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جهود الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا

د. عـــالء عـيـــد

ــــوزارة الصحة والسكان ب الــوقــائــي  الــطــب  رئــيــس قــطــاع 

مقدمة

تضع الحكومات والمؤسسـات الطبية في جميع 

دول العالـم ومـن بينهـا مصـر الطـب الوقائـي على 

توفيـر  فـي  المهـم  لـدوره  نظـًرا  أولوياتهـا،  رأس 

السبل واآلليات التي تحمي المجتمع بشكل عام 

مـن خطـر اإلصابـة باألمـراض، ويـؤدي هـذا اإلجـراء 

ويعتبـر  لإلصابـة،  التعـرض  احتمـال  تقليـل  إلـى 

فـروع  وأحـد  المجتمـع،  طـب  هـو  الوقائـي  الطـب 

االكتشـاف  إلـى  تهـدف  التـي  األساسـية  الطـب 

ومـن  حدوثهـا،  قبـل  ومنعهـا  لألمـراض،  المبكـر 

الطـب  قطـاع  بهـا  يقـوم  التـي  المهـام  أهـم 

الصحيـة،  األوبئـة  حـدوث  مـن  الوقايـة  الوقائـي: 

والتدخـل السـريع حيـن حدوثهـا لمنـع انتشـارها، 

والتقليـل مـن أضرارهـا، تحسـين الصحـة العامـة 

جـودة  علـى  والحفـاظ  البشـرية،  للمجتمعـات 

ورفـع  والمرضـى،  األصحـاء  لألشـخاص  الحيـاة 

المسـتوى الصحي لألفراد، والتقليل من الفاتورة 

العجـز  الفـرد، والحـد مـن  التـي يتحملهـا  الصحيـة 

كبيـر،  بشـكل  الصحـة  وزارة  لموازنـات  المالـي 

وبالتالـي فـإن الطـب الوقائـي مجـال حيـوي ومهـم 

مًعـا. واالقتصـادي  الصحـي  المسـتويين  علـى 

الطـب  قطـاع  قـام  كورونـا  جائحـة  مواجهـة  وفـي 

جميـع  بتنفيـذ  والسـكان  الصحـة  بـوزارة  الوقائـي 

فـي  المّتبعـة  الوقائيـة  واإلجـراءات  األنشـطة 

انتشـار  مـن  للحـد  وذلـك  للجائحـة،  التصـدي 

اسـتراتيجيان  هدفـان  هنـاك  كان  وقـد  المـرض، 

فـي بدايـة الجائحـة، أوًلا: الحـد مـن عـدد اإلصابـات 

وثانًيـا:  كورونـا،  جائحـة  عـن  الناجمـة  والوفيـات 

األنشـطة  جميـع  وفاعليـة  اسـتمرارية  ضمـان 

المجتمـع. بصحـة  المتعلقـة  الوقائيـة 

اإلصابـــات  عـــدد  مـــن  الحـــد  أولًا: 
جائحـــة  عـــن  الناجمـــة  والوفيـــات 

ونـــا  كور

المتابعـة  علـى  والسـكان  الصحـة  وزارة  عملـت 

وفـي  مصـر  فـي  الوبائـي  للوضـع  المسـتمرة 

العالـم، والمراجعـة الدورية لإلجـراءات االحترازية، 

والتوصيـات الوقائيـة من خالل التحليل المسـتمر 

بصفـة  اإلشـرافية  الزيـارات  وعمـل  للبيانـات، 

ومحافظـات  مناطـق  مختلـف  علـى  متكـررة 

علـى  والسـيطرة  التحكـم  وإجـراءات  الجمهوريـة، 

انتشـار المـرض ومنـع حـدوث اإلصابـة، وذلـك عبـر 

وترصـد  الصحـي،  الحجـر  وهـي:  اآلليـات،  مـن  عـدد 

األمـراض المعديـة، ومكافحـة األمراض المعدية، 

والعـدوى، وتطويـر المعامل المركزية، والتطعيم 

المسـتجد. كورونـا  فيـروس  ضـد 
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عملـــت وزارة الصحـــة والســـكان علـــى 
الوبائـــي  للوضـــع  المســـتمرة  المتابعـــة 
فـــي مصـــر وفـــي العالـــم، وذلـــك عبـــر عـــدد 
الصحـــي،  الحجـــر  وهـــي:  اآلليـــات،  مـــن 
ومكافحـــة  المعديـــة،  األمـــراض  وترصـــد 
المركزيـــة،  المعامـــل  العـــدوى، وتطويـــر 

التطعيـــم. وتوفيـــر 

الحجر الصحي:

