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د. على أحمد قنون 
) مدير عام مركز البحوث واالستشارات والتدريب(

نسرين امعيقل - د. صالح بن صابر - أ .د موسى جعيدة - أ .د .عبد الفتاح قاباج 

املســتجد)كوفيد  الكورونــا  لفيــروس  العامليــة  اجلائحــة  ألقــت 
19-( بظاللهــا علــى العالــم يف كل اجلوانــب احلياتيــة التــي متــس 
االنســان. وخلقــت العديــد مــن التحديــات الكبيــرة ووضعــت ضغــط 
ــة  ــى كاف ــة عل ــة واألقتصادي ــة الصحي ــى املنظوم ــر مســبوق عل غي
البلــدان الغنيــة والفقيــرة. مــن ضمــن تلــك التحديــات الكبــرى 

واملعاجلــة  والنقــل  )اجلمــع  الطبيــة  النفايــات  إدارة  كانــت 
والتخلــص النهائــي مــن النفايــات الطبيــة( املنتجــة بواســطة 
مرضــى جائحــة فيــروس الكورونــا املســتجد كوفيــد 19، ســواء 
للعــزل  املخصصــة  االماكــن  يف  أو  الصحيــة  املؤسســات  يف 
الصحــي اإلجبــاري أو مــن املرضــى يف العــزل املنزلــي الطوعــي 
خــالل إقامتهــم يف بيوتهــم. يف هــذه املقالــة طــرح ســريع ألهــم 
 ،19 بكوفيــد  املتعلقــة  الطبيــة  النفايــات  ألزمــة  املســببات 
مثــل  الكبــرى  الــدول  بهــا  قامــت  التــي  املجهــودات  وكذلــك 
ــي تضــررت  ــة الت ــدول األوروبي ــات املتحــدة وال الصــن والوالي
كثيــرا مــن اجلائحــة للتعامــل مــع هــذه املشــكلة بواســطة ســن 
ــا احلــد مــن  ــة وإجــراءات كان يهــدف منه ــح تنظيمي عــدة لوائ

التأثيــرات الضــارة للفيــروس واحلــد مــن أنتشــاره.

الصحــي  الصــرف  ميــاه  عينــات  وحتليــل  املبكــر  الكشــف  ان 
لرصــد فيــروس كوفيــد19- فيهــا مهــم جــدا لتحديــد مــدى 
مســتوى االصابــة بهــذا الفيــروس علــى املســتوى املحلــي والعاملــي  
ــذارات  ــال وتعطــي ان ــت وامل ــر الوق ــة توف ــث أن هــذه الطريق حي
مبكــرة عــن قــرب حــدوث جائحــة وتفشــي الوبــاء يف اي مدينــة أو 
مجتمــع  يف العالــم. تعتمــد هــذه الطريقــة علــى حتليــل احلامــض 
النــووي اخلــاص بفيــروس كورونــا املســتجد يف ميــاه الصــرف 
بــؤر  العينــات مــن مناطــق قريبــة مــن  الصحــي حيــث تؤخــذ 
انتشــار اجلائحــة وكلمــا زاد ارتفــاع تركيــز الفيــروس يف ميــاه 

الصــرف يف اي منطقــة  كلمــا زاد عــدد املصابــن يف هــذه 
املنطقة.                              

كيف ميكن ملياه الصرف الصحي 
ان تكشف عن املدى احلقيقي لتفشي   فيروس كوفيد19      

إدارة النفايات الطبية : إحدى التحديات
 الكبرى الزمه جائحة فيروس الكورونا املستجد كوفيد19-

 يعتبــر الكلوروكويــن والهيدروكســي كلوروكويــن )عقــار مطــور مــن 
الكلوروكويــن يتميــز بــأن لــه أثــار جانبيــة أقــل( حاليــا مــن االدويــة 
املناعــة  أمــراض  وعــالج  للمالريــا  كمضــادات  املدرجــة  املهمــة 
الذاتيــة مثــل الذئبــة )lupus( والتهــاب املفاصــل الَرّوماتويــدي 
االدويــة  مــن  كالهمــا  ويعتبــر   .)rheumatoid arthritis(
اآلمنــة عنــد االســتخدام واآلثــار اجلانبيــة لهمــا خفيفــة بشــكل عــام، 
وال ينصــح بتاتــا باســتعمال كالهمــا بــدون اشــراف طبــي مباشــر.  
- يســتعرض املقــال مــا مت نشــره علميــا حــول دورهمــا كمضــادات 
للفيروســات يف املختبــر )خــارج جســم الكائنــات احليــة( وخصوصــا 

كعــالج ملــرض كوفيــد 19.
- خلــص املقــال الــى ان حتديــد املقــدرة الفعليــة للكلوروكويــن أو 

دور الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين
 يف عالج مرض كوفيد 19

نظائــره علــى عــالج مــرض كوفيــد 19 يتطلــب اســتكمال التجــارب 
االكلينيكيــة املنظمــة واملنهجيــة الكفيلــة بتقــدمي الدليــل النهائــي 
حلســم هــذا املوضــوع، األمــر الــذى يتطلــب وقتــا كافيــا وينبغــي 
علينــا أن نســتمر يف أن نكــون متفائلــن )بحــذر( وأن نقيــم األدلــة 

