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بضوابط  المتعلقة  العالمية،  الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة  تعليمات  األردن  في  وخاصة  حكومية  مشاف  تخالف 
استخدام اختبار كورونا السريع، ما تسبب في إصابة كوادر طبية ومخالطين بالمرض وتفاقم حالة آخرين بسبب النتائج 

غير الدقيقة

مخالفات لضوابط االستخدام 
تنقل المرض لألردنيين

فوضى اختبار 
كورونا السريع

عّمان ـ منى أبوحّمور

جـــــاءت نــتــيــجــة اخـــتـــبـــار كـــورونـــا 
الـــــذي   »Rapid Test« الــــســــريــــع 
أجـــــرتـــــه الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــة األردنـــــيـــــة 
لدى   2021 فبراير/شباط  في  محمد  ماجدة 
سالبة،  عمان،  في  خاصا  مشفى  مراجعتها 
رغم أنها ذهبت فور شعورها بتعب وآالم في 
املفاصل لالطمئنان على صحتها، علما أنها 
مريضة بالتصلب اللويحي، وتحاول تجنب 

التقاط أي عدوى.
حــرارة  وارتــفــعــت  تفاقمت حالتها  أيـــام  بعد 
الــرشــح وضيق  وزاد  وجــف حلقها  جسدها 
الــتــنــفــس، مـــا دفــعــهــا إلــــى مــراجــعــة طبيبها 
الـــخـــاص، والـــــذي طــلــب مــنــهــا إجـــــراء فحص 
الكشف عــن كــورونــا PCR، وهــذه املــرة كانت 

النتيجة موجبة.
ــرة األولـــــى، لـــم تــعــزل مـــاجـــدة املــرتــكــنــة  فـــي املــ
لتنقل  نفسها،  السريع  االختبار  نتيجة  إلــى 
الــــعــــدوى إلــــى والـــدتـــهـــا الــثــمــانــيــنــيــة و3 من 
ألســرهــن  الــعــدوى  نقلن  الــلــواتــي  شقيقاتها 
أيـــضـــا، أمــــا هـــي فــتــفــاقــم وضــعــهــا الــصــحــي 
بــســبــب انــخــفــاض مــســتــوى األوكــســجــن في 
الــدم، لكن أبناءها رفضوا إدخالها للمشفى 
وأبقوها تحت رعاية طبية في املنزل، وأمنوا 

لها جهاز أوكسجن.
تتطابق حال ماجدة مع 20 شخصا آخرين 
ــم عــلــى  ــادهـ ــمـ ــتـ يـــوثـــق الــتــحــقــيــق تـــبـــعـــات اعـ
نتيجة اخــتــبــار كــورونــا الــســريــع مــنــذ الــبــدء 
باستخدامه في املشافي األردنية في يناير/
كانون الثاني 2021، حن أعلن وزير الصحة 
السابق نذير عبيدات عن توفر كميات كبيرة 
فــيــروس كــورونــا املستجد  منه للتمييز بــن 
واإلنفلونزا املوسمية، مؤكدا في تصريحات 
ــار الــــســــريــــع« ســـوف  ــبــ ــتــ صــحــافــيــة أن »االخــ
يستخدم وفق ضوابط معينة من قبل أطباء 
ــطــــوارئ فـــي املــســتــشــفــيــات«. لــكــن اإلخــــالل  الــ
وزارة  بــروتــوكــول  ومخالفة  الضوابط  بهذه 
العاملية  الصحة  منظمة  وإرشـــادات  الصحة 
النتائج غير  في استخدامه تسببا بفوضى 
الدقيقة ونشر العدوى، بخاصة بن الطواقم 

الطبية وفق ما يكشفه التحقيق.

مخالفة بروتوكول وزارة الصحة
ــا الـــســـريـــع عــبــر أخــذ  يــعــمــل اخـــتـــبـــار كــــورونــ

جري لها اختبار كورونا السريع 
ُ
املاضي، وأ

لــغــايــات إدخــالــهــا ووضــعــهــا تــحــت املــراقــبــة، 
بإجرائه  يقومون  أنهم  املمرضة  لها  وأكــدت 
دنانير   7 و»تكلفته  مــريــض  أي  إدخــــال  قــبــل 
)10 دوالرات( على نفقة املريض وال يشملها 
النتيجة كانت  أن  الــصــحــي«، ورغـــم  الــتــأمــن 
سالبة لم يجر لها فحص PCR وفقا لتعميم 

