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 لمحة عامة 
  اإلصاباتالصحة العامة بتحديد  للجهات المسؤولة عن سمح ت  ا، ألنهلألوبئةاالستجابة عملية في أساسيا مكوًنا  اتاالختبار  عد  ت  

المصابين    تدابير فعالة للسيطرة على األوبئة بسرعة مثل عزلباإلضافة إلى اتخاذ  ، 19-كوفيدالفردية والنقاط الساخنة الناشئة لـ 
، قد ي طلب من الجمعيات الوطنية انتشار الفيروس.بهدف الحد من  كوذل اقتفاء أثر الم خاِلطين لهمو لهم العالج توفير و  بالفيروس

دعم  تقديم ال بصفتها منظمات توفر المساعدة للجهات المسؤولة عن الصحة العامة وعن االستجابة في حاالت الطوارئ،
أنواع  شرح عن يقدم هذا الدليل و  تحديد الحاالت وعزلها بسرعة.في سبيل الحكومة المعتمدة من ستراتيجيات االختبار ال

لجمعيات الوطنية ل 19-ات المتعلقة بكوفيداتخاذ القرار عملية  تسهيلقد تم اعداده بهدف و  المختلفة.االختبارات واالستراتيجيات 
في هذا   دعمفير الو تبل تلك التي تدرس إمكانية قمن أو   19-كوفيدللتحقق من إصابة المواطنين ب اتختبار اال  دعمالمشاركة في 

 . المجال
 



 

 

 االختبار حساسية ونوعية
  اختبار شخصيتم )سلبي كاذب( أو  يتم اختبار شخص مصاب وتكون النتيجة سلبيةقد ف ٪.100ال يوجد اختبار دقيق بنسبة 

 بشكل (سلبي كاذب وإيجابي كاذبومن الممكن أن تؤثر هذه األخطاء ) )إيجابي كاذب(. غير مصاب وتكون النتيجة ايجابية
مناقشة جودة االختبارات من حيث الحساسية   غالًبا تتمو  تدابير االستجابة الوبائية. فعاليةد وعلى  افر كبير على صحة األ

 والنوعية. 

إيجابي ) والذين تكون نتيجة اختبارهم ايجابيةهي نسبة األشخاص المصابين بالفعل بالفيروس  Sensitivity الحساسية −
  هنتيجة اختبار  تكون يعني أن كل شخص مصاب بالفيروس سفهذا ٪ 100تبلغ  يةحساسذات  االختبار إذا كان  .(حقيقي

المرض، ألنه نادرا ما يخطئ في بة اإلصابالستبعاد  ية عاليةحساساذي يتمتع بختبار عادة االستخدم ي  و  إيجابية.
 ". غير مصابتصنيف الشخص المصاب بالمرض على أنه "

سلبي ) نتيجة اختبارهم سلبية تكون نسبة األشخاص غير المصابين بالفيروس فعلًيا والذين  ي ه Specificity نوعيةال −
بشكل صحيح على   الغير مصابينأنه يتم تحديد األشخاص  فهذا يعني ما يتمتع بنوعية عالية  اختبارإذا كان  .(حقيقي

مرض، ألنه نادًرا الذي يتمتع بنوعية عالية للتأكد من اإلصابة بالاالختبار يستخدم  .واسطة هذا االختبارب أنهم أصحاء
 ما يخطئ في تصنيف شخص ليس مصاًبا بالفيروس على أنه "مصاب".

 
 19-كوفيد أنواع اختبارات 

 
 "(PCR( )ُيسمى أيًضا "rRT-PCR(: تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي )NAATالحمض النووي )اختبار 

البحث في العينات البيولوجية  ( من خاللRNAالريبي الحمض النووي الفيروسية )تحديد المادة الوراثية بهذا االختبار  يسمح
يمكن و  .كميته لتقدير اتضخيمه الحقمن ثم مع تسلسل الحمض النووي الريبي للممرض المراد تحديده و  يتطابقعن نمط 

أيًضا إلى   بل  ،أم الال يشير فقط إلى وجود الفيروس وبالتالي فهو  ،يوكاختبار كم   ،استخدامه كاختبار نوعي )"إيجابي أو سلبي"(
 )مسحة( الستخراج العينة عود خاص، يتم جمع العينات من الجهاز التنفسي العلوي، عادًة باستخدام 19-كوفيدبالنسبة ل .تهكمي 

يتم فركه على الغشاء المخاطي للفم والبلعوم أو األنف )في وحدة العناية المركزة أو المرافق الصحية األخرى، يمكن أيًضا جمع 
،  عادةً  معدات محددة.استخدام في المختبر من قبل موظفين مؤهلين بة العينات تتم معالجو  العينات من الجهاز التنفسي السفلي(.

التي يتم   ها المختبر وشدة الحالةجرياالختبارات التي ي ويرتبط ذلك أيضا بعددبضع ساعات )خالل ج النتائيمكن الحصول على 
 (.للحصول على النتائج عدة أياموبالتالي من الممكن االنتظار ، بارهاتاخ

الختبار دون أعراض، وكان امن األشخاص الذين يعانون من أعراض أو  لدى  فيروسالاالختبار قادر على الكشف عن وجود 
كشف  ، عندما أصبحت اختبارات التشخيص السريع ل2020حتى أواخر سبتمبر  1 19-كوفيدالوحيد المقبول لتشخيص 

تتراوح الحساسية المقدرة   )انظر أدناه(. "19-مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد"  ت، كما أعلنوفرةمت اتلمستضدا
  الوقت الذي تمويمكن أن تختلف بناًء على توقيت االختبار ) ٪، 98-71بين  PCR المتسلسلالختبارات تفاعل البوليميراز 

 اجراء قتراحال، وهذا هو السبب أيًضا 2-سارس-كورونا بفيروسالشخص لوقت الذي أصيب فيه ل ار بالنسبةبء االختإجرا
أو خطأ بشري   العينة تلوث بسبب، خاصًة ممكنةلكنها و النتائج اإليجابية الكاذبة نادرة،  .3، 2 (مستشفيات في ال إضافيةاختبارات 

يعانون من أعراض، ال المرضى الذين   لدىتكون النتائج السلبية الكاذبة أكثر شيوًعا  أخذ العينات أو التعامل معها. اللخ
من  عينة   1330مراجعة لسبع دراسات )تبين من خالل  .مصابالشخص الالعوارض لدى  مع ظهورحساسية االختبار  وترتفع



 

 

٪ قبل أربعة أيام  100 ة كانت نسبتهاكاذبال ةسلبيالنتائج ال أن، RT-PCR تقنية باستخدامالختبارات اجريت ( الجهاز التنفسي
  ٪ بعد ثالثة أيام20  من ثم إلىفي يوم ظهور األعراض، و  ةكاذب ةسلبينتيجة ٪ 38 نسبة إلى تمن ظهور األعراض، وانخفض

  17٪ بعد 66 نسبة إلى  وصلتالكاذبة مرة أخرى مع تقدم المرض، حيث  ةالسلبي ارتفعت نسبة النتائجو  ظهور األعراض. من
 نتيجةأيام، تختلف   10فترات تزيد عن   في حال عدم وجود أعراض خالل، في جميع األحوال 4يوًما من ظهور األعراض.

