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  :مقدمة
لتكون رافدًا لكل الفرق والمؤسسات التي  من كلية الطب في جامعة حلب في المناطق المحررة ه الدراسةذتأتي ه
دون أن يسبب ذلك اء الذي بدأ يجتاح األراضي المحررة، بالو  علىلتسليط الضوء  في مواجهة وباء كورونا، تعمل 

  .اجهة الوباءلمو  والصحي المطلوبةأساسيات العمل الطبي ب مع الحرص على االلتزام ،الشعور بالخوف لدى األهالي
١)التقييم الميداني لواقع السوريين في الشمال المحرر( لقد سلطت الضوء الدراسة السابقة

لكلية الطب في جامعة   
الضوء على نقاط  "مركز حرمون للدراسات المعاصرة"من قبل   ٢٠٢٠يونيو /حزيران 22 حلب والتي نشرت بتاريخ 

وٕاظهار النقص الكبير في االحتياجات والمتطلبات في ، مهمة، وربما من أهمها عدم االهتمام والخوف من هذا الوباء
فترة ليست بالبعيدة مقولة أن الشعب  ذمن تعاش وقد، إجراءات لمواجهة الوباء ذالبنى التحتية الالزمة لتحقيق وتنفي

قلة عدد المصابين حتى رونا نتيجة لتأخر اإلصابات في الداخل السوري و السوري لديه مناعة ضد فيروس كو 
في الوقت الذي كانت فيه أعداد اإلصابات في كثير من دول  -ممن هم خارج سورية  –بالفيروس بين السوريين 

ب وأنه هو الذي أكس BCGا األمر إلى أن لقاح الـ ذبعض المهتمين بالشأن حاول عزو ه حيث، العالم مرتفعة
والبعض اآلخر منهم قال أن الجائحة أصابت السوريين منذ مدة وأكسبتهم ، ا الفيروسذمناعة تجاه هالالسوريين 

واعتمد البعض على اإلحصاءات التي صدرت عن ، ولذلك كانت أعداد المصابين بينهم قليلة، مناعة تجاه الفيروس
في  إصابة السوريين بين إجمالي اإلصابات المسجلةن نسبة إ: "على سبيل المثال في تركيا. بعض الجهات الرسمية

لم يكن هناك خطر بين الالجئين السوريين بما «: “سليمان صويلو”قال وزير الداخلية التركي، حيث  .قليلة تركيا
مراكز اإليواء وال في مؤكدًا أن الفيروس لم ينتشر في المخيمات وال . »�ر*��#  في *ورو��#  فيروس يخص تفشي

 .بين المهاجرين السوريين

تسبب ، على اتهامات مواطنة تركية للسوريين بال“داوود غول”، “غازي عنتاب”وفي أواخر أيار الماضي، رد والي 
  .»أشخاص فقط ٣بلغ “ عنتاب”إن عدد المصابين السوريين في «: في تفشي الفيروس، قائالً 

 وهل السبب هو كما ذكر سابقًا أم أن األمر، فهل القول بأن الشعب السوري لديه مناعة ضد فيروس كورونا صحيح
  .مجرد تكهنات ال تستند إلى دليل علمي

  .من البحث ودراسة األمر واإلجابة بشكل علمي ه التساؤالت كان ال بدذولإلجابة عن ه
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  أهمية الدراسة_ أوال

عند (، م٩/٧/٢٠٢٠مع اإلعالن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة الشمال السوري المحرر بتاريخ 
بدأت ولو  يمكننا القول أن ظهور إصابات الكورونا) أحد األطباء الذي يسكن في تركيا ويعمل في الداخل السوري

ينبغي اتخاذ خطوات لتحديد و  ة هذه الجائحة،االستعداد لمواجعلينا  بأعداد قليلة وتزداد تدريجيًا، وبالتالي يجب
  .٢كثر عرضة للوباءاألالقطاعات السكانية 

ه القطاعات ينبغي معرفة مدى انتشار الفيروس في المنطقة كخطوة أولى، وهل يوجد مناعة تجاه ذولمعرفة ه
؟ )المحجورة(لدى أفراد الشعب السوري كما شاع مؤخرًا ؟ أم أن المنطقة لم تتعرض للفيروس كونها بحكم  الفيروس

  .وبالتالي فهي عرضة للتأثر به حالها كحال باقي البلدان في حال دخل إليها أشخاص يحملون الفيروس؟

نت بحاجة إلى إجراء الدراسة في إذا كنت تريد حًقا فهم ما يحدث في مجتمعك، فأ: "نستحضر القولوبناء عليه 

  ."٣مجتمعك

 ه الدراسة من أجل معرفة الحالة المناعية لدى أفراد المجتمع السوري القاطنين في الشمالذولذلك فقد تم إجراء ه
الستخدام البيانات المنطقة  هذبالتحري عن أضداد الفيروس في دم األشخاص القاطنين في ه السوري المحرر

ثار والتقليل من نتائج اآلوالنتائج المستقاة منها في رفع توصيات التخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات تساهم في الحد من 
المعاناة اإلنسانية المعيشية واالقتصادية والصحية  ة المثقلة أصًال بكل أنواعه البقعة الجغرافيذانتشار الفيروس في ه

  .ةواالجتماعية واألمني
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  الهيكل العام للدراسة

  

 : العنوان �

  "الشمال السوري المحرر منطقة في ١٩- فيروس كورونا المستجد كوفيد دتحري أضدا"
  :الهدف العام �

  الشمال السوري المحرر منطقة فيلدى القاطنين  ١٩فيروس كورونا المستجد كوفيد  دأضدا انتشار تحريدراسة 

  :األهداف الخاصة �
 المستهدفة الدالة على تعرف الجسم سابقاً  الفئة لدى أفراد )IgMو IgG(فيروس كورنا المستجد تحري أضداد  .١

 )إصابة قديمة( ١٩-كوفيدعلى فيروس كورونا المستجد 

على  المستهدفة الدالة على تعرف الجسم حديثاً الفئة لدى أفراد   IgMا المستجدداد فيروس كورنتحري أض .٢
 )حديثةإصابة (فيروس كورونا المستجد 

 المستهدفة الفئة لدى أفراد    IgGالمستجد ة نسبة انتشار أضداد فيروس كورنادراس .٣

 المستهدفة  الفئة لدى أفراد IgM المستجد دراسة نسبة انتشار أضداد فيروس كورنا .٤

 :مبررات اختيار العينة •

  :تم اختيار أفراد العينة من الفئات التالية

 األطباء   .أ 

 .طالب الطب  .ب 

  مع األشخاص اآلخرين المتكرر والمستمر ين تتطلب طبيعة عملهم التماسذوالعاملين الالموظفين   .ج 

  :فراد لألسباب التالية ه المجموعة من األذوقد تم التركيز الختيار ه

احتمال التقاطهم للعدوى  ة فيزياد لديهميكون كثيروا التماس مع باقي مكونات المجتمع  إن األشخاص .١
للفيروس في منطقة الشمال السوري أكثر من باقي فئات المجتمع  فعلي فيما لو كان هناك انتشار

  .لفيروس في المنطقةلانتشار  وجود علىوبالتالي تعطي داللة ، األخرى
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إن طالب كلية الطب البشري في جامعة حلب في المناطق المحررة هم من أبناء كل مناطق الشمال  .٢
  .السوري وليسوا من منطقة جغرافية واحدة 

بة الطالب في الكلية تتوافق مع نسبة توزع السكان في الشمال السوري المحرر مما يجعل هذه الفئة إن نس .٣
  .تعد تمثيًال مقبوًال لباقي سكان هذه المنطقة الجغرافية) طالب الكلية(

) السفر من وٕالى الكلية وما بين مناطق سكنى ذويهم(نقل تفئة اجتماعية كثيرة ال الطب طالب كلية يعد .٤
وبالتالي ازدياد احتمال التقاطهم  ،خالل تنقالتهم ا ما يجعلهم كثيروا التماس مع باقي مكونات المجتمعذوه

للفيروس في منطقة فعلي فيما لو كان هناك انتشار  - أكثر من باقي فئات المجتمع األخرى -يراً ثللعدوى ك
 .الشمال السوري

استمروا في ) الرابعة والخامسة والسادسة(األخيرة من طالب الكلية وخاصة طالب السنوات  إن قسمًا كبيراً  .٥
وهذا ما يعني زيادة احتمال التقاطهم للعدوى أيضًا فيما (دوامهم في المشافي المخصصة لتدريبهم السريري 

نتيجة تواجدهم في المشافي وتماسهم مع الكثير من أفراد ) لو كان هناك انتشارا للفيروس في المنطقة
 .منهم المجتمع وخاصة المرضى

الطب يكونوا على دراية تامة بأعراض وعالمات المرض وبالتالي ستكون  كلية طالباألطباء و إن  .٦
والمتعلقة بهذا الجانب صحيحة ودقيقة أكثر مما هو عليه  ،المعلومات المطلوب تعبئتها باستمارة البحث

الحال مع أفراد من غير العاملين الطبيين في حال كانوا قد عانوا من أعراض وعالمات مماثلة ألعراض 
وعالمات اإلصابة بداء كورونا خالل األشهر الماضية وبالتالي إمكانية دراسة االرتباط بشكل جيد ما بين 

سبق أن  الذيلعالمات المماثلة لداء كورونا وٕايجابية نتيجة االختبار لدى الشخص ظهور األعراض وا
  .عانى من أعراض مماثلة

  :التجهيزات والمواد المستخدمة •

 من. IgMو  IgGبنوعيه  ١٩كيت فحص الدم لتحري وجود األضداد النوعية لفيروس كورونا المستجد  .أ 
  Beijing Keweiشركة  إنتاج

  .أنابيب الدم للحصول على البالزما جهاز تثفيل   .ب 

  )أنابيب جمع الدم، مسحات كحولية، سرنجات(أدوات سحب عينات الدم   .ج 

  ثالجة لحفظ العينات لحين إجراء االختبار في حال لم يتم إجراء االختبار مباشرة  .د 
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  :طريقة إجراء االختبار •

  .عينة الدم عند الرغبة باستخدام المصل أو البالزما نقوم بتثفيل :معالجة عينات الدم .١

