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اإليبيساوث شبكة

(1121-1112)مشروع اإليبيساوث 

، وافقت بعض الدول التي تتشارك في النظام البيئي، ومن ثم لديها بعض المشكالت الصحية العامة (4114)بمناسبة عام المتوسط 

بشأن القضايا ، والذي كان الغرض منه هو إنشاء إطار عمل للتعاون "اإليبيساوث"المشتركة فيما بينها، على تطوير مشروع 

المتعلقة بالوبائيات بهدف تحسين مستوى الرقابة على األمراض السارية واالتصاالت والتدريب في منطقة المتوسط وجنوب شرق 

 .أوروبا

بدعم مالي من المديرية العامة للصحة وشؤون المستهلكين التابعة لالتحاد  4114في أكتوبر عام " اإليبيساوث"وقد انطلق مشروع 

 .4141وبي ووزارة الصحة اإليطالية، وانتهت أعماله في يونيو األور

من خارج  44من االتحاد األوروبي و 4)دولة  44في شبكة اإليبيساوث إلى  4141وقد وصل عدد الدول األعضاء في يونيو 

الجهود التعاونية فيما بين ومن ثم، فإنه يعتبر من أعظم (. االتحاد األوروبي فضالً عن أخرى مرشحة لزيادة نطاق الدول المشاركة

 .الدول في منطقة المتوسط

(1122-1121)مشروع اإليبيساوث بالس 

أبريل  44، ومن المتوقع أن تستمر حتى 4141أكتوبر عام  44وقد اُعتمدت مرحلة جديدة من أنشطة شبكة اإليبيساوث انطلقت في 

 .  4144عام 

إلى المساهمة في " اإليبيساوث بالس"يهدف مشروع . بكة إلى منهج أوسع نطاقًاوتنطوي المرحلة الجديدة عن تحول في أنشطة الش

مكافحة التهديدات الواقعة على الصحة العامة وغيرها من مخاطر األمن البيولوجي في منطقة المتوسط وجنوب شرق أوروبا بناًء 

االستخبارات "يق األول لإليبيساوث في مجاالت على معرفة الثغرات واالحتياجات اإلقليمية التي تم الوقوف عليها خالل التطب

" و األمراض الحيوانية المصدر الناشئة عبر الحدود" األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والمهاجرين"و" الوبائية

 ". الميداني/التدريب في مجال علم األوبئة التطبيقي"و

األهداف والتنظيم

زيادة األمن الصحي في منطقة المتوسط وجنوب غرب أوروبا من خالل دعم وتعزيز  إلى" اإليبيساوث بالس"يهدف مشروع 

االستعداد لمواجهة التهديدات الصحية ومخاطر األمن البيولوجي المشتركة على الصعيدين القومي واإلقليمي في دول شبكة 

مة على الثقة في المنطقة بمثابة أحد األهداف ويعتبر دعم العالقات القائ. اإليبيساوث في إطار تنفيذ اللوائح الصحية العالمية

 .واألدوات الهامة في نطاق تنفيذ المشروع

للتأكد من االستجابة إلى هذا التحدي بصورة ناجحة، يستلزم األمر وجود إطار عمل قوي للتعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول 

الة من أجل هذا الغرض، ُعينَّت مراكز تنسيق اال. المشاركة 44 تصاالت في جميع الدول المشاركة وطُلب منها المشاركة الفعَّ

 . والتعاون في أنشطة المشروع

ويلتزم قادة حزم . ، تشترك في قيادتها دول تابعة لالتحاد األوروبي ودول أخرى(WP" )حزم عمل"ينقسم المشروع إلى سبع 

بينما تتولى لجنة التوجيه المؤلفة من جميع قادة حزم العمل  بالتعاون التام مع فريق توجيه حزمة العمل النظير،( WP)العمل 

في النهاية، يعمل المجلس . والجمعية العمومية للمشروع المؤلفة من جميع المشاركين مسؤولية اتخاذ القرارات االستراتيجية العامة

ر الدعم لمراجعة الوثائق والتوصيات ذات االستشاري المؤلف من ممثلين عن كافة المعاهد المشاركة والخبراء المستقلين على توفي

  .الصلة

األنشطة 
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، وحزمة العمل WP2، وحزمة العمل الثانية للنشر WP1أي حزمة العمل األولى للتنسيق )فضالً عن حزم العمل الشاملة الثالث 

 :، تنقسم أنشطة المشروع إلى أربع حزم عمل(WP3الثالثة للتقييم 

حزمة )من أجل تيسير الكشف عن التهديدات العامة التي تواجه الدول المشاركة  اإلقليمية المتوسطيةتأسيس شبكة المختبرات ( 4

 (.WP4العمل الرابعة 

(.WP5حزمة العمل الخامسة )فيما بين الدول المشاركة  تعزيز اإلجراءات المشتركة في خطط االستعداد العام وإدارة المخاطر( 4

، مما يسمح بتبادل اإلنذارات واالستخبارات الوبائية عبر الحدود( EWS)مبكر في إقليم المتوسط تحسين أنظمة التحذير ال( 4

ومعلومات االستخبارات الوبائية فيما بين دول اإليبيساوث، فضالً عن تطوير قابلية تبادل المعلومات مع منصات تشغيل التحذير 

، على النحو الذي تنص عليه (EWRS" )تحذير المبكر واالستجابةمنصة تشغيل ال"األوروبية األخرى، والسيما ( EW)المبكر 

 (.WP6حزمة العمل السادسة )التشريعات الحالية لالتحاد األوروبي 

عبر وضع وثيقة استراتيجية تتضمن المبادئ التوجيهية التي تقوم على تقييمات  (IHR)تيسير تطبيق اللوائح الصحية العالمية ( 1

