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خاص

اخلميس  19مارس  - 2020العدد8954 :

مدير المعهد الوطني للصحة بالرباط محمد رجوي لـ

الحد من حمولة مركبات النقل العمومي من أجل الحفاظ على سالمة المواطنين

ال يمكن التكتم على أرقام وباء «كوفيد –  »19بالمغرب ومن يروج ذلك مخطئ للغاية
• يجب أن نتمتع بروح المواطنة وأن نقوم بتنزيل وتطبيق جميع اإلجراءات التي تسنها السلطات المختصة
• الدولة وضعت جميع الوسائل الضرورية لتسهيل عملية وصول العينات
• وعلى األشخاص الذين يشعرون بأعراض المرض أن يتصلوا باألرقام الموضوعة لهذا الغرض
مع التطورات واملستجدات التي يعرفها فيروس «كورونا» املستجد «كوفيد –  ،»19وحملاربة
األخبار الزائفة واملعطيات املغلوطة التي تروج ببعض منصات التواصل االجتماعي حول
أرقام كورونا ،حلت جريدة «بيان اليوم» ،أول أمس االثنني ،باملعهد الوطني للصحة بالرباط،
والذي جترى مبختبره اخلاص باألنفلونزا واألمراض التنفسية عملية الكشف املخبرية
عن فيروس كورونا ،وأجرت حوار مع مدير املعهد واطلعت على عمل أطقم املختبر.
محمد رجوي مدير املعهد الوطني للصحة بالرباط ،وفي احلوار التالي ،أكد أن جميع
األرقام التي تخرج من املختبر يتم اإلعالن عنها من قبل مديرية علم األوبئة ،كما حتدث
في هذا احلوار عن اشتغال طاقم املختبر على مدار  24ساعة وطيلة أيام األسبوع لتقدمي

جميع النتائج املتوصل إليها بشفافية للرأي العام.
ويقربنا رجوي من جميع اإلجراءات املتخذة على صعيد املختبر واملصالح املختصة ،مؤكدا
أن املغرب ما يزال في املرحلة األولى وأن اإلمكانيات املرصودة لهذه املرحلة ،كما أشار إلى
املصالح املختصة وضعت مخططا استباقيا للمرحلة الثانية والثالثة ،مبا في ذلك اعتماد
مختبرات إلجراء التحاليل الضرورية.
ودعا رجوي جميع املغاربة إلى حتلي روح املواطنة وتفادي اإلشاعات وااللتزام بتوجيهات
السلطات املختصة لتجاوز هذا الوضع والتغلب على الفيروس واخلروج من الظرفية
احلالية التي تعيشها البالد بأحسن حال.

> حاوره :توفيق أمزيان وعبد الصمد دنيدن

عمل متواصل طيلة أيام األسبوع إلجراء التحليالت الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا

> ه��ل ن�ت��ائ��ج ال�ت�ح�ل�ي�لات ت �ك��ون م��ؤك��دة من
خالل مرة واحدة؟
> ح �ي ��ن ن� � �ق � ��وم ب ��ال� �ت� �ح� �ل� �ي�ل�ات وت� �م ��ر
أرب� ��ع س��اع��ات وي �ت��م ال �ت��أك��د أن ال �ح��ال��ة هي
إيجابية ،نقوم على مستوى املختبر بإعادة
ال�ب��رت��وك��ول ب�ب��روت��وك��ول ث��ان��ي وث��ال��ث وه��ي
إستراتيجية املختبر للتأكد التام من صحة
النتائج ،وذل��ك ك��ي نتيقن ب��أن النتائج هي
فعال إيجابية ،وهذا ما يفسر التأخر املتعلق
ف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت ،خ�ص��وص��ا أن النتائج
األول �ي��ة ت�ك��ون غ�ي��ر واض �ح��ة أي أن�ه��ا ليست
سلبية ول�ي�س��ت إي�ج��اب�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي هناك
ضرورة إلعادة التحليل.
> كيف تتوصلون بالعينات من املدن البعيدة؟
> ال � ��دول � ��ة وض � �ع� ��ت ج �م �ي��ع ال ��وس ��ائ ��ل