عمـل الحجـر الصحـي علـى اتخـاذ مجموعـة متنوعـة 

جائحـة  مواجهـة  شـأنها  مـن  التـي  اإلجـراءات  مـن 

وجـود  مـن  التأكـد  أبرزهـا:  ومـن  مصـر،  فـي  كورونـا 

مصـر  إلـى  الوافديـن  لجميـع  سـلبية   PCR نتيجـة 

أعـراض  أي  والتحقـق مـن عـدم وجـود  الخـارج،  مـن 

مرضيـة، أو ارتفـاع فـي درجـات الحـرارة، أو أي عـرض 

مـن أعـراض األمـراض التنفسـية الحـادة، مـع اتخـاذ 

مـن  االشـتباه،  حـاالت  فـي  االحترازيـة  التدابيـر  كل 

المعنيـة  للمستشـفيات  وتوجيههـا  عزلهـا،  خـالل 

القادميـن  الـركاب  جانـب فحـص جميـع  إلـى  لذلـك، 

مـن كل دول العالـم، والـركاب العابريـن )ترانزيـت( 

رحـالت  أو  الخاصـة،  أو  األساسـية،  الرحـالت  علـى 

القـدرات  ورفـع  اسـتثناءات،  أي  دون  البضائـع، 

بالتجهيـزات  الصحـي  الحجـر  لمعـازل  األساسـية 

فيهـا،  المشـتبه  الحـاالت  السـتقبال  المطلوبـة 

وتوفير إقامة مناسـبة لها، فضًلا عن التنسـيق مع 

مديريـات الشـؤون الصحيـة بشـأن التخلـص اآلمـن 

مـن النفايـات الخاصـة بوسـائل النقـل القادمـة إلـى 

وإصـدار  بالمـرض،  المتأثـرة  المناطـق  مـن  مصـر 

الضوابـط،  تحديـث  بشـأن  الدوريـة  المنشـورات 

الجائحـة،  انتشـار  لمكافحـة  الوقائيـة  واإلجـراءات 

السـريع   التشـخيص  تحليـل  خدمـة  إدراج  تـم  كمـا 

بأقسـام   ANTIGEN RAPID DIAGNOSTIC TEST

لقائمـة  اسـتكماًلا  للمسـافرين؛  الصحـي  الحجـر 

كورونـا  بفيـروس  المعنيـة  المعمليـة  الفحـوص 

السـفر  متطلبـات  إلـى  بالنظـر  وذلـك  المسـتجد، 

االختبـار  تحليـل  وإدخـال  األوروبيـة،  الـدول  لبعـض 

ID NOW test للقادميـن مـن دول الهنـد،  السـريع 

والـدول المجـاورة لها، والبرازيـل، وأمريكا الالتينية، 

لوجود فترة بين سـحب عينة PCR، وظهور النتيجة، 

إلـى  سـلبي  مـن  النتيجـة  تغيـر  عليـه  يترتـب  قـد  مـا 

جديـدة  سـالالت  ظهـور  ضـوء  فـي  وذلـك  إيجابـي، 

الـدول. تلـك  فـي  المسـتجد  كورونـا  لفيـروس 

ويقـوم الحجـر الصحـي بـدور بـارز في نقـاط الدخول 

الجويـة والبحريـة والبرية مـن خالل تطبيق اللوائح 

ذات  الصحـي  الحجـر  وقوانيـن  الدوليـة،  الصحيـة 

داخـل  واألوبئـة  األمـراض  تسـرب  لمنـع  الصلـة، 

البـالد، فضـًلا عـن متابعـة سـير الحالـة الوبائية في 

الصـادرة  الوبائيـة  النشـرات  طريـق  عـن  العالـم، 

دوريـة،  بصفـة  العالميـة  الصحـة  منظمـة  عـن 

التدابيـر  وتطبيـق  بشـأنها،  االحتياطـات  وتقديـر 

الـدول  مـن  القادميـن  علـى  المقـررة  الصحيـة 

المتأثـرة بأمـراض مثـل: شـلل األطفـال، والحمـى 

الصفـراء، وغيرهمـا مـن األمـراض، وفًقـا للموقف 

الوبائـي العالمـي واإلقليمـي، وفـى ضوء النشـرات 

التـي تصـدر عـن منظمـة الصحـة العالميـة ولجـان 

