إلــى عــدد مــن الحاالت المبشــرة، فقد تعافت 

مــن (كوفيــد - 19) إحــدى ا�مهــات تبلغ من 
العمــر 85 عامــا، كمــا يتوالــى شــفاء المرضى 

اÏخريــن تباعا.
وأوضحــت الدكتــورة هنــادي الحمــد أنه منذ 

بدايــة جائحــة (كوفيــد - 19) كان كبــار الســن 
محــل اهتمــام القطــاع الصحــي لحمايتهم 

مــن التعــرض للمــرض، ومواصلة تقديم 
خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي يحتاجون 

إليهــا، حيــث تــم تفعيل واســتحداث العديد 
مــن الخدمــات، ومــن أبرزها مشــاركة فريق 
مــن ا�طبــاء المتخصصيــن فــي الرد على 
استفســارات كبار الســن من خالل الخط 

الساخن 16000.
كمــا تــم إطــالق خدمة االتصــال الهاتفي من 

قبل موظفي قســم أمراض الشــيخوخة 
والرعايــة المطولــة في مؤسســة حمد 

الطبيــة لطمأنــة كبــار الســن ممن تجاوزوا 
الســتين عامــا وتلبيــة احتياجاتهــم الطبية 

ودعمهــم نفســيا، والتواصــل عن طريق 
إرســال رســائل نصية على الجوال �رشــاد 

كبــار الســن إلــى الخدمــات المتاحة وعرض 
فيديــو استرشــادي لكبــار الســن ولمن يقوم 

برعايتهــم. كمــا يتــم تقديم االستشــارات 
الطبيــة عــن طريــق مكالمــات الفيديــو لتقييم 
حالة كبار الســن الطبية، واســتحداث جلســات 

العــالج الطبيعــي والتأهيــل عــن بعد عن 
طريــق الفيديو.

كمــا تــم افتتــاح وحــدة الرعايــة النهارية لكبار 
الســن فــي 12 أبريــل الماضــي حيث تعمل 
علــى اســتقبال كبار الســن الذيــن يحتاجون 
تقييمــا أو إجــراءات بســيطة والتــي ال تحتــاج 

إلــى التوجــه إلــى الطــوارئ حيث يتم التنســيق 
والترتيــب المســبق لزيــارة المريض.

وتــم التعــاون مــع منظمة الصحــة العالمية 
�عــداد دليــل للتعامــل مع المرضى 

المنوميــن بالرعايــة طويلــة ا�جــل وتفعيل 
كافــة ا�جــراءات الالزمــة لحمايتهــم بداية من 

تقليــل الزيــارة والتباعد الجســدي وإجراءات 
مكافحــة العــدوى، مــع البقــاء على تواصل 

مــع ا�ســر وطمأنتهــم عن حالــة المرضى عن 
طريــق التواصــل بالهاتــف أو الفيديــو إذا لزم 

ا�مر.
يذكــر أن وزارة الصحــة العامــة أطلقــت صفحة 
www.moph.gov.) إلكترونيــة علــى موقعهــا

qa)، تقــدم مــن خاللهــا �فــراد الجمهور آخر 
المســتجدات حــول فيــروس كورونــا (كوفيد - 

19) وكيفيــة وقايــة أنفســهم واÏخريــن من 
العــدوى بهذا الفيروس.

أكدت وزارة الصحة العامة أنها تعمل 
ومؤسسات القطاع الصحي على تقديم 
أفضل رعاية ممكنة لكبار السن، وتشدد 

على إجراءات حمايتهم من ا�صابة بعدوى 
فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتلبية 

احتياجاتهم الطبية والنفسية.
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احرص على ترك مسافة ال تقل عن ٢ 
متر بينك وبين موظف شركة التوصيل 

احرص على الدفع االلكتروني مسبق� 
عن طريق استخدام التطبيق عند 

الطلب 

أطلب من موظف التوصيل ترك 
المشتريات أمام باب المنزل

إذا تم استخدام طريقة الدفع النقدية، 
يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط 
حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن 

المهم غسل اليدين بعد ذلك 

احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

اتباع التالي:

ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعها

عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل 
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عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

احرص على ترك مسافة ال تقل عن احرص على ترك مسافة ال تقل عن 
متر بينك وبين موظف شركة التوصيل 

إذا تم استخدام طريقة الدفع النقدية، 
يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط 
حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن 

المهم غسل اليدين بعد ذلك 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

احرص على ترك مسافة ال تقل عن احرص على ترك مسافة ال تقل عن 
متر بينك وبين موظف شركة التوصيل 

إذا تم استخدام طريقة الدفع النقدية، 
يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط 
حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن 

المهم غسل اليدين بعد ذلك 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

احرص على ترك مسافة ال تقل عن احرص على ترك مسافة ال تقل عن 
متر بينك وبين موظف شركة التوصيل 

إذا تم استخدام طريقة الدفع النقدية، 
يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط 
حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن 