ــل الباحثــن. عندمــا تصبــح متاحــة مــن قب

رئيس التحرير:   د. على أحمد قنون

 د. أحمد عبدالنبي الشرقاوى
 د. ابراهيم غريبي امحمد غريبي

  د. عبدالناصر محمد التركى
  د. خالد ابولقاسم غالم

  د. ميلودة رجب احلمادى

مراجعة لغوية:   أ. عبداهلل اسماعيل الوافى
تصميم واخراج أ: . محمد خليفة الكاسح

rcc@uot.edu.ly  : للتواصل: البريد اخلاص باستالم املشاركات واملالحظات

 

يســعدنا أن نقــدم العــدد األول للنشــرة 
العلميــة التــى تصــدر عــن مركــز البحــوث 
بجامعــة  والتدريــب  واالستشــارات 
للبحــث  إعالميــة  كقنــاة  طرابلــس. 
عــرض  الــى  النشــرة  تهــدف  العلمــي 
العلميــة  واملقــاالت  املعلومــات  أحــدث 
وابــراز  برصــد  اخلاصــة  املتميــزة 
املســتجدات العلميــة فــى كافــة املجــاالت 
املكتبــة  فــراغ  مــن  وكذلــك لســد جــزء 

والعربيــة. املحليــة 
فــى  النشــرة  تســاعد  أن  كذلــك  نأمــل 
التعريــف بنشــاطات وفعاليــات البحــث 
وفــى  طرابلــس  جامعــة  فــى  العلمــي 
البحــوث  ومركــز  اجلامعــة  دور  تعزيــز 
ذي  كمنبــر  والتدريــب  واالستشــارات 
مصداقيــة فــى عــرض أحــدث املعلومــات 
النشــرة مقــاالت  والتقنيــات.  تتضمــن 
لنخبــة مــن االســاتذة والبحــاث وعليــه 
البحــاث  لكافــة  موجهــة  الدعــوة  فــإن 
بتزويدنــا  وخــارج اجلامعــة  داخــل  مــن 
النشــرة  لرفــد  علميــة  مبوضوعــات 

العلميــة.
واهلل ولى التوفيق

أعضاء هيئة التحرير:

كلمة العدد

أ.د. نبيل النطاح

أ. د. الطاهر إبراهيم الثابت

ا. د. عبدالناصر محمد التركى 

رئيس جامعة طرابلس
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دور الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين يف عالج مرض كوفيد 19

  نسرين حسني امعيقل  ــــــــــــ د. صالح مصباح بن صابر  ـــــــــــ أ. د. موسى ابراهيم جعيدة ــــــــــــــ أ. د. عبدالفتاح مصباح قاباج

قسم الكيمياء الطبية والصيدالنية ــــــــ كلية الصيدلة ــــــــــ جامعة طرابلس

مقدمة:

	 )Bayer(عــام 1934 عندمــا كان يعمــل بشــركة بايــر )Chloroquine( عقــار الكلوروكويــن )Hans Andersag( اكتشــف العالــم االملانــي
باســتخدام   1945 عــام  العامليــة  الصحــة  منظمــة  أوصــت  )Resochin(.وقــد  بدايــة  العقــار  هــذا  ســمي  وقــد  )أملانيــا(،  االدويــة  لصناعــة 

الكلوروكويــن فــي عــالج املالريــا والتــي كانــت حينهــا مرضــا فتــاكا.

	 يعتبــر كل مــن الكلوروكويــن والهيدروك�ســي كلوروكويــن )عقــار مطــور مــن الكلوروكويــن يتميــز بــأن لــه أثــار جانبيــة أقــل(- حاليــا مــن االدويــة
املهمــة املدرجــة كمضــادات للمالريــا حســب منظمــة الصحــة العامليــة ــــــــــــ إدارة الغــذاء والــدواء االمريكيــة ــــــــــــ ووكالــة االدويــة االوربيــة . باإلضافــة 
إلــى ذلــك يســتخدم الهيدروك�ســي كلوروكويــن اآلن علــى نطــاق واســع فــي عــالج أمــراض املناعــة الذاتيــة مثــل الذئبــة )lupus( والتهــاب املفاصــل 

.)rheumatoid arthritis( وماتويــدي  الرَّ

  

- يعتبــر الكلوروكيــن والهيدروك�ســي كلوروكيــن مــن االدويــة اآلمنــة عنــد االســتخدام واآلثــار الجانبيــة لهمــا خفيفــة بشــكل عــام، ولكــن يجــب أن 
يخضــع اســتخدامهما لقواعــد صارمــة ، وال ينصــح بتاتــا بالعــالج الذاتــي )بــدون اشــراف طبــي مباشــر( وذلــك نظــرا للهامــش الضيــق بيــن الجرعــة 

العالجيــة والجرعــة الســامة. 