حزمة )التشريعات القومية أن تتفاعل مع متطلبات اللوائح الصحية العالمية /التي يمكن من خاللها للخطط محددة لتوضيح الكيفية

 (.WP7العمل السابعة 
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مقدمة .1

التابعة لمشروع اإليبيساوث بالس إلى تأسيس شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية ) WP4(تھدف حزمة العمل الرابعة 
 .من أجل تيسير الكشف عن التھديدات العامة التي تواجه الدول المشاركة

تقييم االحتياجات من أجل تحديد أكثر ) WP4(وفي إطار األنشطة التي تقوم بھا، أجرى فريق عمل حزمة العمل الرابعة 
ت مالئمة لدعوتھا للمشاركة في المجموعة األساسية لدى شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية، ثم تقييم قدرات المختبرا

 .المناسبة) WP4(المختبرات المشاركة إلعداد أنشطة حزمة العمل الرابعة 

اون وبناء القدرات خالل يبين ھذا التقرير مواطن القوة واالحتياجات الحالية للمختبرات في اإلقليم بغرض دعم سبل التع
 .شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية

المواد والوسائل .2

في سبيل تقييم احتياجات المختبرات المشاركة في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية التابعة لإليبيساوث بالس، جرى 
 .تقييم قدرات المختبرات واحتياجاتھاواجتماع لرؤساء المختبرات ل) 2و 1انظر الملحقين (إعداد استبيان من جزئين 

استبيان تقييم قدرات المختبرات .2.1

يرجى االطالع على (على االستبيانات والتقارير الحالية  - الجزءان األول والثاني  -يعتمد استبيان تقييم قدرات المختبرات 
. قدرات المختبرات في إقليم اإليبيساوثوقد ساعدت ھذه الوثائق على اختيار أكثر األسئلة صلة ومالءمة لتقييم ).1الشكل 

على استخالص جميع المعلومات من ھذه الوثائق لكي تكّون أقصر استبيان ممكن ) WP4(ثم عملت حزمة العمل الرابعة 
وقبل نشر االستبيان، جرى مشاركته . يحتوي على كافة المعلومات الالزمة ألنشطة شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية

.ممن شاركوا في تحسين االستبيان) WP4(مع خبراء حزمة العمل الرابعة  ومناقشته

وقد كان الجزء األول موجه فعلًيا إلى عدد غير . تقسيم االستبيان على جزئين) WP4(وقد قرر فريق حزمة العمل الرابعة 
وقد كان . ت الدول المختلفةمحدد من المختبرات، وفًقا لمراكز تنسيق االتصاالت القومية التابعة لإليبيساوث ومنظما

والھدف من . الغرض منه أن يكون أول وسيلة تواصل مع األعضاء المستقبليين لشبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية
الجزء األول ھو تكوين رؤية عامة حول المختبرات التي سوف تشارك في المجموعة األساسية مع التيقن من تمتعھا بالحد 

ينبغي أن تكون ھذه المتطلبات بمثابة حجر . لدى ھذه المختبرات) WP4(نشطة حزمة العمل الرابعة األدنى من متطلبات أ
داخل ) فيروس غرب النيل وحمى الّدنك(األساس الالزم من أجل دعم األحداث الممكنة لتفشي أمراض ذات األولوية 

 .البالد، ومن ثم على نطاق الشبكة

ت المجموعة األساسية التي جرى تحديدھا خالل االجتماع مع خبراء حزمة العمل أما الجزء الثاني فإنه يستھدف مختبرا
نظًرا ألنھا سوف تكون في طليعة المختبرات بالنسبة ألنشطة ) ، باريس2012يناير  9-8المنعقد خالل ) (WP4(الرابعة 
 .ت اإلقليمية المتوسطيةمختبًرا ضمن المجموعة األساسية لشبكة المختبرا 24وحتى الوقت الحالي، يوجد . الشبكة

وفي سبيل تقييم قدرات المختبرات، ومن ثم الوقوف على احتياجاتھا من أجل إعداد الدورات التدريبية ووثيقة التوصيات 
 .على نحٍو خاص، جرت االستعانة بإجابات المجموعة األساسية على كال الجزئين لالستبيان
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 االستبيانات والتقارير المستخدمة من أجل إعداد االستبيان المطلوب لتقييم قدرات المختبرات  ):1(الشكل 

1أداة منظمة الصحة العالمية لتقييم المختبرات -
2منظمة الصحة العالمية . تقييم المختبرات -
). IDSR(األمراض واالستجابة المتكاملة دليل شبكة المختبرات القومية للصحة العامة لتدعيم الرقابة على  -

3]8تركيز خاص على الملحق [ 2008. منظمة الصحة العالمية
نك -  Red Suramericanaاالستبيان الموّجه إلى ھيئة . استبيان المختبرات المرجعية القومية لتشخيص حمى الدَّ

para la prevención y control del dengue . حزمة العمل الرابعة والذي جرى مشاركته مع خبير
)WP4 (من المركز الوطني لألحياء الدقيقة التابع لمعھد كارلوس الثالث للصحة.