درجة حرارة  معتتوازن  دوات العمل المستخدمة في إجراء االختباراأل، و ةالدارئدع أدوات االختبار، والعينة، و ن .٢
  .قبل إجراء االختبار) درجة مئوية ٣٠- ١٥(الغرفة 

 .ستخدمه في أسرع وقت ممكننالمختوم و من كيس الرقائق " الكاسيت/ "م بإزالة شريط االختبارو قن .٣

 .ضع مجموعة االختبار على سطح نظيف ومستوٍ ن .٤

  .الكاسيتالمخصص في إلى بئر العينة أو المصل  الدم بالزماف قطرتين من نضي  .٥

قد تبدأ النتائج اإليجابية علما أنه . دقائق ١٠قراءة النتيجة بعد  حيث تتم. نتظر ظهور الخطوط الملونةن .٦
 . مدة دقيقتينل خالالظهور ب

 .دقيقة ١٥ مرور ر النتيجة بعديتفس يجب عدم: ١مالحظة .٧

  .يتم الحصول على نتائج أفضل إذا تم إجراء االختبار خالل الساعة األولى من جمع العينة: ٢مالحظة .٨
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I.  ١٩- كوفيدالمستجد فيروس كورونا انتشار لمحة عن  

ساللة جديدة لم  ،١٩- فيروس كوفيدويعد  ،واِنّية المصدريحال فيروساتال كورونا فصيلة كبيرة منالتعد فيروسات 
 شفاء تموي .وحمى وسعال وضيق نفسلإلصابة شائعة العراض األ وتتضمن .٤يسبق تحديدها لدى البشر من قبل

البعض لدى طور تي ولكن قد ،ال يعانون من أي أعراضالعديد من المصابين كما أن ، اً معظم الحاالت تلقائي
  .٥مصاحبة متعددةمزمنة أكبر سنًا ولديهم أمراض وهؤالء عادة ممن هم  ،مضاعفات قاتلة مختلفة

يتم القضاء عليه إما عن طريق اكتساب جزء كبير من البشر المناعة الكافية التي  أن أو الفيروس كن أن يختفيويم
تحول دون انتشار الفيروس، أو عبر إيجاد لقاح مضاد له أو أن يشهد الفيروس تحوًال بحيث يفقد قدرته على 

 .٦االنتقال بين البشر

II.  على الحياة العامة وباء كوروناتأثير 

 ١٩- فيروس كوفيد فأصبح .اليين، وأصبح االقتصاد العالمي مهدداً موعّطل مجرى حياة الة واسع سبب هذا الوباء، معاناة
والجهود التي تبذلها . وبالتالي يجب على البشرية جمعاء العمل من أجل القضاء عليه - يشكل خطرا يهدد البشرية جمعاء 

ذات النظم الصحية القوية نراها ترزح تحت وطأة فحتى البلدان الغنية  .فرادى البلدان من أجل التصدي له لن تكون كافية
  .الضغط

والكوارث الطبيعية  حروبواآلن، بدأت موجة هذه الجائحة تصل إلى بلدان تعاني أصال من أزمات إنسانية ناجمة عن ال 
الشمال كما هو الحال في ( بلدان اضطر فيها األشخاص للفرار من ديارهم بسبب القنابل أو العنف وهي .وتغّير المناخ

أو الفيضانات، فتجدهم يعيشون تحت أغطية بالستيكية في الخالء، أو محشورين في مخيمات الالجئين أو  )السوري
كما يفتقرون إلى المياه النظيفة ، وليس لديهم بيوت يمارسون فيها التباعد االجتماعي أو العزل، المستوطنات غير الرسمية

أما إذا اشتّد بهم المرض، فال سبيل لهم  .ط وسيلة لحماية أنفسهم من الفيروسوالصابون لغسل أيديهم، باعتبار ذلك أبس
  .٧للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية التي يمكن أن توفر لهم سريرا وجهازا للتنفس الصناعي

 تجهيزات سيطرة على الوباء وتوفيرمساعدة في الحث الدول وتشجيعها على اتخاذ إجراءات حاسمة لل وبالتالي يجب
  ٨.الخدمات والتشخيص الالزمة لألشخاص الذين يحتاجون إليها
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III.  واإلجراءات المطلوب اتخاذها وباء كوروناكيفية مواجهة 

، هو )درهم وقاية خير من قنطار عالج(لقد كان التركيز على دور الوقاية في تجنب اإلصابة عمًال بالمبدأ القائل 
 وكانت،م ٢٠٢٠ا العام ذار من هذخالل شهر آ اوالتي أجرتهالهدف من حملة كلية الطب البشري في جامعة حلب 

  :هي التوصيات الموحدة للوقاية من انتشار العدوى

   .غسل اليدين بانتظام .١
  .وتغطية الفم واألنف عند السعال والعطس .٢
  .طهي اللحوم والبيض جيًدا .٣
 .٩تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض اإلصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس .٤

عن أعلنت منظمة الصحة العالمية ) الحد من انتشار المرض في العالم( ومن أجل الغاية المنشودة نفسها
وبناء على ذلك، ينبغي أن تكون . محذرًة من تصدير حاالت اإلصابة بالفيروس إلى بلدان أخرى ،توصيات مؤقتة

  :جميع البلدان على أهبة االستعداد الحتوائها عن طريق

  .طالترّصد النش .١
  .الكشف المبكر .٢
  .العزل وٕادارة الحاالت .٣
  .تتبع المخالطين .٤
  .منع استمرار انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .٥

وذلك على الرغم من حجم الخسائر  ،إذا عززت الدول إجراءات التصدي له" وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" فهو
وهذا . فيروس إذا كنت ال تعرف مكانهالال يمكن محاربة ) ولكن"( .١٠االقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها

أن على كل بلد اعتماد  كما، "بحاجة إلى مراقبة قوية للعثور على كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها نايعني أن
  ١١".يتكيف مع وضعه، ويعد احتواء الفيروس ركيزة أساسية ،نهج شامل"

 .١٢اإلجراءات المبكرة لمنع وصول الفيروس وتفشيه هي كافحة فيروس كوروناومن أهم المعايير لقياس نجاعة م

ومن أجل توجيه دفة اإلجراءات المطلوبة زمانيًا ومكانيًا بالوجهة الصحيحة ال بد من معرفة مكان وزمان انتشار 
أهمية  المخبريةالفحوصات ه ذوتكتسب ه، به وهو ما يمكن تحقيقه من خالل إجراء االختبارات الخاصة، الفيروس

وبالتالي ، همة يمكن الركون إليها لتشخيصتسبب أعراضا نوعية واسال  اإلصابة بها المرض كون ذكبيرة في ه
  . يكون اللجوء إلى الفحوصات المخبرية أمرًا ال بد منه
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IV.  استقصاء اإلصابة بفيروس كورونا المستجدفي  المستخدمة الفحوصات المخبريةأنواع: 

  :هيواسع وسهل اإلجراء و  على نطاق الستخداملمناسب منها ما هو ، أنواع متعددة من االختبارات حالياً  يوجد

 ههذو  )الحقيقي الوقت في) PCR( المتسلسل البوليميراز تفاعل اختبار(وأهمها : ١٣االختبارات الجزيئية  .أ 
 :من أجل بشكل خاص ةمفيد اتاالختبار 

 .تشخيص المرضى وفرزهم .١

  .مراقبة انتشار المرض .٢

  .تحديد السالالت والطفرات .٣

على مسحة  -بل يومين من ظهور األعراضق -  (RNA) وجود المادة الوراثية للفيروس الكشف عن .٤
 .األنف أو الحلق، ومؤخًرا عن طريق اللعاب

أيام بعد أن  ٥إلى  ٣ ما بعد يوًما من ظهور األعراض أو ٣٥إلى  ٢١الكشف عن الفيروس بعد  هاال يمكنلكن 
ي نهاية دورة المرض، يصبح الحمل الفيروسي غير قابل للكشف، وبالتالي لن ف( يصبح المريض عديم األعراض

  . )اً مؤخر  شفاؤهاكشف عن إصابة سابقة، حتى تلك التي تم يفيد االختبار في ال

  :في فائدة لها): األضداداختبار ( االختبارات المصلية  .ب 

  .المعرضين السكان حصانة عن الكشف .١
  .المرض انتشار مراقبة .٢
  .العاملة القوى من لشريحة اإلصابة حالة اختبار .٣
  .المرض تطور دراسة .٤

V.  �ا�4F� &23دور ا��4=	ت ا��7>�"& ��� &+ و+	ء �رو
	 ا������R ا:�3اءات ا��19

الكشف المبكر والعزل والمعالجة السريعة وتنفيذ نظام قوي لتتبع من خالل  الفيروس انتشار وقفيتم  يمكن أن

 أصبحفقد  ،دولة ٢٠ من أكثر في المستجد التاجي الفيروس مرض انتشار معومن المالحظ أنه . ١٤االنتقاالت
الفيروس  عدوى لتشخيص المعيارية الطريقة هو )الحقيقي الوقت في) PCR( المتسلسل البوليميراز تفاعل( اختبار

. %)٣٠بحدود ( كاذبة عالية سلبية معدالت عن اإلبالغ تم كما ،عليه كثيرة قيود من وجودعلى الرغم  المستجد،
 المصابين المرضى من كبيرال عددال لتحديد وسريعة دقيقة اختبار لطريقة ملحة حاجة كانت هناكوبالتالي 
  . ١٥للمرضى المناسب الوقت في العالج وضمان الفيروس انتقال لمنع أعراض بدون والناقلين
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األضداد على نطاق واسع يمكن أن يساعد في دفع عملية صنع القرار المستندة إلى  اختبار يعتقد أن اختبار وجود
  .١٦األدلة، سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي

  :أن يمكنفإنها  حالًيا المتوفرة١٩-لكوفيد المصلية وبناء على الميزات التي تتصف بها االختبارات

  . لإلصابة عرضة األكثر المجموعات وتحديد السكان عموم في الفيروس وبائيات في فهم مهماً  اً دور  تلعب .١
 اً أعراض الشخص هذا يظهر لم لو أم ال حتى مصاباً  اختباره يتم الذي الفرد كان إذا ما تحديد على تساعد .٢

