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خلو فحوصات كورونا الفورية من المخاطر الصحية
بيان توضيحي حول ّ
بدايةً ن!رغب بالتنوي!ه إلى أن الش!روط القانوني!ة ال!واجب تحققه!ا في ألماني!ا وأوروب!ا عموم!ا ً ش!ديدة الص!رامة فيم!ا يتعل!ق
بالمنتجات الطبية .وعليه يجب أن توفر المنتجات الطبية مثل الفحوصات الفورية لغير المختصين درج!!ة عالي!!ة من األم!!ان
الصحي ،وهذا يعني بالمقابل أنه يمكن االنطالق من حقيقة أن هذه المنتجات ال تشكل أي مخاطر على مستخدميها.
مصرح بها ومدرجة في قائمة الفحوصات باس!تخدام تقني!ة
بالتزود بفحوصات فورية لغير المختصين
قامت مدينة هامبورغ
ّ
ّ
اختبار األجسام المضادة المعدّة من قبل الوزارة االتحادية لألدوية والمنتج!ات الطبي!ة ( )BfArMللتحق!ق بش!كل مباش!ر من
اإلصابة بعدوى فيروس كورونا  .SARS-CoV-2تض ّم هذه القائمة الفحوصات التي تحق!!ق الش!!روط المنص!!وص عليه!!ا في
قانون المنتجات الطبية ( )MPGويسمح بتداولها بشكل قانوني في ألمانيا وأوروبا وتحقق الحد األدنى من الشروط المحددة
من قب!!ل معه!د! ب!!اول ـ ارليش ( )PEIب!التوافق م!!ع الش!!روط المح!!ددة من قب!!ل معه!!د روب!!رت ـ ك!!وخ( )RKIالمتعلق!!ة ب
الفحوصات بتقنية اختبار األجسام المضادة.
وألن هذا الفحص اجتاز بنجاح التقييم اإلضافي الذي يجريه معهد باول ـ ارليش ( )PEIلذلك ت ّمت إض!!افة ه!!ذا الفحص إلى
قائمة "التقييم المقارن لحساسية الفحوصات الفورية باستخدام تقني!ة اختب!ار األجس!ام المض!ادة للتحق!ق من اإلص!ابة بع!دوى
فيروس كورونا  "SARS-CoV-2ويع ّد لذلك خالي من المخاطر الصحية.
بما أن فحوصات كورونا الفورية المقدّمة من مكتب التكاف!!ل االجتم!!اعي إلى دور الحض!!انة في مدين!!ة ه!امبورغ وال!!تي هي من انت!!اج
شركتي "سيمنس"  Siemensو "روش"  Rocheتحقق الشروط القانونية الصارمة فيما يتعلق بالمنتج!!ات الطبي!!ة ل!!ذلك فهي تعت!!بر
خالية من المخاطر من الصحية.
موس!ع إلج!!راء الفحوص!!ات على أطف!!ال دور الحض!!انة التابع!!ة لمدين!!ة ه!!امبورغ ت ّم أيض!ا ً تج!!ريب إج!!راء
في إطار مش!!رع تجري!!بي
ّ
الفحوصات الفورية على بعض األطفال .يهدف هذا المش!!روع إلى تط!!بيق أعلى مع!!ايير الحماي!!ة على االطف!!ال باالس!!تفادة أمن إج!!راء
الفحوصات الفورية والمحافظة! على هذه المعايير حتى تحت ظروف تفشي الجائحة.
عند إجراء فحوصات كورونا الفورية يجب دائما ً مراعاة احتياج!!ات أطف!!ال دور الحض!!انة ،ل!!ذلك يت!!وجب على أولي!!اء أم!!ور األطف!!ال
اعتبارا ً من ّ
سن ثالث س!!نوات ال!!ذين يرت!!ادون مرحل!!ة م!!ا قب!!ل المدرس!!ة أو مرحل!!ة التعليم األساس!!ي إج!!راء الفحص على أطف!!الهم في
الم!نزل .لتوض!يح كيفي!ة إج!راء الفحص في دار رعاي!ة األطف!ال أو الم!نزل أع!دّت إدارة الم!دارس في!ديو توض!يحي ،بحيث يتمكن األطف!ال
في مرحلة ما قبل المدرسة او مرحلة التعليم األساسي من تعلم كيفية التعامل مع فحوصات كورونا الفورية بشكل مرح ومسلّي.