التأثير املضاد للفيروسات  

- تــم التعــرف علــى نشــاط الكلوروكويــن كمضــاد للفيروســات فــي املختبــر )خــارج جســم الكائنــات الحيــة( منــذ أواخــر الســتينيات، حيــث تمكــن العلمــاء 
مــن تثبيــط نمــو العديــد مــن الفيروســات املختلفــة بواســطة كلوروكويــن وهيدروك�ســي كلوروكويــن ، وقــد تعــرف العلمــاء علــى قــدرة كالهمــا علــى 

تثبيــط نمــو الفيروســات مــن عائلــة الكورونــا )فيــروس الســارس التاجــي( عــام 2004، وكذلــك فيــروس االيبــوال الحقــا.

- أجريــت الحقــا العديــد مــن التجــارب الختبــار قــدرة كال مــن الكلوروكويــن وهيدروك�ســي الكلوروكويــن علــى تثبيــط نمــو الفيروســات داخــل الكائنــات 
الحيــة )فئــران التجــارب(، وقــد خلصــت هــذه التجــارب  الــي فاعليتهمــا ضــد كل مــن الكورونــا )OC43( واالنفلونــزا )A H5N1(، وعــدم فاعليتهمــا 

ضــد فيــروس االيبــوال.

- أجريــت العديــد مــن الدراســات االكلينيكيــة الختبــار مقــدرة كل مــن الكلوروكويــن وهيدروك�ســي الكلوروكويــن علــى تثبيــط نمــو الفيروســات داخــل 
 مــن خــالل تقييــم التجــارب االكلينيكيــة الســابقة إلــى أنــه لــم يتــم عــالج أي عــدوى فيروســية حــادة بنجــاح 

ً
جســم اإلنســان. ويمكــن القــول إجمــاال

بواســطة الكلوروكيــن وهيدروك�ســي الكلوروكويــن فــي البشــر حتــى اآلن )بالرغــم مــن التأثيــر املتواضــع الوحيــد للكلوروكيــن فــي عــالج عــدوى الفيــروس 
.)Chronic hepatitis C( البشــري اللتهــاب الكبــد الوبائــي املزمــن
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     )SARS-CoV2( التأثير املضاد لفيروس كورونا املستجد

- بعــد ظهــور جائحــة كوفيــد COVID-19( 19( املســببة بواســطة فيــروس كورونــا املســتجد )SARS-CoV2( بمدينــة يوهــان بالصيــن وانتشــاره 
عامليــا بعــد ذلــك، كان مــن الطبيعــي أن يتــم تجربــة العديــد مــن االدويــة واملركبــات الكيميائيــة التــي أظهــرت مقــدرة علــى تثبيــط الفيروســات ســابقا، ومــن 

بيــن هــذه املركبــات الكلوروكيــن وهيدروك�ســي الكلوروكويــن. 

- بــدأت هــذه الدراســات بإثبــات املقــدرة العاليــة للكلوروكيــن علــى تثبيــط فيــروس كورونــا املســتجد )SARS-CoV2( داخــل املختبــر )خــارج أجســام 
الكائنــات الحيــة( وذلــك بدايــة عــام 2020 بالصيــن. أعقــب ذلــك العديــد مــن الدراســات التــي تهــدف إلثبــات مقــدرة الكلوروكيــن وهيدروك�ســي الكلوروكويــن 
سواء داخل املختبرات أو بواسطة بعض الدراسات االكلينيكية )داخل الصين وببعض الدول االخرى(.   بناء على النتائج التي تحصل عليها الباحثون 

يمكــن اســتنتاج التالــي:

1- الكلوروكوين والهيدروك�سي كلوروكوين لهما تأثير مضاد لفيروس كورونا املستجد )SARS-CoV2( خارج الجسم الحي )التحليل املختبري(.

 )SARS-CoV2( 2- لــم تســجل أيــة دراســة حيويــة لتحديــد قــدرة الكلوروكويــن والهيدروك�ســي كلوروكويــن علــى تثبيــط فيــروس كورونــا املســتجد
داخــل االجســام الحيــة باســتعمال حيوانــات التجــارب )حســب املتــاح مــن مصــادر علميــة ملحــرري هــذا املقــال(. 

3- ســجل عبــر دول مختلفــة بالعالــم العديــد مــن الدراســات االكلينيكيــة الختبــار قــدرة الكلوروكويــن والهيدروك�ســي كلوروكويــن علــى تثبيــط فيــروس 
كورونــا املســتجد )SARS-CoV2(   داخــل جســم اإلنســان وقــد أظهــرت هــذه الدراســات نتائــج مبدئيــة مشــجعة حســب البحــاث القائميــن عليهــا 
، وبنــاء علــى ذلــك ســمحت بعــض املؤسســات املختصــة بالعديــد مــن الــدول والكيانــات الدوليــة بــإدراج الكلوروكويــن والهيدروك�ســي كلوروكويــن ضمــن 
19 بصــورة حــذرة نظــرا لعــدم توفــر اثبــات نهائــي علــى فاعليتهمــا الطبيــة داخــل جســم االنســان وكذلــك تخوفــا مــن  بروتوكــول عــالج مر�ســى كوفيــد 

التأثيــرات االكلينيكيــة الغيــر متوقعــة والتــي تحتــاج وقتــا كافيــا للتحقــق منهــا بشــكل علمــي. 