  .أبداً 
 .مباشر غير بشكل به اإلصابة أو العدوى بالفيروس تالشي عن تكشف .٣

 يكن ولم أسبوعين من ألكثر أعراض عليهم ظهرت الذين األشخاص لدى اإلصابة تأكيد على تساعد .٤
  .١٧سلبية RT-PCR اختبار نتائج كانت لديهم أو ،RT-PCR اختبار لديهم

 - )PCR( المتسلسل البوليميراز تفاعل - المباشر  الكشف محل طرق ال تحل المصلية ومع ذلك فإن الفحوصات
 جائحة مراقبة في المهمة التطبيقات من العديد لديها ولكن النشطة، ١٩-كوفيد عدوى لتشخيص أساسية كأداة
  .١٨له واالستجابة ١٩- كوفيد

  :١٩حول مدروسة قرارات التخاذ البيانات التي تم الحصول عليها استخدام يمكن

   الصحي الحجر .١
   محلياً  أو اً إقليمي االجتماعي التباعد .٢
 القوى موظفي من وغيرهم اإلطفاء، ورجال والشرطة، الصحية، الرعاية مقدمي لدى دراسة المخاطر .٣

  .األساسية العاملة
 بشكل ١٩- كوفيد مرضى إيجابيي مع العمل في المرء ورغبة الشخصية الحماية معدات إلى الحاجة .٤

 .اختياري

VI. فيروس كورونا التوقيت المناسب إلجراء اختبارات أضداد:  

 أن إلى الدالئل تشير الوقت ذلك وفي األعراض، ظهور من أسابيع ٣-١ بعد للكشف غالباً  قابلة األضداد تصبح
 قدتكون  المستقبلية العدوى من المناعة من درجة وأن كبير بشكل تنخفض أن المحتمل بالفيروس من العدوى

  .تكونت لدى من أصيب بالفيروس

 استخدامها تم إذا السابقة ١٩-كوفيد عدوى عن مفيد في الكشف دور األضداد الختبارات يكون أن المحتمل من
 من أسابيع خمسة من أكثر بعد عملها جودة مدى نعرف ال لكننا. ٢٠األعراض ظهور من أكثر أو يوًما ١٥ بعد
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 ضد ين أصيبوا به مناعةذال األفراد يمنح ١٩-كوفيد كان إذا عما نعرف سوف الوقت، مرور ومع. األعراض بدء
  .٢١أم ال المستقبل في العدوى

ا ما استخدمت ذإ األعراض ظهور منذ األول األسبوع في للغاية منخفضة األضداد اختبارات تعد حساسية
 عندما ،اً الحق يراجعون الذين األفراد في األخرى لالختبارات مكمل دور لها يكون قد ولكن ،١٩-كوفيد لتشخيص

  .تنته لم أو سلبية، RT-PCR اختبارات تكون

 أم محصًنا( الفرد كان إذا ما لتحديد الوقت الحالي في المصلية االختبارات استخدام ينبغي ال أنه من الرغم على
  :في تساعد أن يمكن االختبارات هذه فإن ،)ال

 .سابقاً  ين أصيبواذال السكان نسبة تحديد .١

 وبالتالي أي .محمية تكون أن المحتمل ومن محصنة تكون قد التي المجموعات حول معلومات توفير  .٢
  .القطيع مناعة من أعلى معدالت لديها تكون قد وبالتالي أعلى إصابة معدل شهدت قد المجتمعات

  .خاصة في ضوء األعداد الكبيرة الُمبلغ عنها للحاالت عديمة األعراض
 محتمل كعالج خارجية نقاهة بالزما لتصنيع استخدامه يمكن الذي بالدم للتبرع المؤهلين األشخاص تحديد .٣

 .COVID- 19٢٢ من خطير مرض من يعانون الذين ألولئك

األضداد للمساعدة في التشخيص السريري للحاالت غير الحرجة المشتبه بها والتي  اختباريمكن استخدام  .٤
  .٢٣أيام أو أكثر من بداية األعراض ٧تظهر بعد 

واإلجراءات المطلوب تنفيذها ه المعلومات والمعارف في توجيه السياسات واالستراتيجيات ذوبالتالي اإلفادة من ه
  .للتعامل مع وباء كورونا
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I. Hا��� ��E/ ا��Tاد ��� �F,Gر ا�1�: ا��9Aب ا��VB
 ٢٤ا?

 قبل الفيروسية، العدوى أثناء األول الدفاع خط يوفر IgM المناعي الجلوبيولين أن واسع نطاق على المقبول من
  . الطويل المدى على المناعية والذاكرة للمناعة مهمة تعتبر والتي IgG االستجابة بإنتاج بدء

 ألضداد، في غضون أسبوع واحد من ظهور األعراض لألجسام المضادةلحدوث انقالب مصلي أو إنتاج  يالحظو 

IgM   ًفي غضون أسبوعين من ظهور األعراض لألجسام المضادة وعموما . IgG   تشير البيانات المتاحة إلى أن
موجود في غالبية المرضى الذين يعانون من النقاهة إذا تم جمع  SARS-CoV-2 IgG المرتفع ألضداد كيزالتر 

لدى المتبرعين الذين  IgG يجب قياس مستويات األضداد .يوًما ١٤ ≥ بـ األعراض شفاءوحدات البالزما بعد 
في  IgG يوًما على األقل لضمان عيار كاف من األضداد ١٤وكانوا بدون أعراض لمدة  ١٩-كوفيد واسلبي أصبحوا

  .البالزما المتبرع بها

  

  

  

  

  

  

VII.  ؟١٩- كوفيد هل توجد مع -الحصانة طويلة األمد  

 يمنح أن يمكن األضداد وجود أن إلى يشير مما للغاية، شائع غير ١٩-كوفيد بمرض اإلصابة تكرار أن يبدو
 البشر في األضداد تطور يرتبط ذلك، إلى باإلضافة. ١٩-بكوفيد اإلصابة ضد المدى قصيرة حصانة األقل على
 وجود أن إلى تشير مجتمعة، المالحظات هذه. التنفسي الجهاز في الفيروسي الحمل في ملحوظ انخفاض مع

  .٢٥أخرى مرة اإلصابة من الحماية من مستوى ويوفر الشخص عدوى من يقلل قد األضداد

 يؤدي قد. البرد نزالت تسبب التي تلك مثل أخرى، تاجية فيروسات مع متبادلة تفاعلية االختبارات بعض تظهر قد
 ال مستويات إلى الوقت بمرور األضداد مستويات تتراجع أن الممكن ومن. كاذبة إيجابية اختبار نتائج إلى هذا

  .٢٦اكتشافها يمكن

� ا
����د�� ا
���ر�� ا
��و��ت: ١ا
	�ل� �� ���  �دء ا$���� ذداء �ورو�� و��د!� � ز�
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VIII. ٢٧كورونا المستجد أضداد فيروستحري لالمستخدمة  المصلية الفحوص المخبرية  

  . األضداد ووظائف المناعية لالستجابة المختلفة الجوانب لتحديد المقايسات من مختلفة أنواع استخدام يمكن

  IgM البشري  المناعي الغلوبولين  .أ 

  اإلصابة بعد إنتاجها يتم التي األضداد أول يعد .١

  الحديثة، العدوى تحديد في للغاية مفيد .٢

بافتراض أن المريض (أيام تقريًبا بعد ظهور األعراض األولي  ٧إلى  ٥في غضون  IgM ترتفع أضداد .٣
 ). يعاني من أعراض بعد اإلصابة

 .يوًما من بداية األعراض ٢١إلى  ١٤فوق عتبة الكشف لمدة  IgM ثم يبقى .٤

  IgGالبشري  المناعي الغلوبولين  .ب 

  . IgMوط إنتاجهبخالل ارتفاع و و في منتصف الطريق تقريًبا ف ،IgM بعد عام بشكل يتطور .١

 .فوق مستويات الكشف IgG بعد ظهور األعراض، سترتفع ١٤في حوالي اليوم  .٢

يوًما بعد ظهور األعراض، أو يصل إلى الذروة حول أو بعد  ٣٥إلى  ٢٨يستمر في االرتفاع لمدة  .٣
 .التعافي السريري

بقى فوق العتبات القابلة للكشف ألشهر أو حتى سنوات بعد يبحيث عمر طويل نصف  لهعادًة ما يكون  .٤
  .العدوى شفاء

 في ساعات بضع في أو ميدانية بيئة في) دقيقة ٣٠ من أقل( بسرعة االختبارات هذه إجراء يمكن .٥
  .المختبر

IX. ٢٨فيروس كورونا المستجد المستخدمة أضداد اختباراتإجراء  مبدأ  

 تم مؤشب مستضد على االختبار مبدأ ويعتمد .للمستضد األضداد ألفة ربط على هذه االختبار منهجيات تعتمد
 المصل أو الدم في توجد اددأض إنتاج في يتسبب مما للفيروس، معينة تراكيب لتقليد مصمم المختبر في إنتاجه

  .المستضد ربطلها لألفة  مع

 اختبار نتيجة تفسير سوء لتجنب المستخدمة األخرى االختبار لفيروسات المتبادل التفاعل فهم المهم من لذلك،

  .٢٩ ١٩-كوفيد ضد حصانة تمنح ال ولكن مشابه، فيروس من مستضًدا تكتشف قد خاطئة إيجابية

  : واسعتين فئتين إلى االختبارات هذه تنقسم

  .لها العديد من المزايا كما أن لها العديد من  العيوب :المختبرية المناعية المقايسة .١
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تقريًبا  فورية نتائج حيث تعطي الرعاية نقطة في لالستخدام مالءمة تعد أكثر :الكاسيت على القائمة األنظمة .٢
 الصحية الرعاية في للعاملين بحيث تكون متاحة للعين المجردة المرئية المؤشر منطقة في اللون تغير خالل من