CDC .(4(مركز مكافحة األمراض واتقائھا . استبيان التقييم الموقعي لقدرات المختبرات اإلكلينيكية -
5.ات الصحيةھيئة غانا للخدم. الئحة التدقيق للمراقبة واإلشراف على الرقابة على األمراض -
النظام األوروبي للمختبرات المرجعية لمسببات المرض البشرية ). األحياء الدقيقة(استبيان الميكروبيولوجي  -

)EURLOP .(6
 2010في يونيو ) ECDC(التقرير الفني الصادر عن المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھا  -

7"لمرجعية لألمراض الساريةالوظائف األساسية لمختبرات الميكروبيولوجي ا"

 2005. منظمة الصحة العالمية. اللوائح الصحية العالمية -
الئحة التدقيق والمؤشرات الخاصة بمراقبة التقدم في تنمية القدرات األساسية المنصوص عليھا في اللوائح  -

8 2012. اللوائح الصحية العالمية. الصحية العالمية في الدول األعضاء
) WHO(منظمة الصحة العالمية ). EQAS(لمعايير جودة المختبرات وأطر تقييم الجودة الخارجية استبان عام  -

والوكالة ) FAO(والفاو أو منظمة األغذية والزراعة ) OIE(بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية 
IAEA .(9(الدولية للطاقة الذرية 

المبادئ التوجيھية للرقابة والوقاية : واني في الواليات المتحدةذو المصدر الحي/ فيروس غرب النيل الوبائي  -
200310. مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتھا. والمكافحة

 6/2008التقرير . تقرير اإليبيساوث حول تقييم االحتياجات التدريبية في الدول المشاركة في مشروع اإليبيساوث -
ة لإليبيساوث بالس حول تقييم القدرات األساسية لالستعداد التابع) WP5(استبيان حزمة العمل الخامسة  -

 2012واالستجابة لمواجھة التھديدات على الصحة العامة 

تمت مشاركته من طرف منظمة . (2012أبريل . منظمة الصحة العالمية. WHO/HSE/GCR/LYO/2012.2أداة تقييم المختبرات   1
 http://www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/en/index.html: متاح عبر). الصحة العالمية قبل النشر

2  www.cdc.gov/dls/ila/documents/WHOLaboratoryAssessment.pdf

3www.afro.who.int/en/downloads/doc_download/3470-guide-for-national-public-health-laboratory-
e%20assessment.pdfwww.cdc.gov/dls/ila/documents/HIV%20Lab%20sit4  networking.html 

5http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gha 
 naqhp.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FQHP%2FIDSR_Lab_Checklist.pdf&ei=o4IzUN6EI4qFhQfw0YGgCg&usg=A

hiVjEm3UZ_1q33cA&cad=rja-FQjCNFjaCsLm94gQ 

 )WP1(تمت مشاركته من طرف حزمة العمل األولى 6

7 http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=538 

8 who.int/ihr/checklist/enhttp://www./ 

9 http://www.who.int/ihr/lyon/eqassurvey/en/index.html 

10 vbid/westnile/lab_guidance.htmhttp://www.cdc.gov/ncidod/d 
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المختبرات ئرؤساء اجتماع .2.2

االجتماع األول مع رؤساء المختبرات في مركز رفيق ) WP4(، نظمت حزمة العمل الرابعة 2012مارس  9و 8في 
 ).3انظر الملحق (صيدام التابع للوكالة الوطنية للصحة العامة في أنقرة، تركيا 

رؤساء المختبرات المشاركون رؤية عامة حول مواطن القوة لديھم واحتياجاتھم فيما يتعلق بتشخيص حمى وقد طرح 
بينما اعتذر ثالثة . الّدنك وفيروس غرب النيل، ھذا فضالً عن توقعاتھم بشأن أنشطة شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية

ثم ُطرحت ھذه . رى مشاركتھا خالل االجتماعرؤساء عن حضور االجتماع، ولكنھم أرسلوا عروض تقديمية ج
 .تحليالً في ھذا الخصوص) 2-3(سوف يعرض القسم . الموضوعات الثالثة للمناقشة خالل الطاولة المستديرة

النتائج .3

تتضح نتائج تحليل االستبيان وملخص بشأن المناقشات التي دارت خالل . 2013اُستلم االستبيان األخير في فبراير 
 ).2-3(و) 1-3(مع رؤساء المختبرات في القسمين  االجتماع

مع ضرورة االنتباه إلى أھمية تفسير النتائج التالية بعناية نظًرا ألنھا تعتمد على منصب المستجيب الذي أجاب على 
رات وقد لفت انتباھنا، والسيما بالنسبة للجزء األول، حصول بعض المختب. االستبيانات أو األشخاص الحاضرين لالجتماع

، وأخرى )، والميكروبيولجي)الفيروسات(الفيرولوجي (على نقطة الرؤية المتعلقة بالمختبرات، وغيرھا المتعلقة باألقسام 
 ).أي المختبر المركزي للصحة العامة(المتعلقة بالمؤسسة الكاملة 

الجزء األول والجزء الثاني - استبيان تقييم قدرات المختبرات .3.1

الذي طرح على  -الجزء األول والجزء الثاني  -على النتائج الرئيسية لتحليل استبيان تقييم قدرات المختبرات يلقي ھذا القسم الضوء 
من دول % 89بنسبة حضور (المختبرات األربع والعشرين األعضاء في المجموعة األساسية لشبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية 

 ).اإليبيساوث

ة خاصة إمكانية التيقن من تلبية األعضاء المرشحين للحد األدنى من المتطلبات الالزمة وتتيح نتائج الجزء األول بصور
لالنضمام إلى شبكة المختبرات المدعمة لألحداث الممكنة لتفشي األمراض ذات األولوية المذكورة في حزمة العمل الرابعة 

)WP4) (ط لمختبرات المجموعة األساسيةأما الجزء الثاني فھو موجه فق). فيروس غرب النيل وحمى الّدنك. 