فريق الدكاترة بمختبر االنفلوانزا والفيروسات التنفسية باملعهد الوطني للصحة بالرباط
الضرورية لتسهيل عملية وصول العينات،
فالعينات البعيدة تأتي عبر الطائرة ،وهناك
عينات تخصص لها املروحية ،وغيرها من
الوسائل ،فبعض األحيان العينات القادمة
م��ن ال�ج�ن��وب ت�ص��ل أس ��رع م��ن امل ��دن القريبة
ال� �ت ��ي ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى س � �ي� ��ارات اإلس � �ع� ��اف أو
سيارات خاصة بهذا الغرض ،وعلى سبيل
املثال فالعينات القادمة من مدينة ورزازات
تخصص لها املروحية دائما.
> متى يمكن الحديث عن شفاء حالة مصابة
بكورونا؟
> ك��ي ن �ق��ول أن ه �ن��اك ع�ل�اج ت ��ام ،هناك
م��رح�ل�ت�ين ،أوال ال �ع�ل�اج اإلك�ل�ي�ن�ي�ك��ي ،أي أن
تشفى الحالة جسديا وتظهر بشكل سليم،
ث ��م امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة ال �ت ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب ��إج ��راء
التحليالت ،بحيث يتم إجراء التحليل األول
للعينة التي يجب أن تكون سلبية ثم إعادة
إجراء تحليل ثان بعد يوم أو يومني ،وطبعا
يجب أن يكون سلبيا كذلك ،وبالتالي يثبت
أن الحالة خالية من الفيروس.
> ك� �ي ��ف ي� �ت ��م أخ � ��ذ ال� �ع� �ي� �ن ��ات م� ��ن ال � �ح ��االت
املشتبهة؟ وكيف يتم تحليلها؟
> عملية أخذ العينة تتم بطريقة سهلة
جدا ،إذ أنها ال ترتبط بعينة دم ،وإنما عينة
م��ن داخ��ل الحلق عبر وس��ائ��ل طبية خاصة

ب �ه��ذا ال �غ ��رض وذل� ��ك ف��ي غ �ض��ون دق �ي �ق��ة أو
دقيقتني ويتم إرسالها إلى املختبر ،ومهما
ت �ك��ون ال�ن�ت�ي�ج��ة ف ��األم ��ر ج �ي��د ،إذ ب��ال�ن�س�ب��ة
للنتيجة السلبية يتأكد الشخص م��ن عدم
إصابته ،وبالنسبة لإليجابية فلحالة يتم
ع��زل �ه��ا ل�ت�ج�ن��ب إص ��اب ��ة أش� �خ ��اص آخ��ري��ن،
وه � ��ذا أم � ��ر ج ��د م� �ه ��م ،ألن ع� ��دد م ��ن ال �ن��اس
يخافون من إج��راء ه��ذا التحليل ،بينما هو
بسيط للغاية ،فاألهم هو أن ينخرط الناس
ف��ي ه��ذه ال��دي�ن��ام�ي��ة وأن ي�ت�ص�ل��ون ب��األرق��ام
املوضوعة لهذا الغرض ،وأيضا بالرقم ،141
وأج��دد التأكيد على أن األشخاص القادمني
من دول أجنبية تعرف انتشار الوباء ،عليهم
االت �ص��ال ب �ه��ذه األرق� ��ام ف��ي ح��ال��ة ش�ع��وره��م
بإحدى أعراض املرض ،وأن يتم التنسيق مع
املصالح الصحية إلج��راء التحليل وااللتزام
ب ��ذل �ك �ـ ،ألن� �ن ��ا ب� �ه ��ذا ال �ف �ع��ل ن �ح �م��ي أن�ف�س�ن��ا
ومجتمعنا.
> ه ��ل ي�م�ك��ن ل �ل �م��واط �ن�ين ال �ل �ج��وء م�ب��اش��رة
للمختبر إلجراء التحاليل؟
> امل�ع�ه��د ال��وط�ن��ي للصحة ال يستقبل
امل ��واط �ن�ي�ن ،وع �ل��ى م ��ن ش �ع��ر ب ��األع ��راض أن
يتصل ب��ال��رق��م األخ �ض��ر أو ال��رق��م  141ال��ذي
وضعته وزارة الصحة رهن إش��ارة الجميع،
بحيث سيتم توجيهه ألخ��ذ العينة ،س��واء
إلى أقرب مستشفى أو إلى املنزل ،وبالنسبة