  .٣٠المناعية الكروماتوغرافيا مبدأ الكاسيت أنظمة وتستخدم. والمرضى

X. تحري األضداد بطريقة الكاسيت المستخدم في (ونوعية االختبارات المصلية  حساسية
  )الدراسة

الدراسات  نتائج أوضحت ذلك، إلى باإلضافة. ٪٩٠.٦٣ والنوعية٪ ٨٨.٦٦ اإلجمالية االختبار حساسيةتعد  
 الدم وبالزما والمصل األصابع دم من عينات بينعن األضداد ما  الكشف في كبير تناسق وجود الخاصة
  . الوريدي

المريض والعرض السريري  قصةهذه االختبارات هي أداة ممتازة يمكن استخدامها بالتوازي مع االختبار الجزيئي، و 
في المرضى الذين يعانون من أعراض، أو استخدامها في المرضى الذين ال يعانون من أعراض على مدى فترة 

  .طالعودة إلى النشابتوصيات اللفهم زمنية 

اختبار أضداد إيجابية في مريض لديه اختبار جزيئي سلبي  ت نتيجةسيكون من الصعب معرفة ما إذا كانكم أنه 
  . ٣١كان سلبًيا كاذًباجزيئي الختبار االإيجابي كاذب أم أن ضداد األعني أن اختبار ت
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XI. تفسير النتائج  


9B& ا��%	"& ���وس �رو
	 ا������ ����4 ا<�>	رات أ��اد �� &��A٣٢ا�  

المناقشة التالية مفيدة في و مع مجموعة االختبار المستخدمة، المرفقة تعليمات االستخدام ليجب تفسير النتائج وفًقا 
السريري وتقديم توصيات مستنيرة للمرضى والقوى  مع المضمون الفيروس أضداد ربط النتائج الثنائية الختبار

  . العاملة

، وكان ١٩-بكوفيدمريًضا مصابين  ١٧٣عينة بالزما مأخوذة من  ٥٣٥تم إجراء  في دراسة حديثة، •
، ١٢، واليوم ١١هو اليوم  IgG ، ثم IgM،  (Ab) وقت التحول المصلي للجسم المضاد الكليمتوسط 
  .على الترتيب، ١٤واليوم 

٪ ١٠٠بسرعة إلى ٪ بين المرضى خالل أسبوع واحد منذ البداية، وزاد ٤٠كان وجود األضداد أقل من  •
)Ab ( ،٩٤.٣ ٪)IgM ( ٧٩.٨، و ٪)IgG ( يوًما من ظهوره ١٥بعد .  
٪ في العينات التي ٦٦.٧وعلى النقيض من ذلك، انخفضت قابلية اكتشاف الحمض النووي الريبي من  •

  .٣٩-١٥ األيام٪ خالل ٤٥.٥تم جمعها قبل اليوم السابع إلى 
متوافق  (P = .006) بشكل مستقل بتصنيف سريري أسوأ Ab على مناألعيار العالوة على ذلك، ارتبط   •

 أعلى ةمع الفهم بأن المزيد من المرضى الذين يعانون من أعراض من المرجح أن يكون لديهم استجاب
  . ، وعالمات التهاب أعلى، في المتوسطباألضداد

 من العديد هناك المتلقين، الختبار المجتمع سلوك حول مغزى ذات توصيات لتقديم محاولة في النتائج لتفسير
  :٣٣مراعاتها يجب التي العوامل

  األضداد؟ اختبار وقت أعراض بدون أم بأعراض مصحوبا المريض هل كان .١
  األعراض؟ ظهرت متى األعراض موجودة، منذ كانت إذا .٢
٣.  IgM سلبي؟ أم إيجابي  
٤. IgG  سلبي؟ أم إيجابي 
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XII.  وقت االختبارتفسير النتائج عندما يكون المصاب بدون أعراض في  

� IgG و IgM �/ ,$ - أو?ً  �<1C  ،ھRأن �F-" ا :  

اد للمستضد الفيروسي المستهدف وال دلم ينتج أي أض للشخص المعني الجهاز المناعي  .١
  . )٢الشكل(. ١٩-كوفيد يشتبه في أنه يحتوي على

   من غير المحتمل أن يكون الشخص قد أصيب بالعدوى في الماضي .٢
  . ليس محصًنا من اإلصابة بالعدوى في المستقبل كما أن الشخص .٣

ينتج  مهذه النتيجة ال تستبعد أن يكون الشخص قد تعرض مؤخًرا للفيروس ول .٤
  . األضداد بعد

مؤخًرا للفيروس أن ينشر المرض حتى لو كان هذا االختبار سلبًيا وكان  التقاطهيمكن للمريض الذي تم  .٥
  .بدون أعراض

   :اإلجراء الموصى به

في ممارسة التباعد االجتماعي أو  الشخصطالما أن الفيروس ينتشر في المجتمع، يجب أن يستمر   .أ 
  . اإلرشادات الحالية لحماية نفسه ومن حوله

عليه طلب الرعاية الطبية وتكرار االختبار بناًء على التعرض إذا ظهرت على الشخص أعراض، فيجب   .ب 
  .أو األعراض المحتملة في المستقبل

�  ً	�
	(-   IgG �� IgM و إ"�	+<1C ،ھRأن �F-" ا :  

  ). ٣الشكل( المستهدف الفيروسي للمستضد مفعوًال  األطول األضداد للشخص قد أنتج المناعي الجهاز .١
 حتى أسابيع، عدة قبل بالعدوى أصيب قد الشخص يكون أن المحتمل من .٢

  ).٣ا�+*ل(. أعراض هناك تكن لم لو
  .الفيروس ضد الوظيفية المناعة من درجة لديه الشخص .٣
 يكون أن المرجح غير من التعرض، منذ انقضى الذي الوقت على اعتماًدا .٤

 .الفيروس ناشرا الشخص

   :اإلجراء الموصى به

� IgG و IgM :٢ا
	�ل�%�   

� IgM و إ�'��� IgG :٣ا
	�ل�%�  
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 القسم في التفصيل من بمزيد مناقشته تمت كما( الفيروس تالشي الستبعاد جزيئي اختبار استخدام يمكن  .أ 
 )التالي

�  ً	`�	(- IgM  و �� IgG إ"�	+<1C ،ھRأن �F-" ا:  

  ).٤ا�+*ل(. الجهاز المناعي ينتج بنشاط أجسام مضادة لعدوى حديثة .١
هذا الشخص المرض إلى اآلخرين، حتى عندما  من المحتمل أن ينقل .٢

  .يكون بدون أعراض
قد يظل الشخص خالًيا من األعراض، أو يعاني من أعراض طفيفة،  .٣

 .أو يزداد سوًءا مع تقدم مسار المرض

   :اإلجراء الموصى به

يجب أن يعزل المريض على الفور عن األشخاص األصحاء ويطلب المزيد من النصائح الطبية إذا   .أ 
  . ظهرت األعراض

  . يجب أن يكون المريض متيقًظا ويطلب الرعاية المناسبة لألعراض التي يعاني منها  .ب 
أن حالة يوًما على األقل، يجب على الشخص التفكير في تكرار االختبار للتأكد من  ٢١إلى  ١٤بعد   .ج 

الفيروس قبل العودة إلى األنشطة  حاطر أصبحت إيجابية وأنهم خارج النافذة المتوقعة إل  IgG األضداد لـ
  .العادية

إذا كان هناك ما يبرر العودة السريعة إلى األنشطة المجتمعية، على سبيل المثال، للعاملين في الصناعة   .د 
 .الفيروسي تالشيالحرجة، فيجب إجراء اختبار جزيئي لتقييم حالة ال

� أنRھ، إ"�	+�	ن IgG و IgM �/ ,$ -را+-	ً  �F-" ا:  

يقوم الجهاز المناعي للشخص بإنتاج أجسام مضادة لعدوى مستمرة بدأت على األرجح  .١
  ). ٥الشكل(يوًما  ١٤منذ أكثر من 

من المحتمل أن يكون الشخص يعاني من دورة مرضية بدون أعراض ولكن ربما ال يزال  .٢
 . قادًرا على نشر المرض إلى اآلخرين

   :اإلجراء الموصى به

  إ�'����ن IgG و IgM :٥ا
	�ليجب أن يعزل المريض على الفور عن األشخاص األصحاء ويطلب المزيد من   .أ 

� IgG و إ�'��� IgM :٤ا
	�ل�%�   
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  . النصائح الطبية إذا ظهرت األعراض
فقط قبل العودة إلى األنشطة  IgG يوًما لتأكيد حالة ١٤إلى  ٧فكر في تكرار االختبار في غضون   .ب 

  . العادية
إذا كان هناك ما يبرر العودة السريعة إلى األنشطة المجتمعية، على سبيل المثال، بالنسبة للعاملين في   .ج 

 .الفيروس تالشيختبار جزيئي لتقييم حالة الصناعة الحرجة، فيجب إجراء ا
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XIII. األعراض في وقت االختبار وجود تفسير النتائج عند  

� IgG و IgM �/ ,$ - أو?ً  �<1C٣٤:  

  :التفسير

  .اد للمستضد الفيروسي المستهدفدلم ينتج أي أض الجهاز المناعي للشخص المعني .١
 منذ ظهور الحمى أو أعراض أخرى، فمن غير المحتمل أن يكون المرض )أيام ٧( إذا مر أكثر من .٢

 .١٩- كوفيد

من خالل اختبار  ١٩-كوفيد أيام منذ ظهور األعراض، ال يمكن استبعاد ٧أقل من  الوقت إذا كان .٣
 . األضداد وحدها

   :اإلجراء الموصى به

والتهاب الشعب الهوائية البكتيري إذا كان  واألنفلونزا ١٩- كوفيد يمكن إجراء اختبار كامل بما في ذلك  .أ 
  .واألعراض القصةمتاًحا وموصى به بناًء على 

أيام على األقل من ظهور  ٧يجب أن يعزل المريض عن اآلخرين ويمكن أن يكرر اختبار األضداد بعد   .ب 
  .األعراض ما لم يتوفر اختبار جزيئي للتأكيد

 بناًء على العالمات السريرية، ُيشار إلى ١٩- كوفيد إذا كانت األعراض شديدة وكان يشتبه في وجود  .ج 
  . اختبار جزيئي للكشف عن المواد الوراثية الفيروسية في عينات الجهاز التنفسي