وزارة الصحة.
ويـــــؤكـــــد أخــــصــــائــــي األمــــــــــــراض الــــصــــدريــــة 
محمد  الدكتور  النوم  وأمـــراض  والتنفسية 
الــطــراونــة والــــذي يــجــري عــمــلــيــات جراحية 
في عدة مشاف خاصة، أن استخدام الرابيد 
وصل  للبروتوكول  مخالفة  بطريقة  تيست 
إلــــى حـــد الــتــوســع فـــي االعـــتـــمـــاد عــلــيــه قبل 
إجــــــراء الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة واإلدخـــــــاالت 
كــمــا يــرصــد، مــا قــد يــســهــم فــي نــشــر املــرض 
باالعتماد على نتائج غير دقيقة، وفق قوله. 
وهو ما حذرت منه منظمة الصحة العاملية 
االختبار  أن  السابقة مؤكدة  إرشاداتها  في 
السريع نسبة إعطائه نتائج أدق تكون في 
األيــام الخمسة األولــى من املــرض، بعد ذلك 
ــال الــفــيــروســيــة  ــمــ غــالــبــا مـــا تــنــخــفــض األحــ
فــيــعــطــي االخـــتـــبـــار الــســريــع نــتــائــج ســالــبــة 

كاذبة.
ــتـــخـــدام في  ــــالل بـــشـــروط االسـ وتــجــلــى اإلخــ
سماح مشاف خاصة بإجرائه داخل املختبر 
ألي شـــخـــص، كــمــا وثـــقـــت مـــعـــدة الــتــحــقــيــق 
العاصمة  في  توزعت  5 مشاف خاصة،  في 
والزرقاء وإربد، وتعد هذه مخالفة واضحة 
لتعليمات وزارة الصحة بحصر استخدامه 
لــلــحــاالت الــطــارئــة الــتــي تحتاج إدخـــاال إلى 
»العربي  املستشفى وفق الغزو الذي يؤكد لـ
الــــجــــديــــد« أن الــــــــــوزارة ســمــحــت لــلــمــشــافــي 
الــــخــــاصــــة بــــاســــتــــيــــراد االخــــتــــبــــار الـــســـريـــع 
أقرته  الــذي  بالبروتوكول  التزامها  شريطة 
الوزارة ويعّد سماحها بإجرائه كأي فحص 

تجاوزا لتعليمات الوزارة.

المساهمة في نشر المرض
يربط عضو اللجنة الوطنية لألوبئة سابقا 
الــدكــتــور عــزمــي مــحــافــظــة، بـــن دقـــة نتائج 
قائال  استخدامه،  وطريقة  السريع  الفحص 
تكون  عندما  فقط  دقيقة  تكون  النتائج  إن 
مخالطا،  الشخص  يكون  أو  أعـــراض  هناك 
ــاالت املـــصـــابـــة في  ــحــ لـــذلـــك يــفــيــد لــكــشــف الــ
ــبــــؤر، أمــــا خــــالف ذلــــك فــاألفــضــل  مــنــاطــق الــ
الـــلـــجـــوء إلــــى فــحــص بـــي ســـي آر. وهــــو ما 
في جامعة  الجراثيم  علم  أخصائية  تؤكده 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الـــدكـــتـــورة سهيلة 
الشبول، بقولها أن نسبة الخطأ في نتيجة 
السالبة  السريع تتعلق بالنتيجة  االختبار 
غالبا، بمعنى أن نسبة الخطأ في أن تكون 
ــكـــن الـــشـــخـــص مــصــاب  ــة لـ ــبـ ــالـ الـــنـــتـــيـــجـــة سـ
ــــى %50  بــــاملــــرض فـــعـــال، يــمــكــن أن تـــصـــل إلـ
ويــمــكــن أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى عــواقــب وخيمة 
بينما نــحــاول احــتــواء انتشار كــورونــا، في 
املوجبة  النتيجة  فــي  الخطأ  نسبة  أن  حــن 

منخفضة جدا.
ــة مـــن خــــالل عمله  ــا يـــؤكـــده الـــطـــراونـ ــذا مـ هــ
ــرب على  فـــي املــســتــشــفــيــات واطــــالعــــه عـــن قــ
بسبب  »كارثية«  أنها  يعتقد  التي  النتائج 
اســتــخــدام فحص كــورونــا السريع قــائــال أن 
الرئوي  اإللتهاب  ملرحلة  وصلوا  »مصابن 
وإلــــى حــــاالت مــتــقــدمــة فــي اإلصـــابـــة، بينما 
نتيجة  السريع يعطي  كــورونــا  اختبار  ظــل 
سالبة«، مؤكدا أنه من غير املمكن تشخيص 
اإلصابة بكورونا دون التشخيص السريري 

وفحص بي سي آر«.