المهم غسل اليدين بعد ذلك 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

احرص على ترك مسافة ال تقل عن احرص على ترك مسافة ال تقل عن 
متر بينك وبين موظف شركة التوصيل 

إذا تم استخدام طريقة الدفع النقدية، 
يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط 
حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن 

المهم غسل اليدين بعد ذلك 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

احرص على ترك مسافة ال تقل عن احرص على ترك مسافة ال تقل عن 
متر بينك وبين موظف شركة التوصيل 

إذا تم استخدام طريقة الدفع النقدية، 
يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط 
حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن 

المهم غسل اليدين بعد ذلك 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

٢

احرص على ترك مسافة ال تقل عن احرص على ترك مسافة ال تقل عن 
متر بينك وبين موظف شركة التوصيل 

٥

إذا تم استخدام طريقة الدفع النقدية، 
يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط 
حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن 

المهم غسل اليدين بعد ذلك 

٨

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

احرص على ترك مسافة ال تقل عن احرص على ترك مسافة ال تقل عن 
متر بينك وبين موظف شركة التوصيل 

إذا تم استخدام طريقة الدفع النقدية، 
يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط يفضل دفع المبلغ المطلوب بالضبط 
حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن حتى ال تسترجع أي مبلغ إضافي، ومن 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

إذا تم استخدام طريقة الدفع النقدية، 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

احرص على الدفع االلكتروني مسبق� احرص على الدفع االلكتروني مسبق� 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

أطلب من موظف التوصيل ترك 

احرص على الدفع االلكتروني مسبق� احرص على الدفع االلكتروني مسبق� 
عن طريق استخدام التطبيق عند 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

أطلب من موظف التوصيل ترك 
المشتريات أمام باب المنزل

احرص على الدفع االلكتروني مسبق� احرص على الدفع االلكتروني مسبق� 
عن طريق استخدام التطبيق عند 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 
المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

أطلب من موظف التوصيل ترك 
المشتريات أمام باب المنزلالمشتريات أمام باب المنزل

احرص على الدفع االلكتروني مسبق� احرص على الدفع االلكتروني مسبق� 
عن طريق استخدام التطبيق عند 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

للمنازلللمنازلللمنازل
احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 

المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

أطلب من موظف التوصيل ترك 
المشتريات أمام باب المنزلالمشتريات أمام باب المنزل

احرص على الدفع االلكتروني مسبق� احرص على الدفع االلكتروني مسبق� 
عن طريق استخدام التطبيق عند 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

للمنازلللمنازلللمنازلللمنازل
احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 

المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

أطلب من موظف التوصيل ترك 
المشتريات أمام باب المنزلالمشتريات أمام باب المنزل

احرص على الدفع االلكتروني مسبق� احرص على الدفع االلكتروني مسبق� 
عن طريق استخدام التطبيق عند 

ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية ا�جراءات االحتـرازية 
الواجب اتباعهاالواجب اتباعهاالواجب اتباعها

عـند الطلب من عـند الطلب من عـند الطلب من 
خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل خدمات التوصـيل 

للمنازلللمنازلللمنازلللمنازل
احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في احرص دائم� على تحضير الطعام في 

المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب المنزل وفي حال استدعت الحاجة للطلب 
عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى عن طريق خدمة التوصيل للمنازل فيرجى 

أطلب من موظف التوصيل ترك 
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فيروس كورونا 2019 (كوفيد-١٩)

يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على
www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000

احرص على استخدام القفازات ذات 
االستعمال الواحد الستالم 

المشتريات مع التخلص منها 
مباشرة بالطرق ا�منة

قم بتنظيف وتعقيم العبوات 
الغذائية قبل فتحها واستخدامها

اغسل يديك بالماء والصابون جيًدا لمدة ٢٠ 
-٤٠ ثانية بعد التخلص من جميع العبوات، 
بما في ذلك العبوات الكرتونية وا§كياس 

ومواد التغليف الخارجي والداخلي 
بطريقة آمنة

امسح ا§سطح التي تم مالمستها 
بعد التخلص من العبوات

قم بتفريغ الوجبات الغذائية في 
أطباق نظيفة على أن تكون مخصصة 

لكل فرد من افراد ا§سرة بشكل 
منفصل
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91 مريضا تلقوا العالج بالبالزما...

 حمد الطبية تستخدم خيارات عالجية متطورة لرعاية مرضى فيروس (كوفيد- 19)
– صحتك ثروتك الدوحة 

بدأت مؤسســة حمد الطبية بتبني 
خيــارات عالجية متطورة في تقديم 

الرعايــة الصحية للمرضى الذين 
يتلقون الرعاية في مرافق المؤسســة 
الســبعة التي تم تخصيصها لمعالجة 

مصابــي فيروس كورونا (كوفيد- 19) 
الذيــن يحتاجون إلى العناية الطبية 

المتخصصة.