 النتائج العامة

اثنتين وتسعين بالمائة من المختبرات ھي مختبرات قومية، وھناك مختبران ُيصنف ضمن مختبرات المستوى األوسط 
جميع المختبرات المشاركة في المجموعة األساسية ھي مختبرات مرجعية قومية ). أحدھما بمستشفى، واآلخر بجامعة(
)NRL (،  من ھذه المختبرات فقط مختبرات مرجعية مختصة بأمراض فيروس غرب النيل وحمى الّدنك % 67لكن) أو

كذلك ھناك مختبرين يعتبران مختبران مرجعيان دولييان فيما يتعلق بأمراض فيروس غرب ) مسببات المرض المقترنة بھا
).اليونان وأسبانيا(النيل وحمى الّدنك 

فقط من الدول المستجيبة بتوفر شبكة للمختبرات القومية في % 25كات العامة للمختبرات، أفادت أما بالنسبة ألنشطة الشب
مختبًرا  11يشارك : تشترك تسعة وسبعين بالمائة من المختبرات في شبكات دولية. بالدھا، وأنھا جميًعا تمثل جزًءا منھا

الشبكة األوروبية لتشخيصات األمراض الفيروسية ( "ENIVD"من شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية في شبكة إينفد 
 ).الوافدة
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والبيولوجيا %) 71(السيرولوجي /، والمناعة%)88بنسبة (وبالنسبة لألنشطة األساسية للمختبرات فھي الفيرولوجي 
ساسي لھا، يوجد مختبران لم ومن المختبرات الثالث التي لم تذكر الفيرولوجي باعتبارھا النشاط األ%). 58(الجزيئية 

 )الجزء األول من االستبيان" (األنشطة األساسية) "1(يجيبا على األسئلة المتعلقة بالجدول 
") الجرثوميات"فضالً عن األبحاث والبكتريولوجيا (السيرولوجي ھي النشاط األساسي له /والمختبر اآلخر أفاد بأن المناعة

يعني ذلك أن جميع المختبرات المختارة وثيقة الصلة بشبكة المختبرات . عامةوھو عبارة عن مختبر مركزي للصحة ال
 .اإلقليمية المتوسطية

 القدرة التشخيصية

السيرولوجي

والذي يأتي في  IgG/IgMللكشف عن  ELISA" إليزا"تتمتع جميع المختبرات بالقدرة على إجراء االختبار السيرولوجي 
ومن ثم، يعني ذلك أن جميع . استخداًما في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطيةطليعة التشخيصات الھامة وأكثرھا 

فقط من المختبرات أعلنت عن إجراء االختبار % 83غير أن ). ELISA(المختبرات يوجد لديھا معدات اإلليزا 
يرولوجي للكشف عن إجراء االختبار الس% 75بالنسبة لفيروس غرب النيل، فيما أعلنت  IgMالسيرولوجي للكشف عن 

ھو مؤشر على اإلصابة بالعدوى مؤخًرا، مما يعني أن ھناك المزيد  IgMواالختبار السيرولوجي للكشف عن . IgGعن 
وبالنسبة لحمى الدنك، أعلنت . IgGمن المختبرات التي تجري ھذا التحليل بالمقارنة باالختبار السيرولوجي للكشف عن 

عن إجراء االختبار % 50، فيما أعلنت IgMار السيرولوجي للكشف عن فقط من المختبرات إجراء االختب% 54
 .IgGالسيرولوجي للكشف عن 

)التفاعل المتسلسل للبوليمرات( PCRاختبار عن طريق ) الجينوم(المجين الكشف عن 

) التفاعل المتسلسل للبوليمرات باالستنساخ العكسي( RT-PCRيوجد لدى ثالثة وثمانين مختبًرا القدرة على إجراء تحليل 
تجري اختبار %) 50(غير نصف المختبرات ). تفاعل تسلسل للبوليمرات بالزمن الحقيقي( real-time PCRوتحليل 

PCR )للكشف عن فيروس غرب النيل، بينما ھو تقنية توكيدية الغرض منھا ھو التأكيد ) التفاعل المتسلسل للبوليمرات
نك % 30يجري ھذا التحليل فقط . إصابة العينة بالفيروسعلى  بالفعل ) 1يرجى االطالع على الجدول (بالنسبة لحمى الدَّ

نظًرا الستخدام نفس ) التفاعل المتسلسل للبوليمرات( PCRيوجد لدى أغلبية المختبرات المعدات الالزمة إلجراء تحليل 
 .خرى مثل اإلنفلونزاھذه المعدات والتقنيات من أجل تشخيص فيروسات أ

التشخيصية األخرىالقدرات 

، غير أنه غالًبا )عزل الفيروس(يعد المعيار الذھبي للتأكيد على إصابة الحالة بفيروس غرب النيل ھو العزل الفيرولوجي 
لنيل ما ال يتم استخدامه من قبل المختبرات المشتركة في شبكة المعامل المتوسطية اإلقليمية لتشخيص فيروس غرب ا

الكتشاف % 21على إجراء ھذا التحليل الكتشاف فيروس غرب النيل و%) 25(فقط يعمل ربع المختبرات : وحمى الّدنك
ويتسم ھذا التحليل بصعوبة إعداده نظًرا ألنه يتطلب مستلزمات المستوى الثالث للسالمة البيولوجية، . فيروس حمى الّدنك

باإلضافة إلى ذلك، ھذه الفيروسات ال تستمر طويالً في عينات . على النتائجكما أنه يستمر لما يزيد عن أسبوع للحصول 
أو القدرة على إجراء عزل الفيروس، غير /وبوجه عام، فإن نصف المختبرات لديھا الخبرة و. الدعم ومن الصعب أن تنمو