ووفًقـا  الصحيـة،  باللوائـح  الخاصـة  الطـوارئ 

العربيـة. مصـر  لجمهوريـة  الدخـول  لمتطلبـات 

كذلـك تـم تكثيـف برامج مكافحة ناقالت األمراض 

الطيـران  شـركات  جميـع  وإلـزام  الدخـول،  بنقـاط 

التـي تعمـل علـى تشـغيل خطـوط مـع الـدول التي 

تنتشر بها هذه األمراض المتوطنة باتباع الطرق 

المعتمـدة مـن منظمـة الصحـة العالمية لتطهير 

الطائـرات، والرقابـة الصحيـة بنقـاط الدخـول علـى 

الصحـي،  الحجـر  إلجـراءات  الخاضعـة  البضائـع 

القادمـة مـن الخـارج، بهدف منع تسـرب األمراض 

عينـات  سـحب  دوريـة  مـع  البـالد،  إلـى  المعديـة 
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يـــؤكـــد قـــطـــاع الـــطـــب الـــوقـــائـــي على 
االلـــتـــزام الـــتـــام بــتــطــبــيــق وتــنــفــيــذ جميع 
الـــقـــرارات الــصــادرة عــن مجلس الـــوزراء 
ــي مــصــلــحــة الـــمـــواطـــن  ــي تـــصـــب فــ ــ ــت ــ وال
المصري والدولة المصرية وذلك في ضوء 

توجيهات القيادة السياسية.

األماكـن  جميـع  مـن  الصحـي  الصـرف  ميـاه  مـن 

)الطائـرات/ النقـل  ووسـائل  الدخـول  بنقـاط 

السـفن(، والتخلـص اآلمن مـن النفايات، والرقابة 

والمطاعـم،  المتداولـة،  األغذيـة  علـى  المسـتمرة 

ومرافـق تقديـم الوجبـات للمسـافرين بالطائـرات 

)الكاترينـج(، واألغذيـة التـي تمـون السـفن. 

ترصد األمراض المعدية:

األوسـط  الشـرق  دول  أقـوى  مـن  مصـر  تعتبـر 

الترصـد  أنظمـة  فـي  وإفريقيـا  العربيـة  والـدول 

واالكتشـاف المبكـر لألمـراض واألوبئـة، بشـهادة 

خبراء منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة 

تأّكـد  وقـد   ،CDC منهـا  والوقايـة  األمـراض  علـى 

 Joint ذلـك مـن خـالل التقييـم المشـترك الخارجـي

اإلقليمـي  للمكتـب   )External Evaluation (JEE

األوسـط،  بالشـرق  العالميـة  الصحـة  لمنظمـة 

الـذي  التقييـم  وكذلـك   ،2018 وأكتوبـر  فـي سـبتمبر 

.2020 تـم إجـراؤه فـي مـارس 

إلى  والسكان  الصحة  وزارة  جهود  وتسعى 

تحسين الصحة العامة، من خالل ترصد األمراض 

وإجراء  البحوث  وتقييم  البيانات،  ومتابعة 

الدراسات والمسوحات الميدانية، وبناء القدرات 

في مجال تطبيق علوم الوبائيات، ووضع الخطط 

على  والسيطرة  بالتحكم  الخاصة  والسياسات 

وإدارة  والمستجدة،  والوبائية  المعدية  األمراض 

الجهات  مع  والتنسيق  الجماهيرية،  التجمعات 

وتقديم  الوقائية  اإلجراءات  لتطبيق  المعنية 

الخدمات الطبية، وإعداد األدلة اإلرشادية للترصد، 

وتحديث قائمة األمراض المعدية، وتدريب األطباء 

من  العامة،  والصحة  الوبائيات  بمجال  العاملين 

 ،FETP للوبائيات  الميداني  التدريب  برنامج  خالل 

وكذلك التعاون مع الزمالة المصرية للوبائيات.