وتشــمل المرافــق الســبعة المخصصة 
لعــالج المصابيــن بكوفيــد- 19 

مستشــفى حــزم مبيريــك العام، ومركز 
ا�مــراض االنتقالية، والمستشــفى 
الكوبــي، ومستشــفى رأس لفان، 

ومستشــفى مســيعيد، إضافة إلى 
المستشــفى الميدانــي الجديــد الــذي تم 
افتتاحــه قبــل أيــام قليلــة في الشــيحانية، 

ومستشــفى ميداني فــي المنطقة 
الصناعيــة، لترتفــع الطاقــة االســتيعابية 

لهــذه المرافــق إلــى أكثر من 4 آالف ســرير.
وقالــت الدكتــورة منى المســلماني 

المديــر الطبــي لمركــز ا�مــراض االنتقالية 
فــي مؤسســة حمــد الطبيــة انه حتى 

اÏن لــم يتــم التوصــل إلــى لقــاح معتمد 
ضــد فيــروس كورونــا (كوفيــد- 19) وتتم 

رعايــة المرضــى المصابيــن بالفيــروس 
مــن خــالل التخفيــف من ا�عراض 

المرضيــة لديهم.
وأضافــت «علــى الرغــم من أن معظم 

حــاالت ا�صابــة بالفيــروس في قطر هي 
مــن النــوع خفيــف ا�عــراض إال أن بعض 

الحاالت تســتدعي مســتويات أعلى من 
المعالجــة والرعايــة الطبية».

وأشــارت إلــى أنــه من الخيــارات العالجية 
المتاحــة فــي الوقــت الحالي اســتخدام 
بالزمــا الــدم المســتخلصة مــن مرضى 
تعافــوا مــن ا�صابــة بفيــروس كورونا 
(كوفيــد 19) باعتبــار أن هــذه البالزمــا 

تحتــوي علــى أجســام مضادة من 
شــأنها تعزيــز مناعــة المرضــى ضد 

الفيــروس وتحســين أوضاعهــم الصحيــة 
بشــكل عام.

وأكــدت أن عــالج مرضى فيروس 
كورونــا (كوفيــد- 19 ) ببالزمــا الدم 

يبــدو خيــارا واعــدا حيــث إن توفير هذا 
العــالج يكمــن فــي تبــرع المتعافين من 
المــرض ببالزمــا الــدم، حيث تــم بالفعل 
تطبيــق هــذا الخيــار العالجــي في مركز 

ا�مــراض االنتقاليــة بعــد الحصول على 
البالزمــا مــن مرضــى تعافــوا من ا�صابة 

بالفيروس.
يذكــر أن 91 مريضــا ممــن تعرضوا 

للعــدوى بفيــروس كورونــا (كوفيد- 19) 
قــد تلقــوا العــالج ببالزمــا الدم حتى اÏن 
حيــث تــم الحصــول علــى البالزما الالزمة 

مــن 79 متبرعــا ســبق لهــم أن أصيبوا 
بالفيــروس وتعافــوا مــن إصاباتهم.

وقــد ســجل الفريــق الطبــي في مركز 
ا�مــراض االنتقاليــة ارتفاع أعداد 

المتبرعيــن ببالزمــا الــدم أســبوعا بعد آخر.
تجــدر ا�شــارة إلــى أن معظم مرضى 

الحــاالت الحرجــة المصابيــن بعدوى 
(كوفيــد 19) تتــم معالجتهــم في قســم 

العنايــة المركــزة بمستشــفى حزم 
مبيريــك العــام، ويحتــاج مرضى الحاالت 

الحــادة غالبــا إلى أجهــزة التنفس 
الصناعــي فــي حيــن تحتاج نســبة ضئيلة 

مــن هــؤالء المرضــى للعالج بطريق 
ا�كســجة الغشــائية خارج الجســم.

وفــي هــذا ا�طار، قــال الدكتور أحمد 
المحمــد رئيــس قســم العنايــة المركزة 

فــي مؤسســة حمــد الطبيــة بالوكالة إن 
بعــض مرضــى الحــاالت الحرجة الذين 

يعانــون مــن التهــاب الرئة جــراء إصابتهم 
بفيــروس (كوفيــد 19) والتــي تعتبر أشــد 
الحــاالت خطــورة، يحتاجــون إلى العالج 

التنفســي المتقــدم عــن طريق نقل 
ا�كســجين إلى الجســم دون الحاجة 
لمــرور ا�كســجين بالرئــة التي تكون 

عــادة مملــوءة بالســوائل لدى هؤالء 
المرضــى حيــث يتم إيصال ا�كســجين 

بطريقة تعرف باســم «ا�كســجة 
الغشــائية خارج الجســم»، ويقوم هذا 
النظــام بوظيفــة الرئتيــن فــي التنفس 
تمامــا كمــا يقــوم نظام غســل الكلى 
بوظيفــة الكلــى أثنــاء عملية الغســل.