عواقب   مراألا  ذويمكن أن يكون له؛ على نقل المرض  لشخصالقدرة  وفقا، PCR اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل
 10 .سريرية ووبائية مختلفة

والنوعية  حساسية بأعلى درجة من ال يتمتع الذي  االختبار PCR تفاعل البوليميراز المتسلسل اختبار بقىيومع ذلك، 
(specificity and sensitivity )19-كوفيدحالًيا ل وفرالمت . 

 
 لكشف المستضدات ( RDTsاختبارات التشخيص السريع )

في عينة مأخوذة من الجهاز    19-كوفيدفيروس الخاصة بكشف هذه االختبارات عن وجود البروتينات الفيروسية )المستضدات( ت  
فيروس، وبالتالي بروتينات  ال في حال وجود كمية كافية منإال المستضدات نتائج اختبارات  تعطيال  التنفسي لشخص مصاب.

  ستخدم شريط ورقي لهذهي  غالًبا ما  رتبط باألجسام المضادة المحددة الموجودة في االختبار.كي تفيروسية، في العينة ل
يتم اكتشاف المستضدات  مستضدات.ال( تشير إلى وجود لون معين  )عادةً  محددة على الشريطتظهر عالمة حيث االختبارات، 

تؤثر يمكن أن  لكنو  .وليةاأل في مراحلها  الحادة أو اإلصاباتد هذه االختبارات حد  ت   يمكن أنفقط إذا كان الفيروس يتكاثر، لذلك 
 5د المستخدم.حد  الختبار الم  ل وذلك وفقامن الحساسية والنوعية،  ستوياتعدة مالنتائج، مما يؤدي إلى  علىعوامل  عدة

، التي أطلقتها "19-"مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيدها ت، نتيجة جهود البحث والتطوير التي بذلومن ناحية أخرى 
  السريع لكشفاختبارات التشخيص لتوفير  2020منظمة الصحة العالمية، تم اإلعالن عن مجموعة من االتفاقيات في سبتمبر 

  ( للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. لالختبار دوالرات أمريكية  5جودة عالية وبأسعار معقولة )ذات  19-لكوفيد المستضدات
ع في االختبار  دقيقة، وبالتالي تمكين التوس   30-15 خاللالرعاية وتقديم نتائج مراكز ختبارات في يمكن استخدام هذه االو 

إجراء  على مدربين الصحيين العاملين قص في النالتي تعاني من أو  كافية اتمختبر  فيهافي البلدان التي ال توجد  خاصةً 
 PCR. 6 تفاعل البوليميراز المتسلسل اختبارات

أنها ليست دقيقة في   ذلك يعنيو أقل حساسية من اختبارات الحمض النووي،  اختبارات التشخيص السريع لكشف المستضداتإن 
أنها دقيقة جًدا في تحديد األشخاص   أيبشكل عام،  عالية جدا   (Specificity) لكنها ذات نوعيةو  .المصابينتحديد األشخاص 

التعرف بشكل صحيح  من "اختبارات التشخيص السريع لكشف المستضدات" تتمكنيجب أن كي تكون مفيدة، ول .الغير مصابين
عالية جًدا  أن تتمتع بنوعية ٪( و 80≤ )حساسية مقارنة بالحاالت التي ال تشخصها بشكل صحيح على عدد أكبر من الحاالت 

  7-5أول  وخاللبشكل صارم  يجب إجراؤها وفًقا لتعليمات الشركة المصنعةاالختبارات فعالة،  ولتكون هذه ٪(. 97-100≤)
، يمكن أن  "والعزلواقتفاء أثر الم خاِلطين االختبار " القائمة على ستراتيجياتاالوباإلضافة إلى دعم  أيام بعد ظهور األعراض.

مراقبة   باإلضافة إلىدعم التحقيقات في تفشي المرض في االختبارات في تحديد أو تأكيد حاالت تفشي جديدة، و هذه تساعد 
اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل  بقى، ي نا سابقاذكر وكما  .عراض األ مالتي ال تظهر عليهالم خاِلطين  وفحصالمرض  تتطور
PCR  يمكن استخدام   ، ولكن2-سارس-عن فيروس كورونا للكشفالذي يتمتع بأعلى درجة من الحساسية والنوعية االختبار

( أو  PCRيتوفر فيها اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل )التي ال  الحاالتفي  اختبارات التشخيص السريع لكشف المستضدات
 7 الصحة العامة. إذا كان وقت االنتظار الطويل للحصول على نتائج قد يؤثر سلبا على 

 



 

 

 صابلمدى ااألجسام المضادة للكشف اختبارات التشخيص السريع 
تكشف هذه االختبارات عن وجود أجسام مضادة   .19-كوفيدب  تحديد اإلصابة  من أجلاالختبارات بشكل كبير هذه يتم الترويج ل

  IgM"الغلوبولين المناعي م" هناك نوعان من األجسام المضادة: و  )عادة عن طريق وخز طرف إصبع الشخص(.في الدم 
 بعد حوالي سبعة أيام من ظهور األعراض، وتختفي IgM"الغلوبولين المناعي م"  يمكن اكتشاف .IgG"الغلوبولين المناعي ج" و

بعد حوالي   IgG األجسام المضادة تظهر مرحلة نشطة من العدوى. إلى شيرقد تو يوًما تقريًبا؛  21بعد  هذه األجسام المضادة 
المناعة  الشخص بالنسبة لبعض األمراض، مدى الحياة( وقد تمنح و يوًما من ظهور األعراض، وقد تبقى لبعض الوقت ) 14

