
مع استمرار انتشاره عالميًّا.. جهود مصرية 
متواصلة لمكافحة "كورونا"

د/ عالء عيد 

لعـب الطـب الوقائـي دوًرا كبيًرا في جميع المواني 

انتشـار  مكافحـة  إطـار  فـي  المصريـة  والمنافـذ 

فيـروس "كورونـا" المسـتجد، سـواء فيمـا يتعلـق 

بدخـول القادميـن مـن الخـارج، خاصـة مـن الـدول 

التـي تشـهد وجـود إصابـات عالية، أو المسـافرين 

وزارة  أكـدت  اإلطـار،  هـذا  وفـي  مصـر،  خـارج  إلـى 

االحترازيـة  اإلجـراءات  تطبيـق  والسـكان  الصحـة 

الصحـي بجميـع منافـذ دخـول  بالحجـر  اإلضافيـة 

البـاد )البريـة، والبحريـة، والجوية(، وتتضمن تلك 

اإلجـراءات: 

العالـم 	  فـي  الوبائيـة  الحالـة  سـير  متابعـة 

بشـأنها. االحتياطـات  وتقديـر  دوريـة،  بصفـة 

الحـراري 	  والمسـح  البصريـة  المناظـرة 

الوصـول. عنـد  الوفـود  لجميـع 

الصحيـة، وتسـجيل 	  المراقبـة  كـروت  تعبئـة 

اإللكترونـي  البرنامـج  علـى  البيانـات  جميـع 

الخـارج. مـن  القادميـن  لمتابعـة 

التأكـد مـن وجـود شـهادات PCR "سـلبي" مـع 	 

األفـراد والوفـود القادمـة مـن الخارج.

 	.)ID NOW( فحص الحمض النووي السريع

وجديـر بالذكـر، أن اإلجـراءات الوقائيـة واالحترازيـة 

منافـذ  بجميـع  مصـر  اتخذتهـا  التـي  االسـتباقية 

دخـول البـاد فور تحذيـر منظمة الصحة العالمية، 

ــــوزارة الصحة والسكان ب الــوقــائــي  الــطــب  رئــيــس قــطــاع 

باإلضافـة إلـى االلتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس 

الـوزراء سـاهم بشـكل كبيـر فـي خفـض  مجلـس 

أي  دخـول  مـن  مصـر  وحمايـة  اإلصابـة،  معـدالت 

تحـورات جديـدة للفيـروس. 

حاملـة  مصـر  فـي  حالـة  أول  اكتشـاف  ومنـذ 

لفيـروس "كورونـا"، فـي 14 فبرايـر 2020، وانتشـار 

الوبـاء فـي العالـم وفـي مصـر أيًضـا، حـدث تطـور 

المصابيـن  عـن  للكشـف  األجهـزة  اسـتخدام  فـي 

أو الحامليـن للفيـروس؛ ففـي بدايـة الجائحـة، كان 

االختبـار  وهـو  فقـط،   PCR اختبـار  اسـتخدام  يتـم 

 للتأكـد مـن اإلصابـة 
ٍ
الوحيـد الـذي كان متاًحـا حينئـذ

معمليـة  تقنيـة  عـن  عبـارة  وهـو  بالفيـروس، 

تسـتخدم للكشـف عن المادة الوراثية للفيروس، 

حيـث يعـد هـذا االختبـار األكثـر حساسـية للكشـف 

للغايـة.  دقيقـة  ونتائجـه  النشـطة،  العـدوى  عـن 

ومـع مـرور الوقـت تـم اسـتخدام االختبـار السـريع 

لألجسـام المضـادة فـي منافـذ الدخـول، ولبعـض 

مقدمي الخدمات الصحية بالمستشـفيات، وبعد 

ذلـك تمـت االسـتعانة بـ "اختبار األنتيجن السـريع" 

اسـتخدامه  يتـم  والـذي   ،)Rapid Antigen Test(

لفحـص أعـداد كبيـرة مـن األشـخاص فـي بعـض 

الـى  جنًبـا  الرياضيـة،  البطـوالت  مثـل  التجمعـات، 

جنـب مـع اختبـار PCR، إضافـة إلـى فحـص الحمض 
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النـووي السـريع )ID NOW(، لجميـع الوافديـن إلـى 

الباد، سـواء المصريين أو غير المصريين، خاصة 

مـن الـدول التـي ظهـرت بهـا تحـورات للفيـروس، 

كمـا يتـم عمـل فحـص التتابع والتسلسـل الجيني 

Gene Sequencing  للكشـف عـن أي تحـورات فـي 

الفيـروس.

