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اختبار :COVID-19
األساطي والحقائق والتوصيات
ر
ز
ز
يعد االختبار المناسب ر ر ز
رز
المستويي الرسيري والمجتمع .يساعد يف
كية أساسية للتحكم يف انتشار وانتقال  COVID-19عىل
ً
الفيوس  ،من ز
الضوري أيضا اختبار
تشخيص عدوى  COVID-19الحالية أو السابقة .لحماية المجتمع والحد من انتقال ر
رز
رز
والمخالطي لهم.
المصابي
األشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض والذين هم عىل اتصال بهم ؛ يجب عزل األشخاص

قيمة اختبارات  :COVID-19تعتمد قيمة االختبار عىل عدة عوامل :نوعه وجودته  ،وصالحيته (الحساسية والنوعية) ،
رز
يو ر ز
بي المقيم ر ز
وموثوقيته (اختبار  -إعادة اختبار  ،وموثوقية ر ز
تقيمي) ؛ كما يؤثر السياق الذي يتم فيه تطبيق االختبار
بي
عىل قيمه التنبؤية السلبية واإليجابية.
ً
للفيوس  .RNA ،يكون ال PCRرس ًيعا وموثوقا إذا كان
اختبار  COVID-19يف لبنان  :يكتشف  PCRالمعلومات الجينية ر
ً
ً ز
ووفيا يف األشخاص الذين يعانون من أعراض أو بدون أعراض .ومع ذلك  ،بالنسبة لشخص مصاب بـ
الفيوس نشطا
ر
ر
ز
ز
يعان من
عن أنه ال ي
 ، COVID-19قد تكون هناك احتمالية بنسبة  ٪30- ٪2للحصول عىل نتيجة "سلبية خاطئة" ،مما ي ي
المرض  ،بينما هو زف الواقع مصاب به .وذلك ألن حساسية اختبار  PCRتعتمد عىل عدة عوامل بما زف ذلك ر
الفية الزمنية
ي
ي
ً
ر
الن يتم فيها إجراء االختبار ونوعية إجراء أخذ العينات .لذلك  ،عىل الرغم من أنه أفضل ما لدينا حاليا  ،يمكن القول إن
ي
اختبار  PCRليس " ً
ً
ذهبيا" لـ .COVID-19
معيارا
ً
ر
يشي إىل
الن ينتجها الجسم)  ،مما ر
تكتشف االختبارات الرسيعة المتوفرة حاليا لـ  COVID-19األجسام المضادة المصلية ( ي
للفيوس وقد طور استجابة مناعية له (مع أو بدون أعراض) .هذه االختبارات الرسيعة قليلة الفائدة
أن المريض قد تعرض ر
ز
ز
ز
الماض من
الفيوس .من المهم معرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بـ  COVID-19يف
أو ال تفيد يف منع المزيد من انتقال ر
ي
ز
ز
الفيوسية يف المجتمع .هذا ألن األجسام المضادة لدى معظم األشخاص تصل إىل
أجل متابعة
المرض وتقييم الدورة ر
ز
بفيوس  .COVID-19تعتمد قيمة اختبارات األجسام
مستوى يمكن اكتشافه يف االختبار بعد  3-2أسابيع من اإلصابة ر
ر
متغية.
الن قد تكون ر
المضادة الرسيعة عىل جودتها ي
يجري ً
الفيوس) ،
حاليا تطوير نوع مختلف من االختبارات الرسيعة لـ  ، COVID-19والذي يكتشف المستضد (جزء من ر
ز
ز
يغي قواعد اللعبة يف السماح بالكشف المبكر عن األشخاص الذين ال يزالون يف المرحلة المعدية لـ
ومن المحتمل أن ر
.COVID-19

كبي.
غي معروفة إىل حد ر
غي رسمية ؛ جودتها ر
قد تتوفر اختبارات أخرى من خالل قنوات ر

األساطي والحقائق
ر
شء.
سلن أن يعيش حياته كما لو لم يحدث
أسطورة  :١نتائج  PCRمطلقة .يمكن ألي شخص لديه PCR
ي
يز
ً
ً
تغيي يف حالة المريض،
تتغي نتائج  PCRبمرور الوقت ؛ يمكن أن يكون تفاعل  PCRسلبيا كاذبا  ،بسبب ر
الحقيقة  : ١قد ر
أو عدة خاطئة أو خطأ برسي.
أخصان ،فيجب إعتبار النتيجة السلبية مؤرس عدم اإلصابة
أسطورة  :٢إذا طلب شخص إجراء اختبار  PCRدون استشارة
ي
بالفيوس.
ر
أخصان رعاية صحية  ،فإن النتيجة السلبية يكون لها
الحقيقة :٢إذا طلب شخص إجراء اختبار  PCRدون استشارة
ي
ً
تتغي هذه النتيجة بمرور الوقت.
.
احتمالية أكي لكونها سلبية كاذبة  ،ألن توقيتها قد ال يكون مناسبا قد ر
السلن له قيمة تنبؤية مطلقة للعدوى.
أسطورة  : ٣االختبار الرسي ــع
ي
ً
تشي إىل أن المريض لم يطور أجساما مضادة .ربما تم إجراؤه
الحقيقة  : ٣االختبار الرسي ــع
السلن له قيمة تنبؤية مطلقة ر
ي
ً
ز
غي كافية.
يف وقت مبكر جدا  ،أو قد تكون جودة االختبار ر
أسطورة  :٤يعتي إجراء  PCRز يف أي مختي ذا قيمة.
الحقيقة  : ٤يجب إجراء  PCRفقط زف مختيات ر
معيف بها من قبل وزارة الصحة.
ي

التوصيات
ر
المعيف بها.
 .١ضمان التحقق المنتظم من جميع المختيات
 .٢يجب عرض ر
إسياتيجيات وطرق ونتائج االختبارات الضخمة أو المجمعة أو المنتظمة أو العشوائية أو المستهدفة
ز
ينبغ الجمع ر ز
بي النتائج من أجل اتخاذ قرارات تستند إىل أدلة.
بوضوح :ال ي
ز ز
العاملي يف مجال الرعاية الصحية من خالل القنوات الرسمية فيما يتعلق بصالحية ومتطلبات االختبارات
 .٣يجب تثقيف
ر
المتاحة ً
حاليا.
ز
ز
المرض  ،بما يف ذلك تاري ــخ االتصال المحتمل مع حالة مصابة
 .٤يجب أن تجمع المختيات الطبية البيانات المناسبة من
ز
المرض بالحضور لالختبار بعد  5أيام من هذا التاري ــخ.
وتاري ــخ تأكيد اإلصابة بالحالة .يجب أن ينصحوا
ز
المرض حول االختبار باستخدام الرسائل المناسبة المنقولة عي وسائل اإلعالم ووزارة الصحة العامة .بينما
 .٥يجب نصح
ً
ً
ر ز
ً
ون.
أنشأت وزارة الصحة العامة خطا ساخنا  ،ال توجد حاليا إرشادات واضحة بشأن االختبار عىل موقعها اإللكي ي