للنتيجة يتم إع�لام��ه بعدها ب��دون الحاجة
للتنقل ،وذلك عبر قناة متصلة من املختبر،
م��دي��ري��ة األوب �ئ��ة ،وزارة ال�ص�ح��ة ،ب��اإلض��اف��ة
إلى املصالح املختصة ،وصوال إلى الطبيب
الذي يتابع الحالة.
> اخ� �ت ��ار ال �ب �ع��ض زي� � ��ارة امل �س �ت �ش �ف��ى دون
االتصال باألرقام املتاحة ،هل هذه خطوة إيجابية؟
> ن �ح��ن ن �ق ��ول إن ع �ل��ى األش � �خ ��اص أن
ي �ت �ب �ع��وا اإلج � � � � � ��راءات امل� ��وض� ��وع� ��ة م� ��ن ق�ب��ل
املصالح املختصة ،وخصوصا آلية  ،141لكن
وبالرغم من ذل��ك ،من يقصد املستشفى يتم
استقباله أي�ض��ا ،إال أن��ه ف��ي بعض األح�ي��ان
وف��ي ح��االت االكتظاظ يعمد املستشفى إلى
تأجيل زيارات البعض ،وهذا ما يدفعنا إلى
التأكيد على أن األفضل بالنسبة للمواطنني
ه��و م�ه��ات�ف��ة ال��رق��م األخ �ض��ر أو ال��رق��م ،141
وذلك كي يساعد الجميع سهولة األمر وعدم
الضغط على املستشفيات في هذه الظرفية
خ�ص��وص��ا وأن ه�ن��اك أش �خ��اص ال يحملون
األعراض ،فأهم مرحلة هي االتصال بالهاتف
ل�ل�ت��وج�ي��ه  ،وب��امل �ن��اس �ب��ة ف�خ�ل�ي��ة ال �ت��واص��ل
ت�ش�ت�غ��ل ع �ل��ى م � ��دار  24س��اع��ة وع �ل��ى م ��دار
أي��ام األس�ب��وع ،وف��ي حالة ع��دم اإلج��اب��ة على
ال�ه��ات��ف ف�ه��ذا ي��رت�ب��ط ب�ك��ون ال�خ�ط��وط كلها
م�ش�غ��ول��ة وي �ج��ب إع� ��ادة االت� �ص ��ال ،وه �ن��ا ال
بد من اإلش��ارة إلى أن مجموعة من الحاالت