ــد  ــي العديـ ــذ الطـــب الوقائـ ــار، اتخـ ــذا اإلطـ ــي هـ وفـ

األمـــراض  ترصـــد  ســـبيل  فـــي  الخطـــوات  مـــن 

كورونـــا  وفيـــروس  عـــام،  بشـــكل  المعديـــة 

ـــع  تتبُّ واصـــل  حيـــث  خـــاص؛  بشـــكل  المســـتجد 

مصـــر،  فـــي  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  حالـــة 

الحـــاالت  مـــع  التعامـــل  بروتوكـــول  ونشـــر 

وحـــاالت  بالفيـــروس،  إصابتهـــا  فـــي  المشـــتبه 

العينـــات  أخـــذ  مـــن  والتأكـــد  المؤكـــدة،  اإلصابـــة 

المطلوبـــة مـــن الحـــاالت المشـــتبهة، وإرســـالها 

إلـــى المعامـــل المركزيـــة بـــوزارة الصحـــة والســـكان 

بالقاهـــرة، أو المعامـــل اإلقليميـــة بالمحافظـــات، 

وإعـــداد إجـــراءات لتتبـــع المخالطيـــن، والتأكـــد مـــن 

حصرهـــم، ومتابعـــة إجـــراءات المراقبـــة اليوميـــة 

لمـــدة 14 يوًمـــاcontact tracing . كمـــا تمـــت إقامـــة 

العديـــد مـــن ورش العمـــل والـــدورات التدريبيـــة 

ـــف لفـــرق الترصـــد علـــى  بهـــدف تقديـــم تدريـــب مكّث

جميـــع المســـتويات، وذلـــك فـــي ظـــل التعـــاون مـــع 

فـــرق مـــن معامـــل الفيروســـات فـــي وزارة الصحـــة 

بتقييـــم  للقيـــام  البيطـــري،  والقطـــاع  والســـكان 

منتظـــم للمخاطـــر علـــى المســـتوى القومـــي، كذلـــك 

ســـعت الـــوزارة إلـــى تنشـــيط عمليـــة الترصـــد فـــي 

ـــرات الصحيـــات  المـــدارس، مـــن خـــالل تدريـــب الزائ

طبًقـــا للمعاييـــر القياســـية للترصـــد بالمـــدارس 

ــر  ــد تظهـ ــة قـ ــاالت إصابـ ــة حـ ــع أيـ ــي التعامـــل مـ فـ

تنشـــيط  مـــع  بالتـــوازي  وذلـــك  المدرســـة،  فـــي 

الترصـــد المجتمعـــي، وتدريـــب الرائـــدات الريفيـــات 

ـــا، ونشـــر  علـــى متابعـــة الحـــاالت المعزولـــة منزليًّ

الوعـــي الصحـــي بجميـــع قـــرى مصـــر.
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تقديـم  أمـاكـــــــــــن  فــي  التـوســـــع  تـم 
التطعيـم؛ حيـث تـم تجهيـز أرض المعـارض، 
فـرق  خـال  مـن  التطعيـم  توفيـر  تـم  كمـا 
العامليـن  لتطعيـم  المتحركـة  التطعيـم 
بالمؤسسـات والقطاعـات الحيوية بالدولة 

والخـاص. العـام  المسـتويين  علـى 

مكافحة الفيروس والعدوى:

الخاصـة  باإلجـراءات  العـدوى  مكافحـة  تعنـي 

بالوقاية من العدوى، وفي هذا اإلطار، تم تشكيل 

فريـق إدارة األزمـة بالتنسـيق مـع فرق االسـتجابة 

والطرفـي  المركـزي  المسـتوى  علـى  السـريعة 

الصحـة  وزارة  عملـت  كمـا  المحافظـات،  بجميـع 

علـى تنظيـم زيـارات منزليـة لمتابعـة المخالطيـن 

للتأكـد  كورونـا،  بفيـروس  مؤكـدة  إصابـة  لحـاالت 

باتبـاع  بالمنـازل  المخالطيـن  التـزام  مـدى  مـن 

اإلجـراءات الوقائيـة، ومـن ناحيـة أخـرى، تـم تقديـم 

التدريـب الـالزم لألطباء العاملين بالخط السـاخن 

)105(؛ لتعزيز القدرة على تلقي شكاوى المواطنين 

بالشـكل  استفسـاراتهم  علـى  والـرد  وبالغاتهـم، 

األمثـل، طبًقـا لمـادة علميـة موثقـة ومحدثـة، بمـا 

مـدار  علـى  الخدمـة  واسـتمرارية  جـودة  يضمـن 

أيـام األسـبوع. اليـوم طـوال 

العـدوى  مكافحـة  إجـراءات  تشـمل  كذلـك 

مـن  الخـارج،  مـن  للقادميـن  الصحيـة  المتابعـة 

المعديـة  األمـراض  مكافحـة  مسـؤولي  خـالل 

بالمحافظـات، طبًقـا للبيانـات الـواردة على برنامج 

المتوطـن  الـدول  مـن  القادميـن  متابعـة  ميكنـة 

المـرض،  حضانـة  فتـرة  طـوال  األمـراض  بهـا 

واالتصـال بعينـة عشـوائية مـن القادميـن وذلـك 

طبقـا لسـيناريو معـد لالستفسـار عـن ظهـور أي 

غـرف  تخصيـص  وتـم  معديـة،  ألمـراض  أعـراض 

للعزل بأقسـام االسـتقبال والطوارئ والعيادات 

جانـب  إلـى  وذلـك  بالمستشـفيات،  الخارجيـة 

المتابعة الدورية والتقييم المسـتمر لمدى التزام 

الصحيـة  بالمنشـآت  الصحيـة  بالفـرق  العامليـن 

القياسـية  باإلجـراءات  المحافظـات  جميـع  فـي 

لمكافحـة العـدوى، وفـي هـذا السـياق، تـم توفيـر 

أدوات ومسـتلزمات الوقايـة الشـخصية )واقيـات 

الجهـاز التنفسـي، واألقنعـة الجراحيـة، واألقنعـة 

عالية الكفاءة، والقفازات، والمرايل البالسـتيكية 

أحاديـة االسـتخدام، ومسـتلزمات غسـل األيـدي، 

ومطهـرات األيـدي واألسـطح..(، كمـا يتـم إصـدار 

بآخـر  أسـبوعية  دوريـة  وتعليمـات  إرشـادات 

المسـتجدات علـى السـاحة العالميـة، فيما يخص 

بفيـروس  اإلصابـة  حـاالت  تصنيـف  بروتوكـول 

كورونا، والتعامل معها، بطريقة تحمي القائمين 

االعتبـار  فـي  أخـًذا  الطبيـة،  الخدمـة  تقديـم  علـى 

إجـراءات  علـى  الطبيـة  الكـوادر  تدريـب  اسـتمرار 

فيـروس  جائحـة  مجابهـة  فـي  العـدوى  مكافحـة 

وآليـة  زمنـي  جـدول  وفـق  المسـتجد،  كورونـا 

محـددة تشـمل: تدريـب األطبـاء بوحـدات الرعايـة 

بأقسـام  الطبيـة  الفـرق  وتدريـب  األساسـية، 

الكلـوي،  والغسـيل  والطـوارئ  المركـزة  الرعايـة 

العمليـة  اسـتمرارية  لضمـان  المدربيـن  وتدريـب 

الصحيـة. الفـرق  مـن  الجـدد  لألفـراد  التدريبيـة 

تطوير المعامل المركزية:

بذلت وزارة الصحة والسكان جهوًدا كبيرة لتطوير 

الجمهوريـة؛  محافظـات  مختلـف  فـي  المعامـل 

األجهـزة  بجميـع  معمـًلا   60 تجهيـز  تـم  حيـث 

كورونـا  فيـروس  لفحـص  الالزمـة  والمسـتلزمات 

المسـتجد بجميع المحافظات، كما تم تخصيص 

30 معمًلا على مستوى الجمهورية إلجراء تحاليل 

المعتمـدة  كورونـا  شـهادات  وإصـدار  السـفر، 

للسـفر للخـارج، كذلـك حرصـت الـوزارة علـى توزيـع 

 ،)ABBOTT( شـركة  إنتـاج  مـن   )ID NOW( أجهـزة 

عـن  السـريع  للكشـف  تسـتخدم  أجهـزة  وهـي 
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على  الــصــحــة  وزارة  دور  يــتــوقــف  لــم 
الوقائية  احتواء جائحة كورونا واألنشطة 
الـــوزارات  باقي  مع  بل أسهمت  األخـــرى، 
استضافة  تأمين  في  المعنية  والجهات 
العالمية  ــبــطــوالت  ال مــن  لــلــعــديــد  مــصــر 

والمهرجانات والفعاليات الدولية.

 فيـروس كورونـا، فـي وقـت يسـتغرق حوالـي مـن

10 - 15 دقيقة فقط، على المستشفيات، والمعاهد 

التابعة للهيئة العامة للمستشفيات، والمعاهد 

التابعـة  المستشـفيات  علـى  التعليميـة، وكذلـك 

المتخصصـة،  المراكـز  ألمانـة  المركزيـة  لـإلدارة 

ومستشـفى العريـش بمحافظـة شـمال سـيناء، 

والمنافـذ البريـة والبحريـة والجويـة.

كمـا تجـدر اإلشـارة إلـى الـدور المهم الـذي تقوم به 

المعامـل المركزيـة مـن خـالل مشـاركتها باللجـان 

الدوليـة،  البطـوالت  لجميـع  مـة  المنظِّ الطبيـة 

والمحليـة، والمؤتمـرات، والمهرجانـات التـي تقـام 

فـي مصـر، وعلـى رأسـها كأس العالـم لكـرة اليـد 

عـن  الكشـف  اختبـار  اعتمـاد  تـم  وقـد   ،2021 رجـال 

فيـروس كورونـا واألجسـام المضـادة للفيـروس 

ضمـن اشـتراطات إقامـة كأس العالـم لكـرة اليـد.