من خالل  CoV-2 ال يجب أن يعود الشخص إلى األنشطة العادية حتى يتم استبعاد اإلصابة بالسارس  .د 
ألضداد المتكررة، أو انقضاء الوقت المناسب بعد التشخيص البديل، أو االختبار الجزيئي أو اختبار ا

 ٣١يمكن أن يحدث النزيف حتى ما يقرب من (تطور األعراض الستبعاد السقوط الفيروسي المستمر 
 .)يوًما من التعرض

�  ً	�
	( - IgG  �� IgM و إ"�	+<1C٣٥  

  :التفسير

  . المستهدف الفيروسي للمستضد أضداد أنتج للشخص المناعي الجهاز .١
 .المرض دورة من المتأخرة المراحل في الشخص يكون أن المحتمل من .٢

  .الفيروس نشر على وقادًرا لآلخرين معدًيا يكون قد .٣

   :اإلجراء الموصى به
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 فرصة لتقليل األقل على يوًما ١٤ لمدة للمرض السلبيين السكان عن معزوًال  الشخص يظل أن يجب  .أ 
  . الفيروس انتشار

 في للعاملين بالنسبة المثال، سبيل على المجتمعية، األنشطة إلى السريعة العودة يبرر ما هناك كان إذا  .ب 
 .الفيروس تالشي حالة لتقييم جزيئي اختبار إجراء فيجب الحرجة، الصناعة

�  ً	`�	(- IgM  �� IgG و إ"�	+<1C٣٦  

  :التفسير

 .المستهدف بالفيروس حديثة لعدوى مضادة أجسام بنشاط ينتج للشخص المناعي الجهاز .١

  .المرض مسار من المرحلة هذه في اآلخرين إلى المرض ينقل أن للمريض يمكن .٢

   :اإلجراء الموصى به

  .األصحاء األفراد عن الفور على المريض يعزل أن يجب  .أ 

 .منها ييعان التي األعراض لشدةوفقًا  المناسبة الطبية الرعاية يطلب  .ب 

 قبل IgG حالة لتحديد االختبار تكرار في التفكير الشخص على يجب األقل، على يوًما ٢١ إلى ١٤ بعد  .ج 
  .العادية األنشطة إلى العودة

  ٣٧إ"�	+�	ن IgG و IgM �/ ,$ - را+-	ً  �

  :التفسير

 ١٤يقوم الجهاز المناعي للشخص بإنتاج أجسام مضادة للعدوى المستمرة والتي ربما بدأت منذ أكثر من  .١
 . يوًما

 .من المحتمل أن يتمكن الشخص من نقل المرض لآلخرين .٢

   :اإلجراء الموصى به

 يجب أن يعزل المريض على الفور عن األفراد األصحاء   .أ 

  .منها يلشدة األعراض التي يعانوفقًا يطلب المزيد من الرعاية الطبية المناسبة   .ب 
فقط قبل العودة إلى األنشطة  IgG يوًما لتأكيد حالة ١٤إلى  ٧فكر في تكرار االختبار في غضون   .ج 

  . العادية
ا يبرر العودة السريعة إلى األنشطة المجتمعية، على سبيل المثال، للعاملين في الصناعة إذا كان هناك م  .د 

 .الفيروسي التالشيالحرجة، فيجب إجراء اختبار جزيئي لتقييم حالة 
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XIV. نتائج الدراسة 

شخص تم اختيارهم من بين الفئات األكثر تماسًا مع باقي أفراد المجتمع بسبب طبيعة ) ٣٨٧( تمت الدراسة على
لك من أجل زيادة احتمال ظهور نتائج اختبار إيجابية في حال كان انتشار للفيروس في ذعملهم التي تتطلب 

  . المنطقة

  :الدراسةفراد المشاركين في األوقد وضعت االستمارة التالية لجمع البيانات الالزمة من 

d�+ رة	��Cا  

  ���ي�أ��اد����وس��رو	��ا������
� ا���	ل ا��ري� $�Fط	Bن ا�	Eى ا����   

  يعطى رقم لعينة الدم نفس الرقم المتسلسل المجاور: مالحظة  :(                )  الرقم المتسلسل
  :العمر )١

A- سنة ٣٠ – ٢٠ 

B- سنة ٤٠ – ٣٠ 

C- سنة ٥٠ – ٤٠ 

D- سنة ٦٠ – ٥٠ 

E-  سنة ٦٠أكثر من  

التماس مع اآلخرين أثناء تعامالتك  )٢
  :اليومية 

A- نادرا ما يحدث 

B- قليال ما يحدث 

C- بشكل متبدل 

D- كثيرا ما يحدث  

هل عانيت خالل الستة أشهر الماضية  )٣
ضيق  -سعال(من أعراض المرض 

  ..):ارتفاع حرارة. نفس
A- نعم  
B-   ال  

  الجنس )٤
A. أنثى  
B. ذكر  

ارتداء (االلتزام بإجراءات الوقاية  )٥

...) المتكرر  غسل اليدين -الكمامة
  :أثناء التعامل مع اآلخرين والعمل

A- نعم  
B- ال  

هل خالطت خالل الستة أشهر الماضية  )٦

شخصا يعاني من أعراض المرض 
  ):ارتفاع حرارة. ضيق نفس -سعال(
A- نعم  
B-   ال  

 :العمل )٧

A- طالب طب 

B- طبيب 

C- يتطلب تماسًا كبيرا مع اآلخرين 

D- ال يتطلب تماسا كبيرا مع اآلخرين  

  :التباعد االجتماعيااللتزام بإجراء  )٨
A-  نعم  
B- ال  

هل خالطت خالل الستة أشهر الماضية  )٩
شخصا قدم حديثا من منطقة معروفة 

 بانتشار الوباء فيها؟  

A- نعم 

B- ال  

  : السكنين يشاركونك ذعدد  األفراد ال )١٠
A- أعيش بمفردي 

B- ٣ – ٢ 

C- ٦- ٤  

D- ٩- ٧  

  :انتقالك بين أماكن متفرقة ومزدحمة )١١
A- نادر  
B- متوسط  
C- كثيرا  

خالل الستة أشهر هل غادرت سوريا  )١٢
 الماضية؟

A- ال 

B - نعم مرة واحدة 

C-  عدة مرات(نعم(  
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  :وقد توزعت عينة الدراسة كمايلي

  :تم توزيع المشاركين إلى فئات عمرية حيث تراوحت أعداد المشاركين فيها كالتالي: وفقًا للعمر .١
  % ٤٤.١شخصًا بنسبة   ١٧١سنة   ٣٠ – ٢٠الفئة العمرية  .١
  ، %٣٠شخصًا بنسبة   ١١٦سنة   ٤٠ – ٣٠الفئة العمرية  .٢
  % ٧شخصًا بنسبة  ٢٧ سنة  ٥٠ – ٤٠الفئة العمرية  .٣
  ، %١٨.٨شخصًا بنسبة   ٧٣سنة  ٦٠ – ٥٠الفئة العمرية  .٤
 %.٠شخصًا  بنسبة    ٠سنة  ٦٠الفئة العمرية أكثر من  .٥

 

����: ٦ا
	�ل 
   ا
.�ر�� ا
�,�ت 
�وزع ا
�,و�� ا

سنة وهي عادة األكثر تنقًال واألكثر تماسًا مع  ٤٠- ٢٠تالحظ أن غالبية أفراد العينة ضمن المرحلة العمرية 
 . وهو ما حاولت الدراسة التركيز عليه، اآلخرين في المجتمع

 :وفقًا للجنس .٢

  ، % ٧٥.٧شخصًا بنسبة    ٢٩٤كور  عدد الذ .١
 % ٢٤.٣شخصًا بنسبة     ٩٣اإلناث    عدد .٢
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����: ٧ا
	�ل 
�� ا0�راد 
�وزع ا
�,و�� ا�.
�س ا'
  ��ب ا

 %.٢٤,٣بينما نسبة اإلناث كانت ، %٧٥.٧نالحظ أن النسبة الغالبة لدى أفراد العينة هي الذكور بنسبة 

 :توزيع المشاركين إلى فئات حسب العمل حيث تراوحت أعداد المشاركين فيها كالتالي: العمل .٣

  ،% ٣٦.٩طالبًا بنسبة  ١٤٣ المشاركين فيهاعدد ): طالب طب(الفئة األولى  .١
  ،%  ٨طبيبًا بنسبة  ٣١ين فيها عدد المشارك) : طبيب(الفئة الثانية  .٢
 ، % ٤٦.٨شخصًا بنسبة  ١٨١عدد المشاركين فيها): عمًال يتطلب تماسًا كبيرا مع اآلخرين(الفئة الثالثة  .٣

 %  ٨.٣شخصًا بنسبة  ٣٢مشاركين فيها عدد ال): عمًال ال يتطلب تماسًا كبيرا مع اآلخرين(الفئة الرابعة  .٤

 

�� أ�راد �وزع: ٨ا
	�ل�.
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ين يتطلب عملهم ذوباقي الموظفين ال، % ٨واألطباء ، % ٣٦.٩كانت نسبة طالب الطب من بين أفراد العينة 
بحدود ) ال يتطلب عملهم تماسًا كبيرا مع اآلخرين(نسبة من  بينما كانت، % ٤٦.٨تماسًا كبيرًا مع اآلخرين 

ا ما يجعل فرصة التقاط العدوى لدى أفراد الدراسة كبيرة فيما لو كان الفيروس منتشرًا في ذوه، فقط% ٨.٣
 .المنطقة مسبقاً 

 :تراوحت أعداد المشاركين فيها كالتالي: السكنين يشاركونك ذعدد  األفراد ال .٤

  ، % ٠.٥شخصًا بنسبة      ٢عدد المشاركين فيها   ) عيش بمفرديأ(الفئة األولى  .١
  ،%  ٢٠.٩شخصًا بنسبة  ٨١اركين فيها عدد المش) شخص ٣ – ٢(الفئة الثانية  .٢
  %  ٥٧.٨شخصًا بنسبة  ٢٢٤ين فيها   عدد المشارك) شخص ٦- ٤(الفئة الثالثة  .٣
 ، %  ٢٠.٧بنسبة شخصًا   ٨٠كين فيها   عدد المشار ) شخص٩- ٧(الفئة الرابعة  .٤