> هل األرقام التي يتم اإلعالن عنها مضبوطة؟
> أنا أطمئن أصدقائي وعائلتي وعموم
امل� �غ ��ارب ��ة أن � ��ه ال ي �م �ك��ن ال �ت �ك �ت��م ع �ل��ى وب ��اء
"ك��وف �ي��د" ،وم ��ن ي ��روج ذل ��ك م�خ�ط��ئ ل�ل�غ��اي��ة،
فالدول التي تكتمت في البداية عن املصابني
هي اليوم في وضعية صعبة بسبب تفشي
ال ��وب ��اء ،وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ن��ا ف��ي امل �غ��رب ات�خ��ذت
ت��داب �ي��ر وإج � � ��راءات اس�ت�ب��اق�ي��ة ،وأي نتائج
ن �ت��وص��ل إل �ي �ه��ا ف ��ي امل �خ �ت �ب��ر ي �ت��م اإلع �ل��ان
عنها ،وم��دي��ري��ة األوب�ئ��ة تعلن بشكل يومي
ومتكرر عن النتائج وال�ح��االت ،وباملناسبة
فموقع وزارة الصحة يحني املعطيات بشكل
مستمر ويستبق ف��ي بعض األح�ي��ان البالغ
والتوضيح لكل حالة على حدة.
ع �ل��ى امل ��واط� �ن ��ات وامل ��واط� �ن�ي�ن أن ي �ع��وا
بأنه ال يمكننا التكتم على أي حالة مصابة
ب �ك��ورون��ا ف �ي��روس ،وع�ل��ى ال�ع�ك��س م��ن ذل��ك،
نحن ن��دع��و األش �خ��اص ال��ذي��ن تظهر عليهم
األع � � � � ��راض أو ال � ��ذي � ��ن خ� ��ال � �ط� ��وا امل �ص ��اب�ي�ن
ب��االت �ص��ال وإج� � ��راء ال �ت �ح��ال �ي��ل ال �ض��روري��ة،
ملحاصرة الفيروس وعزل املرضى ومعالجة
املصابني ،وهذا أمر مهم ألنه سيمنع تفشي
الوباء أو على األقل أن ال ننتقل إلى املرحلة
الثانية والثالثة بسرعة.
> ه��ل يمكن تأكيد اإلص��اب��ة بالفيروس منذ
البداية أم أن ذلك يظهر بعد وقت محدد؟
> ه �ن��ا ت� �ك ��ون أه �م �ي��ة ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ت��ي
ن �ش �ت �غ��ل ب� �ه ��ا ،ف �ه��ي ت ��رص ��د ك �م �ي��ات ق�ل�ي�ل��ة
للفيروس لدى اإلنسان ،ولهذا العالم اختار
ال �ق �ي��ام ب �ه��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ألن �ه��ا ت��رص��د ال��وب��اء
بسرعة قبل أن يصبح امل�ص��اب ف��ي وضعية
متقدمة.
> ه ��ل امل �خ �ت �ب��ري��ن امل �ت��اح�ي�ن ك��اف �ي�ين ل�ل�ق�ي��ام
ب��ال�ت�ح�ل�ي�لات ال�ل�ازم ��ة ل �ك��ل ال� �ح ��االت امل�ح�ت�م�ل��ة من
مختلف جهات اململكة؟
> املختبرات الحالية في املرحلة األولى
كافية للغاية ،فهنا في مختبر املركز الوطني
لألنفلونزا والفيروسات التنفسية له خبرة
ك �ب �ي��رة ف ��ي ه� ��ذا امل� �ج ��ال ،ألن� ��ه واك � ��ب جميع
األوب �ئ��ة ال �ت��ي م ��رت خ�ل�ال  20ع ��ام امل��اض�ي��ة،
س ��واء س � ��ارس ،H1N1 ،م�ي��رس�ك��وف ،واآلن
كوفيد ،وفقط في مرحلة  H1N1خالل عامي
 2008و 2009املعهد الوطني قام بإجراء أزيد
م��ن  10آالف تحليل م�خ�ب��ري ،فنحن نتوفر
على أطقم متدربة ومستعدة للعمل وواكبوا
خ�ب��رات م��ن األوب �ئ��ة ال�ت��ي م��رت ،وباملناسبة
فهذا املختبر إب��ان ف�ي��روس ميرسكوف كان
م ��ن أوائ � ��ل امل �خ �ت �ب��رات ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت

سودوكو صعب

> م��ا ه��و مجموع التحليالت ال�ت��ي قمتم بها
على مستوى هذا املختبر؟ وما هو عدد التحليالت
اإليجابية؟
> ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى امل� �خ� �ت� �ب ��ر امل ��رج� �ع ��ي
ل�لأن�ف�ل��ون��زا وال �ف �ي��روس��ات التنفسية لدينا
إل��ى ح��دود االث�ن�ين  16م��ارس ( 2020ت��اري��خ
إجراء الحوار)  17حالة مؤكدة من أصل 550
تحليل مخبري أجراه مختبر املعهد الوطني
ل �ل �ص �ح��ة ب ��ال ��رب ��اط وال � � ��ذي ش �م��ل ال� �ح ��االت
املحتمل إصابتها ،وأيضا الطلبة العائدين
م��ن ال�ص�ين واألش �خ��اص ال ��ذي س �ه��روا على
العملية.
> في النهاية ،ما هي رسالتك للمغاربة؟
> ي� �ج ��ب أن ي �ت �م �ت ��ع ال� �ج� �م� �ي ��ع ب � ��روح
امل��واط�ن��ة وأن نقوم بتنزيل وتطبيق جميع
اإلج��راءات التي تسنها السلطات املختصة،
ونساعد بعضنا البعض ،وأفضل شيء في
ه ��ذه امل��رح �ل��ة ه��و أن ن�ن�ص��ح ب�ع�ض�ن��ا ج�ي��دا
وأن نتفادى األخبار الشائعة وأن ال نسرب
ال ��رس ��ائ ��ل ال �ت ��ي ت ��زي ��د م ��ن ال �ه �ل��ع وت�ص�ع��ب
اح � �ت� ��واء ال� ��وض� ��ع ،وع� �ل ��ى ال �ج �م �ي��ع م ��راع ��اة
الوضعية التي تمر منها البالد والعالم وأن
يتعامل بسلوك مواطن.
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> ما هي الخطوات التي تمر منها العينة قبل
الحصول على النتيجة؟
> ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل �ل��أش� � �خ � ��اص امل� �ش� �ت� �ب ��ه
إص��اب�ت�ه��م ،ه �ن��اك ف��ري��ق خ ��اص م��ن األط �ب��اء
ي� ��أخ� ��ذ ال� �ع� �ي� �ن ��ات وي �ض �ع �ه ��ا ف� ��ي ص� �ن ��دوق
لحفظها لكي ال تتعرض للتلف ويتم بعد ذلك
إرسالها ملختبرين ،املعهد الوطني للصحة
بالرباط أو معهد باستور بالدارالبيضاء،
وذل ��ك ع�ل��ى ح�س��ب ال�ج�ه��ة ال�ت��ي ق��دم��ت منها
العينة ،بالنسبة للمعهد ال��وط�ن��ي للصحة
تأتي العينات من شمال املغرب ومن الشرق،
وعملية االستقبال تتم على م��دار  24ساعة
وطيلة أيام األسبوع ،يعني في أي وقت كان..
أيضا بالنسبة للعينة التي نستقبلها،
ت� �ك ��ون م ��رف ��وق ��ة ب ��اس� �ت� �م ��ارة ت �ت �ض �م��ن اس��م
ال�ح��ال��ة املحتملة واملستشفى ال�ق��ادم��ة منه،
وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ال � �ض� ��روري� ��ة ل �ل �م �خ �ت �ب��ر وه��ي
ال�ت��ي ت�س��اع��دن��ا فيما ب�ع��د إلع�ل�ام السلطات
بنتيجة ال�ح��ال��ة وامل�ع�ل��وم��ات املتعلقة بها،
ف � � ��أول م� ��ا ن� �ق ��وم ب� ��ه ف� ��ي امل �خ �ت �ب��ر ه� ��و ف�ت��ح
الصندوق وإخراج العينة وتؤكد مطابقتها
مع املعلومات ال��واردة ،وذلك لتكون النتائج
مضبوطة بالنسبة لجميع ال �ح��االت ،وف��ي
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة ن �ق��وم ب��رق �م �ن��ة امل�ع�ط�ي��ات
وامل�ع�ل��وم��ات املتعلقة ب�ك��ل ع�ي�ن��ة وذل ��ك عبر
ن �ظ��ام ع �ب��ر رق �م��ي م ��وض ��وع ل �ه��ذا ال �غ��رض،
فيما يتم إدخال العينة إلى املختبر من أجل
التحليل.
ت��أخ��ذ م��رح �ل��ة ال�ت�ح�ل�ي��ل ح ��وال ��ي  4إل��ى
 5س ��اع ��ات ،وب �ع ��د ظ �ه ��ور ن �ت��ائ �ج �ه��ا ن �ع��ود
للمعطيات واملعلومات ملطابقتها مجددا مع
املحصل عليها إيجابية أو سلبية،
النتائج
ُ
وب� �ن ��اء ع �ل �ي��ه ن �ع �ل��م م��دي ��ري ��ة ع �ل��م األوب� �ئ ��ة،
وع �م��وم��ا ن �ق��وم ب ��إع�ل�ام امل��دي��ري��ة ب��ال�ن�ت��ائ��ج
مرتني ف��ي ال�ي��وم أو ث�لاث م��رات ،وذل��ك وفقا
لعدد العينات التي نقوم بتحليلها ،وطبعا
نشدد ف��ي م��راع��اة املعطيات لتكون مطابقة
بني ما لدينا وم��ا ل��دى مديرية علم األوبئة،
وبالفعل ه��م م��ن يتكلفون ب��إع�لام السلطات
والرأي العام.