تطوير اللقاحات  عملية لدعم  مهمة جداأن هذه االختبارات ورغم  (.من أثرها على الشخصتقليل ال)الحماية من عودة العدوى أو 
، على سبيل  على مستويات جغرافية مختلفة السكان ومعدل الوفيات بين شي(ف)سرعة الت معدل الهجومالمتعلقة بواألبحاث 

  بة حالته أو حتى مراق لتحديد حالة الشخصالمثال، فإن لها فائدة محدودة للغاية للتشخيص السريري حيث ال يمكن استخدامها 
)االختبار السلبي ال يعني أن الشخص غير مصاب، حيث يمكن أن يكون هذا الشخص مصاًبا بالعدوى، ولكن األجسام المضادة  

يمنح الحماية أو المناعة ضد اإلصابة مرة أخرى بالفيروس  IgGن، ال يوجد دليل على أن وجود حتى اآلو  غير موجودة بعد(.
 8 .19-كوفيدالمسبب ل

 

تحديد وجود بروتينات   انوعية؛ يمكنهاختبارات واألجسام المضادة  اتمستضداختبارات التشخيص السريع لكشف التعتبر 
 اختبارات يمكن إجراءو تقديم أي معلومات حول الكمية.  الكن ال يمكنهأم ال، لدى الشخص فيروسية أو أجسام مضادة 

؛  بشكل أفضلكمية ال تحدد أكثر دقة في المختبر باستخدام اختبارات أيضا  التشخيص لكشف المستضدات واألجسام المضادة
 السريعة.اختبارات التشخيص   فوائدعن   ال تختلف  فوائدهاذلك، فإن  رغمو 
 

 ما الذي توصي به منظمة الصحة العالمية؟ 
هي اختبارات الحمض   منظمة الصحة العالمية وافقت عليهاالذي  ةالوحيد  19-ات كوفيداختبار  ت، كان2020قبل سبتمبر 

ت "مبادرة  ، أعلن2020، في سبتمبر ولكن  PCR-rRT. 9 تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي (، مثلNAATالنووي )
عن   (منظمة الصحة العالمية اصحي أطلقتهال في المجال تعاون ي مبادة عالمية للوه) " 19-تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 

لتشخيص السريع  ل  عالية الجودة اختبارات لتوفير SD Biosensor "أس دي بيوسنسور"و Abbot شركات "آبوت" اتفاقيات مع
 من المهم التأكيد على أنه حتى اآلن، تم اعتمادو  . للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل( Ag RDTs) اتلمستضدكشف ال

 من قبل منظمة الصحة العالمية.  فقط التشخيص السريع لكشف المستضدات الذين توفرهما هاتين الشركتين ي اختبار  

 

بناًء على األدلة الحالية، توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام اختبارات التشخيص المناعي مثل اختبارات األجسام المضادة  و 
 دابيرتالأو لتعديل ، على مستوى الفرد والمجتمع، ةسريري اتالتخاذ أي قرار   ث فقط، ولكن ال ينبغي استخدامهاابحاأل مجالفي 

 10 .الصحة العامةب االجتماعية أو تلك المتعلقة
 

 ؟منظمة الصحة العالميةتوصيات مختلفة عن ت وزارة الصحة ياوصكانت ت في حال م بهاالقي ي يجب ذال ما
استخدام وكيفية  األشخاص المستهدفينبأنواع االختبارات، و فيما يتعلق  انبلدال مختلففي وزارات الصحة تختلف سياسات 

أن تقرر إذا كانت تتماشى مع   نبغيتحديد هذه المعايير واالستراتيجيات ويبالسلطات الصحية المحلية  أن تقوميجب و  النتائج.
ع الجمعيات الوطنية األخرى أم ال. العالميةالمعايير الدولية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمؤسسات  عندما يكون  ،ن شج 

هذه المبادئ أن تطبق  ويجب أن تحاول ،المعايير الدولية القائمة على األدلة العلميةب االلتزامإلى  الجميع دعوة على ،ذلك مناسبا



 

 

، بأي شكل من األشكال، ال نوصي الجمعيات الوطنيةو  .، وفقا لقدراتها وخبراتها واستقالليتهاالتوجيهية الدولية خالل تدخالتها
 دليل علمي سليم. أي وجود دون من  االختبار استراتيجياتالمتعلقة بباتخاذ قراراتها الخاصة 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 كيفية تفسير نتائج االختبار 

في حالة عدم وجود بروتوكوالت معتمدة من قبل   امكانية نقل الفيروس  تفسير النتيجة    نوع االختبار  
 : الخطوات التاليةاتخاذ الدولة، يجب 

 NAAT / PCRاختبارات 
تفاعل   / الحمض النووي )

 (البوليميراز المتسلسل
 

+ 
يتم تصنيف الشخص الذي كانت نتيجة 

-كوفيداختباره ايجابية بأنه حالة مؤكدة لـ 
 .  ، سواء ظهرت عليه األعراض أم ال19

من المحتمل أن يكون الشخص المصاب 
قادًرا على نقل الفيروس، خاصة قبل 

ظهور األعراض وفي بداية ظهور 
إذا كان الشخص يتعافى من  . األعراض

الفيروس، فقد يبقى االختبار إيجابًيا  
ولكن يكون احتمال نقله لـلفيروس 

 . ضئيال

يجب معاملة الشخص على أنه يمكن أن ينقل 
نع انتقال الفيروس، ويجب أن الفيروس، وعزله لم

يجب . يتلقى المتابعة والرعاية الطبية إذا لزم األمر
 .  اقتفاء أثر الم خاِلطين لهذا الشخص المصاب

- 

 البوليميراز فاعللت سلبي يشير اختبار
إلى أن الفيروس غير   PCR المتسلسل

موجود في العينة التي تم جمعها، وبالتالي،  
-غير مصاب بفيروس كوفيد الشخصفإن 
إن امكانية الحصول على نتائج سلبية . 19

كاذبة هي أعلى من امكانية الحصول على  
. نتائج إيجابية كاذبة، لكن كالهما نادر نسبًيا

في معظم البلدان، يتطلب تحديد أن الشخص  
 إيجابي بعد اختبار) 19-كوفيدمن " شفي"