وأضــاف أن مرضــى الحــاالت الحرجة من 
مصابــي (كوفيــد 19) يحتاجــون إلى 

المعالجــة الطبيــة المعقــدة، حيث 
تمتلــك مؤسســة حمــد الطبيــة الكوادر 

الطبيــة والتجهيــزات الالزمــة لتقديم 
كافــة مســتويات الرعايــة الصحيــة التي 

يحتاجهــا هــؤالء المرضى.
وأوضــح الدكتــور أحمــد المحمــد أن معدل 

بقــاء مريــض الحالــة الحرجة المصاب 
بعــدوى (كوفيــد 19) فــي قســم العناية 

المركــزة يتــراوح بيــن أســبوعين إلى ثالثة 
أســابيع، ولكــن المريــض الــذي يعاني من 
أمــراض مزمنــة قــد يحتــاج إلى زمن أطول 

للتعافــي مــن العــدوى بهذا الفيروس.
ولفــت إلــى أنــه في حال ارتفاع أعداد 

المصابيــن بفيــروس كورونا الذين 
يحتاجــون إلــى مســتوى العناية المركزة 

مــن المعالجــة الطبية فإن لدى مؤسســة 
حمــد الطبيــة الخطط المعدة ســلفا 

والمتمثلــة فــي إعادة نشــر الكوادر الطبية 
مــن مختلــف مرافــق الرعاية الصحية 

ا�خــرى، بحيــث تفــي بمتطلبات الرعاية 
الطبيــة المرتبطــة بجائحة كورونا.
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الطريقة الصحيحة 
الستخدام مطهر 

اليدين الكحولي

123

456

78

ضع كمية كافية من مطهر 
اليدين الكحولي لتغطية راحة 

اليد
افرك راحة اليد براحة اليد ا�خرى

افرك راحة اليد اليمنى بظهر اليد 
اليسرى مع تشبيك ا�صابع 

وبالعكس

افرك راحتي اليدين مع تشبيك 
ا�صابع

افرك ا�صابع من الخلف مع راحة 
اليد ا�خرى وا�صابع مضمومة

اترك اليدين لتجف
افرك أصابع اليد اليمنى بحركة 

دائرية في راحة اليد اليسرى 
وبالعكس

عملية تعقيم اليدين المثالية ال 
تقل عن ٢٠ ثانية

استعمل مطهر اليدين الكحولي 
الذي يحتوي على نسبة كحول ال 

تقل عن ٦٠ ٪

افرك ا£بهام ا�يسر بطريقة 
دائرية في راحة اليد اليمنى 

وبالعكس

مالحظات:

للمزيد من المعلومات حول مرض
فيروس كورونا 2019 (كوفيد-١٩)

يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على
www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000

الزم بيتك لسالمتك وسالمة من تحب

المزمنة  ا�مراض  وذوي  المسنين،  تعرض  خطر  من  االجتماعية  التجمعات  تزيد 
وذوي المناعة المنخفضة ، لمضاعفات صحية حادة إذا تعرضوا لكوفيد-١٩.

ا�خرى  االتصال  وسائل  أو  الهاتف  استخدام  طريق  عن  ا�خرين  مع  تواصل 
ووسائل التواصل االجتماعي.

الزيارات
العزاءالعائلية

تجمعات
ا�صدقاء المجالس  

تجنب جميع أنواع
 التجمعات 
االجتماعية 

قم بواجبك تجاه نفسك، وعائلتك، ومجتمعك

أنه  حيث  المصافحة)  (مثل  المباشر  االتصال  فرص  من  يقلل  التجمعات  تجنب 
السبب الرئيسي في نقل العدوى

التجمعات تزيد من فرص تعرضك ل³صابة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-١٩) أو 
نقله لغيرك 

لماذا ننصح بتجنب الزيارات والتجمعات االجتماعية؟

كيف لك أن تتواصل مع ا�خرين في هذه الفترة؟

 لحماية نفسك وا�خرين من مرض
فيروس كورونا ٢٠١٩ (كوفيد-١٩)



 بطاقة استيعابية «504» أِسرَّة 
 افتتاح مستشفى لبصير الميداني 

Íكتب – حسام وهب ا

 بالتعاون مع وزارة الدولة لشــؤون 
الدفــاع افتتحت وزارة الصحة العامة 
أمس مستشــفى ميدانيا في لبصير 

بطاقة ســريرية قدرها 504 أِسرَّة، 
ويقــوم على تقديم الرعاية الطبية 

فيــه طاقم طبي مكون من 70 
طبيبا وكادر تمريضي.

 Öتحدث في بداية االفتتاح الدكتور عبدا
النعيمي المدير الطبي للمستشفى، مؤكدا 
على أن وزارة الدفاع قدمت مساعدات كبيرة 

�نشاء هذا المستشفى حيث خصصت تلك 
المنطقة وتم تجهيزها بالكامل على يد 

الخدمات الطبية بوزارة الدفاع ثم تم تسليمها 
لمؤسسة حمد الطبية �دارتها لتستوعب 

مرضى كورونا الذين شفوا من ا�عراض لكن 
إلى اÏن مازالت تحاليلهم إيجابية، بمعنى أن 

مستشفى لبصير الميداني يستوعب المرضى 
الذين أوشكوا على التعافي بهدف تخفيف 

الضغط عن المستشفيات الكبرى.