ت��م توجيهها ع�ب��ر ال�ه��ات��ف ،منها ح ��االت ال
تعاني من األع��راض ،وهنا ال بد من التأكيد
على ضرورة النظام والوعي وسيتم التغلب
على جميع هذه اإلشكاالت.

مستعدة ،أي يملك التجهيزات والكواشف،
ووس��ائ��ل أخ��ذ ال�ع�ي�ن��ات ،وح�ي�ن ع��اد الطلبة
امل �غ��ارب��ة م��ن ال�ص�ين ت�ك�ل��ف امل�خ�ت�ب��ر ب��إج��راء
جميع التحليالت والتي كانت كلها سلبية
بعد الحجر الصحي ملدة  20يوما.
ه ��ذا امل�خ�ت�ب��ر ق ��درات ��ه م ��ا ت� ��زال م�ت��وف��رة
وق��ادر على إنجاز تحاليل أكبر من املرحلة
الحالية ،ولحد الساعة يمكن العمل بمختبر
املعهد الوطني للصحة ومعهد باستور ،لكن
في حالة املرور إلى املرحلة الثانية وفي حالة
ارت�ف��اع الضغط بشكل كبير ،هناك إمكانية
إلضافة مختبرات أخرى في بعض املناطق.
ح��ال �ي��ا ال ي �م �ك��ن أن ت� �ك ��ون امل �خ �ت �ب��رات
متعددة ،ألنه يجب حصر هذه العينات التي
ن�ت��وص��ل ب�ه��ا ،ف��ال�ف�ي��روس إذا ك��ان إيجابيا
ي �ج��ب م �ح��اص��رت��ه ل �ك��ي ال ي �ن �ت �ش��ر ،وط�ب�ع��ا
سيتم بعد ذلك تحديد املختبرات األساسية
التي ستساعدنا في العملية في حالة املرور
إلى املرحلة الثانية.
همنا ال بد من اإلش��ارة إل��ى أن املصالح
وض�ع��ت مخططا بعيد امل ��دى ،أي ال يتعلق
باملرحلة الحالية فقط ،وإنما بجميع املراحل،
ف �ك��ل م��رح �ل��ة ل �ه��ا إم �ك��ان �ي �ت �ه��ا ،وك �م��ا ذك ��رت
فحاليا نحن في املرحلة األولى واإلمكانيات
امل��رص��ودة ك��اف�ي��ة ،ب�ع��د ذل��ك ه �ن��اك إج ��راءات
م��وض��وع��ة ل �ه ��ذا ال � �غ� ��رض ،وب��ال �ح��دي��ث ع��ن
املختبرات فنحن اليوم نتحدث عن مختبرين
تابعني لوزارة الصحة ،هناك أيضا مختبرات
ال �ص �ح��ة ال�ع�س�ك��ري��ة امل �ج �ه��زي��ن وم�س�ت�ع��دي��ن
للعمل في هذا الصدد إن تطلب األمر.
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