الـوزارات  باقـي  مـع  الصحـة  وزارة  أسـهمت  وقـد 

مصـر  اسـتضافة  تأميـن  فـي  المعنيـة  والجهـات 

والمهرجانـات  العالميـة  البطـوالت  مـن  للعديـد 

مثـل:  السـابقة،  الفتـرة  فـي  الدوليـة  والفعاليـات 

العالـم  وكأس  إفريقيـا،  أبطـال  دوري  نهائـي 

للرماية، وكأس العالم لسالح الشيش، والبطولة 

والبطولـة  بالجيـزة،  الطريـق  لدراجـات  اإلفريقيـة 

اإلفريقيـة لدراجـات المضمـار فـي اسـتاد القاهـرة، 

رن،   – الليـزر  وبطولـة  للجمبـاز،  العالـم  وبطولـة 

وبطولة العالم للخماسي الحديث كبار، فضًلا عن 

المؤتمـرات والمهرجانـات الدوليـة:، مثل: مهرجان 

الجونة السـينمائي، ومهرجان القاهرة السـينمائي 

للفيلـم  الثقافـي  اإلسـكندرية  ومهرجـان  الدولـي، 

اإلفريقيـة،  للسـينما  األقصـر  ومهرجـان  القصيـر، 

للمجلـس  والثالثيـن  الحـادي  الدولـي  والمؤتمـر 

األديـان  حـوار  حـول  اإلسـالمية  للشـؤون  األعلـى 

الخامـس  السـنوي  واالجتمـاع  والثقافـات، 

العليـا،  الدسـتورية، والمحاكـم  المحاكـم  لرؤسـاء 

اإلفريقيـة. الدسـتورية  والمجالـس 

معمـل  حصـل  المبذولـة  الجهـود  ضـوء  وفـي 

الفيروسـات والسـيرولوجي، فـي اإلدارة المركزيـة 

 EGAC للمعامـل بالـوزارة، علـى شـهادة االعتمـاد

المعتمـد  الوحيـد  المعمـل  وأصبـح   ،ISO 15189

ـا فـي مصـر والشـرق األوسـط مـن المجلـس  دوليًّ

.EGAC لالعتمـاد  الوطنـي 

التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد

تـقـديـــــــم الخـدمـــــــات  تســـــتمر وزارة الصـحــــــة فـــي 

مراكـــز  فـــي  كورونـــا  فيـــروس  ضـــد  التطعيميـــة 

التطعيـــم المنتشـــرة بالمحافظـــات، والتـــي تخضـــع 

الراغبيـــن  لتســـجيل  طبًقـــا  المســـتمرة  للزيـــادة 

ــدأ  ــد بـ ــي، وقـ ــج اإللكترونـ ــى البرنامـ ــم علـ ــي التطعيـ فـ

التطعيـــم بالفئـــات األكثـــر خطـــورة واألكثـــر عرضـــة 

ــن،  ــار السـ ــاء الخـــط األول، وكبـ ــل: أطبـ ــة، مثـ لإلصابـ

وذوي األمـــراض المزمنـــة، كمـــا تـــم التوجيـــه بتطعيـــم 

القومـــي  االقتصـــاد  فـــي  تأثيـــًرا  األكثـــر  القطاعـــات 

وعرضـــة لإلصابـــة بســـبب التعامـــل مـــع المواطنيـــن، 

مثـــل: العامليـــن فـــي قطاعـــات الســـياحة، والطيـــران، 

والصناعـــة، والتشـــييد والبنـــاء، والتعليـــم، ومرشـــدي 

هيئـــة قنـــاة الســـويس، والبنـــوك، وأعضـــاء المجالس 

النيابيـــة، وفـــي هـــذا اإلطـــار، تـــم تقديـــم تطعيـــم إلـــى 

المـــدن الســـياحية بمحافظتـــي جنـــوب ســـيناء والبحـــر 

ــم  ــبة التطعيـ ــل نسـ ــع أن تصـ ــن المتوّقـ ــر، ومـ األحمـ

القليلـــة  األســـابيع  خـــالل   %100 إلـــى  المـــدن  بهـــذه 

ــاح. ــات اللقـ ــق جرعـ ــا لتدفـ القادمـــة وفًقـ
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تقديـــم  فـــي  الصحـــة  وزارة  تســـتمر 
التطعيـــم ضـــد فيـــروس كورونـــا فـــي مراكـــز 
تخضـــع  والتـــي  بالمحافظـــات،  التطعيـــم 
للزيـــادة المســـتمرة طبًقـــا لتســـجيل الراغبيـــن 
اإللكترونـــي،  الموقـــع  علـــى  التطعيـــم  فـــي 
وقـــد بـــدأ التطعيـــم بالفئـــات األكثـــر خطـــورة 

لإلصابـــة. عرضـــة  واألكثـــر 

خدمــات  تقديــم  أماكــن  فــي  التوســع  تــم  وقــد 

التطعيــم؛ حيــث تم تجهيز أرض المعارض لتقديم 

اللقــاح لعــدد أكبــر مــن المواطنيــن والعامليــن فــي 

الجهــات الحكوميــة، كمــا تــم توفيــر التطعيــم مــن 

 Mobile Team المتحركــة  التطعيــم  فــرق  خــالل 

الحيويــة  والقطاعــات  المؤسســات  لتطعيــم 

والخــاص  العــام  المســتويين  علــى  بالدولــة 

المؤسســات  الشــركات،  البنــوك،  )الســياحة، 

ضــد  التطعيــم  مراكــز  عــدد  بلــغ  وقــد  الــخ(،   ..