4- نشــرت مؤخــرا بعــض الدراســات املعتمــدة علــى املالحظــة االكلينيكيــة  الســتعمال الكلوروكويــن والهيدروك�ســي كلوروكويــن كعــالج ضــد فيــروس كورونــا 
املســتجد )SARS-CoV2( بعــدة مستشــفيات بــدول مختلفــة ، وقــد أشــارت هــذه الدراســات لعــدم التأكــد مــن فاعليــة كالهمــا وكذلــك ســوء حالــة 
بعــض املر�ســى املصاحــب لتناولهمــا نتيجــة االثــار الجانبيــة املتفاقمــة وربمــا ألســباب أخــرى )لــم تكتمــل الدراســات االكلينيكيــة النموذجيــة وقــت اعــداد 

هــذه النشــرة حيــث انهــا تحتــاج هــذه لوقــت اطــول للوصــول لنتائــج اكلينيكيــة نهائيــة(.

5- بنــاء علــى ذلــك حــذرت إدارة الغــذاء والــدواء االمريكيــة مــن اســتعماله خــارج االطــار الطبــي ، وعلقــت منظمــة الصحــة العامليــة التجــارب االكلينيكيــة 
لعــدم تبــوث ســالمة اســتعماله،كما تــم الحقــا ايقــاف اســتعماله مــن قبــل الحكومــة الفرنســية كجــزء مــن البروتوكــول الطبــي للعــالج.  

الخالصة:

- فــي خضــم حالــة الطــوارئ الصحيــة العامليــة بســبب جائحــة كوفيــد COVID-19( 19( ، قــد يبــدو الكلوروكويــن أو نظائــره أمــال للبشــرية لعــالج 
املــرض الــذي يتســبب بــه هــذا الفيــروس. يعتبــر الكلوروكيــن رخيًصــا و آمًنــا )عنــد اســتعماله تحــت اشــراف طبــي(، كمــا تعتبــر النتائــج املبكــرة للدراســات 

املخبريــة واعــدة، وهــذا يفــرض املزيــد مــن الدراســات والبحــوث العلميــة للتحقــق مــن صحــة وســالمة اســتعماله. 

 ،)SARS-CoV2( حاليــا، وبالرغــم ممــا ذكــر أعــاله، ال تو�ســي منظمــة الصحــة العامليــة بــأي أدويــة معينــة مضــادة لفيــروس كورونــا املســتجد -
مستشــهدة بعــدم وجــود أدلــة كافيــة للتوصيــة بــأي عــالج محــدد ويشــمل ذلــك الكلوروكويــن أو نظائــره. 

- لتحديــد املقــدرة الفعليــة للكلوروكويــن أو نظائــره علــى عــالج مــرض كوفيــد 19 ، يجــب الدفــع الســتكمال التجــارب االكلينيكيــة املنظمــة واملنهجيــة 
الكفيلــة بتقديــم الدليــل النهائــي لحســم هــذا املوضــوع، ومــن الطبيعــي أن هــذه الدراســات تحتــاج وقتــا كافيــا بعيــدا عــن النقاشــات النقديــة املبكــرة )قبــل 

انتهــاء التجــارب( وينبغــي علينــا أن نســتمر فــي أن نكــون متفائليــن )بحــذر( وأن نقيــم األدلــة عندمــا تصبــح متاحــة مــن قبــل الباحثيــن.
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إدارة النفايات الطبية : إحدى التحديات الكبرى الزمه جائحة فيروس الكورونا املستجد كوفيد19-

أ. د. الطاهر إبراهيم الثابت

قسم علوم املختبرات الطبية ــــــــ كلية التقنية الطبية ــــــــــ جامعة طرابلس

مقدمة:

أزمــة جائحــة فيــروس الكورونــا املســتجد كوفيــد 19 كانــت لهــا تحديــات كبيــرة شــملت نواحــي عــدة لألنشــطة البشــرية ووضعــت قــدرات املجتمعــات 
جميعهــا الغنيــة والفقيــرة علــى املحــك، وضعــت األزمــة ضغــط غيــر مســبوق علــى مســتوى جميــع األنشــطة الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة.  مــن 
ضمــن تلــك التحديــات الكبــرى كانــت إدارة النفايــات الطبيــة )الجمــع والنقــل واملعالجــة والتخلــص النهائــي مــن النفايــات الطبيــة( املنتجــة بواســطة 
مر�ســى جائحــة فيــروس الكورونــا املســتجد كوفيــد 19 ، ســواء فــي املؤسســات الصحيــة أو فــي االماكــن املخصصــة للعــزل الصحــي اإلجبــاري أو مــن 

املر�ســى فــي العــزل املنزلــي الطوعــي خــالل إقامتهــم فــي بيوتهــم.  