الجهود تضافر 
وتثبت إقامة ذلك المستشفى تضافر الجهود 
على جميع المستويات في الدولة وقبل ثالثة 
أسابيع من اÏن تم التواصل بين سعادة وزير 
الدولة لشؤون الدفاع وسعادة وزيرة الصحة 

لتخصيص تلك المنطقة لكي تستغلها 
وزارة الصحة لبناء منشأة طبية عليها، وعلى 

الفور بدأ التخطيط وا�نشاء بالتنسيق مع 
العميد طبيب أسعد ا�سعد من الخدمات 

الطبية بوزارة الدفاع حيث تم تشكيل لجنة 
وتمت معاينة المكان وعلى الفور بدأنا في 
االستفادة من المكان، وفي خالل أيام قليلة 

بدأ تحويل المنطقة لتكون مستشفى، 
وفي خالل أسبوع فقط كان المكان قد 

تحول لمستشفى وتم تزويده بأحدث ا�جهزة 
والمعدات الطبية وتم اختيار عناصر الكادر 

الطبي والفني والخدمات الباقية ومازال 
العمل مستمرا في تطويره. 

وأضاف الدكتور النعيمي أن المستشفى 
يضم اليوم وحدتين كل وحدة طاقتها 

252 سريرا، تم استيعاب بعض المرضى 
بالفعل في وحدة من الوحدتين، موضحا أن 
المستشفى به اليوم أكثر من مائة مريض 

موجودين يتلقون الخدمات الطبية المختلفة، 
وحسب الخطة المعتمدة في دولة قطر 

هناك عدة مستويات لمكافحة وباء كورونا 
الخط ا�ول هو المستشفيات الموجودة في 

الخط ا�مامي في تقديم العالج لمرضى 
كورونا وهي ثالثة من المستشفيات التي 
لديها قدرات استيعابية جيدة جدا وسعتها 

ا�جمالية ممتازة جدا، وهي مستشفيات راس 
لفان ومسيعيد وحزم مبيريك، والخط اÏخر 
هو إمكانية استخدام بقية المستشفيات 

الموجودة في الدولة، لكن نسعى لتجنب 

هذا ا�مر، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء هذا 
المستشفى ليكون بمثابة عنصر مساعد 

للمستشفيات الثالثة ويخفف الضغط عنها.
آلية العمل

وحول آلية عمل مستشفى لبصير الميداني 
قال د. النعيمي إن مريض كورونا يحتاج عقب 

شفائه للبقاء في المستشفى لعدة أيام 
حتى يتم تعافيه نهائيا من المرض، ومنعا 

للضغط على تلك المستشفيات حتى تظل 
تلك المستشفيات للحاالت الصعبة فقط 

وهنا يتم تحويل المرضى الذين على وشك 
التعافي الستكمال تعافيهم في المستشفى 
الميداني، واليوم مثال استقبلنا عشرين مريضا 

يستكملون عالجهم، وهكذا يكمل المريض 
لدينا فترة العزل وعالجه في نفس الوقت 

وعقب تعافيه والتأكد من سلبية فحوصاته 
المخبرية يتم خروجه لمقر إقامته، مشيرا إلى 
أن المستشفى يضم ثالثة مباٍن: مبنى إداري 

وخدمي ومبنيان الستيعاب المرضي. 
وأكد د. النعيمي أن عدد الكادر الطبي في 

تزايد، وحاليا لدينا سبعون كادرا ومن المتوقع 
أن يصل إلى مائة خالل ا�يام المقبلة، مشيرا 

إلى أن المريض الذي يصل للمستشفى 
الميداني لن يكمل عالجه فحسب، بل 

يكمل فترة العزل، ونحن نأخذ المسحات 
للمريض ونقوم بإجراء الفحوصات المخبرية 

في المستشفى الكوبي أو مركز صحي 
الشحانية، ولدينا كذلك قسم ا�شعة، مؤكدا 
أن إدارة المستشفى تعود لوزارة الصحة، وفي 

حالة احتياجنا لمساعدة من الكوادر الطبية 

العسكرية فهناك تنسيق مستمر مع وزارة 
الدفاع وهم مستعدون للمساعدة في أي 

وقت، مؤكدا من جديد أن مستشفى لبصير 
هو بمثابة رئة التخفيف عن المستشفيات 
الكبرى الثالثة التي تقدم الرعاية الصحية 

لمرضى كورونا، والحمد Ö فإن منظومتنا 
الصحية تستوعب كل تداعيات الجائحة، ولدينا 
مستشفيات حرصنا على أن تكون خالية تماما 
من فيروس كورونا، حتى عندما تنتهي الجائحة 

نعود لعملنا الطبي بمستشفيات نظيفة 
تماما.