 .أن بعضھا يجري ھذا التحليل من أجل تشخيص اإلنفلونزا

فيمكن إجراؤه عن طريق تحليلين آخرين مخصصين لفيروس غرب النيل وفيروس حمى  إما بالنسبة للتشخيص التوكيدي،
واختبار التالصق الدموي ) Seroneutralisation(اختبار التعادل المصلي : الّدنك على وجه التحديد

)Haemagglutination.( 

ة الخاصة بالفيروس إلى الكشف عن األجسام المضاد) Seroneutralisation(يھدف تحليل التعادل المصلي  -
مختبرات فقط من  9يوجد لدى ). أربوفيروس(دون حدوث التفاعلية المتصالبة للفيروسات المنقولة بالمفصليات 

 .القدرة على إجراء ھذا االختبار%) 38(المختبرات المشاركة في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية 
بالفيروسات، غير أنه ال يوفر تدبيًرا للقدرة على اإلصابة  اختبار تثبيط التالصق الدموي ھو اختبار خاص جًدا -

 %).21(مختبرات  5ويتوفر ھذا االختبار فقط لدى . بالعدوى، على العكس من اختبار التعادل



8 

 األول الجزءان ‐ المختبرات قدرات تقييم استبيان .الّدنك وحمى النيل غرب بفيروس المتعلقة التشخيصية القدرات تحليل ):1( الجدول

 )24=  العدد( والثاني

النسبة العدد*المصدر
ة

الع

ج 
)التفاعل المتسلسل للبوليمرات( PCRاختبار 

24لتشخيص) التفاعل المتسللسل للبوليمرات( PCRإجراء اختبار 

1250,00فيروس غرب النيل

729,17حمى الّدنك

520,83السل

ج 
)2(

اإلنفلونزا
المعدات

مئوية 70‐ حرارة بدرجة الفريزر

12

24

50,00

100,00

24

2395,83جھاز طرد مركزي، للتبريد

2291,67 األساسي PCRاختبار  -) Thermocycler(جھاز الدورات الحرارية 

2291,67 الحقيقي بالزمن PCR اختبار ‐) Thermocycler( الحرارية الدورات جھاز

1979,17 جھاز الترحيل الكھربي الھالمي الستبيان األحماض النووية والببتيدات

ج
)2(

2083,33)العكسي باالستنساخ للبوليمرات المتسلسل التفاعل( RT‐PCR باختبار المتلعقة القدرة

ج
)2(

 بالزمن للبوليمرات المتسلسل التفاعل( Real‐Time PCR باختبار المتلعقة القدرة
)الحقيقي

2083,33

ج 
)(

 السيرولوجي

24للكشف عن IgMاختبار االختبار السيرولوجي 

2083,33فيروس غرب النيل

ج 
)1(

 حمى الّدنك

للكشف عن IgGإجراء االختبار السيرولوجي 
فيروس غرب النيل

13

18

54,17

75,00

24

1250,00 الّدنك حمى

ج
)2(

ELISA(24100,0024(معدات اإلليزا 

ج
)2(

IgG24100,0024للكشف عن  ELISAاختبار 

ج 

)2

 (- 

) ELISA(قدرة اختبار اإلليزا 
بالعزل  IgMللكشف عن 

الفيروسي بغرض استبيان
ف

24

6

100,00

25,00

24

520,83حمى الّدنك

729,17 اإلنفلونزا

ج
)2(

1250,0024)القدرة أو/و الخبرة( الفيروسي العزل

ج
)2(

Haemmaglutination(520,8324(اختبار تثبيط التالصق الدموي 

ج
)2(

937,5024اختبار التعادل

االستبيان من)" 2( ج" الثاني الجزء أو)" 1( ج" األول الجزء عن صادرة النتائج كانت ما إذا" المصدر" العمود يوضح :مالحظة*
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 السالمة البيولوجية والجودة

البيولوجيةالسالمة 

 ).4(يرجى االطالع على الملحق  للتعرف على تفاصيل النتائج،

الخاصة بالسالمة باإلضافة إلى المبادئ التوجيھية %) 83(يتوفر لدى أغلبية المختبرات برنامج السالمة البيولوجية المالئم 
لكن ھناك بعض المبادئ التوجيھية مثل طوارئ الحريق أو الوقاية ضد العوامل %). 88(البيولوجية في المختبرات 

 ).فقط% 63وإنما تتوفر لدى (المعدية الخاصة ال توجد لدى جميع المختبرات 

من المختبرات التدريب % 71نما تحدد من المختبرات التدريب األساسي في السالمة البيولوجية، بي% 71توفر أقل من 
 ).بعيدة المدى - قريبة (في السالمة البيولوجية باعتباره أولوية 

، )2الجدول يرجى االطالع على (يتوفر لدى جميع المختبرات مستلزمات المستوى الثاني للسالمة البيولوجية على األقل 
مع الوضع في االعتبار مستلزمات المختبر الخاصة به،  باستثناء مختبر واحد والذي نفترض أنه أجاب على االستبيان
 .وليست المستلزمات التي تتوفر لديه إمكانية استخدامھا في الھيئة

= العدد ( .الحد األقصى لمستلزمات مستوى السالمة البيولوجية في مختبرات شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية ):2(الجدول 
24( 

النسبة العددمة البيولوجيةالحد األقصى لمستوى السال

BSC3 + BSL3 729,17

BSL3416,67

BSC3 14,17

BSL3 + BSC2 + BSL228,33ممارسات 

BSC2 + BSL2 729,17

BSC2 28,33

14,17 ال يوجد

حيث يوجد لدى . للسالمة البيولوجيةمع اإلشارة إلى أن إدارة المخلفات جاءت في طليعة الموضوعات المطروحة بالنسبة 
وتتوفر وسائل تخلص من النفايات مستقلة لكٍل من المخلفات المعدية . جميع المختبرات اإلجراءات المالئمة لھذا الشأن