( PCR البوليميراز المتسلسل لتفاعل
  لتفاعلاختبارين سلبيين على األقل  

  24تفصل بينهما البوليميراز المتسلسل 
 .  ساعة على األقل

يمكن للشخص الذي ال تظهر عليه 
األعراض أو الذي تظهر عليه أعراض 

والذي يكون اختباره سلبي أن ينقل  
إن الشخص الذي يتعافى من  . الفيروس

والتي تكون نتيجة اختباره   19-كوفيد
 . سلبية غير قادر على نقل الفيروس

يجب إعادة اختبار أي شخص تظهر عليه أعراض  
رغم أن نتيجة اختباره سلبية وينبغي  19-كوفيد

فيروس  الالتعامل معه على أنه شخص ممكن أن ينقل 
يجب اجراء تقييم  . في انتظار اجراء اختبارات أخرى 

سريري باإلضافة إلى االختبارات؛ في حال التناقض  
بين االختبار والتقييم السريري، ينبغي تكرار اختبار 

والبحث ( RT-PCR)تفاعل البوليميراز المتسلسل 
عن امكانية إصابة الشخص بأمراض أخرى ذات  

 . أعراض مشابهة

المعتمدة  اختبارات المستضدات
  من منظمة الصحة العالمية 

منظمة الصحة العالمية  توجيهات
 الرسمية ما زالت غير متوفرة 

+ 
في حال كان اختبار الشخص ايجابيا فمن 

-المحتمل أن يكون مصاب بفيروس كوفيد
.  سواء ظهرت عليه األعراض أم ال، 19

من الشائع الحصول على نتائج إيجابية 

إذا كانت النتيجة إيجابية حقيقية، فإن  
 . قل الفيروس لآلخريننالشخص ي

في الحاالت التي ال يكون فيها االختبار التأكيدي 
  PCR المتسلسلتفاعل البوليميراز  باستخدام اختبار

ممكًنا، فإن أي مؤشرات على أن النتائج قد تكون  
غير صحيحة يجب أن تثير الشكوك حول صالحية  

على سبيل المثال، المرضى الذين كان  . االختبار



 

 

اختبارهم ايجابيا ولكن لديهم أعراض ال تتطابق مع   . كاذبة
، أو المرضى الذين كان  19-بكوفيدتلك الخاصة 

ئة حيث اختبارهم إيجابي رغم أنهم يعيشون في بي
تكون النتائج  حيث )انتشار الفيروس منخفض جدا 
   (.اإليجابية الكاذبة أكثر احتمااًل 

- 

من غير المرجح أن يكون الشخص مصاًبا 
تشير نتيجة االختبار . حالًيا بـالفيروس

السلبية إلى أنه لم يتم اكتشاف أي مادة 
من النادر الحصول  . فيروسية في العينة

  .  سلبية كاذبةعلى نتائج 

إذا كانت النتيجة سلبية حقيقية، فهذا 
 . الشخص ليس معدًيا وال ينقل الفيروس

 

يجب أن ي عتبر الشخص غير مصاب، مع االنتباه  
دائما إلى أي مؤشر قد يدل على أن النتيجة كانت  

  ال يمكن أن تستبعد نتيجة اختيار. سلبية كاذبة
ية السلبية تماًما امكان Ag-RDT المستضدات

، وبالتالي، يجب تكرار 19-كوفيداإلصابة بفيروس 
إذا ( PCR)االختبار أو يفضل إجراء اختبار تأكيدي 

كان ذلك ممكنا، ال سيما بالنسبة للمرضى الذين  
: وتشمل إشارات التحذير. تظهر عليهم األعراض

المرضى الذين يكون اختبارهم سلبيا ولكن تظهر  
وكانوا على اتصال  ، 19-عليهم عوارض كوفيد

وثيق بحالة مصابة أو يعيشون في بيئة حيث نسبة  
في مثل هذه الحاالت، فكر  . انتشار الفيروس مرتفعة

في امكانية تكرار االختبار، خاصًة إذا كانت النتيجة 
اللون على شريط )غير واضحة تماما  الظاهرة

أو في حال الشك بأن عملية أخذ   االختبار باهت
 .دقيقةالعينات لم تكن 

 

اختبارات كشف المستضدات 
 األخرى 

+ 
إذا كانت نتيجة اختبار الشخص ايجابية 

فيعتبر بأنه مصاب بالفيروس أو أ صيب به  
.  سابقا، سواء ظهرت عليه األعراض أم ال

تى يومنا هذا، حولكن النتائج غير موثوقة، و 
فإن المناعة التي يشير اليها اختبار 

.  مفهومة جيًداالمستضدات اإليجابي ليست 
تختلف حساسية ونوعية اختبارات كشف 

. ال يمكن تحديدها وفقا لنتائج االختبار
يمكن للشخص المصاب، إذا كان فعال 

 . إيجابًيا، أن ينقل الفيروس

يجب تأكيد االختبار اإليجابي بواسطة اختبار تفاعل  
 فأو اختبار كش PCRالبوليميراز المتسلسل 

  المستضدات المعتمد من منظمة الصحة العالمية
الحد من انتشار  لتحديد اإلجراءات السريرية وتدابير 

 . الوباء المناسبة



 

 

المستضدات غير المعتمدة من منظمة 
 . الصحة العالمية بشكل كبير

 
 
 

- 

تشير نتيجة االختبار السلبية إلى أنه لم يتم 
ومع . مادة فيروسية في العينةاكتشاف أي 

ذلك، فإن هذه االختبارات، حتى اآلن، ال 
تحتوي على الحد األدنى من مؤشرات الثقة 

الالزمة، لتوجيه أي قرار بشأن التدابير 
لذلك،  )السريرية أو تدابير الصحة العامة 

ليست متوفرة في السوق وال يتم استخدامها 
 (. عملًيا

 
 
 
 

 .وفقا لنتائج االختبارال يمكن تحديدها 
إذا كان الشخص سلبًيا حًقا، فال يمكنه 

 . نقل الفيروس

يجب تأكيد االختبار السلبي بواسطة اختبار تفاعل  
أو اختبار كشف ( PCR)البوليميراز المتسلسل 

المستضدات المعتمد من منظمة الصحة العالمية  
الحد من انتشار  لتحديد اإلجراءات السريرية وتدابير 