وحول آلية استيعاب المرضى قال د. النعيمي 
إن لدينا مركزا تابعا لوزارة الصحة ينسق مع 

جميع المستشفيات بحيث يتم فرز حاالت 
كورونا في المستشفيات وكل مستشفى 

يبلغ المركز بالحاالت التي أوشكت على 
الشفاء وتحتاج للبقاء عدة أيام فحسب وترشح 

الحاالت الستيعابهم في مستشفى لبصير، 
وعلى الفور يتم التنسيق معنا وتوجيه سيارة 
ا�سعاف �حضار المريض، ونحن نعمل على 
استقبال المرضى على مدار ا�ربع والعشرين 

ساعة.

رعاية طبية
من جانبه قال العميد طبيب أسعد ا�سعد 

من الخدمات الطبية بوزارة الدفاع إن الخدمات 
الطبية حرصت على تقديم يد العون 

منذ بداية الجائحة، حيث قمنا بتخصيص 
أسرّة للمصابين بفيروس كورونا في أحد 

المعسكرات وتحديد معسكر القوات الخاصة، 

ووصل عدد المصابين الذين قمنا باستيعابهم 
إلى عدة مئات من المرضى وتم تقديم 

الرعاية الطبية الالزمة تحت إشراف الخدمات 
الطبية بوزارة الدفاع وقام على تقديم الرعاية 
الطبية طاقم طبي عسكري ومكث المرضى 

هناك عدة أسابيع وتماثل للشفاء عدد كبير 
.Ö منهم وخرجوا متعافين والحمد

وأشار العميد أسعد ا�سعد إلى أن هناك نية 
�نشاء المزيد من المستشفيات الميدانية في 

إطار التعاون الوثيق بين وزارة الدفاع ووزارة 
الصحة في تقديم الخدمات الصحية لمرضى 
كوفيد – 19 والتعليمات واضحة من سعادة 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
الدفاع بوقوف وزارة الدفاع بجانب وزارة الصحة 
في هذه ا�زمة يدا بيد، مضيفا أن المستشفى 
قد يمكن االستفادة منه عقب انتهاء الجائحة 
لتقديم خدماته العالجية للجهات العسكرية.

تأهيل الكادر التمريضي
من جانبها قالت سوسن مانع مديرة الطاقم 

التمريضي بمستشفى لبصير إن لدينا في 
مستشفى لبصير خمسين ممرضا، والعدد 

سيزداد خالل ا�يام المقبلة الستيعاب المرضى 
الموجودين في المستشفى، وهذا العدد 

مناسب حاليا مع عدد المرضى الموجودين 
حاليا، فنحن لدينا 129 مريضا يقيمون 

في المستشفى، ولدينا تنسيق مستمر مع 
مؤسسة حمد. وقالت إن هناك تأهيال مستمرا 

للممرضين والممرضات ويتم تعريفهم بأحدث 
المعلومات عن مرض كوفيد – 19 أوال بأول 

حتى يكونوا على دراية تامة بآلية حماية 
أنفسهم من ا�صابة، ووفرنا لهم دورات في 

طريقة اللبس الصحيح لحماية أنفسهم، ونحن 
بصورة دائمة نعطيهم دورات تثقيفية وبشكل 
دائم، ولهذا فهم جاهزون للتصدي �ي مشكلة 
قد تحدث با�ضافة إلى أن هناك برامج تدريبية 

مكثفة نوفرها للكادر التمريضي، وفور ظهور أي 
دورات تدريبية على مستوى العالم يتم توفيرها 

لكادرنا التمريضي وكذلك الحال بالنسبة �ي 
أجهزة طبية حديثة تظهر يتم توفير فرصة 

التدريب لهم بحيث يكون عنصر التمريض لدينا 
مؤهال ومطلعا على أحدث التقنيات الطبية 

على مستوى العالم كله، ونحن نثق تماما في 
الكادر التمريضي.
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 غسل وتخزين
 المشتريات

الغذائية

عند الوصول للمنزل، استخدم 
القفازات ذات االستعمال الواحد 
لحمل أكياس الشراء والتعامل 

معها

تخلص فور� من اكياس 
البالستيكية المستعملة لحمل 

المشتريات في كيس قمامة 
منفصل

تأكد من تطهير ومسح اسطح 
التي المست أكياس التسوق 

والمنتجات التي تم شراؤها (مثل 
صندوق السيارة)

قم بنقل الخضروات والفواكة 
من أكياس الشراء إلى أكياس 

نظيفة وتخلص من أكياس الشراء

اغسل يديك بالماء والصابون أو 
استخدم معقم اليدين 

الكحولي

قم بتنظيف وتطهير العبوات 
الغذائية قبل فتحها 

واستخدامها على أن يتم القيام 
بذلك في مكان محدد داخل 

المنزل ويتم تطهير هذا المكان 
بعد ذلك مباشرة

قم بتطهير الخضراوات والفواكه 
قبل أكلها مباشرة باستعمال 

المطهرات  المتوفرة في السوق 
(أقراص أو محلول) والمخصصة 

للمواد الغذائية 

قم بحفظ المنتجات الغذائية 
بالطريقة المناسبة مع مراعاة 
طريقة الحفظ المدونة على 

المنتج

للمزيد من المعلومات حول مرض
فيروس كورونا 2019 (كوفيد-١٩)

يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على
www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000

الزم بيتك لسالمتك وسالمة من تحب

المزمنة  ا�مراض  وذوي  المسنين،  تعرض  خطر  من  االجتماعية  التجمعات  تزيد 
وذوي المناعة المنخفضة ، لمضاعفات صحية حادة إذا تعرضوا لكوفيد-١٩.