 

�� أ�راد �وزع: ٩ا
	�ل �.
� ا
��ن ا
�	�ر��ن 6دد ��ب ا�  

 )٩–٤(يتشاركون السكن مع ) مجموع الفئة الثالثة والرابعة(من أفراد العينة %) ٧٨.٥(نالحظ أن ما نسبته 
 .ما يساهم في زيادة فرصة التقاط العدوى منهم فيما لو كان الفيروس منتشراً  ا أيضاً ذأشخاص آخرين وه

التماس مع اآلخرين أثناء (تم توزيع المشاركين إلى فئات حسب : التماس مع اآلخرين أثناء تعامالتك اليومية .٥

 :حيث تراوحت أعداد المشاركين فيها كالتالي) التعامالت اليومية

  %. ٤.٦شخصًا بنسبة  ١٨فيها  عدد المشاركين ) دثنادرا ما يح(الفئة األولى  .١
  %. ١٢.٩شخصًا بنسبة   ٥٠عدد المشاركين فيها  ) قليال ما يحدث(الفئة الثانية  .٢
  .%  ٣٨شخصًا بنسبة   ١٤٧عدد المشاركين فيها ) بشكل متبدل(الفئة الثالثة  .٣
 %.٤٤.٥شخصًا بنسبة   ١٧٢  عدد المشاركين فيها) كثيرا ما يحدث(الفئة الرابعة  .٤
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�� أ�راد �وزع: ١٠ا
	�ل �.
   ا�8ر�ن �7 ا
���س ���� ��ب ا

على تماس كبير مع األشخاص اآلخرين في كانوا قد أفادوا أنهم  العينة أفراد من %٤٤.٥نالحظ أن ما نسبته 
وبالتالي أغلبة أفراد العينة ، أنهم على تماس جيد مع اآلخرين ولكن بشكل متفاوتمنهم %  ٣٨أفاد لك ذكعملهم و 

ا ما من شأنه أيضًا أن يزيد من فرصة التقاطهم للعدوى فيما ذكانوا على تماس بشكل ملحوظ مع اآلخرين وه
 .لوكان هناك انتشار فعلي للفيروس في المنطقة

حيث : ين والعملأثناء التعامل مع اآلخر ...) غسل اليدين المتكرر  -ارتداء الكمامة(االلتزام بإجراءات الوقاية  .٦

 :تراوحت أعداد المشاركين فيها كالتالي

  ، % ٤٧شخصًا بنسبة  ١٨٢ا عدد المشاركين فيه) نعم(الفئة األولى  .١
 ،%  ٥٣شخصًا بنسبة   ٢٠٥عدد المشاركين فيها ) ال(الفئة الثانية  .٢

 

�� أ�راد �وزع: ١١ا
	�ل�.
    �;'راءات ا
و:��� ا
	���� ا!
�زام ��ب ا
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أثناء ..) غسل اليدين المتكرر - ارتداء الكمامة(بين من كانوا يلتزمون بإجراءات الوقاية  النسبة متقاربةنالحظ أن 
ا ما يسهل ذمع زيادة قليلة لألخير وه) % ٥٣(بها  ومن كانوا ال يلتزمون، %) ٤٧( التعامل مع اآلخرين والعمل

   .التقاط العدوى أيضًا في حال كان هناك انتشار فعلي للفيروس

 :تم توزيع المشاركين إلى فئات حيث تراوحت أعداد المشاركين فيها كالتالي: االلتزام بإجراء التباعد االجتماعي .٧

  ، % ٢٩.٩شخصًا بنسبة  ١١٦ا عدد المشاركين فيه) نعم(الفئة األولى  .١
 ،%   ٦٩.١شخصًا بنسبة    ٢٧١عدد المشاركين فيها  ) ال(الفئة الثانية  .٢

 

�� أ�راد �وزع: ١٢ا
	�ل �.
    �;'راءات ا
���6د ا!'���6� ا!
�زام ��ب ا
  

من  ماا ذوه) %٦٩.١( التباعد االجتماعي اتنالحظ أن النسبة الغالبة هي ألفراد العينة ممن ال يلتزمون بإجراء
  .في المنطقة شأنه أن يسهل التقاط العدوى أيضًا في حال كان هناك انتشار فعلي للفيروس

تم توزيع المشاركين إلى فئات حيث تراوحت أعداد المشاركين فيها : أماكن متفرقة ومزدحمةاالنتقال ما بين  .٨

 :كالتالي

   .% ١٩.١شخصًا بنسبة   ٧٤عدد المشاركين فيها ) نادر(ولى الفئة األ .١
  %.  ٤٩.١شخصًا بنسبة   ١٩٠عدد المشاركين فيها ) متوسط(الفئة الثانية  .٢
 .%  ٣٢.٨شخصًا بنسبة    ١٢٧عدد المشاركين فيها  ) كثيرا(الفئة الثالثة  .٣
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�� أ�راد �وزع: ١٣ا
	�ل �.
   أ���ن �زد��� ��ن �� ا!��>�ل ��ب ا

يمثلون  ما بين أماكن متفرقة ومزدحمةينتقلون بشكل كبير أو متوسط  نالحظ أن نسبة أفراد العينة ممن
ا ما يعكس حقيقة كون الناس في المنطقة ال تهتم كثيرًا أو ال تستشعر ذوه .المشاركينمن أفراد العينة %) ٨١.٩(

 .الخوف من المرض

تم توزيع ..):ارتفاع حرارة. ضيق نفس -سعال(هل عانيت خالل الستة أشهر الماضية من أعراض المرض  .٩

 :المشاركين إلى فئات حيث تراوحت أعداد المشاركين فيها كالتالي

  ، % ٣٥.١شخصًا بنسبة    ١٣٦ عدد المشاركين فيها ) نعم( الفئة األولى .١
 ،%  ٦٤.٩  شخصًا بنسبة  ٢٥١   عدد المشاركين فيها) ال(الفئة الثانية  .٢

 

�� أ�راد �وزع: ١٤ا
	�ل �.

?���� �داء �ورو�� أ6راض ظ ور ��ب ا �%@���    
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. ضيق نفس -سعال(خالل الستة أشهر الماضية من أعراض المرض  واعان نالحظ أن نسبة أفراد العينة ممن
ه ليست نوعية له أي ليست ذولكن كما هو معلوم أن أعراض المرض ه، )% ٣٥.١(بحدود  ..)ارتفاع حرارة

  .خاصة به وٕانما تتشابه مع أعراض اإلصابة بفيروسات عديدة أخرى تصيب الجهاز التنفسية
ارتفاع . ضيق نفس -سعال(ضية شخصا يعاني من أعراض المرض هل خالطت خالل الستة أشهر الما .١٠

 :تم توزيع المشاركين إلى فئات حيث تراوحت أعداد المشاركين فيها كالتالي): حرارة

  ، % ٤٢.٧شخصًا بنسبة   ١٦٤عدد المشاركين فيها ) نعم(الفئة األولى  .١
 ،% ٥٧.٣شخصًا بنسبة     ٢٢٣عدد المشاركين فيها  ) ال(الفئة الثانية  .٢

 

�� أ�راد �وزع: ١٥ا
	�ل�.
�ون �ن أ6راض ���@%� 
?���� �داء �ورو�� أ�راد ���
ط� ��ب ا�.�   

 -سعال(يعاني من أعراض المرض  شخصاً خالل الستة أشهر الماضية  ين خالطواذالنالحظ أن نسبة أفراد العينة 
ه ليست نوعية له أي ذأعراض المرض هولكن كما هو معلوم أن ، )% ٤٢.٧(بحدود  )ارتفاع حرارة. ضيق نفس

وبالتالي ليس . ليست خاصة به وٕانما تتشابه مع أعراض اإلصابة بفيروسات عديدة أخرى تصيب الجهاز التنفسية
  .ين خالطهم أفراد العينة مصابين بداء كوروناذبالضرورة أن يكون األشخاص ال

تم توزيع : قة معروفة بانتشار الوباء فيهاهل خالطت خالل الستة أشهر الماضية شخصا قدم حديثا من منط .١١

 :المشاركين إلى فئات حيث تراوحت أعداد المشاركين فيها كالتالي

  ، %٣٣.١شخصًا بنسبة    ١٢٨ عدد المشاركين فيها ) نعم(الفئة األولى  .١
 % .٦٦.٩شخصًا بنسبة    ٢٥٩عدد المشاركين فيها ) ال(الفئة الثانية  .٢
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�� أ�راد �وزع: ١٦ا
	�ل �.
  :د�وا �ن ���طق ���	ر �� � ا
و��ء أ�راد ���
ط� ��ب ا

شخصا قدم حديثا من منطقة معروفة خالل الستة أشهر الماضية  ين خالطواذالنالحظ أن نسبة أفراد العينة 
ين ذه الفئة من أفراد العينة يعتمد على كون األشخاص الذوتأثر ه .%)٣٣.١(بحدود  بانتشار الوباء فيها

  .  من منطقة معروفة بانتشار الوباء فيها بأنهم حاملون وناشرون للعدوى بالفيروس أم ال) من القادمين(خالطوهم 
تم توزيع المشاركين إلى فئات حيث تراوحت أعداد المشاركين : هل غادرت سوريا خالل الستة أشهر الماضية .١٢

 :فيها كالتالي

  ، % ٨١.٢شخصًا بنسبة    ٣١٤عدد المشاركين فيها  ) ال(الفئة األولى  .١
  ،%  ٦.٧شخصًا بنسبة   ٢٦عدد المشاركين فيها ) نعم مرة واحدة(الفئة الثانية  .٢
  %  ١٢.١شخصًا بنسبة    ٤٧عدد المشاركين فيها ) نعم عدة مرات(الفئة الثالثة  .٣

 

�� أ�راد �وزع: ١٧ا
	�ل �.

