
 أحداث   إيبيساوث

 22اإلصدار   رقم   
 نشرة   شبكة   إيبيساوث   اإللكترونية 2013سبتمبر   

آمشروع   تابع   لالتحاد   Episouth بدأت   شبكة   ايبيساوث   
حيث   . األوروبي   وآافحت   لتطوير   أعمالها   في   الشرق   األوسط

إيطاليا   وإسبانيا   وفرنسا   واليونان   (دول      5بدأت   بمشارآة   
،   وانضم   إليها   أخيًرا   جميع   دول   البحر   المتوسط   )وبلغاريا

دولة   من   جنوب   أوروبا   ودول   البلقان   والشرق      27لتضم   (
 . وشرآاء   من   مؤسسات   متعاونة) األوسط   وشمال   إفريقيا

إال  2010في يونيو   EpiSouthتم اختتام مشروع ايبيساوث
عبر مشروع ُممول  2013-2010أن أنشطة الشبكة مستمرة في 

 "EpiSouth Plus".من االتحاد األوروبي يطلق عليه اسم 

 والمؤسسات   المشارآة   

 مخطط   المشروع   

 الموضوع   الرئيسي شبكة   إيبيساوث

انعقدت   لجنة   االستشارات   الفنية   لدى   منظمة   الصحة   العالمية   
(WHO)       بشأن   الرقابة   المعتمدة   على   األحداث   في   ليون

 . 2013مارس      21-19بفرنسا   في   الفترة   
  

في   العديد   من   الدول،   ال   يظل   هناك   افتقار   في   مفهوم   الرقابة   
على   األحداث   وهيكلتها   بصورة   غير   آاملة   ويتم   إجراؤها   في   

وقد   آان   الهدف   من   اللجنة   االستشارية   . غياب   القواعد   التنفيذية
هو   إطالق   عملية   تطوير   الوثائق   اإلرشادية   حول   الرقابة   

 :المعتمدة   على   األحداث،   وال   سيما
تعريف   المصطلحات   المستخدمة   بالنسبة   للرقابة   في   إطار    -

 IHR(2005)اللوائح   الصحية   الدولية   
 إبراز   الوظائف   المختلفة   التي   تتناولها   الرقابة   على   األحداث -
اقتراح   اإلجراءات   المطلوبة   للتعرف   على   هذه   الوظائف    -

 والتعهد   بها
 

 اقرأ   التقرير

 أنشطة   إيبيساوث

على   فيروس   غرب      WP4التدريب   المختبري   الثاني   لفريق   
النيل   والسالمة   البيولوجية   المنعقد   في   مدريد   بأسبانيا،   في   

 .2013يونيو      28-24الفتر   

 جدول   األعمال   والتقرير

الثانية      WP5المواد   التدريبية   الصادرة   عن   ورشة   عمل   
بشأن   الصحة   العامة   فيما   يتعلق   باالستعداد   واالستجابة   

   8-4مدريد،   أسبانيا،   (وجلسة   التدريب   على   تقييم   المخاطر   
 ). 2013مارس   

 المواد   التدريبية   
 

بشأن   التحقيق      WP5المواد   التدريبية   الصادرة   عن   تدريب   
حول   األمراض   المتفشية   والتحليل   الحيٍّزي   لبيانات   الرقابة   

مايو      24-20أبريل   و      12-8في   بلجراد،   صربيا،   في   أيام   
2013. 

 المواد   التدريبية   

 .لقد   تلقيت   النشرة   اإللكترونية   الصادرة   عن   شبكة   إيبيساوث
 .هنا   لتلقي   اإلصدارات   التالية   مباشرًة   االشتراكإذا   آنت   قد   تلقيتها   عن   طريق   صديق   أو   زميل،   فيرجى   

 

 زيارة   موقعنا
 إلغاء   التسجيل
 االتصال   بنا

 