 .الوباء المناسبة

 اختبارات كشف األجسام المضادة
 + 

إذا كانت نتيجة اختبار الشخص ايجابية فهو 
قد يكون مصابا بالفيروس أو أ صيب به 

ورغم ذلك، ال . للنتائجسابقا، وذلك وفقا 
يمكن االعتماد على نتائج هذه االختبارات، 

 .  وقد تكون هذه النتيجة إيجابية كاذبة

 .ال يمكن تحديدها وفقا لنتائج االختبار
، فقد  IgGبدون  IgMإذا تم اكتشاف 

يكون الشخص في المرحلة النشطة من  
اكتشاف إذا تم . المرض وينقل الفيروس

IgM وIgG، ص في مرحلة  فيكون الشخ
إذا تم  . التعافي المبكرة، ويكون معدًيا

فقد يكون   ،IgMبدون  IgGالكشف عن 
الشخص في مرحلة التعافي وليس 

هذه التفسيرات إرشادية، ويجب . معدًيا
أن تكون متسقة مع التقييم السريري، 

ستبعد بأي حال من األحوال وجود وال ت  

لتأكيد إذا كان شخص ما مصاًبا   PCRيجب استخدام 
-كوفيد، وللتأكد من تعافي مريض من 19-وفيدبك

 . ومن أنه لم يعد معدًيا 19



 

 

 . الفيروس وبالتالي إمكانية انتقاله

- 

إذا كانت نتيجة اختبار الشخص سلبية فال  
.  دليل على إصابته بالفيروس حاليا أم سابقا

ومع ذلك، ال يمكن االعتماد على نتائج هذه 
االختبارات، وقد تكون هذه النتيجة سلبية  

 . كاذبة

. ال يمكن تحديدها وفقا لنتائج االختبار
يمكن أن يشير اختبار الكشف عن  

األجسام المضادة السلبي إلى أن األجسام 
لم يتم  19-المضادة لفيروس كوفيد

اكتشافها في ذلك الوقت، ولكن هذا ال  
يشير إلى كون الشخص مصابا 

تتطلب األجسام . بالفيروس أم ال
(  IgM)المضادة التي تظهر أوال 

أسبوًعا على األقل بعد ظهور األعراض  
وبالنسبة )ليكون من الممكن اكتشافها 

 (.  تتطلب أكثر من أسبوعين IgGsلـ

لذلك، خالل فترة الحضانة للفيروس وفي المراحل  
األولية من المرض، ال يمكن اكتشاف األجسام  

ختبار سلبًيا، على الرغم  المضادة، وسيكون هذا اال
من أن الشخص قد يكون مصاًبا ومريًضا وم عديا  

باإلضافة إلى إمكانية الحصول على نتيجة سلبية  )
لهذا السبب، فإن نتيجة اختبار األجسام (. كاذبة

عطي أي معلومات حول اإلصابة  تال  ةالمضادة السلبي
بالفيروس للشخص الذي تم اختباره وامكانية نقله 

 . للفيروس

 



 

 

 هل يمكننا شراء االختبارات محلًيا باستخدام تمويل من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر؟
تقوم  قد و. تندرج االختبارات ومعدات المختبرات ضمن المشتريات الطبية ويجب التنسيق مع جنيف بشأن هذا الموضوع

ويمكن للجمعيات الوطنية أيًضا استخدام االختبارات المقدمة . الموردين المحليين المعتمدين للمعدات الطبيةد يتحدبجنيف 
 . مباشرة من قبل وزارة الصحة

 
 

 متى تكون اختبارات التشخيص السريع لكشف المستضدات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية مفيدة بشكل خاص؟
 منظمة إرشاداتراجع . ليست مناسبة لجميع السياقات أو السيناريوهات لمستضداتاختبارات التشخيص السريع لكشف ا

 :السيناريوهات التاليةتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدامها في . للحصول على التفاصيل الكاملة العالمية الصحة 
 

 يةالمنطقاألسباب  السياق  /السيناريو 

تفشي المرض في األماكن أو المؤسسات النائية أو 
البعيدة أو المجتمعات شبه المغلقة حيث ال يكون 

متوفرا ( PCR)اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل 
 . على الفور

ختبارات التشخيص السريع لكشف  النتائج اإليجابية المتعددة ال
لعدة حاالت مشتبه بها ضمن نفس المجموعة من  المستضدات 

بين أعضاء   19-كوفيدالسكان تشير إلى احتمال عالي لتفشي 
هذه المجموعة، ويجب اتخاذ إجراء مبكر للحد من تفشي 

تكون يجب نقل جميع العينات التي  .الفيروس والسيطرة عليه
أو على األقل البعض )إيجابية  ستضداتكشف الم اختبار نتائج
تفاعل  إلى المختبرات القادرة على اجراء اختبار ( منها

للتأكد من اإلصابات   (NAAT / PCR)البوليميراز المتسلسل 
لتفشي الفيروس في   مخبريا في الحاالت المؤكدة .بالفيروس، عندما يكون ذلك ممكنا

مثل المدارس ودور  ) مجموعات مغلقة أو شبه مغلقة 
الرعاية وعلى متن السفن وفي السجون وأماكن العمل 

 (.والمهاجع

تفاعل البوليميراز  بواسطة 19-كوفيدبمجرد تأكيد وجود 
كشف   اختبار يمكن استخدام، (NAAT / PCR)المتسلسل 

وعزل    ،لفحص األشخاص المعرضين لإلصابة المستضدات
شكل  ين لهذه الحاالت بطالحاالت اإليجابية واقتفاء أثر المخال

لرصد تطور المرض في المجتمعات أو المجموعات   .عيسر 
العدوى، ال سيما بين العاملين األساسيين  حيث تنتشر

 .والعاملين في مجال الرعاية الصحية

تجدر المالحظة إلى أنه في المجتمعات ذات معدل انتشار 
 ، ستكون العديد من نتائج اختبارات19-وفيدلكمنخفض جًدا 

 .إيجابية خاطئة وقد ال تكون مفيدة كشف المستضدات

للكشف المبكر عن الحاالت اإليجابية وعزلها في  
،  19-كوفيدالمرافق الصحية، وفي مراكز اختبار 
  لفحصو ودور الرعاية، والسجون، والمدارس، 

  والمخالطين الصحية  الرعاية  مجال في العاملين
في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس على   للحاالت،

 .نطاق واسع

في هذه السياقات،   كشف المستضدات اختبارات ي عد استخدام
حيث من المتوقع  إصابة العديد من األشخاص، أداة مفيدة 
 .لفحص األشخاص بسرعة وعزلهم للحد من تفشي الفيروس

 
 : النوع من االختبارات في السيناريوهات التاليةتوصي منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام هذا 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1302653/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1302653/retrieve


 

 