ا�خرى  االتصال  وسائل  أو  الهاتف  استخدام  طريق  عن  ا�خرين  مع  تواصل 
ووسائل التواصل االجتماعي.

الزيارات
العزاءالعائلية

تجمعات
ا�صدقاء المجالس  

تجنب جميع أنواع
 التجمعات 
االجتماعية 

قم بواجبك تجاه نفسك، وعائلتك، ومجتمعك

أنه  حيث  المصافحة)  (مثل  المباشر  االتصال  فرص  من  يقلل  التجمعات  تجنب 
السبب الرئيسي في نقل العدوى

التجمعات تزيد من فرص تعرضك ل³صابة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-١٩) أو 
نقله لغيرك 

لماذا ننصح بتجنب الزيارات والتجمعات االجتماعية؟

كيف لك أن تتواصل مع ا�خرين في هذه الفترة؟

 لحماية نفسك وا�خرين من مرض
فيروس كورونا ٢٠١٩ (كوفيد-١٩)
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من جانبه أكد الدكتور خالد عبد النور 
مسؤول القطاع الصحي بالمنطقة 

الصناعية أن المستشفى يستقبل جميع 
المرضى الموجودين في نطاق المنطقة 

الصناعية، ويقدم التشخيص الصحي 
والعالج الالزم للمريض سواء كان مريضا 

بمرض عادي أو مريضا بفيروس كورونا، 
وفي الحالتين ال يتم سؤال المريض ال 

عن بطاقة صحية أو بطاقة إقامة صالحة، 
فالمهم بالنسبة لنا هو استقبال الحالة 

وتقديم الرعاية الصحية الالزمة لها، وحتى 
في حالة عدم امتالك العامل المريض 

لبطاقة صحية صالحة فإنه يحصل على 
العالج، وكذلك حتى لو كانت بطاقة 

إقامته منتهية فإنه يحصل على الرعاية 
الصحية المناسبة والعالج المخصص لمثل 
حالته، وكذلك الحال مع الحاالت المشتبه 

بإصابتها بفيروس كورونا.
وأشار د. عبدالنور إلى أن المستشفى به 

مساران: مسار لÌمراض العادية ومسار 
مخصص للحاالت المشتبه بإصابتها 

بفيروس كورونا، وبالنسبة للحاالت العادية 
يتم استقبالها من خالل التسجيل في 
قسم الطوارئ ثم توجيههم للحصول 
على العالج المناسب، مضيفا أن هناك 
مدخال مخصصا لسيارات ا�سعاف داخل 

قسم الطوارئ إضافة إلى غرفة لÐنعاش 
مزودة بأحدث المعدات الطبية على 
مستوى العالم، با�ضافة إلى غرفة 

مخصصة للتعامل مع الجروح البسيطة 
والحاالت التي تحتاج لغيارات طبية على 

ا�صابات الخفيفة، كما يحتوي قسم 
الطوارئ على مركز لÐسعاف.

وأشار د. عبد النور إلى أن المستشفى 
به طاقم طبي مكون من 200 كادر ما 

بين أطباء وممرضين، وهناك أطقم طبية 

سيتم إضافتهم لكادر المستشفى قريبا، 
مؤكدا أن المستشفى عام يستقبل جميع 

الحاالت ومن بينها حاالت فيروس كورونا 
لكن الحاالت المشتبه بإصابتها بالفيروس 

لديها مسار مخصص حفاظا على عدم 
انتقال العدوى حيث يتم توجيههم إلى 

مسار مختلف تماما عن مسار المرضى 
العاديين، مشيرا إلى أن المستشفى يضم 
ثالثة أقسام رئيسية: قسم للكوفيد وقسم 
لÐقامة القصيرة وقسم العيادات الخارجية.
وأكد د.عبد النور أن هناك آلية للمواعيد 

في العيادات الخارجية، لكن قسم الطوارئ 
مفتوح طوال ا�ربع وعشرين ساعة ولدينا 

عيادات سكري وباطنية ومتابعة الجروح 
وغرفة لÌشعة، ومن الممكن إجراء 

عمليات بسيطة مثل خياطة الجروح أو 
ما شابه، مؤكدا وجود 70 سريرا لÐقامات 

القصيرة التي تقل فترة إقامتها عن 12 
ساعة، كذلك هناك مجموعة أجهزة 
تمكننا من إجراء التحاليل المخبرية 

البسيطة مع وجود خطة �قامة مختبر 
كامل في المستقبل. 