مسببات أزمة النفايات الطبية املتعلقة بكوفيد 19 :

هناك العديد من العوامل التي تؤدي لخطورة النفايات الطبية املتعلقة بمر�سى فيروس كورونا املستجد كوفيد 19 والتي من بينها:

ســرعة انتشــار املــرض بشــكل غيــر مســبوق فــي كل أرجــاء العالــم بشــكل أذهــل العلمــاء واملتخصصيــن فــي علــو م األوبئــة والجائحــات، مــع ســهولة 
انتقــال الفيــروس بيــن األفــراد املصابيــن واملحيطيــن بهــم مــن املخالطيــن والعامليــن باملجــال الطبــي وغيرهــم بطــرق مثــل اللمــس أو املخالطــة املباشــرة 

واســتعمال ادواتهــم وغيرهــا مــن الســبل )الزالــت الضبابيــة تحيــط بطــرق انتشــار الفيــروس حتــى اآلن(. 

 قــوة صمــود ومقاومــة الفيــروس للظــروف الطبيعــة املحيطــة بــه، حيــث يتميــز باملقــدرة العاليــة علــى البقــاء نشــطا علــى األســطح البالســتيكية 
واملعدنيــة مــن يوميــن إلــى ثالثــة أيــام )قــد تصــل إلــى تســعة أيــام(. ومــن الجديــر بالذكــر أن خطــورة تف�ســي الفيــروس تــزداد نتيجــة اختــالط النفايــات 

الطبيــة الناتجــة مــن املريــض مــع النفايــات املنزليــة ممــا يجعــل الفيــروس يصمــد ملــدد أطــول. 

نتــج عــن الســببين املوضحيــن أعــاله تزايــد اعــداد اإلصابــات بشــكل ســريع ممــا جعــل املستشــفيات تمثلــي باملر�ســى، ممــا يــؤدي إلنتــاج كميــات 
ضخمــة مــن النفايــات الطبيــة فــي زمــن قصيــر تتجــاوز اإلمكانيــات املوجــودة للتعامــل مــع هــذه النفايــات. رافــق هــذه االزمــة التالــي:

زيادة في الضغط على العاملين باملستشفيات بمجال جمع ونقل النفايات الطبية )زيادة عدد ساعات العمل التي سببت ارهاق كبير للعاملين(.

عدم مقدرة الشاحنات املخصصة لنقل النفايات الطبية على نقل كل تلك الكميات.

عدم وجود محطات كافية ملعالجة النفايات تغطى كل تلك الكميات .

إدارة النفايات الطبية  

تزايــد األعــداد الضخمــة مــن املر�ســى فــي زمــن قصيــر أربــك املستشــفيات والعامليــن فــي جمــع ونقــل ومعالجــة والتخلــص مــن النفايــات الطبيــة وهــذا 
مثــل إحــدى املشــاكل الكبــرى التــي واجهتهــا العديــد مــن الــدول منــذ ظهــور الفيــروس فــي مدينــة ووهــان بمقاطعــة هوبــي بالصيــن )بــؤرة ظهــور املــرض(.  

ونوجــز مــن خــالل هــذه النشــرة اآلليــات التــي أتبعتهــا بعــض الــدول إلدارة أزمــة النفايــات الطبيــة املتعلقــة بجائحــة كوفيــد 19 .

الصين

واجهــت الصيــن بدايــة االزمــة زيــادة ســريعة فــي كميــة النفايــات الطبيــة ممــا جعلهــا تتراكــم فــي أكــداس بســاحات املستشــفيات ومواقــف الســيارات 
بهــا والشــوارع القريبــة منهــا وأدى لخــروج أزمــة تكــدس هــذه النفايــات عــن الســيطرة وقــد شــكل ذلــك خطــر بيولوجــي كبيــر علــى املجتمــع املحيــط 

باملستشــفيات.
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بعــد تخبــط لفتــرة وجيــزة تمكنــت الحكومــة الصينيــة مــن التغلــب علــى هــذه املشــكلة بعــدة إجــراءات ســريعة صارمــة مــن خــالل جمعهــا فــي أكيــاس 
ووضعهــا فــي حاويــات يتــم نقلهــا بواســطة عربــات خاصــة مبــردة إلــى محطــات املعالجــة ســوء بطريقــة التعقيــم والفــرم أو التخلــص منهــا نهائيــا 

بواســطة املحــارق.

أظهــرت البيانــات الصــادرة مــن الحكومــة الصينيــة أنــه فــي مقاطعــة هوبــي )التــي تحتــوي غالبيــة املصابيــن( بلغــت قــدرة معالجــة النفايــات الطبيــة 
مــع حلــول 11 فبرايــر 2020 إلــى 5.317 طــن يوميــا حيــث كانــت قبــل حــدوث الوبــاء فيــروس الكورونــا املســتجد بقليــل فقــط 180 طــن فــي اليــوم.

القارة األوروبية 

فــي القــارة األوروبيــة كان مشــهد جائحــة فيــروس كورونــا أكثــر قتامــه ومأســاوية بســبب أعــداد اإلصابــات وأعــداد الوفيــات التــي فاقــت أعــداد 
الوفيــات فــي الصيــن. فتنبهــت العديــد مــن الــدول ملشــكلة النفايــات الناتجــة مــن املصابيــن وســنت عــدة قواعــد وإجــراءات صارمــة للتخلــص مــن 

النفايــات الطبيــة الناتجــة مــن املر�ســى، وخاصــة مــن املر�ســى فــي العــزل املنزلــي اللذيــن كانــوا يشــكلون الغالبيــة العظمــى. 