 
 يةالمنطقاألسباب  السياق  /السيناريو 

األشخاص الذين ليس لديهم أعراض إال في  
 . حال قام الشخص بمخالطة حالة مؤكدة

 .فرصة أن تكون نتيجة الشخص ايجابية منخفضة

المجتمعات حيث ال توجد حاالت /في األماكن
 الحاالت المتفرقة فقطأو توجد بعض 

عندما   تللمراقبة الروتينية أو إدارة الحاال االختبارات  عند استخدام
يكون معدل االنتشار منخفًضا، فمن المرجح أن تكون معظم نتائج 

وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى . كاذبةاإليجابية نتائج إيجابية  االختبار 
 .عمل مفرط غير مجدي

عدم وجود تدابير مناسبة للسالمة البيولوجية  
 ومكافحته  الفيروسوالوقاية من 

ال تقم بإجراء أي نوع من االختبارات التي تعرض الموظفين أو  
يتطلب جمع عينات الجهاز التنفسي أن يرتدي . المتطوعين للخطر

آخذ العينة قفازات ومالبس خاصة وكمامة وقناًعا واقيا أو نظارات 
 . واقية

تؤثر نتيجة االختبار على الطريقة التي سيتم  ال
 .فيها التعامل مع المريض

ال قيمة لالختبار إذا ال يغير شيًئا بالنسبة لطريقة التعامل مع الحالة  
عامل مع المريض بنفس الطريقة بغض التإذا كان سيتم . المشبوهة

 . النظر عن نتيجته، فال فائدة من االختبار
ات أو على  لفحص األشخاص في المطار 

 الحدود عند نقاط الدخول 
قد يكون عدد النتائج  .معروفاليس  معدل االنتشار بين المسافرين
وفًقا لعدد السكان الذين تم   النتائج ختلفتاإليجابية الكاذبة مرتفًعا جًدا و 

اختبارهم، مما يجعل من المستحيل اتخاذ قرارات فعالة بناًء على  
 .النتائج

ال تؤكد وجود الفيروس  الكشف السريع ختباراتان نتيجة ايجابية ال عند اجراء الفحص قبل التبرع بالدم
 في الدم  

 
 

 استراتيجيات االختبار 
 

 ختبار؟لال الذي يجب أن يخضع من
 ة ستهدفمالالمجموعات 

يختلف السكان  و  استراتيجية االختبار الوطنية أو المحلية.بوضع  وزارة الصحة والسلطات الصحية المحلية  تقوم
، كان االختبار الوحيد المعتمد والموصى به  2020قبل سبتمبر  من االختبار. هدفالمستهدفون حسب نوع االختبار وال

هذا االختبار   تنفيذيتم وبشكل عام،  .تفاعل البوليميراز المتسلسل قبل منظمة الصحة العالمية الكتشاف الحاالت هومن 
  المصاب عزل المريضمن ثم لتأكيد التشخيص السريري و  19-كوفيدعلى األشخاص الذين يعانون من أعراض 

أعراض أي  تظهر عليهمعلى األشخاص الذين ال  البوليميراز المتسلسلتفاعل  يمكن أيًضا إجراء اختبارو  ورعايته.
كما يتم عادة اختبار ؛ ألشخاص المصابين بالفيروساأثر خالل اقتفاء أو  موعات معينةجلم أنشطة الفحصخالل 



 

 

تعتمد السلطات الصحية  و  .أخرى ب اسباألشخاص الذين سيخضعون لعملية جراحية أو يحتاجون إلى دخول المستشفى أل
للسيطرة على الوباء، وبالتالي، قد ال يتم تخصيص الموارد إلجراء  تفاعل البوليميراز المتسلسل ختبارابشكل عام 

 األشخاص الذين يعانون من األعراض.   اصابةحصرًيا لتأكيد  تفاعل البوليميراز المتسلسل اختبارات
 

 اختيار نوع االختبار 
لمستضدات للبلدان المنخفضة  لكشف ااختبارات التشخيص السريع  لتوفيرتم اإلعالن عن اتفاقيات  ،2020في سبتمبر 

وتقوم  منظمة الصحة العالمية. اي أطلقتهت، ال"19-"مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيدوالمتوسطة الدخل من خالل 
وهي أسرع  المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية اختبارات التشخيص السريع هذه  تصنيعشركتين فقط حاليا ب

باإلضافة   تاالفحوصبالقيام بعدد أكبر من لبلدان ل تسمح هذه االختبارات ، وبالتالي .المخبريةوأرخص من االختبارات 
الرعاية، خاصة في المناطق التي تعاني  مراكز فيبشكل أسرع  19-كوفيدوعالج األشخاص لإلى اقتفاء أثر المخالطين 

االختبارات المناعية للكشف عن األجسام المضادة  أخرى، يوصى بإجراء  من ناحيةو  الموارد الصحية.في من نقص 
وفر ت ال هذه االختبارات ، علما أن  السابقة بين السكان اتاإلصاب حجمتقدير لأو إلجراء األبحاث فقط  19-لفيروس كوفيد
لذلك، يمكن تطبيق هذه  و  دعم إجراءات المكافحة الوبائية الفورية. لالقرارات السريرية أو  ية التخاذمعلومات كاف

اإلصابات تحديد لغراض البحث أو ألاالختبارات على مجموعات سكانية بأكملها أو عينات سكانية أو مجموعات محددة، 
  في المجموعات المستهدفة. السابقة 

 العينات استراتيجيات أخذ 
اإلستراتيجية  (:للفيروس التعرضعلى إمكانية  على األعراض أو  إيجابية )االختبار القائم المشتبه بأنها فحص الحاالت

يتطلب ذلك أن تكون  و  .المشتبه بإصابتهم أو 19-كوفيد الذين يعانون من أعراض األشخاصاختبار  عادة هي ةالمعتمد
(، مثل اختبار تفاعل البوليميراز بشكل صحيح االختبار يحدد األشخاص المصابيناالختبارات ذات حساسية عالية )أي أن 

 . PCR المتسلسل
 

بداًل من السعي إلى   .19-لفيروس كوفيد ال ت ستخدم هذه االستراتيجية حالًيا على نطاق واسع الحاالت السلبية: تحديد
إلى تحديد األشخاص غير المصابين، حتى يتمكنوا من متابعة عملهم وحياتهم اليومية،  تهدفتحديد األشخاص المصابين، 

عالية )أي أن االختبار يحدد بشكل  specificityنوعية أن تكون االختبارات ذات وتتطلب هذه االستراتيجية  وما إلى ذلك. 
 حساسية عالية. ذات ين(، ولكن ليس بالضرورة صحيح أولئك غير المصاب