 .والمخلفات غير المعدية

الجودة

.التي تلبي المعايير الدولية%) 46(مختبًرا فقط شھادات الجودة  11يتوفر لدى 

، %)88(أغلبية المختبرات في تقييم الجودة الخارجي ويوجد لديھا فريق عمل متدرب على ضمان الجودة  بينما شاركت
% 79تقييم الجودة الداخلي لكل تحليل، وقد ذكرت % 75أنظمة ضمان الجودة، في حين تجري % 83حيث يتوفر لدى 

 .لمختبراتھم )على المدى القريب أو البعيد(تقييم الجودة باعتباره متطلب ذي أولوية 

من المختبرات، لكن ال يوجد دليل للجودة واإلجراءات إال % 92تتوفر اإلجراءات المتعلقة بالتحليل واختبار العينات لدى 
 .فقط% 67لدى 

 ).5(يرجى االطالع على الملحق  للتعرف على تفاصيل النتائج،

 إدارة البيانات

بيانات مع ھيئة صحية عامة أو مؤسسة خدمات الوبائيات، في حين تشارك ثالثة وستين بالمائة من المختبرات قاعدة 
 .خادم قاعدة البيانات لحفظ النتائج% 75تستخدم 
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والنوع %) 96(االسم : كذلك فإن أغلبيتھا تسجل. تعمل جميع المختبرات على تسجيل تاريخ ووقت العينة على األقل
التفاصيل اإلكلينيكية /فقط من المختبرات درجة الحرارة% 58بينما تسجل . ريضللم%) 88(المنشأ / والعنوان %) 92(

 .للمريض، والتي تعتبر معلومات ضرورية لتفسير النتائج المختبرية على ضوئھا مع تقديم التشخيص المختبري المناسب

لعثور على السجل السابق فقط ھي التي تتمكن من ا% 75غير أنه حتى إذا كانت جميعھا تسجل تاريخ العينة، إال أن 
فقط من العثور على النتائج المرتبطة بنتيجة مختبرية معينة، في حين يمكن % 53باستخدام ھذه اإلدخال، بينما تتمكن 

العثور على النتائج مرة أخرى بسھولة من خالل إدخال رقم التعريف أو رقم العينة، أو من خالل اسم % 96لنسبة 
 %.83المريض وموقعه بنسبة 

فيما يتعلق باستخدام البيانات المجمعة، ھناك ثغرة كبيرة بين المختبرات المشاركة في شبكة المختبرات اإلقليمية 
حيث إن نصف المختبرات فقط ھي التي تتمتع بالقدرة على االستفادة من البيانات التي جمعتھا بعد إجراء . المتوسطية
عينات أو نتائج معينة بحسب بعض المعايير التي قد تساعد في الفحوصات حيث يتعذر فعلًيا سھولة العثور على ال. التحليل

 )6الملحق يرجى االطالع على (). الوبائية(واالستقصاءات 

 رؤية رؤساء المختبرات

تتمثل االحتياجات الخمس الرئيسية للمختبرات في 
):3الجدول يرجى االطالع على (

التمويل -

القدرة التشخيصية -

التشخيصاتالتدريب على  -

"الجديدة"ظھور مسببات المرض  -

تنسيق الوسائل -

يرجى (قد تكمن الخدمات الخمسة الرئيسية المقترحة في 
 ):4الجدول االطالع على 

 التحديد والتصنيف -

 التدريب -

 استشارة الخبراء -

و تقنيات التحديد عام -

 التصنيف

.إمكانية الوصول إلى المعدات المخصصة -
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4022224 لتمويل
3619524 لقدرة التشخيصية

3619524لتدريب على التشخيصات
3622224"الجديدة"ظھور مسببات المرض

3420424تنسيق الوسائل

)24=  العدد( الثاني الجزء ‐  المختبرات قدرات تقييم استبيان المختبرات رؤية بحسب الالزمة االحتياجات ):3( الجدول

العدد :عدد اإلجابات *نطاق األولوية 

األولوية طويلة "و" األولوية العاجلة"
 "المدى

أو " عدم توفر األولوية"
 "مفقودة"

احتياجات المختبرات

3419524 تنسيق الوسائل
3419524 ضمان الجودة

3119524)بما في ذلك التعاون عبر الحدود(أواصر التعاون 
3017724 التدريب في السالمة البيولوجية

2517724 نظم المعلومات البيولوجية
2515924 فريق العمل

2417724 البحث
2315924 البنية األساسية للمختبرات

22141024 التخطيط للطوارئ
1422224أخرى

 :أخرى 1

BSL3 على خاص تدريب

BSL3و BSL2 مستلزمات صيانة أجل من البيولوجية الطبية الھندسة على التدريب

 والتدريب الكاشفة المواد احتياج

:يجري حساب نطاق األولوية عن طريق المعادلة التالية: مالحظة *

1× " المدى طويلة األولوية" اإلجابات عدد+  2× " العاجلة األولوية" اإلجابات عدد=  األولوية نطاق
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3721 لتحديد والتصنيف
3519 لتدريب

3421 ستشارة الخبراء
3320لتقنيات العامة للتحديد والتصنيف

3220إمكانية الوصول إلى المعدات المخصصة

)24= العدد (الجزء الثاني  - الخدمات المتوقعة من طرف المختبرات فيما يتعلق بأنشطة شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية استبيان تقييم قدرات المختبرات ): 4(الجدول 