ويكشف ممرض في مشفى حكومي بعمان، 
طلب إخفاء اسمه حرصا على عدم مواجهة 
مــشــاكــل وظــيــفــيــة، أنـــه شــهــد إصــابــة الطاقم 
حص 

ُ
ف مريض،  عملية  على  املشرف  الطبي 

بــواســطــة االخـــتـــبـــار الــســريــع قــبــل الــعــمــلــيــة 
أنــه  ليتبن الحــقــا  النتيجة ســالــبــة،  فــكــانــت 
مصاب وثبت ذلك بعد ظهور أعراض املرض 

وإجراء بي سي آر.
السلط  مستشفى  فــي  التخدير  طبيب  ومــّر 
الحكومي الدكتور لؤي محمد يوسف، بهذه 
الــتــجــربــة إذ اكــتــشــف إصــابــتــه بــكــوفــيــد-19 
ملريض  جــراحــيــة  عملية  فــي  مشاركته  بعد 
ثــبــتــت إصــابــتــه بــعــد يــومــن مـــن الــجــراحــة، 
ــال الــــعــــدوى  ــقــ ــتــ ــه فـــــإن »انــ ــ ــتـ ــ وبـــحـــســـب روايـ
الطاقم  ألن  ضعيف  العمليات  غـــرف  داخـــل 
واملكان  الالزمة  االحتياطات  يأخذ  املشارك 
تــزداد  العدوى  انتقال  احتمالية  لكن  معقم، 
أثناء رقود املريض باملشفى ملراقبة حالته، 
إذ يــكــون األطـــبـــاء واملــمــرضــون عــلــى تماس 
مــبــاشــر بــــه، مــرتــكــنــن إلــــى نــتــيــجــة الــرابــيــد 
تيست السالبة، حتى بدأت أعراض كورونا 
الــجــراحــة«.  مــن  يومن  عقب  عليه  بالظهور 
ــة، فــــإن تــبــعــات اعــتــمــاد  وبــحــســب الــــطــــراونــ
ارتفاع  في  تتضح  السريع  االختبار  نتائج 
أعــداد اإلصــابــات بن أفــراد الطواقم الطبية 
عــدد وفيات  بلغ  إذ  البدء باستخدامه.  منذ 
األطباء بسبب كوفيد-19 منذ بداية الجائحة 
وحتى اآلن 40 وفــاة، بحسب القائم بأعمال 

نقابة األطباء محمد رسول الطراونة.
ــا يـــوثـــقـــه الــتــحــقــيــق  ــ ــزو عـــلـــى مـ ــ ــغـ ــ ويــــــــرد الـ
بــالــتــشــكــيــك فـــي وجــــود مــخــالــفــات صــارخــة 
االختبار  استخدام  في  الـــوزارة  لبروتوكول 
إلــــى  ــي  ــافــ ــشــ املــ ــولـــت  ــتـــحـ لـ »وإال  ــــع،  ــريـ ــ ــــسـ الـ
ــيـــة« وفــــق قـــولـــه، مــرجــعــا نــتــائــج  ــائـ بــــؤر وبـ
االخــتــبــار الــخــاطــئــة إلـــى اســتــخــدامــه بطرق 
غــيــر صــحــيــحــة، بــخــاصــة أن دقــــة نــتــائــجــه 
تعتمد على أوقات التعرض للفيروس ومدة 
التعرض، في حن ال يكشف عن األشخاص 
الحاملن للفيروس، ويضرب مثاال بنجاعة 

االستعانة به في بؤر تفشي الوباء.

30 نوعا من االختبار
توضح املؤسسة العامة للغذاء والــدواء في 
ــا املــكــتــوب عــلــى »الــعــربــي الــجــديــد« أن  ردهــ
اســتــيــراد اخــتــبــار كــورونــا الــســريــع يخضع 
ملواصفاتها وأنها تلزم الشركات أال تقل دقة 
أن  مضيفة   ،%97 عن  وحساسيته  الفحص 
30 نــوعــا مــن اخــتــبــارات تشخيص كــورونــا 
الــســريــعــة تــســتــخــدم فـــي املــشــافــي األردنـــيـــة 

الحكومية والخاصة.
لردها  ووفــقــا  العاملية  الصحة  منظمة  لكن 
 4 اعتمدت  الجديد«  »العربي  على  املكتوب 
اختبارات سريعة فقط لالستخدام الطارئ، 
وكــانــت قــد أخضعتها الخــتــبــارات صــارمــة 
 Ag Rapid Test  19-Panbio COVID وهـــي: 
 19-Device )NASAL( ،Sure Status COVID

.AgTest 19-Antigen ،Standard Q covid
 Panbio هـــــــــــو  الـــــــــــــرابـــــــــــــع  واالخـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــار 
 Ag Rapid Test Device  19-COVID
يــتــم  الـــــــــذي   ،))NASOPHARYNGEAL
استخدامه في املشافي الحكومية في األردن، 
 Abbott Rapid« أبــــوت  شــركــة  طـــورتـــه  وقـــد 
Diagnostics Jena GmbH«، ويصفه محافظة 
بــأنــه يــتــمــتــع بــدقــة عــالــيــة تــصــل إلـــى %96، 
واملستلزمات  الطبية  األجــهــزة  مــديــر  فيما 
في املؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور 
سليم محروق، يؤكد أنه تم سحب اختبارات 

متضررة تعطي نتائج غير دقيقة.