ضمت اإلجراءات االوربية الجديدة والتي عممت على العديد من البلديات في عدة دول أوروبية التالي : 

عــزل ووضــع نفايــات املريــض الشــخصية داخــل أكيــاس قمامــة قويــة وربطهــا بأحــكام )تشــمل النفايــات الشــخصية األشــياء التــي اســتعملها 
فــي ذلــك املناديــل الورقيــة  بــه مثــل اللعــاب والســوائل واإلفــرازات املختلفــة بمــا   وكانــت علــى التمــاس مباشــر أو غيــر مباشــر 

ً
املصــاب ذاتيــا

التنظيــف(.  فــي  املســتعملة  والكمامــات واألقنعــة واألقمشــة  املســتعملة 

وضع األكياس املوضحة أعاله داخل كيس آخر )كيس مزدوج( مع ربطها بأمان وإبقائها منفصلة عن النفايات املنزلية األخرى.  

 وتخزينهــا ملــدة ثالثــة أيــام )72 ســاعة( كفتــرة كافيــة ملــوت الفيــروس، وذلــك مــن خــالل تخزينهــا فــي البيــت بعيــدا 
ً
وضــع األكيــاس املزدوجــة جانبــا

عــن األطفــال قبــل وضعهــا فــي حاويــة القمامــة ذات العجــالت )-Liter black wheelie bin 140(  لنقلهــا مــن قبــل العامليــن. 

عدم تخزين هذه النفايات في األماكن العامة أو على الشارع وعدم نقلها لشركات إعادة التدوير.

البلديــات االوروبيــة التــي اقــرت وفرضــت هــذه اإلجــراءات قــدرت أن تخزيــن أكيــاس النفايــات فــي البيــت ملــدة ثالثــة ايــام أمــر مزعــج، ولكــن 
هــذا األمــر هــو أمــر اســتثنائي فرضتــه الظــروف االســتثنائية وانتشــار الوبــاء بهــذه القــوة، والهــدف األكبــر هــو حمايــة العامليــن لديهــم أو عمــال 

الشــركات التــي تقــوم بجمــع ونقــل النفايــات. 

الواليات املتحدة األميركية

الواليــات املتحــدة األميركيــة هــي الدولــة األكثــر تضــررا مــن الجائحــة وملواجهــة هــذه الجائحــة وضعــت إرشــادات مؤقتــة تخــص املناولــة اآلمنــة 
للعامليــن فــي معالجــة للنفايــات الطبيــة أثنــاء تف�ســي فيــروس كورونــا مــن شــأنها حمايــة العامليــن فــي جمــع ونقــل ومعالجــة النفايــات )صــدرت 
هــذه االرشــادات مــن معهــد نفايــات الرعايــة الصحيــة  )Healthcare Institute Waste(التابــع للجمعيــة الوطنيــة للنفايــات وإعــادة التدويــر 

.))  The National Waste & Recycling Association( األمريكيــة

 شملت هذه اإلرشادات التالي: 

تعبئة األكياس وربطها ووضعها ونقلها في حاويات بالستيكية.

 تعبئــة حاويــات جمــع النفايــات الحــادة كاإلبــر واملشــارط والتــي يجــب وضعهــا فــي أكيــاس وربطهــا ونقلهــا فــي حاويــات بالســتيكية ملنــع انتقــال 
 .

ً
الفيروســات منهــا هوائيــا

توصيات حول معالجة النفايات الطبية وتعقيمها قبل فرمها وتقطيعها ملنع نشر الفيروسات في حالة فرمها قبل عملية التعقيم.

ضرورة إعالم الجهات الناقلة للنفايات بمحتويات الشحنة إذا كان بها نفايات تحتوي على فيروس الكورونا. 
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كمــا اشــتملت االرشــادات العديــد مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها حمايــة العامليــن فــي الشــركات الناقلــة وكذلــك التقليــل والحــد مــن انتشــار الفيــروس 
فــي املجتمــع .

الهند

وضعــت الهنــد منــذ البدايــة دليــل إجــراءات لتنظيــم التعامــل مــع النفايــات الطبيــة املتعلقــة باملصابيــن بفيــروس كورونــا املســتجد ، وهــي دولــة ذات 
كثافــة ســكانية كبيــرة جــدا ويخ�ســى عليهــا مــن انتشــار مأهــول للفيــروس بيــن ســكانها بســبب الفقــر. 

وضــع دليــل االجــراءات بحيــث تســري وتطبــق أحــكام هــذه الدليــل علــى مراكــز وأقســام ومعســكرات عــزل املر�ســى املصابيــن بفيــروس كورونــا املســتجد 
، وكذلــك مراكــز تجميــع العينــات واملختبــرات الطبيــة.  يتما�ســى هــذا الدليــل مــع اللوائــح الخاصــة بالتعامــل مــع النفايــات الطبيــة الســابقة الصــادرة 

مــن الحكومــة الهنديــة. 