. الوطنية   الشريكة   ، بالتعاون مع المؤسساتالمعونة   األوروبيةوالتابعة لالتحاد األوروبي،  الوآالة   األوروبية   للصحة   والمستهلكين/المديرية   العامة   للصحة   وشؤون   المستهلكينتشارك   في   تمويل   مشروع   إيبيساوث   بالس   
مجلس   ويتلقى   المشورة   من   ِقبل    المعهد   الوطني   اإليطالي   للصحةينفذ   المشروع   تحت   قيادة      .المرآز   األوروبي   للوقاية   من   األمراض   ومكافحتهاو وزارة   الصحة   اإليطاليةآذلك   ينبغي   اإلقرار   بالدعم   المالي   المقدم   من   

 .ميينعاليتألف من خبراء المفوضية األوروبية، والمرآز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرهم من الخبراء ال استشاري
 

،   وال   يمكن   بأي   حال   من   األحوال   أن   ُتعد   تعبيًرا   عن   آراء   معهد   الصحة   العمومية   للجبل   األسودو المعهد   الدولي   اإليطالي   للصحةُتعد   محتويات   هذه   النشرة   مسؤولية   فريق   نشر   إيبيساوث   وحده،   والذي   يشارك   في   قيادته   
 .االتحاد   األوروبي

 

فريق   تنسيق   إيبيساوث   (،   وسيلفيا   دآليتش،   وماريا   غراتزيا   دنتي،   وفالفيا   ريكاردو   )فريق   نشر   إيبيساوث   بالس(ماسيمو   فابياني،   ودراغان   لوسيفيك،   وسيناد   بيجيك،   وفاليريا   ألفونسي،   وألما   سيسيك    :مجلس   التحرير
  ).بالس

 وثائق   إيبيساوث

إبراز   األهمية   اإلضافية   للتحذير   المبكر   واالستخبارات   الوبائية   
 1er Forum"في   الشبكة   في   المؤتمر   الدولي   الفرنسي   

International Veille Sanitaire et Réponse 
en Territoires Insulaires"   ،بالرينيون   في   فرنسا   ،

 .2013يونيو      13-11في   الفترة   
 

 جدول   األعمال   والعرض   التقديمي   

إجراء   زيارات   موقعية   في   إيطاليا   ومالطا   واألردن   في   سياق   
تحليل   الموقف   القومي   للوائح   الصحية   الدولية   من   قبل   فريق   

 .WP7اإلدارة   والتوجيه   
 

 اقرأ   المزيد   

يتوفر   الدليل   الحديث   للمختبرات   المشارآة   في   شبكة   
 عبر   اإلنترنت   (MRLN) المختبرات   اإلقليمية   المتوسطية

 اقرأ   المزيد
 

تتوفر   مدونة   موضوعية   حول   انتشار   فيروس   غرب   النيل   في   
   2011و   2010مواسم   (دول   اإليبيساوث   والمناطق   المجاورة   

 .عبر   اإلنترنت) 2012و   

 اقرأ   المزيد

 : في   هذا   اإلصدار
عرض   تقديمي   ألنشطة   الشبكة   في   المؤتمر   الفرنسي   وزيارات   موقعية   إلى   إيطاليا   ومالطا   واألردن   في   سياق   : أحداث   اإليبيساوث

 .WP7تحليل   الموقف   القومي   للوائح   الصحية   الدولية   من   قبل   فريق   اإلدارة   والتوجيه   

دليل   حديث   يحتوي   على   شبكة   المختبرات   اإلقليمية   المتوسطية: ثائق   اإليبيساوث(MRLN)       ومدونة   موضوعية   حول   فيروس
 .غرب   النيل

تدريب: أنشطة   اإليبيساوثWP4       2013أسبانيا،   يونيو   (المختبري   الثاني   على   فيروس   غرب   النيل   والسالمة   البيولوجية (
 .على   التوالي   2013والدورات   التدريبية   المنعقدة   في   أسبانيا   وصربيا   في   مارس   وإبريل      WP5والمواد   التدريبية   من   ورشة   عمل   

الوضع   الحالي   لشبكة   اإليبيساوث: شبكة   اإليبيساوث. 

تقرير   صادر   عن   اللجنة   االستشارية   الفنية   لدى   منظمة   الصحة   العالمية: الموضوع   الرئيسي(WHO)       بشأن   الرقابة   المعتمدة
 .(EBS)على   األحداث   
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