األنــف لألشخاص  عينات عن طريق مسحة 
الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بكوفيد 
ــــروس فــي  ــيـ ــ ــفـ ــ الـ بـــــروتـــــن  لـــلـــكـــشـــف عـــــن   ،19
إفــرازات الجهاز التنفسي، بحسب إرشــادات 
 11 فــي  العاملية  الصحة  عــن منظمة  صـــادرة 
االخـــتـــبـــارات  حــــول   ،2020 أيــلــول/ســبــتــمــبــر 
املستضدات  لكشف  السريعة  التشخيصية 
ــادة تــثــيــر االســتــجــابــة املــنــاعــيــة قـــد تــكــون  ــ )مـ
فيروس أو جرثوم(. ولتحسن األداء ينبغي 
ــراد مــدربــن  ــ أن يــجــرى االخــتــبــار مـــن قــبــل أفـ
الشركة  االعــتــبــار تعليمات  بــعــن  ــذ  األخـ مــع 

املصنعة بشكل صارم، وفق اإلرشادات.
ويــبــن مــديــر املــخــتــبــرات الــطــبــيــة فـــي وزارة 
الصحة الدكتور محمد الغزو أن بروتوكول 
ــــذي عممته  اســـتـــخـــدام االخـــتـــبـــار الــســريــع الـ
الــوزارة على املشافي، يتمثل في استخدامه 
ــــوارئ لــفــحــص الــــحــــاالت الــتــي  ــطـ ــ بـــأقـــســـام الـ
أو جــراحــيــا سريعا  تــدخــال عــالجــيــا  تتطلب 
ــتـــي ال  ــيـــة الـ ــالــــحــــوادث أو الــــحــــاالت املـــرضـ كــ
آر،  انــتــظــار نتيجة اخــتــبــار بــي ســي  تحتمل 
أن بروتوكول االستخدام يتمثل  إلى  مشيرا 
املخالط الختبار  الشخص  إحــالــة  فــي  أيضا 
للتأكد من إصابته عبر إجراء بي سي آر في 
السريع سالبة،  االختبار  نتيجة  كانت  حــال 
يــتــم اعــتــمــادهــا،  وإن كــانــت نتيجته مــوجــبــة 
ــزمــــت املــســتــشــفــيــات  مــضــيــفــا أن الــــــــــوزارة ألــ
بتطبيق  والــخــاصــة  والــجــامــعــيــة  الحكومية 
ــذا  الــــبــــروتــــوكــــول وبــــــضــــــرورة اســــتــــخــــدام هـ
االختبار لغايات الفحص وليس التشخيص، 
ــه قــــبــــل الـــعـــمـــلـــيـــات  ــدامــ ــتــــخــ كــــمــــا يـــحـــظـــر اســ
ما  لكن  الــغــزو.  وفــق  الطارئة  غير  الجراحية 
يوثقه تحقيق »العربي الجديد« من فوضى 
عــلــى أرض الـــواقـــع فــي الــتــعــامــل مــع اخــتــبــار 
البروتوكول،  مخالفة  يثبت  السريع  كورونا 
ومن بن التجاوزات ما حدث مع العشرينية 
حنان محمد )اسم مستعار( التي أجري لها 
السريع في مشفى حكومي  كــورونــا  اختبار 
التنظير  في السلط قبل دخولها إلى عملية 
خـــالل الــشــهــر املــنــصــرم، قــائــلــة أن »املــمــرضــة 
ــد تـــيـــســـت لـــهـــا كــأمــر  ــيــ ــرابــ ــراء الــ ــ ــإجـ ــ قــــامــــت بـ
إن  العمليات، مكتفية بسؤالها  روتيني قبل 

كانت تشعر بأعراض كورونا«.
ــيـــق حــن  ــقـ ــتـــحـ ــــدة الـ ــعـ ــ وتـــــكـــــرر األمـــــــــر مـــــع مـ
راجعت أحد املشافي الخاصة في عمان بعد 
تــعــرضــهــا لــوعــكــة صــحــيــة فــي يــولــيــو/تــمــوز 

30 نوعا من 
اختبار كوفيد - 19 

السريع مستخدمة 
في األردن

يعطي اختبار 
كورونا السريع نتائج 

أدق في األيام 
الخمسة األولى
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