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المستشفیات العربیة

في فترة التحدیات الصحیة المعاصرة التي تحیاھا المجتمعات ، وفي زمان الكورونا أو COVID 19 یزداد ویشتد االھتمام 
بالتوجھات التي تتبعھا اإلدارة العامة في مكافحة ھذا الوباء العالمي .

ل بنیوي داخل المجتمع، أو في المجتمعات  وربما تكون ھذه المنظومة الصحیة قد كشفت للعیان عن تصدعھا وكلما ظھر تحوُّ
باعتبار الدولة ھي كیانات مفتوحة على بعضھا البعض، وكلما ازداد االھتمام في الوقت نفسھ في االتجاه نحو تحدیث وتطویر 
خطة طوارئ إلدارة األزمات في اإلدارة العامة والتي تدفعھا باالتجاه الذي یضمن لھا تحقیق مسؤولیاتھا تجاه مجتمعاتھا الذي 

ھو سبب وجودھا ودیمومتھا .

وتطلعات  الحتیاجات  طبیعي  انعكاس  ھي  وأیضا  ما،  نظام  لفلسفة  طبیعي  انعكاس  ھي  ومنظومتھا  العامة  اإلدارة  فإنَّ  لذا، 
المجتمعات. ولبنان كغیره من الدول، ال یخرج عن إطار ھذا المفھوم؛ وبالتالي، ال بدَّ لإلدارة العامة ومنظومتھا في الدول العربیة 
، أْن تجّسد تطلعات المجتمع بمكوناتھ كافة، فھي تؤثر وتتأثر بھ، منتجة في ذلك دورھا في ممارسة المھام بطریقة عصریة أو 
بدور  القیام  المطاف  نھایة  آلیات تضمن في  المعاصرة كافة، وما یحكمھا من  اإلداریة  الوسائل واألسالیب  متقدمة، مستخدمة 
واالجتماعیة  االقتصادیة  التنمیة  مستوى  على  إیجابیة  نتائج  عنھ  ینتج  ما  العامة،  اإلدارة  منظومة  شؤون  إدارة  في  عصري 

والرفاھیة للمجتمع اللبناني .

من ناحیة أخرى، یرتبط وجود منظومة اإلدارة العامة بوجود مجتمعات ومواطنین؛ وبالتالي، فإنَّ مسؤولیة ھذه المنظومة ھي: 
خدمة المجتمع والمواطنین، طالما أنَّ ھذا المجتمع بمكوناتھ المختلفة یمارس حقوقھ وواجباتھ تجاھھا. وعلیھ، من أبسط واجبات 
من  سلسلة  اصدار  المطلوب  االطار،  ھذا  وفي   . الكورونا  مخاطر  من  المستھلك  توعیة  على  العمل  المرحلة  ھذه  في  الدولة 
الواجب  الخطوات  من  العدید  مع  التوعویة،  االرشادات  من  اآلمن. ضمن مجموعة  التبّضع  المستھلكین حول  الى  التوصیات 
اتباعھا خالل مختلف مراحل التبّضع، على أن تشدد تلك التوصیات على ضرورة خفض وتیرة زیارات أماكن التسّوق الى الحد 
األدنى الممكن و تجنب زیارة االماكن المزدحمة اضافة الى ضرورة تحضیر الئحة المشتریات مسبقا  لتقلیل الوقت في المتجر 
على أن یقوم شخص واحد من العائلة بعملیة التبّضع دون أیة مرافقة. كما یجب تشدید التوصیات على ضرورة اخذ الحیطة 
والحزر خالل التبضع كونھ قد یكون أي شخص نلتقیھ مصاب ودون ظھور عوارض فیجب تعقیم الیدین ضروري عند الوصول 

وفور مغادرة المتجر وعدم
مصافحة أحدا من الموجودین في المتجرمع الحفاظ على مسافة مترین بین المتسّوقین.و ھذا ما نأكد علیھ وأكدت التوصیات على 
ضرورة عدم تذّوق أو أكل أي منتج خالل التبّضع وعدم لمس أي شيء اذا لم یكن الغرض المطلوب اختیاره. واشارت التوصیات 
الى انھ یمكن استخدام القفازات خالل التبضع شرط التخلص منھا بشكل آمن قبل المغادرة وتعقیم الیدین مباشرة بعد رمیھا. وتبقى 
النظافة الشخصیة السیما غسیل الیدین بشكل مستمر وفعال خط الدفاع االخیر لمواجھة خطر انتقال العدوى من شخص الى أخر.
وفي محاولة السعي الى تجنب انتقال العدوى بین المواطنین،المطلوب اصدا ر مجموعة من القرارات والتعامیم ذات الصلة، منھا 
ما یعنى باجراءات التوصیل المنزلي وبخاصة لعبوات میاه الشرب اضافة الى التدابیر الالزمة ألصحاب العمل حول االجراءات 

الواجب اتخاذھا عند الكشف عن حالة مؤكدة أو مشتبھ فیھا من مرض كوفید 91 في مكان العمل.

القفازات  العدوى السیما منتجي  للوقایة من  الطبیة الضروریة  المستلزمات  قنوات تواصل مع مصدري  بفتح  وأخیرا نوصي 
المعقمة والكمامات في الدول المجاورة بغیة تأمین ما یلزم لتغطیة الحاجة المرتفعة من تلك المواد خالل فترة الوباء.