العدد :عدد اإلجابات *نظاق االھتمام

أو " غير معلوم"أو " غير ھام" ’ھام‘و’ شديد األھمية‘
 "مفقود"

3018624 دعم قضايات السالمة البيولوجية/ المساعدة 
2921324 نظم المعلومات البيولوجية

2920424 التشخيص الثانوي
2919524 التقنيات المتقدمة للتحديد والتصنيف

2719524 الدعم في التوافق مع اللوائح الصحية العالمية
2617724 الدعم في ضمان الجودة/ المساعدة 

2115924المعدات المخصصة/ إمكانية الوصول إلى التقنيات 

مقترحات أخرى من رؤساء المختبرات
BSL3الدعم في إدارة  ‐ 
 ؟)اختبار التعادل(زراعة الفيروسات  ‐ 
 التطرق إلى األمراض الوافدة جراء الھجرة غير الشرعية والحيلولة دون إمكانية تفشي األمراض ‐ 
مراض المعديةتبادل التقنيات والمعلومات والوسائل المعيارية عبر الموقع اإللكتروني على الويب، ودعم قضايا ضمان الجودة فيما يتعلق باأل ‐ 
 توفير إمكانية إجراء التقييم للمختبرات األخرى ‐ 

:يجري حساب نطاق االھتمام عن طريق المعادلة التالية: مالحظة *

1× " ھام" اإلجابات عدد+  2× " األھمية شديد" اإلجابات عدد=  االھتمام نطاق
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أعلى خمس خدمات يتوقعھا رؤساء ) WP4(ة العمل الرابعة فيما يتعلق برؤية رؤساء المختبرات، قد تطرح حزم
غير أنه فيما يتعلق بقضية التمويل، لن تتمكن حزمة . المختبرات، واإلجابات المتعلقة بشكل كبير بأعلى خمس احتياجات

يق القومية من تقديم المساعدة، ولكنھا قد تلعب دور الوسيط المنسق عن طريق إعالم مراكز التنس) WP4(العمل الرابعة 
وبالنسبة لظھور . التابعة لإليبيساوث والشركاء عن أھمية دور الدعم المالي في تحسين مستوى االستعداد لدى المختبرات

على تيسير سبل االتصاالت فيما ) WP4(الجديدة، سوف تحاول كذلك حزمة العمل الرابعة ) باثوجين(مسببات المرض 
حيث . أو ھيئة الصحة العامة/إليبيساوث التي توجد في نطاق الخدمات الوبائية وبين مراكز تنسيق االتصاالت التابعة ل

يوجد لدى مراكز تنسيق االتصاالت ھذه بعض المعلومات التي قد تكون المختبرات في حاجة إليھا من أجل إعداد وتدريب 
 )4و 3الجدولين يرجى االطالع على . (فريق العمل لديھا

المختبراتمع رؤساء االجتماع  .3.2

لقد كان الھدف من االجتماع ھو إعالم المشاركين بالشبكة ومناقشة االحتياجات ومواطن القوة لدى المختبرات ومعايير 
 ".حمى الّدنك والسالمة البيولوجية في المختبرات"اختيار المتدربين لحضور الدورة التدريبية األولى حول 

%).62حيث بلغت نسبة المشاركة ( 1مختبر جرى دعوتھم رئيس 21دولة من ضمن  13وقد حضر ممثلون عن 

وقد ألقى االجتماع مع رؤساء المختبرات الضوء على مدى التباين بين الدول، والسيما في مجال تطور مختلف األنظمة 
.المتعلقة بالقدرات) أنظمة المعلومات واإلبالغ والتنظيم على الصعيدين القومي والدولي(

اعتماد المختبر، والخبرة في تشخيص فيروس غرب : المشاركة بعض نقاط القوة لدى المختبراتوأبرزت المختبرات 
التعاون ودعم أو (حمى الّدنك، واستخدام اإلجراءات والمبادئ التوجيھية المتعارف عليھا دولًيا، والخبرات الدولية /النيل

 .لجنة أو القسم الحالي للسالمة البيولوجية وما إلى ذلك، وتطوير التقنيات الحالية، وال)إرسال العينات إلى الدول األخرى

وأبرزت صعوبات جديدة ) الجزء األول(أكدت المناقشة التي دارت مع المشاركين على االحتياجات كشف االستبيان عنھا 
انات جراء صعوبة جمع البي: لم يكن من الممكن طرحھا في االستبيان) تأكدت بشكل أكبر في الجزء الثاني من االستبيان(

السالمة (التشريعات الداخلية، وعقبات التواصل مع اإلدارة أو المسؤولين في المناصب العليا، وعدم تطبيق القانون 
.، وعدم توفر معلومات للعثور على مورد جيد)البيولوجية

الدول غير التابعة  العديد من المرات، وأبرز رؤساء المختبرات من BSL3كما ذكرت مسألة االفتقار إلى إدارة وصيانة 
 .لالتحاد األوروبي صعوبة التوصل إلى شركات الصيانة التي تعمل في بالدھم

تحسين السالمة البيولوجية، والوسائل المستخدمة : وقد اقترح المشاركون أمور عدة مطلوب تطويرھا بغرض بناء القدرات
، واالستعداد لمواجھة أزمات األمراض المتفشية )اتبما في ذلك إدارة البيان(في التشخيص ونظم المعلومات البيولوجية 

 .وإدارتھا

المناقشة .4

.عقب تحليل االستبيان وإجراء المناقشات مع رؤساء المختبرات، برزت بعض مواطن القوة واالحتياجات لدى المختبرات