�%د آ�ر �ور�� ��Dدرة ��ب ا  
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مجموع الفئة الثانية  – %)١٨.٨( خالل الستة أشهر الماضية ين غادروا سوريةذالنالحظ أن نسبة أفراد العينة 
يمكن أن تؤثر على نتيجة الدراسة من ناحية هل كان ) في حال كانت إيجابية( ونتيجة هؤالء األشخاص  - والثالثة

  ).الشمال السوري(التقاطهم للعدوى من البلد الذي سافروا إليه أم من داخل منطقة الدراسة 

 :إما إيجابية أو سلبية IgG أضدادتكون نتيجة اختبار  :IgGنتيجة اختبار أضداد  .١٣

  ، % ٩٩.٤٨شخصًا بنسبة   ٤٨٣عدد المشاركين فيها  ) سلبية(الفئة األولى  .١
 ،% ٠.٥٢شخصًا بنسبة    ٢عدد المشاركين فيها ) إيجابية(الفئة الثانية  .٢

 

�� أ�راد �وزع: ١٨ا
	�ل �.
   IgG اFداد ���'� ��ب ا

وهي نسبة منخفضة ) %٠.٥٢(كانت  إيجابية لديهم IgG أضدادين نتيجة اختبار ذنالحظ أن نسبة أفراد العينة ال
  %).٦٠(والتي هي بحدود ) مناعة القطيع(جدًا إذا ما قورنت مع النسبة المطلوبة للقول بوجود مناعة مجتمعية 

 :إما إيجابية أو سلبية IgM أضدادتكون نتيجة اختبار  :IgMنتيجة اختبار أضداد  .١٤

  ، % ٩٩.٧٥شخصًا بنسبة    ٣٨٦عدد المشاركين فيها ) سلبية(الفئة األولى  .١
  ،% ٠.٢٥شخصًا بنسبة      ١عدد المشاركين فيها ) إيجابية(الفئة الثانية  .٢

وهي نسبة منخفضة %) ٠.٢٥(كانت  إيجابية لديهم IgM أضدادين نتيجة اختبار ذنالحظ أن نسبة أفراد العينة ال
  . قورنت مع نسب اإلصابات التي حدثت الكثير من بلدان العالم التي انتشر فيها الفيروسجدًا إذا ما 
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�� أ�راد �وزع: ١٩ا
	�ل �.
   IgM أFداد ���'� ��ب ا

 بالنسبة لمغادرة سوريا  IgGتوزع أفراد العينة إيجابيي أضداد  .١٥

  ، % ٠شخصًا بنسبة    ٠)  ٠(فيها    IgGإيجابيي أضداد  عدد ا) ال(الفئة األولى  .١
  % . ٠شخصًا بنسبة  )  ٠(فيها   IgGإيجابيي أضداد  عدد) نعم مرة واحدة(الفئة الثانية  .٢
  %  ١٠٠شخصًا بنسبة   ) ٢(فيها   IgGإيجابيي أضداد عدد ) نعم عدة مرات(الفئة الثالثة  .٣

  

، %)٠(ولم يغادروا سوريا كانت لديهم إيجابية  IgG أضدادنتيجة اختبار  كانت ينذنالحظ أن نسبة أفراد العينة ال
لديهم إيجابية وغادروا سوريا خالل الستة أشهر  IgG أضدادين كانت نتيجة اختبار ذبينما نسبة أفراد العينة ال

  %).١٠٠(الماضية كانت 
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 بالنسبة لمغادرة سوريا IgMتوزع أفراد العينة إيجابيي أضداد  .١٦

  ، % ٠شخصًا بنسبة    ٠)  ٠(فيها   IgMإيجابيي أضداد  عدد ا) ال(الفئة األولى  .٤
  % . ٠شخصًا بنسبة  )  ٠(فيها  IgMإيجابيي أضداد  عدد) نعم مرة واحدة(الفئة الثانية  .٥
  %  ١٠٠شخصًا بنسبة   ) ١(فيها  IgMإيجابيي أضداد عدد ) نعم عدة مرات(الفئة الثالثة  .٦

  

، %)٠(لديهم إيجابية ولم يغادروا سوريا كنت  IgM أضدادين كانت نتيجة اختبار ذنالحظ أن نسبة أفراد العينة ال
لديهم إيجابية وغادروا سوريا خالل الستة أشهر  IgM أضدادين كانت نتيجة اختبار ذبينما نسبة أفراد العينة ال

  %).١٠٠(الماضية كانت 
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XV. مقارنةالدراسات ال:  
ا المجال قليلة للغاية والسبب غالبًا هو أن الوباء ما زال ينتشر بفوعة عالية في كثير من ذال زالت الدراسات في ه

كما أن هناك معطيات ، البلدان حيث االهتمام يكون مركزًا على استقصاء الحاالت الجديدة وتدبير الحاالت المؤكدة
عد اإلصابة إضافة إلى تأكيدات أكثر حول ومتطلبات عدة تتعلق بالتأكد من الحالة المناعية التي يؤسسها الفيروس ب

  .ا ما سيتم التعرف عليه مستقبال وبشكل تدريجيذوه، ا الغرضذمدى حساسية ونوعية االختبارات المستخدمة له
  وهناك دراسة أجريت في مدينة لوس انجلوس 

أنه على الرغم من أن العديد  ٣٨)مركز شيفر للسياسات الصحية في الواليات المتحدة( بإشرافأكدت دراسة جديدة 
، ، فإن معظم الناس لم يصابوامما كان يعتقد سابقاً  ١٩- كوفيدمن سكان مقاطعة لوس أنجلوس لديهم أجسام مضادة 

، مجلة الجمعية في مقاطعة لوس أنجلوس ١٩- كوفيدتم نشر نتائج المرحلة األولى من دراسة األجسام المضادة 
  .الطبية األمريكية

عن أجسام مضادة للفيروس التاجي الجديد، حسب الباحثون في جامعة  اً ينة مجتمعية من السكان بحثتبار عبعد اخ
لوس  كاليفورنيا في الواليات المتحدة وٕادارة مقاطعة لوس أنجلوس للصحة العامة أن العديد من األفراد في مقاطعة

ومع ذلك، لم يصاب معظم . مناعيةذاكرة  –عالمة على عدوى سابقة  ١٩-كوفيدأنجلوس لديهم أجسام مضادة ل
  .الناس في منطقة لوس أنجلوس

يشير . ٪ من السكان البالغين في المقاطعة أصيبوا بفيروس كورونا الجديد٤.٦٥قدر الباحثون أن ما يقرب من 
يزيد  ٪ إلى ما٢.٥التحليل إلى أن نسبة البالغين الذين أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد في لوس أنجلوس تتراوح بين 

  .تؤكد النتائج األولية التي تم اإلعالن عنها الشهر الماضي. ٪٧قليًال عن 
في مركز شيفر للسياسات الصحية في الواليات   بناًء على نتائج الجولة األولى من االختبار قال نيراج سود األستاذ

نحن بحاجة إلى ". "معضعيف لمدى اإلصابة في المجت مؤشرالمؤكدة هو  ١٩-كوفيدإن عدد حاالت : "المتحدة
نحن بحاجة إلى . ما زلنا بعيدين عن مناعة القطيع أو نهاية الوباء. تحديث النماذج والتنبؤات بناًء على أدلة جديدة

  ".النظر إلى أفق زمني أطول عند تقييم قرارات السياسة 
إلجراء الدراسة، تمت دعوة عينة عشوائية من السكان عبر البريد  :١٩-كوفيد دراسة األجسام المضادة لفي 

اقتصرت . واإلثنيةعلى أساس العمر والجنس والعرق  اإللكتروني والمكالمات الهاتفية، مع حصص للتسجيل
  .المشاركة على شخص بالغ واحد لكل أسرة

 شركة من ١٩-كوفيدتبار األجسام المضادة بالًغا باستخدام اخ ٨٦٣على مدار أربعة أيام، نجح الباحثون في اختبار 
Premier Biotech . سنة،  ٥٤و ٣٥ين ٪ تتراوح أعمارهم ب٥٥٪ من النساء ، و  ٦٠من بين المشاركين، كانت

أفاد العديد من المشاركين أنهم . دوالر ١٠٠٠٠٠٪ لديهم دخل سنوي لألسرة أكبر من ٤٣، و٪ من البيض٥٨و 
٪ أنهم يعانون من حمى مع السعال، ١٣أفاد : في االثني عشر شهًرا الماضية ١٩-كوفيدعانوا من أعراض عدوى 

  .٪ يعانون من فقدان الرائحة أو الذوق٦٪ من الحمى مع ضيق في التنفس و ٩و
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  .٪ من السكان البالغين في المقاطعة لديهم أجسام مضادة للفيروس٤.٦٥قدر فريق البحث أن ما يقرب من 
والسبب في ذلك هو  ،دراستنا كانت أقل من الدراسة في التي أجريت في لوس انجلوسنالحظ أن نسبة اإلصابة في 

أن الفيروس انتشر في تلك الوالية األمريكية كما أفاد الباحثون وكانوا يبحثون عن مدى الحالة المناعية التي وصل 
الستقصاء وجود أضداد لدى أما في دراستنا فقد كانت ، كما أن دراستهم تمت على عينة عشوائية، إليها المجتمع

وبالتالي ، أفراد المجتمع أم ال حيث تم التركيز على اختيار األفراد ممن هم كثيروا التماس مع باقي أفراد المجتمع
خصوصًا أن الحاالت التي ، فإن نسبة من لديهم أضداد ربما كانت أقل من ذلك فيما لو تم اختيار عينة عشوائية

  .خاص كانوا قد غادروا سوريا وعادوا إليها خالل فترة األشهر الستة األخيرةأظهرت إيجابية كانت لدى أش
  وبالتالي يمكننا القول أن المنطقة لم تكن قد تعرضت سابقًا النتشار الفيروس ولم تحدث فيها أي إصابة مسبقًا 
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XVI. التوصيات: 

والعينات اإليجابية القليلة جدًا  – سلبية كانتالغالبية العظمى من العينات ه الدراسة أن ذنالحظ من خالل ه
وبالتالي نستطيع القول أن   - كانت ألشخاص غادروا سوريا إلى دول وعادوا إليها خالل الستة أشهر الماضية
حالة  لولكن مع تسجيل أو ، المنطقة لم تتعرض لفيروس كورونا المستجد خالل الفترة الماضية بكل تأكيد