إجراءات العزل المنزلي وتكرار اإلصابة 

بالفيروس

حـاالت  مـن   80% حوالـي  بـأن  "كوفيـد19-"  يتسـم 

اإلصابـة بـه تكـون بسـيطة إلـى متوسـطة، وهـذه 

الحـاالت

ال تحتاج إلى دخول  المستشفيات، ويتم وضعها 

للعـاج فـي العـزل المنزلي، وتتـم متابعة المرضى 

مـن خـال فـرق متخصصـة مسـؤولة عـن متابعـة 

ومتابعـة  الوقائيـة،  النصائـح  وتقديـم  العـاج، 

تسـتدعي  مضاعفـات  أي  وحـدوث  الحالـة،  تطـور 

دخـول المريـض المستشـفى، وتزامًنـا مـع ذلـك، 

تـم تدريـب فـرق طبيـة نوعيـة علـى مسـتوى جميـع 

المحافظـات علـى إجـراءات العـزل المنزلـي، وآليـة 

ومتابعتهـا،  البسـيطة  الحـاالت  مـع  التعامـل 

وتوفيـر العـاج الـازم بالمنـزل، وتقديـم النصائـح 

للمخالطيـن.   الوقائيـة  واإلرشـادات 

وفيمـا يتعلـق بإمكانيـة اإلصابـة بالفيـروس مـرة 

تجـدر  فهنـا  اللقـاح،  ـي  تلقِّ بعـد  اإلصابـة  أو  ثانيـة 

التـي  النشـطة  المناعـة  أن  إلـى  أوًلا  اإلشـارة 

تكويـن  طريـق  عـن  تكـون  األشـخاص  يكتسـبها 

المناعيـة مـن خـال  األجسـام المضـادة والخايـا 

منـح  فـي  تتسـبب  قـد  والتـي  بالمـرض،  اإلصابـة 

مـدى  األمـراض  بعـض  مـن  مناعـة  المريـض 

الحيـاة، أو لعـدة سـنوات، وقـد ال تعطـي المرضـى 

فـي بعـض الحـاالت أي مناعـة، وكذلـك يتـم تكويـن 

حيـث  التطعيـم؛  خـال  مـن  المضـادة  األجسـام 

مناعيـة  اسـتجابة  األفـراد  إكسـاب  فـي  يتسـبب 

االعتبـار  فـي  أخـًذا  مرضيـة،  أعـراض  حـدوث  دون 

 ،100% لقـاح يمنـع أي مـرض بنسـبة  عـدم وجـود 

بنسـبة  الحمايـة  فـي  يتمّثـل  اللقاحـات  دور  لكـن 

والوفيـات  المضاعفـات،  حـدوث  مـن  ا  جـدًّ كبيـرة 

المـرض. عـن  الناتجـة 

وقـد يحـدث فـي حالـة اإلصابـة السـابقة بفيـروس 

"كورونـا" لـدى بعـض األشـخاص عـدم اسـتمرارية 

وجـود أجسـام مضـادة كافية؛ مما قد يتسـبب في 

تكـرار إصابتهـم مـرة أخـرى، أما فـي حالة التطعيم، 

ـي الجرعة الثانية  فإنـه يلـزم مـرور فتـرة كافية، وتلقِّ

لتكويـن مناعـة ضـد الفيـروس، أمـا اإلصابـة خـال 

مـدة وجيـزة فقـد تكـون فـي كثيـر مـن الحـاالت هـي 

لفتـرة  امتـدت  ولكنهـا  األولـى،  اإلصابـة  نفسـها 

ا. طويلـة بشـكل هـادئ نسـبيًّ

"كورونا" وعودة السياحة

السـياحة،  لعـودة  مصـر  السـتعداد  بالنسـبة 

بتنظيـم  والسـكان  الصحـة  وزارة  قامـت  فقـد 

حمـات تطعيميـة واسـعة للعامليـن فـي قطـاع 

ـا لدعـم  السـياحة، والـذي يعـد مرفًقـا حيويًّـا مهمًّ

االقتصـاد المصـري، فعلـى سـبيل المثـال، قامـت 

بتطعيـم  اآلن  حتـى  والسـكان  الصحـة  وزارة 

األحمـر  البحـر  39,000 شـخص بمحافظـة  حوالـي 

وكذلـك  بالسـياحة،  العامليـن  مـن  معظمهـم 

تطعيـم حوالـي 32,000 شـخص بمحافظـة جنوب 

سـيناء معظمهم من العاملين بقطاع السـياحة 

أيًضـا، فضـًلا عـن تشـديد إجـراءات الحجـر الصحي، 

السـياحية،  المنشـآت  فـي  الوقائيـة  واإلجـراءات 

والفنـادق، والمـزارات المختلفـة، ومتابعـة الوضع 