وقال د. عبد النور بالنسبة لكيفية التعامل 
مع الحاالت المشبته بإصابتها بفيروس 
كورونا إن المستشفى ميداني ويقدم 

الخدمات الصحية بشكل طبيعي، حيث 
يصل المريض إلى المستشفى من خالل 

قسم الطوارئ ونحن نستقبل جميع 
الحاالت، ولدينا قسم توعية وإرشاد يعمل 

على توعية المريض فور دخوله لقسم 
الطوارئ لتعقيم يديه ولبس الكمامة قبل 

التسجيل، وبعد التسجيل يقوم بغسل 
يديه، وهناك آلية إذا تم االشتباه في حالة 
المريض وشككنا أنه مصاب بكورونا يتم 

على الفور التعامل معه مباشرة حيث يتم 
تقييم الحالة بشكل أدق بحيث نحصل 

منه على معلومات بسجله المرضي 
ومن خالطهم في الفترة ا�خيرة وا�عراض 
التي يعاني منها، فإذا تم التأكد من حالة 
االشتباه لديه يتم نقله للمسار المخصص 
لحاالت كوفيد – 19، وهنا البد من التأكيد 

على أن هناك بعض الحاالت التي قد 
يكون لديها أعراض قد يشك البعض في 

كونها كورونا رغم أنها ليست مصابة 
بالفيروس، لكن إذا تم أخذ القرار أن الحالة 
مشتبه بإصابتها بالفيروس يتم على الفور 
توجيه الحالة للمسار المخصص لمثل تلك 
الحاالت حيث يستقبلها فريق طبي مؤهل 

للتعامل مع الحاالت المشابهة ويتم 
تسجيله من جديد في القسم المخصص 
لهذه الحاالت ويتم أخذ المسحة بطريقة 

آمنة وسريعة، حيث يتم توجيه العينة 
على الفور إلى مختبرات مؤسسة حمد 
الطبية وبشكل طبيعي يظل المريض 

لدينا في مكان تم تخصيصه النتظار 
مثل هذه الحاالت، ولدينا 7 أقسام بها 

تسعون سريرا تم تخصيصها النتظار 
نتائج الفحص المخبري الذي قد يأخذ فترة 
تتراوح بين الثالث ساعات والعشر ساعات 

تقريبا، وطول تلك الفترة نتعامل مع 
العامل على أنه ضيف عزيز يحصل على 
وجبات طعام بصورة منتظمة وكذلك 

المشروبات، فإذا جاءت النتيجة تؤكد 
إصابة العامل بفيروس كورونا يتم على 
الفور توجيهه للعزل، ونحن لدينا بنايتان 

تابعتان للمستشفى الميداني وفق شبكة 
الخدمات التي نقدمها طاقتهما ألف 

سرير، ونعمل على توفير الرعاية المناسبة 
للعامل المريض في المدينة الصناعية 

على اعتبار أنها مدينته التي يعمل ويقيم 
بها.

وأكد الدكتور عبد النور أن بناء مستشفى 
ميداني في الصناعية جعلنا نفكر في 

وضع آلية لتقديم الخدمات الصحية 
الدائمة لقطاع الصناعية، لهذا من 

الممكن استمرار ذلك المستشفى بحيث 
يخفف الضغط عن المستشفيات الكبيرة 

خاصة في الحاالت التي ال تحتاج لعناية 
مركزة وال تحتاج لعمليات، وإنما تحتاج فقط 

لرعاية بسيطة، ومن المتوقع ان يستمر 
عمل هذا المستشفى الميداني قرابة 

سنة، وخالل تلك الفترة سنفكر من جانبنا 
في تطوير المستشفيات، ومن الممكن 
ان يتم تحويله إلى مستشفى عام وا�مر 

قيد الدراسة حاليا..
د. عبد الناصر سليم مسؤول الوحدة 

المتنقلة قال من جانبه إن أي حالة مشتبه 
بإصابتها بكوفيد يتم توجيهها لقسم 

الكوفيد حيث يتم أخذ العينة وينتظر لحين 
وصول النتيجة فإذا جاءت النتيجة إيجابية 
ولكن حالة المريض مستقرة يتم توجيهه 
للمباني التي تم تجهيزها كمحجر صحي، 
حيث يبقى في الحجر الصحي لمدة من 

أسبوعين لثالثة أسابيع ويشرف عليه فريق 
طبي مؤهل جيدا، وإذا حدث أي تدهور 

للحالة الصحية يتم تحويله على طوارئ 
حمد أو حزم مبيريك، وبعد انتهاء مدة 

الحجر الصحي يتم فحص الحالة مرة ثانية، 
فإذا لم يكن لدى الشخص أية أعراض 

ونتيجته سلبية يعود لمنزله.

 طاقته االستيعابية «200» سرير وملحق به بنايتان لحاالت «كورونا» 

 افتتاح مستشفى ميداني بـ «الصناعية» 
الدوحة – صحتك ثروتك

 افتتحت وزارة الصحة العامة مؤخرا مستشفى ميدانيا في المنطقة الصناعية بطاقة 
استيعابية قدرها «200» سرير مع احتماالت زيادة عدد ا
سرّة مستقبال، وتقدم خدمات 

الطوارئ والعيادات الخارجية مع قسم خاص للحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

ا
ربعاء

27 مايو 2020






