
 أحداث إيبيساوث

 23اإلصدار رقم 

 نشرة شبكة إيبيساوث اإللكترونية 2013ديسمبر 

بدأت اإليبيساوث كمشروع تابع لالتحاد األوروبي، وظلت شبكة 

. اإليبيساوث تكافح من أجل تطوير رسالتها في المنطقة المتوسطية

(إيطاليا وأسبانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا)دول  5وقد بدأت بانضمام 

، وفي النهاية لحق بركابها جميع دول منطقة البحر األبيض المتوسط 

( دولة من جنوب أوروبا والبلقان والشرق األوسط وشمال إفريقيا 72)

وقد ُأغلق . فضاًل عن شركاء من مختلف المؤسسات المتعاونة

، غير أن أنشطة الشبكة 2013مشروع اإليبيساوث في يونيو 

من خالل مشروع  2013وحتى  2010الزالت متواصلة منذ عام 

 ". إيبيساوث بالس"ُمَمول من قبل االتحاد األوروبي تحت اسم 

 الدول والمؤسسات المشاركة 

 نظرة عامة على المشروع 

 الموضوع الرئيسي شبكة إيبيساوث

 تتوفر اآلن أربعة تقارير جديدة من اإليبيساوث بالس 

IHR-مستوى تطبيق اللوائح الصحية الدولية :110211التقرير -

   في منطقة اإليبيساوث  2005

تقييم استعداد الصحة العامة والقدرة األساسية  :210210التقرير -

 لالستجابة

 تقييم متطلبات المختبرات :  310218لتقرير ا-

التدريب الثاني على فيروس النيل والسالمة                : 310218التقرير   -

الحيوية في ورشة عمل مختبرية لإلعداد للتدريب على برنامج                           

الخاص بنظام تشغيل        EpiSالمحاكاة واالستخدام المتصل ألداة              

اإليبيساوث فضاًل عن التدريب على برنامج المحاكاة                                                

“Nautilus”                    الصادر على اإليبيساوث الذي انعقد في سبتمبر

 وأكتوبر 

 ورشة العمل التحضيرية للتدريب 

 Nautilus””على برنامج المحاكاة 

 

 أنشطة إيبيساوث

هو فيروس ناشئ مسبب للمرض  (WNV)فيروس غرب النيل 

ونظًرا . تمتد صفاته البيئية والوبائية عبر العديد من األسطح البينية

ألن الخصائص الوبائية ودورة انتقال فيروس غرب النيل تتسم 

بالتعقيد، فإن تقييم انتقال فيروس غرب النيل إلى اإلنسان لم يكن 

وكنتيجة لذلك، قام المركز األوروبي للوقاية . دائًما باألمر اليسير

بتطوير أداة تقييم المخاطر  (ECDC)من األمراض ومكافحتها 

بغرض توفير إرشادات عملية  (WNV)ضد فيروس غرب النيل 

 .في إطار دعم عملية تقييم المخاطر

تعريف المناطق المتأثرة : تتناول األداة بصفة خاصة مسألتين

جغرافًيا والمناطق التي تتعرض لمخاطر انتقال فيروس غرب النيل 

(WNV)  وإصدار تنبيه عند احتمالية إصابة اإلنسان بفيروس

باستخدام الدالئل والمؤشرات الصادرة عن  (WNV)غرب النيل 

 .أنظمة الرقابة المختلفة

تعريف المناطق المتأثرة : تتناول األداة بصفة خاصة مسألتين

جغرافًيا والمناطق التي تتعرض لمخاطر انتقال فيروس غرب النيل 

(WNV)  وإصدار تنبيه عند احتمالية إصابة اإلنسان بفيروس

باستخدام الدالئل والمؤشرات الصادرة عن  (WNV)غرب النيل 

 .أنظمة الرقابة المختلفة

 
 اقرأ التقرير الفني

 

 .لقد تلقيت النشرة اإللكترونية الصادرة عن شبكة إيبيساوث

 .هنا لتلقي اإلصدارات التالية مباشرًة االشتراكإذا كنت قد تلقيتها عن طريق صديق أو زميل، فيرجى 
 

 زيارة موقعنا

 إلغاء التسجيل

 االتصال بنا
 

،  المعونة األوروبيةوالتابعة لالتحاد األوروبي،  الوكالة األوروبية للصحة والمستهلكين/المديرية العامة للصحة وشؤون المستهلكينتشارك في تمويل مشروع إيبيساوث بالس 

ويتلقى  المعهد الوطني اإليطالي للصحةينفذ المشروع تحت قيادة  .المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتهاو وزارة الصحة اإليطاليةكذلك ينبغي اإلقرار بالدعم المالي المقدم من . الوطنية الشريكة بالتعاون مع المؤسسات

 .ميينعاليتألف من خبراء المفوضية األوروبية، والمركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرهم من الخبراء ال مجلس استشاريالمشورة من ِقبل 
 

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

 .األوروبي
 

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

 وثائق إيبيساوث

-72انعقاد مؤتمر اإليبيساوث بالس األخير في روما بإيطاليا في يومي 

 2013نوفمبر  72

 
 اقرأ المزيد 

 
تقديم شبكة اإليبيساوث في ملتقي مراكز االتصال الدولية التابعة للمركز 

للكشف عن  (ECDC)األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها 

   7222نوفمبر  4التهديدات في ستوكهولم بالسويد في يوم 

  
 جدول األعمال والعرض التقديمي 

 
التابعة لشبكة المختبرات اإلقليمية  WP4ُطرحت أنشطة تدريب  

أكتوبر  25في لندن بإنجلترا في  ISNTD Bitesالمتوسطية بمؤتمر 

2013 

 
 جدول األعمال والعرض التقديمي 

مدونات موضوعية بشأن تأثير فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق 

على االستعداد الوبائي في إطار رحلة الحج  (MERS)األوسط التنفسية 

وظهور فيروس شلل األطفال البري مرة أخرى في 2013في عام 

 منطقة المتوسط 

 

مدونة موضوعية بشأن فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق 

 )MERS (األوسط التنفسية 

 مدونة موضوعية بشأن شلل األطفال البري 

 

 التقرير الفني نصف السنوي الرابع متاح عبر اإلنترنت

 اقرأ المزيد 

 : في هذا اإلصدار

 .انعقاد المؤتمر األخير لإليبيساوث بالس وطرح أنشطة الشبكة في مختلف المؤتمرات واللقاءات: أحداث إيبيساوث 

في إطار رحلة  (MERS)مدونات موضوعية بشأن فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية : وثائق اإليبيساوث

 .وظهور شلل األطفال البري والتقرير الفني النصف سنوي الرابع2013الحج لعام 

  "Nautilus"أربعة تقارير جديدة من اإليبيساوث بالس واألنشطة المتعلقة بالتدريب على برنامج على المحاكاة : أنشطة إيبيساوث

 .الوضع الحالي لشبكة اإليبيساوث: شبكة اإليبيساوث

 أداة تقييم المخاطر الناجمة عن فيروس غرب النيل، والتي طورها المركز األوروبي للوقاية من األمراض: الموضوع الرئيسي

 (ECDC)مكافحتها  
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