السـعودية وباقـي  العربيـة  المملكـة  الوبائـي فـي 

الـدول التـي يأتـي منهـا ضيـوف إلـى مصـر. وتجـدر 

السـلطات  سـمحت  حـال  فـي  أنـه  إلـى  اإلشـارة 

السـعودية ببعثـات الحـج مـن خـارج المملكة، فإن 

وزارة الصحـة المصريـة علـى اسـتعداد تـام التخـاذ 

خـال  مـن  الازمـة،  الوقائيـة  اإلجـراءات  جميـع 



فريضـة  ألداء  المسـافرين  المصرييـن  تطعيـم 

تشـمل  طبيـة  بعثـة  سـيصاحبهم  كمـا  الحـج، 

فرًقـا وقائيـة، مهمتهـا دعـم السـلطات الصحيـة 

الوقائيـة،  اإلرشـادات  تقديـم  فـي  السـعودية 

مسـتمر. بشـكل  تقديمهـا  ومباشـرة 

مستقبل انتشار الفيروس 

الصحـي  والحجـر  الصحيـة  اإلجـراءات  رغـم 

فـإن  الـدول،  بهـا بعـض  التـي قامـت  واإلغاقـات 

العالم يشهد تزايًدا في معدل انتشار الفيروس، 

ويرجـع السـبب فـي انتشـار الوبـاء إلـى التراخـي في 

تطبيـق اإلجـراءات الوقائيـة واالحترازيـة، وضعـف 

الوعـي بأهميـة التطعيـم، وكذلـك حـدوث تحـورات 

التدابيـر  زيـادة  فـي  الحـل  ويتمّثـل  الفيـروس،  فـي 

لـكل أنظمـة الـدول بشـكل عالمـي وليـس بشـكل 

حركـة  لرقابـة  وآليـات  ضوابـط  وضـع  مـع  فـردي، 

مـن  ألنـه  الغلـق؛  وعـدم  اإلمـكان،  قـدر  األفـراد 

الناحيـة الوبائيـة يتسـبب اإلغـاق فـي إطالـة عمـر 

يخـرج  لـه  جديـد  ثـوب  إيجـاد  خـال  مـن  الفيـروس 

بـه علـى العالـم مـن جديـد، كمـا حـدث فـي إنجلتـرا 

وأخيـرا  إفريقيـا،  وجنـوب  والبرازيـل  والدنمـارك 

الهنـد، فضـًلا عـن أهميـة التوسـع فـي اسـتخدام 

التطعيمـات.

أمـا بالنسـبة لمصـر، فمنـذ بدايـة ظهـور أول حالة، 

مصـر  فـي  اإلبـاغ  تـم   ،2020 عـام  فبرايـر   14 فـي 

238,560 إصابـة مؤكـدة، و13972 حالـة وفـاة،  عـن 

177440، وخـال األسـابيع  وبلـغ عـدد المتعافيـن 

الثاثـة الماضيـة أبلغـت مصـر فـي المتوسـط عـن 

ولكـن  األسـبوع،  فـي  جديـدة  إصابـة  آالف   7 عـدد 

نسـبة  متوسـط  فـإن  الوفيـات،  لعـدد  بالنسـبة 

الوفيـات فـي األسـبوع بلـغ %5.4 والتـي تقـل عـن 

مثيلتهـا فـي الفتـرة نفسـها مـن العـام الماضـي، 

الحكومـة  وتسـعى   ،6.4% تبلـغ  كانـت  حيـث 

المصريـة إلـى تقييـم اإلجـراءات المتخـذة بالفعـل 

بشـكل منهجـي ومسـتمر؛ لبيـان مدى االسـتفادة 

وتحجيـم  لتقليـل  وتأثيرهـا،  اإلجـراءات  تلـك  مـن 

مـن  مصـر  وتعـد  بالفيـروس،  اإلصابـة  انتشـار 

الـدول التـي اسـتطاعت التحكـم بشـكل كبيـر فـي 

انتشـار المـرض، وتحقيـق التـوازن بيـن اإلجـراءات 

فـي  ذلـك  ويظهـر  االقتصـاد،  وحمايـة  االحترازيـة 

العالـم،  بـدول  مقارنـة  والوفيـات  الحـاالت  أعـداد 

واسـتيعابه  مصـر،  فـي  الصحـي  النظـام  وكفـاءة 

"كورونـا"  بفيـروس  المصابيـن  المرضـى  لجميـع 

مـن  الواقـع  أرض  علـى  تحقيقـه  يتـم  ومـا  وغيـره، 

الكتشـاف  الجمهوريـة  رئيـس  للسـيد  مبـادرات 

الخبيثـة،  واألورام  المزمنـة،  األمـراض  وعـاج 

ومـا تـم إنجـازه بالفعـل مـن القضـاء علـى قوائـم 

المستشـفيات. فـي  االنتظـار 