 
  

االختبار عينات من عدد صغير من األشخاص  هذا كل شخص على حدة، يجمع لمن اختبار عينة  بدالً  :يعااالختبار الجم
نتيجة ة سلبية، فيمكن اعتبار يعاإذا كانت نتيجة اختبار العينة الجم األشخاص مًعا(.من   ةعين  20-5)على سبيل المثال 

مجموعات أصغر من  إيجابية، يتم اختبار ة يعاالجمإذا كانت اختبار العينة   .المجموعة سلبية في هذهجميع األشخاص 
تم  وقد  .بشكل فعال استخدام المختبرهذه االستراتيجية ب وتسمح لتحديد العينة اإليجابية. ةفرديال العيناتالعينات أو 

، وتشير  وغيرها من األماكناستخدام هذه االستراتيجية بنجاح في الصين وأوروغواي ورواندا والعديد من الجامعات 
  13 12 11 منخفض.الفيروس  انتشار حيثفي المجتمعات  لهذه االستراتيجية المحتملة فوائدالأيًضا إلى  دراسة لهذا النموذج

 ها، ويمكن 19-لكشف عن كوفيدل  عينات من مياه الصرف البشري غير المعالجة علىتم استخدام نفس اإلستراتيجية و 
 .شخص  10000من بين  ةواحدإيجابية  19-كوفيداكتشاف حالة 

 
 ؟ كيف يمكن للجمعيات الوطنية توفير الدعم الستراتيجيات االختبار الحكومية



 

 

إذا طلبت هذه  المحلية بسلطة تحديد من يجب اختباره ومتى ونوع االختبار )االختبارات(.تتمتع السلطات الصحية 
السلطات دعم من الجمعيات الوطنية لهذا النشاط، يوصي االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  

تماشى البروتوكوالت المذكورة مع  ت وفي حال ال التي سيتم تنفيذها. واإلجراءات بإجراء تقييم دقيق للبروتوكوالت
  .القائمة على األدلة العلميةاعتماد تلك المعايير ب اقناعهالمحاولة  التواصل مع السلطات المحلية المعايير الدولية، فيمكن 

تخاذ قرارات عالية  ا تتطلبالتي قد  االختبار في أنشطة واستراتيجيات الجمعيات الوطنية شاركت الأمن المفضل و 
انتهاك الحقوق أو المبادئ  يتم المراقبة الوبائية، وبالطبع في حالو الخطورة فيما يتعلق بكل من الرعاية السريرية 

على الرغم من أن رفض دعم األنشطة الحكومية قد يحمل في الواقع مخاطر حالية  و  األخالقية لألفراد أو المجتمعات.
تطبيق  نتيجة الجمعيةسمعة  تشويه عد أثر هذه المخاطر على الجمعية أقل من أثري   ، تعلى مستوى العمليا ومستقبلية

  .وال تحقق النتائج المرجوة ة ر و خطال عاليةو ممارسات خاطئة 
اختبارات األجسام  بواسطةاالنتشار المصلي  ة)مثل دراسما جزء من بحث  هو إذا كان الدعم المطلوب ألنشطة االختبار 

تلك  أن السلطات الصحية و تقييم المخاطر ذات الصلة و   دائًماعلما أنه يجب  هذا الدعم،توفير المضادة(، يمكن النظر في 
في هذه الحالة، يجب أيًضا   هي التي يجب أن تقود العملية االستراتيجية وأن توفر االختبارات. دراساتالالمسؤولة عن 

لفعالية االحد األدنى من معايير الكفاءة و  يستوفيتقييم إذا كان استخدام الموارد )المادية والبشرية( في هذه األنشطة البحثية 
في  على المستوى الوقائي و  لديها أثر أهم التيؤثر سلًبا على األنشطة األخرى يال وأن ذلك  ويحقق النتائج المرجوة، 

الرعاية األولية، وما إلى ذلك، والتي قد تكون ضرورية أكثر في لحظة محددة من الوباء وأكثر انسجاًما مع دور  مجال 
  . الصليب األحمر والهالل األحمر حركة

مثل  محدد  هدفال يوصى بتطوير القدرات المختبرية لو  .ات إلجراء الفحوصاتال تمتلك غالبية الجمعيات الوطنية مختبر 
من قبل  التي تم اإلعالن عنها مؤخًرا  اتلمستضدلكشف ااالختبارات التشخيصية السريعة  لكن و  .19-كوفيداالستجابة ل

فرصة االستفادة من هذه  تتيحمنظمة الصحة العالمية،  " التي أطلقتها19-"مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد
تتطلب  .PCRأو عاملين صحيين مدربين لتنفيذ اختبارات  اتمختبر لا ما يكفي منلديها للبلدان التي ليس االختبارات 

بعض الجمعيات الوطنية  تتمتعدعم غير تقني على مستوى المجتمع، وقد توفير استراتيجيات االختبار المناسبة أيًضا 
بشأن   الرسائلاالختبار، و التعبئة االجتماعية لحمالت ويشمل هذا الدعم   .مثل هذا الدعم  تقديمها بلسمح ت بقدرات محددة

االختبار أو دعم   كزمرال  يتشغيللادعم توفير الاالختبار، و  عامة الشعب على طالعإعملية في ك المجتمع اشر االمخاطر، و 
القدرة التقنية( أو  إذا كان لدى الجمعيةمع العينات )ج  عملية ، ودعم حمالت االختبار في المجموعات السكانية المستهدفة

  المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.  اتالمستضدكشف باستخدام اختبارات  RDT الكشف السريع اختبارات نشر
  

إجراء فحوصات دم متقدمة ألمراض   تمتلك جمعيتي الوطنية مستشفيات / بنوك دم / مختبرات ولديها القدرة على
 أخرى.