ــا المســتجد علــى مســتوى جميــع  فيــروس كورون

تجــدر  كمــا  مركــًزا،   551 الجمهوريــة  محافظــات 

اإلشــارة إلــى أنــه تــم تقديــم خدمــة التطعيمــات 

الدوليــة الالزمــة للمســافرين والنصائــح الصحيــة 

مــن خــالل مكاتــب التطعيــم الدوليــة الموجــودة 

الجمهوريــة.    محافظــات  جميــع  فــي 

ثانًيـــا: ضمـــان اســـتمرارية وفاعليـــة 
المتعلقـــة  الوقائيـــة  األنشـــطة 

بصحـــة المجتمـــع

تأمين وجود  على  والسكان  الصحة  وزارة  عملت 

السنوية  االحتياجات  من  استراتيجي  مخزون 

الفئات  لتطعيم  الالزمة  الطعوم واألمصال  من 

 – روتينية  )تطعيمات  بالتطعيم  المستهدفة 

إلى  للمسافرين  –تطعيمات  تطعيمات مدارس 

األمصال   – األمراض  بها  المتوطن  المناطق 

- حاالت خاصة(، وفي هذا اإلطار، تجدر  العالجية 

اإلشارة إلى أنه طبًقا للوضع الوبائي العالمي تم 

تنفيذ حملتين قوميتين للتطعيم ضد مرض شلل 

األطفال، وتم توفير لقاح شلل األطفال الفموي 

كافية  أرصدة  توفير  تم  كما  )سابين(،   2 نمط 

 – العقرب  )مصل  للحياة  المنقذة  األمصال  من 

مصل الثعبان – مصل الكلب - التسمم الغذائي 

أماكن  بجميع  وحدة(،   30,000 تيتانوس  مصل   –

فضًلا  الجمهورية،  مستوى  على  الخدمة  تقديم 

B لتطعيم  عن توفير لقاح ضد االلتهاب الكبدي 

السجون  مصلحة  وموظفي  السجون،  نزالء 

رئيس  السيد  مبادرة  ضمن  لهم  المخالطين 

الجمهورية )100 مليون صحة(، وتوفير أرصدة من 

السرنجات ذاتية التلف )التي ال يمكن استخدامها 

الالزمة  األمان  وصناديق  واحدة(،  مرة  من  أكثر 

للتخلص اآلمن من النفايات الطبية الخطرة.

علـى  لهـا  مشـهود  إنجـازات  مصـر  حققـت  وقـد 

المسـتويات كافـة؛ إذ إنـه علـى الرغـم مـن تدهـور 

الوضـع الوبائـي العالمـي لمـرض شـلل األطفـال 

ـا منـذ عـام  تثيـر قلًقـا دوليًّ وإعالنـه طارئـة صحيـة 

اسـتمرارية  علـى  الحفـاظ  مصـر  اسـتطاعت   ،2014

خلوهـا مـن المـرض، منـذ إعـالن منظمـة الصحـة 

العالميـة خلـو مصـر منـه عـام 2006، مـن خالل تنفيذ 

ضـد  للتطعيـم  والمحـدودة  القوميـة  الحمـالت 

شـلل األطفـال، كمـا قطعـت مصـر شـوًطا كبيـًرا 

الحصبـة،  مـرض  علـى  القضـاء  إعـالن  ملـف  فـي 

والحصبـة األلمانيـة، ومتالزمـة الحصبـة األلمانيـة 

بحصـول  خـاص  ملـف  إعـداد  تـم  كمـا  الخلقيـة، 

فـي  المالريـا  مـن  خلوهـا  شـهادة  علـى  مصـر 

سـبيل تقديمـه لمنظمـة الصحـة العالميـة، كمـا 

الصحـة  إعـالن منظمـة  إلـى  أيًضـا  اإلشـارة  تجـدر 

العالميـة الحـد مـن مـرض التيتانـوس الوليدي في 

مصـر منـذ عـام 2007، وتسـجيل آخـر حـاالت اإلصابة 

بالسـعال الديكـي علـى مسـتوى الجمهوريـة عـام 

تمّكنـت  الجـذام،  بمكافحـة  يتعلـق  وفيمـا   ،2002
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رغـــــم تـــأثـــر الــتــطــعــيــمــات بــمــعــظــم 
فإن  ــا،  كــورون جائحة  بسبب  الــعــالــم  دول 
الــحــفــاظ عــلــى أنظمة  مــصــر اســتــطــاعــت 
حافظت  حيث  بها؛  اإلجبارية  التطعيمات 
على نسب تغطية سنوية لجميع الجرعات 

الروتينية خال عام 2020 ألكثر من ٪95.