تطــرق دليــل االجــراءات لــكل جوانــب ادارة النفايــات الطبيــة مــن الفــرز الســليم وطــرق الجمــع واألدوات املســتخدمة وكيفيــة وضــع العالمــات الخاصــة 
بنفايــات هــؤالء املر�ســى  )coded Color( وكذلــك وســائل النقــل والتخزيــن واملعالجــة وتوثيــق البيانــات والكميــات املنتجــة وأيضــا كيفيــة التعقيــم 

الكيميائــي لوســائل وعربــات نقــل النفايــات.

اخلالصة:

ال زالــت الجائحــة العامليــة لفيــروس الكورونــا املســتجد (كوفيــد 19- (تلقــي بظاللهــا علــى العالــم وفــي كل الجوانــب الحياتيــة التــي تمــس االنســان ، 
فالفيــروس الــذي وصفــه أحــد السياســيين العــرب بأنــه ليــس فيــروس صحــي فقــط بــل هــو فيــروس اقتصــادي واجتماعــي ونف�ســي ، وذلــك لحجــم 
التأثيــرات العامليــة التــي قــام بهــا الفيــروس فــي املجتمعــات اإلنســانية فــي زمــن قصيــر جــدا، فالعالــم بعــد جائحــة الكورونــا لــن يكــون نفــس العالــم الــذي 

عهدنــاه قبــل الجائحــة

 References: 

 Guidelines for Handling, Treatment, and Disposal of Waste Generated during Treat-
ment/ Diagnosis/ Quarantine of COVID-19. Central Pollution Control Board. Ministry 
of Environment. Forest & Climate Change, Parivesh Bhawan, East Ariun Nagar, Delhi- 
110032. March 2020. 

 NWRA Releases Interim Guidance for Safe Handling of Medical Waste. (https://www.
waste360.com/author/Waste360-) Feb 04, 2020 

 Cristina Commendatore | Mar 13, 2020. Coronavirus Impacts Hit Solid Waste Manag-
ers, Generators. https://www.waste360.com 

 Cole Rosengren. March 18, 2020. Coronavirus poses multiple safety risks for waste 
and recycling workers. https://www.wastedive.com/news/coronavirus-covid-waste-re-
cyclingsafety-collection-mrf/574359/ 

 Coronavirus and the Waste Management Industry: Being Prepared for What Could 
Come. March 17, 2020. https://wasteadvantagemag.com/coronavirus-and-the-wastem-
anagement-industry-being-prepared-for-what-could-come/ 

 E.A. Crunden. March 12 2020. Waste and recycling trade groups issue coronavirus guid-
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ance for worker safety. https://www.wastedive.com/news/coronavirus-covid19-la-
bor-wasterecycling-safety-workers/573766/ 

 Web site: www.medicalwaste.org.ly
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كيف ميكن ملياه الصرف الصحي ان تكشف عن املدى احلقيقي لتفشي فيروس كوفيد19-

ا. د. عبدالناصر محمد التركى 

قسم الكيمياء - كلية العلوم – جامعة طرابلس

 بــدأت الكثيــر مــن الِفــَرق البحثيــة حــول العالــم فــي تحليــل ميــاه الصــرف؛ للكشــف عــن وجــود فيــروس كورونــا الجديــد  SARS-CoV-II الفيــروس بهــا، 
كطريقــة لتقديــر إجمالــي أعــداد وحــاالت اإلصابــة بالفيــروس فــي اي مجتمــع ، وذلــك نظــًرا إلــى عــدم إمكانيــة إجــراء اختبــار الكشــف عنــه ملعظــم افــراد 
ســتخَدم أيًضــا للكشــف عــن الفيــروس، إذا عــاود الظهــور فــي املجتمعــات. وحتــى اآلن، وجــد 

ُ
املجتمــع. ويقــول العلمــاء إن هــذه الطريقــة يمكــن أن ت

الباحثــون آثــاًرا للفيــروس فــي ميــاه الصــرف فــي كل مــن هولنــدا، والواليــات املتحدة،وفرنســا والســويد وأســتراليا وتعــد طريقــة تحليــل ميــاه الصــرف 
عِديــة التــي 

ُ
ــع األمــراض امل الصحــي وهــي ميــاه ســابقة االســتخدام، تجــري  فــي قنــوات الصــرف إلــى محطــات املعالجــة طريقــة يســتخدمها الباحثــون لتتبُّ

تظهــر آثارهــا فــي البــول، أو البــراز، مثــل املــرض الناجــم عــن فيــروس كوفيــد19 . وتســتطيع محطــة واحــدة مــن محطــات املعالجــة احتجــاز ميــاه الصــرف 
مــن أنظمــة الصــرف  الصحــي لــدى أكثــر مــن مليــون شــخص، علــى حــد قــول جيرتيــان ميديمــا، املتخصــص فــي علــم األحيــاء الدقيقــة بمعهــد كيفــا لبحــوث 
امليــاه فــي نيواخايــن، فــي هولنــدا. وَرْصــد امليــاه املتدفقــة بهــذا الحجــم وتحليلهــا يمكــن أن يتيــح تقديــرات أفضــل حــول مــدى انتشــار فيــروس كورونــا، وتربــو 
تهــا علــى تلــك التقديــرات التــي تتيحهــا اختبــارات الكشــف عــن الفيــروس فــي البشــر، وذلــك ألن مراقبــة ميــاه الصــرف يمكــن أن تضــع فــي االعتبــار 