 ؟ 19-كوفيد اختبار تنفيذ هل يمكننا بدء 
التدريب المطلوب، فيمكن إجراء حازوا على المعدات الالزمة ومتخصصون  يملكإذا كان مختبر الجمعية الوطنية 

ذات  هامة و يجب تقييم بعض الجوانب التي نعتبرها ولكن  .19-كوفيدل PCRتفاعل البوليميراز المتسلسل  اختبارات
 صلة، مثل:

 ما هي الموارد المادية والبشرية التي يمكن تخصيصها لهذا النشاط. -
 ؟ةالجديدلتنفيذ االختبارات الموارد بعض  نتيجة تخصيصكيف ستتأثر األنشطة المخبرية الروتينية  -
  الدعممن الجمعية  لبأو ط  االختبارات  ءالضروري اجرافي حال كان من النشاط هذا  كيفية ضمان استدامة  -



 

 

احتمال توقف النشاط بشكل مفاجئ يمكن أن  و أن التخطيط السيئ  التنبه من)يجب  لفترة أطول أو بشكل مستمر
 (الجمعية سمعة على و   الصحي عالية جًدا على المستوى  يؤدي إلى مخاطر

 
 ؟19-كوفيد األحمر والهالل األحمر استراتيجية عالمية الختبارهل لدى االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

على  و   . وزارة الصحة  تلك المعتمدة من مع تتوافقال، ألن استراتيجية االختبار الخاصة بالجمعية الوطنية يجب أن 
 لعالمية.منظمة الصحة ا  توجيهاتالصعيد العالمي، يتبع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

 
ما الذي يجب أن  .PCR تفاعل البوليميراز المتسلسل جهاز الختبارأن نشتري لهم  في بلدنا طلب منا وزارة الصحة ت  

 ؟نقوم به
والجهات    دانلعلى مستوى البالتي وضعتها من خالل خطط منظمة الصحة العالمية  متوفر االختبار نطاق التمويل لتوسيع 

حاجة إلى دعم مجتمعي أكبر لتنفيذ ال تشير إلى عديدةهناك مالحظات و  داخل البلد.  المعتمدة المانحة األخرى واآلليات
دعم وزارة الصحة لشراء المعدات التي يمكن تمويلها من  البحث في مسألة قبل و  استراتيجيات االختبار بشكل فعال.

  متوفرة اتاالختبار  المهمة لتنفيذ عناصرال من أن جميع بالتأكدالجمعيات الوطنية أواًل  أن تقومخالل شركاء آخرين، يجب 
 ،ةشامل اتاختبار تنفيذ التعبئة االجتماعية ل - : ذلك ، بما في (وقيمة مضافة من نوعه حيث تتمتع الجمعيات الوطنية بوجود فريد)على مستوى المجتمع 

استراتيجيات االختبار على  أعضاء المجتمع اطالعالمخاطر والمشاركة المجتمعية والمساءلة لضمان   عن االبالغ -
 مالحظات إلى السلطات الصحية،  على توجيه قدرتهمو 
وزارة  بإدارة) االختبار المتنقلة وما إلى ذلك. راكزالحشود وم مرافق االختبار، بما في ذلك التحكم في لدعم  ت وفُّر ال  -

 (، يعملون في المجال الصحي الصحة أو شركاء آخرون 
 في المنزل، همعزل جبألشخاص الذين ثبتت إصابتهم ويت وفُّر الدعم ل -
جودين في الحجر الصحي في  لمخالطين المو لدعم توفير الجميع الحاالت اإليجابية، و القدرة على اقتفاء أثر المخالطين ل -
 أو في منازلهم. ركز مام
 

والتي تشمل أيًضا عزل وعالج المرضى،   للحد من انتشار الفيروسيعد االختبار جزًءا من استراتيجية متعددة الجوانب 
 هذه األنشطة  توفر دون من إن االستثمار في االختبار و  ، وتدابير الصحة العامة األخرى.واقتفاء أثر المخالطين

 فيها(  والتي يمكن تحسين الكثير منها بشكل كبير من خالل مشاركة فروع الجمعية الوطنية والمتطوعين) واإلمكانيات
 يحد بشكل كبير من أثر استراتيجيات االختبار. 

 
 ختبار ألغراض البحثاال

نظًرا لعدم التوصية باختبارات األجسام المضادة لتوجيه القرارات السريرية أو المراقبة الوبائية في الوقت الفعلي، فإن  
ولهذا السبب، ال يمكن  نساني.من المنظمات التي تعمل في المجال اإل هذه االختبارات غير مؤهلة للحصول على تمويل

 أن تهدفيوصى بالدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. و  تمويل استخدامها وشرائها من خالل االتحاد
  الموارد استخدام و ،  بطريقة فعالة إلى تحقيق أكبر أثر ممكنإجراءات االستجابة اإلنسانية للصليب األحمر والهالل األحمر 

، نعتبر أن السلطات ورغم أهمية األبحاث أكبر. اترف وخبر امع فيها الجمعية تمتلك في المجاالت التياألمثل بالطريقة 
  تطويرالوطنية والمؤسسات التنظيمية ومراكز البحوث المرجعية هي التي يمكنها القيام بهذا النشاط على النحو األمثل، و 

السريرية  القرارات قرارات الصحة العامة و  تخاذ، ومشاركة النتائج، وا تنفيذهابروتوكوالت البحث المطلوبة، ومراقبة 
لهذا النوع   معيارية، يوصى بشدة اتباع الخطوات الممول من قبلهاإجراء بحث قررت الجمعية الوطنية على أي حال، إذا  ات صلة. ذ



 

 

 . وما إلى ذلكبحث، وإنشاء لجنة أخالقية، التحقق من صحة بروتوكوالت البحث، مسؤولة عن المن النشاط: إنشاء لجنة 
 
 

 ار؟ لدعم االختب المتوفرةما هي الموارد 
 التدريبات واإلرشادات

كورونا فيروس لمرض المخبرية الفحوصات )COVID-19 ( مؤقتة، توجيهات :بها المشتبه البشرية لحاالتل -
  202019 مارس

المتسلسل البوليميراز تفاعل ختباراتال بروتوكول )(PCR-RT  لهدفين  2-سارس -كوفيد فيروس عن للكشف -
)IP4 و IP2( RdRp أهداف من 

 .السريعة المناعة  اختبار تقنيات باستخدام 2-سارس-كورونا فيروس تشخيص في اتالمستضد عن  الكشف -
 2020 سبتمبر 11 مؤقتة، توجيهات

 
 تشغيليةالعتبارات اال
 ( PCRتخزين المسحة ) -

جاف أو في كمية صغيرة من محلول كلوريد الصوديوم؛ إذا لزم األمر، يجب في مكان سحات يمكن تخزين الم   •
 . مسبقبشكل مع المختبر  طريقة التخزين التأكد من

 (PCRتخزين العينات )الحرارة والنقل( ) -
  الذي أخذت فيه العينة  ذلك في نفس اليوم تمسريع أمًرا ضرورًيا، ويفضل أن يبشكل  PCR عينات يعد فحص •

 إن أمكن. 
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