مـن  أقـل  إصابـة  علـى معـدل  الحفـاظ  مـن  مصـر 

تنفيـذ  خـالل  مـن  وذلـك  نسـمة  آالف   10 لـكل   1

المبكـر،  االكتشـاف  لسـرعة  الصحيـة  المسـحات 

وتوفيـر العـالج المتعـدد بالمجـان لـكل المرضـى. 

لقد تأثرت التطعيمات بمعظم دول العالم بسبب 

من  العديد  تفشي  في  تسبب  مما  كورونا،  جائحة 

العديد  في  بالتطعيمات  المستهدفة  األمراض 

من الدول، إال أن مصر استطاعت أن تحافظ على 

جائحة  ظل  في  بها  اإلجبارية  التطعيمات  أنظمة 

تغطية  نسب  على  مصر  حافظت  حيث  كورونا؛ 

 2020 عام  خالل  الروتينية  الجرعات  لجميع  سنوية 

استراتيجي  رصيد  لتوافر  وكان   ،٪95 من  ألكثر 

المستويات  على  المختلفة  التطعيمات  من  دائم 

أنواع  من  نوع  أي  نفاد  عدم  في  كبير  فضل  كافة 

الطيران  حركة  تأثر  من  الرغم  على  التطعيمات 

كما  العالم،  دول  مختلف  بين  الجوي  والشحن 

في  المواطنون  يوليها  التي  الكبيرة  للثقة  كان 

أنظمة  تأثر  عدم  في  كبير  دور  التطعيمات  برنامج 

التطعيمات اإلجبارية في مصر.

كذلك تهتم وزارة الصحة بمتابعة األخبار والشائعات 

والشكاوى الخاصة بالصحة من المواقع اإلعالمية، 

ومواقع التواصل االجتماعي، واستشعار التفشيات 

بالصحة  المرتبطة  الطارئة  واألحداث  الوبائية، 

الخطط  وتفعيل  بوضع  الوزارة  وتقوم  العامة، 

القومية التي تتماشى مع رؤية الدولة لرفع مستوى 

جودة وأمان الخدمات الطبية المقدمة )مثل الخطة 

القومية لمجابهة الميكروبات المقاومة للمضادات/

إعداد  عن  فضًلا  اآلمن(،  للحقن  القومية  الخطة 

اإلرشادية، مثل:  األدلة  وطبع وتوزيع مجموعة من 

الدليل القومي المصري لمكافحة العدوى، وتحديثه 

وتوزيعه على المنشآت الصحية.

تجربة  في  مصر  مشاركة  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 

منظمة  مع  دولية،  صحية  لطارئة  المحاكاة 

بأداء  المنظمة  أشادت  حيث  العالمية؛  الصحة 

التجربة، وقدرات مصر  مصر وفريقها حيال هذه 

الصحية،  للطوارئ  السريعة  االستجابة  تجاه 

التواصل  وحدة  بإنشاء  الصحة  وزارة  قامت  كما 

الخاص بالمخاطر risk communication للتنسيق 

متعدد القطاعات فيما يخص الطوارئ واألحداث 

الصحية المختلفة؛ مما يعكس جدية وزارة الصحة 

المصرية في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء للتقييم 

الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية.

على  مصر  حصلت  السابقة،  الجهود  ضوء  وفي 

تقييم متقدم على مستوى إقليم الشرق األوسط 

الصحية  للوائح  المشترك  الخارجي  التقييم  في 

الدولية IHR-JEE، والذي قامت به لجنة من الخبراء 

في  مصر  وقدرات  بخبرات  وأشادت  الدوليين، 

اللوائح  لتطبيق  الالزمة  العامة  الصحة  مجاالت 

الحصول  من  مصر  تمّكنت  كما  الدولية،  الصحية 

 JCB المشترك  التنسيق  مجلس  عضوية  على 

لبرنامج األمم المتحدة لألبحاث واألمراض المدارية 

وأمراض الفقر TDR، وبذلك تصبح مصر هي ممثل 

لمدة  المجلس  هذا  في  األوسط  الشرق  إقليم 

األولى  الخطوط  أربع سنوات، كما وضعت مصر 

مصر  وتعد  الحيوي،  لألمان  القومية  مصر  لخطة 

الخطة  هذه  إعداد  في  المنطقة  دول  أسرع  من 

وتستمر  العالمية،  الصحة  منظمة  بشهادة 

مصر في جهودها الرامية لمواجهة جائحة كورونا، 

وتحسين الصحة العامة بشكل عام.