ّ
فــي ِدق

أولئــك األشــخاص الذيــن لــم يتــم إجــراء اختبــار لهــم، والذيــن ال تظهــر عليهــم إال أعــراض طفيفــة، أو ال تظهــر عليهــم أعــراض علــى اإلطــالق، حســبما 
يقــول ميديمــا، الــذي اكتشــف وجــود املــادة الوراثيــة لفيــروس »ســارس-كوف2-« -وهــي الحمــض النــووي الريبــي لــه- فــي عــدة محطــات ملعالجــة ميــاه 

الصــرف الصحــي فــي هولنــدا.                                                                                                                    

 ولتحديــد حجــم اإلصابــات فــي مجموعــة ســكانية مــن البشــر، اعتمــاًدا علــى عينــات مــن ميــاه الصــرف، يــرى الباحثــون أن الِفــَرق البحثيــة القائمــة علــى 
ذلــك ســتحتاج إلــى معرفــة مقــدار الحمــض النــووي الريبــي للفيــروس الــذي يتــم إفــرازه فــي بــراز الشــخص املصــاب، وعلــى أســاس ذلــك يتــم االســتدالل 

علــى عــدد األفــراد املصابيــن فــي املجموعــة، بنــاء علــى تركيــزات الحمــض النــووي الريبــي للفيــروس فــي عينــات ميــاه الصــرف.          
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مــن املحتمــل أن تــؤدي إجــراءات الســيطرة علــى العــدوى، كاملباعــدة االجتماعيــة، إلــى كبــح  الوبــاء الحالــي، لكــن الفيــروس قــد يعــود بمجــرد رفــع هــذه 
اإلجــراءات وفــي هــذا الصــدد تقــول انــا ماريــا دي رودا هوســمان الباحثــة  فــي مجــال األمــراض املعديــة بمعهــد هولنــدا الوطنــي للصحــة العامــة والبيئــة 
إلــى حــاالت  إنــه يمكــن اســتخدام املراقبــة الروتينيــة مليــاه الصــرف الصحــي كأداة مهمــة جــدا للتحذيــر املبكــر، ولتنبيــه املجتمعــات  ببلــدة بلتهوفــن- 
ــة  ِعديَّ

َ
العــدوى الجديــدة يهــذا الفيــروس وقــد ســبق للمعهــد أن قــام بمراقبــة ميــاه الصــرف؛ بهــدف اكتشــاف تف�ســي الفيــروس املســبب لاللتهابــات امل

املعويــة، املعــروف باســم نوروفيــروس واكتشــاف والبكتيريــا املقاِومــة للمضــادات الحيويــة، وفيــروس شــلل األطفــال وفيــروس الحصبــة.          

 اكتشــف فريــق دي رودا هوســمان آثــاًرا مــن فيــروس كوفيــد- 19 فــي ميــاه الصــرف الصحــي بمطــار ســخيبول بمدينــة تلبــورج، قبــل أربعــة أيــام فقــط 
ــذ العينــات، لتشــمل عواصــم املقاطعــات االثنتــي عشــرة فــي هولنــدا، واثنــي 

ْ
مــن تأكيــد هولنــدا رْصــد أول حالــة  ويخطــط الباحثــون اآلن للتوســع فــي أخ

 عــن ذلــك.. عثــر فريــق ميديمــا علــى الحمــض النــووي الريبــي للفيــروس فــي مدينــة 
ً

ل بهــا أي حــاالت إصابــة مؤكــدة. وفضــال عشــر موقًعــا آخــر لــم تســجَّ
آِمرســفورت، قبــل تســجيل اإلصابــات بــه فــي هــذه املنطقــة. أظهــرت الدراســات أيًضــا أن الفيــروس يمكــن أن يظهــر فــي البــراز فــي غضــون ثالثــة أيــام مــن 
ر األعــراض فــي األشــخاص إلــى الدرجــة التــي تكفــي لدفعهــم إلــى اللجــوء إلــى املستشــفيات؛  اإلصابــة، وهــي مــدة زمنيــة أقصــر مــن تلــك املطلوبــة لتطــوُّ

للتشــخيص الرســمي، والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، وهــي الفتــرة التــي تمتــد إلــى أســبوعين.                                                                                                     

الخالصة                                                                                

وخالصــة القــول ان االكتشــاف امليكــر لضهــور الفيــروس فــي مجتمــع معيــن يمكــن ان يحــد مــن االضــرار الصحيــة واالقتصاديــة التــي يســببها الفيــروس 
وخاصــة اذا عــاود املــرض يالضهــور مــرة اخــرى , كمــا ان ارتفــاع تركيــز الفيــروس فــي ميــاه الصــرف الصحــي يشــير الــى وجــود اعــداد متزايــدة مــن املصابيــن 

ويمكــن ان تكــون لهــذه التقنيــة طريقــة قليلــة التكلفــة لالنــذار املبكــر عــن قــرب حــدوث جائحــة وبائيــة فــي مجتمــع مــا.                                                                                                            

.
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