تاريخ (حالة  ١٢وازدياد عدد الحاالت حتى  ، م٧/٢٠٢٠/ ٩لسوري المحرر بتاريخ إيجابية في منطقة الشمال ا
ا ما يمكننا من القول ذوهي بعد أيام قليلة من االنتهاء من اختيار واختبار عينات الدراسة فه) ه األسطرذكتابة ه

وبالتالي ، ل تقديرم على أق٧/٢٠٢٠/ ٩أن منطقة الشمال السوري كانت خالية من الفيروس حتى ما قبل تاريخ 
حيث بدء انتشار الفيروس فيها إال أن ، فإن المنطقة تكون قد انتقلت إلى مرحلة أخرى فيما يتعلق بوباء كورونا

ما يتطلب منا التعامل والتصرف وفق ما تمليه ضرورة المرحلة ووفق  هذاو ، ا االنتشار ما زال في بدايتهذه
  :والتي اشتملت على ميةالتوصيات التي صدرت عن منظمة الصحة العال

  :٣٩كورونا من أجل التصدي لوباء طريقة رباعية المحاور

ال تزال هناك فرصة  - البلدان التي لديها مناطق لم تتأثر بعد بالمرض جميع :استعدوا وكونوا جاهزين -أوال .١
كما هو الحال في ( .يجب تجهيز المجتمعات والمرافق الصحيةوبالتالي . للحفاظ عليها خالية من األمراض

والعمل  )م٢٠٢٠في بداية شهر حزيران (ه الدراسة في ذمنطقة الشمال السوري المحرر حتى تاريخ إعداد ه
على زيادة التوعية بين الناس حول طرق العدوى الوقاية وضرورة تعاون كافة الجهات والمؤسسات المسؤولة 

  . في المنطقة
وهذا يعني . ال يمكن االستجابة للفيروس إذا لم نكن نعرف مكان وجوده :والعالج الكشف والوقاية -ثانياً  .٢

  . على كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها من أجل كسر سالسل انتشار الفيروسالعثور 
 CoV-2 وبالتالي هناك حاجة ماسة للدراسات المصلية الطولية لتحديد مدى ومدة المناعة ضد السارس .٣

وٕانه على الرغم من التغطية اإلعالمية . البيانات بال شك وقًتا حتى تصبح متاحةوسوف تستغرق هذه 
الكبيرة بشأن اختبار األضداد، فإنه يجب على األطباء االستمرار في قبول أن البيانات، وخاصة البيانات 

ا التخاذ قرارات المبكرة، نادًرا ما تكون كاملة أو مثالية ويجب أن نستفيد من مجموعة المعارف المتوفرة حالي
  .مبنية على األدلة

التي يتم إجراؤها في مرحلة مبكرة من  –ومن خالل االختبارات الخاصة بالفيروس سواء االختبارات الجزيئية  .٤
اإلصابة بالمرض أو الشك بإصابة أشخاص مخالطين لشخص مصاب أو اختبار األضداد المناعية في 

 :الحاالت التالية
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 :٤٠إذا كان الشخص ١٩- راء اختبار أضداد كوفيدحيث يكون من المفيد إج
مثل الحمى (بناًء على العالمات واألعراض الحالية أو السابقة المستجد لفيروس التاجي ل تعرض قد  .أ 

 .)والسعال وصعوبة التنفس

 .١٩-كوفيد إلى مكان ُيعرف فيه انتقال عيش أو سافر مؤخراً ي  .ب 

 .أو تأكد منه ١٩- كوفيد على اتصال وثيق مع شخص يشتبه في أنه مصاب بـ  .ج 

 .١٩- كوفيد من ىقد تعاف  .د 

 الحماية معدات واستخدام االجتماعية بالمسافة المتعلقة القرارات وضع في االختبار هذا يساعد أن يمكن
  .٤١األساسيين العاملة القوى أفراد بين تحديد المخاطر في يساعد أن ويمكن الشخصية

ويمكن وضع خطة تتضافر فيها جهود المؤسسات الصحية لوضع آلية للتواصل واإلبالغ عن كل الحاالت 
  . المشتبهة واختبارها

وهذا يعني العثور . إلنقاذ األرواح، يجب علينا تقليل انتقال وانتشار العدوى :االنتشار وٕاخماده تقليل - ثالثا .٥
الممكن إيقاف  حتى إذا لم يكن من. على أكبر عدد ممكن من الحاالت وعزلها وعزل أقرب المخالطين لهم

مناطق انتقال العدوى، فيمكن إبطائه ويمكن حماية المرافق الصحية، كما هو الحال مع منازل كبار السن وال
 .جميع الحاالت المشتبه فيها الحيوية األخرى، ولكن لن ينجح ذلك إال إذا تم اختبار وفحص

العمل على أن تكون التدابير المتخذة من أجل تقليل االختالط بين األشخاص وزيادة التباعد ينبغي و 
ويجب عند اتخاذ . فعالة في تقليل معدالت انتشار الفيروس ه الحالةذتكون في هاالجتماعي طوعية حيث 

أي تدابير تباعد اجتماعي وعزلة اجتماعية مفروضة، إذا اعتبرت ضرورية ومتناسبة ومستندة إلى أدلة، أن 
يمكن  تتم مراعاة التأثيرات التي ستطول األشخاص والمجتمعات وأن يتم تكييفها لتحسين أي عواقب سلبية

  .٤٢أن تنجم عنها

نحن اآلن نتعلم جميعا ويجب أن نجد جميعا طرقا جديدة . هذا فيروس مستجد :االبتكار والتحسين -رابعاً  .٦
في منطقة الشمال السوري بسبب  ملحاً  ا يعد مطلباً ذوه. وتقليل التأثير للوقاية من العدوى وٕانقاذ األرواح
والتي ال يمكن معها تطبيق اإلجراءات الصحية التي نفذتها بلدان  جداً  الظروف االقتصادية الصعبة جداً 

 .ودول عدة ذات اقتصاديات عالية ال مجال لمقارنتها بما لدى الشمال السوري

  
وبناء عليه ووفقا للظروف االقتصادية الصعبة والمعاناة التي تعيشها منطقة الشمال السوري والتي أصبحت 

وفق الخطة التي كانت قد أعدتها كلية الطب البشري ودربت طالبها للقيام ال تخفى على أحد فيمكن العمل 
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وهي  ها في حال انتشر الفيروس في المنطقة بشكل كبير وأدى إلى حدوث إصابات بأعداد كبيرةذبها  وتنفي
  :تعتمد على

 .والعمل المشترك االهتمام ذاتالتعاون مع المجالس المحلية وباقي المؤسسات والفعاليات المجتمعية  .١

 .تخصيص مدرسة  أو مبنى ليكون بمثابة مركز رعاية صحية وٕاشراف لمتابعة إجراءات مواجهة الوباء  .٢

طالب الطب من  ممرضين ومتطوعين من األطباء ويعاونه في العمل يتولى اإلشراف على المركز  .٣
 .طالب السنوات الرابعة والخامسة والسادسة

والقرى المجاورة والقيام  لى استقبال المراجعين من أبناء البلدةتقوم آلية العمل في المركز ع .٤
وحاالت ، بعد أن يتم فرزهم منذ دخولهم إلى المركز إلى حاالت مشتبهة باإلصابة بالفيروس٠بفحصهم

كما هول الحال في أي عيادة عامة أو  األخرىحيث يتم فحص الحاالت الطبية . طبية أخرى
المشتبهة فيتم التعامل معها وفق الخطة والبروتوكول المحدد والمعتمد  إما بالنسبة للحاالت، تخصصية

بحيث يتم صرف الحاالت الخفيفة إلى  -بشكل مختصر –على توصيات منظمة الصحة العالمية 

من يسكن المخيم فيجب  أماكان لديه منزل  إذا المنزل مع التوصية بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين

وأما  ،قبولها ومتابعتها في المركزالحاالت المتوسطة الشدة فيتم  وأما، مؤقتة إقامةوضعه في 
      .الحاالت الشديدة فيتم تحويلها إلى المشافي ليتم قبولها ومتابعتها فيها وفق البروتوكوالت المتبعة
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  خامتة
  

البلدان الن الشعب  يباالنتشار في الداخل السوري المحرر وسوف تنتشر مثل باق بدأت العدوى بفيروس الكورونا
ضعف بسبب حالة حالة التباعد االجتماعي هي أ إنل يملك مناعة ضد هذا الفيروس ب السوري مثل غيره ال

  .يزيد في الخطورة  النزوح والمخيمات ونقص التغذية والصرف الصحي السيء مما

ربما عدم خوف الناس من جائحة الكورونا نتيجة الكوارث التي مروا بها خالل السنين السابقة يجعل مناعتهم 
  .ةقل الن الخوف يؤدي لنقص المناعأمما يجعل انتشار المرض  أعلى

ألدنى ن المشافي والمراكز الطبية الموجودة في المناطق السورية المحررة تقوم بتقديم الرعاية الصحة في الحد اإ
 مراكز متخصصة حتى ال وٕاحداثبجائحة كورونا  إشغالهاالمقبول لذلك يجب تركها لالستمرار في عملها وعدم 

 خاصة إذا ما علمنا أنه .مراض المزمنةواأل األمومةأمراض األطفال ورعاية نزيد من معاناة أهلنا وخاصة في 
تنصح بتنفيذ تدابير تقييدية إلزامية واسعة النطاق مثل  ال منظمة الصحة العالميةفإن  ، COVID-19بالنسبة لـ

نحو  اإللزاميةنهج يبتعد عن القيود وهو . الحظر غير المتناسق أو المفرط بشدة على السفر أو حرية الحركة
لمن هم في أمس  واالختبارعرضة وخدمتهم، وتوسيع نطاق الفحص  األكثر األشخاصالتركيز على الوصول إلى 

  .واآلخرينلحماية أنفسهم  واألدواتبتزويدهم بالمعرفة  األشخاص، وتمكين الحاجة إليه
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