
 

 

 

   19- بكوفيد المشتبه بإصابتها حاالتالفحص تتيح تسريع وزيادة عمليات  مختبرية   موادج العراق ينت

 

-خلية التصدي ألزمة كوفيد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، نجحت  ابريل/نيسان: 5البصرة، العراق، 
تحتاجها البالد بشكل ملح لتسريع عمليات   يةجنوب العراق في انتاج إمدادات مختبر  في جامعة البصرة 19

 .  19-فحص حاالت اإلصابة المشتبه بها بفيروس مرض كوفيد 

في نقص عالمي في   19-تسبب الطلب العالمي على اإلمدادات والمعدات لمكافحة فيروس مرض كوفيد وقد 
، وهي عبارة عن مادة تشبه الجل تستخدم لالحتفاظ بمسحات  قلةالوسائط النامخزونات في خاصة  ،اإلمدادات 

ته أثناء نقلها للمختبرات. وقد عانت البالد من نقص في هذه  عينات تؤخذ من أنف الشخص المشتبه بإصاب 
 المخزونات. 

 وسيطًا ناقاًل للفيروس   1620األول من ابريل/نيسان في انتاج أكثر من    بحلولفي الجامعة    التصنيعفريق    نجحو 
 وواسط. البصرة والمثنى وكربالء  ت  امحافظتم توزيعها على مديريات الصحة في  انفية    مسحة  3200إضافة إلى  

التي   (RT-PCR)الناقلة التي انتجتها الجامعة إضافة إلى مجموعات الناسخ العكسي  وسائطال أسهمت وقد 
 فحص آالف الحاالت المشتبه بها في جنوب العراق. في تسهيل عملية قدمتها منظمة الصحة العالمية، 

نقص اإلمدادات  كانوبهذا الصدد قال الدكتور أدهم إسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "
  19-من بين العوائق امام احتواء وخفض انتشار فيروس مرض كوفيد والمعدات الضرورية لجمع ونقل العينات  

قت منظمة الصحة العالمية الجهود مع جامعة البصرة إلنتاج منتجات مختبرية  نس   . ولهذا السبب في العراق
دنا معًا هدفًا بإنتاج الكميات التي تحتاجها  . وقد حد لقحص الحاالت المشتبه بإصابتها بالفيروسضرورية 

 البالد". 



اإلنتاج االمحلي الجديد للوسائط الناقلة والمسحات  كان: "لقد وقال الدكتور سعد شاهين رئيس جامعة البصرة
جهد جماعي بين جامعة البصرة ومنظمة الصحة العالمية وكليات أخرى مثل كلية الزهراء الطبية وكلية   ثمرة

وكلية العلوم وكلية الزراعة، وجميعها في محافظة البصرة". وأضاف: "نأمل في أن يحل ذلك مشكلة  الصيدلة 
 النقص المحلي الناجمة عن زيادة الطلب العالمي على هذه اإلمدادات". 

لفيروس من  لفي جامعة البصرة عن إجراءات أخرى للتصدي  19- خلية التصدي ألزمة كوفيد وكذلك أعلنت 
  4500. وقد استخدم 19- بينها اطالق تطبيق الكتروني للتبليغ الذاتي عن اإلصابة بفيروس مرض كوفيد 

-RTشخصا تطلبوا اجراء مزيد من الفحص بالناسخ العكسي    130شخص هذا التطبيق حتى اآلن، من بينهم  
PCR . 

تعقيم من بينها  التطهير و المواد ذلك انتاج ، يتم محليًا كبدعم من منظمة الصحة العالمية والحكومة العراقيةو 
 . اليدين عقيمالجل المستخدم في ت

  226، و 19-حالة إصابة بفيروس مرض كوفيد  820وفاة و  54ابريل/نيسان، سجل العراق  2وحتى تاريخ 
 حالة تعافي في أنحاء البالد. 

 

# # # 

 يرجى زيارة:  19-لالطالع على ونشر معلومات موثوقة عن كوفيد 

- http://www.emro.who.int/index.html 
- 2019-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

 

 تصال بـلمزيد من المعلومات، يرجى اال

sultanya@who.int ,اتصاالت في منظمة الصحة العالمية  أجيال سلطاني، مسؤولة  -
+9647740892878 
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