.شاركت لبنان وليبيا وقبرص الحًقا 1
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في النھاية، ثبت أن جميع أعضاء شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية لديھم كافة القدرات والخبرات، بينما يتوفر لدى 
وتشتمل شبكة المختبرات اإلقليمية . أغلبھا المعدات المناسبة لتوفير إمكانية تشخيص فيروس غرب النيل وحمى الّدنك

ثم سوف تتمكن من تقديم الدعم لألعضاء اآلخرين ممن ھم بحاجة إلى  المتوسطية على مختبرات ذات مستوى عال، ومن
 .التشخيص التوكيدي

غير أن البعض يواجه صعوبات في التمويل من أجل شراء المواد الكاشفة أو المعدات التشخيصية الالزمة إلجراء 
ى المورد المناسب أو الجھة التابعة بينما المختبرات التي يوجد لديھا الوسائل الكافية للتمويل ال تتوصل إل. التشخيص

ومن خالل السؤال المتعلق بالتمويل، يتبين أن المختبرات بحاجة إلى . لشراء مستلزمات إجراء التشخيص بسھولة
 .معلومات بشأن القضايا السابق ذكرھا

وجيھية المالئمة بشأن السالمة حتى إذا أثبتت اإلجابات على االستبيان أنه يبدو أن المختبرات لديھا اإلجراءات والمبادئ الت
 .البيولوجية وعملية الجودة داخل المختبرات، فقد أبرز رؤساء المختبرات عدم تطبيقھا بصفة منتظمة على نحٍو دائم

. كذلك توجد فجوة بين نصفي المختبرات المشاركة في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية فيما يتعلق بإدارة البيانات
في حالة اندالع أزمات . دعم ھذا األمر من منظور االستعداد لمواجھة التھديدات على الصحة العامة ھناك حاجة إلى

األمراض المتفشية في إقليم اإليبيساوث، ينبغي أن تتمكن المختبرات المشاركة في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسيطة 
 .ص وتقديم الدعم للفحص واالستقصاء الوبائيمن توفير العينات والبيانات لخاصة للتأكيد على صحة التشخي

)WP4(التوصيات المبدئية واإلجراءات التالية لحزمة العمل الرابعة  .5

تبين نتائج االستبيان عدم التوافق بين قدرات مختلف أعضاء شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية، مما يعزز ضرورة 
ومن ثم، سوف . لمتبادل ومشاركة الخبرات والمعلومات وما إلى ذلكإنشاء شبكة تعمل على تيسير االتصاالت والدعم ا

 .على تقديم الدعم لبناء القدرات فضالً عن أنشطة الشبكة) WP4(تعمل حزمة العمل الرابعة 

القدرات بناء

وجية في تبرز المعلومات التي نجح االستبيان في جمعھا المبادئ التوجيھية للممارسات وأفضل إجراءات السالمة البيول
غير أن الحصول على المزيد من المعلومات بشأن محتوى ھذه المبادئ التوجيھية وتطبيقھا قد يساعد على . المختبرات

ومن ثم، سوف تعمل حزمة العمل الرابعة . الوقوف على االحتياجات المتعلقة بالسالمة البيولوجية على نحٍو أفضل
)WP4 (الخبراء للتقييم عبر اإلنترنت للتأكيد على أھمية تقويم ممارسات  جاھدة على محاولة االستفادة من زيارات

السالمة البيولوجية وطلب توصيات خاصة من الخبراء وعرض بعض األدوات لمساعدة المختبرات على تطبيق 
د يطرح فق. عالوًة على ذلك، سوف تكون ھذه الزيارات للموقع بمثابة فرصة سانحة لبناء القدرات على الموقع. اإلجراءات

الخبراء فعلًيا بعض النصائح العملية وفًقا للقدرات الحقيقية لدى المختبرات إضافة إلى تنظيم بعض الدورات التدريبية 
 .المصممة النعقادھا عبر الموقع بما يتوافق مع احتياجات المختبرات وتوقعاتھا

على ) WP4(تعمل حزمة العمل الرابعة  سوف. يجدر اإلشارة باختالف مستوى القدرات التشخيصية من دولة إلى أخرى
تيسير مشاركة الخبرات وطرح العديد من الوسائل التي يمكن االستعانة بھا عن طريق مختبرات المتدربين خالل الدورات 

وسوف تقدم الدورة التدريبية الوسائل الخاصة المستخدمة من قبل المختبر التنظيمي فضالً عن طرح مواطن . التدريبية
وجه القصور لدى بعض المعدات التشخيصية المتاحة والمستخدمة بصورة كبيرة في شبكة المختبرات اإلقليمية القوة وأ

المتوسطية، وذلك حتى يكون التدريب ذو صلة وثيقة ويساعد على تحسين القدرة التشخيصية لدى أغلب المختبرات التي 
 .بحاجة إلى ذلك بصورة عاجلة
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واجھة أزمات األمراض المتفشية، سوف يساعد استخدام قاعدة البيانات على االرتقاء بمستوى إدارة البيانات للتمكن من م
ومن ثم، سوف تحاول حزمة العمل الرابعة . في المختبر والعثور على النتائج السابقة على نحٍو أكثر كفاءة وفعالية

)WP4 ( وفي برنامج العمل الخاص بزيارة الخبراء من أجل المختبرات تقديم نماذج إدارة البيانات في الدورة التدريبية
 .التي سوف تكون بحاجة إليھا أو تطلبھا

الشبكة أنشطة

على تعزيز استخدام المنتدى الخاص على منطقة عمل شبكة المختبرات ) WP4(سوف تعمل حزمة العمل الرابعة 
فضالً عن ذلك، . االتصاالت وتبادل الخبرات فيما بين المختبراتاإلقليمية المتوسطية التابعة لإليبيساوث بغرض تديعم 

سوف ُيقترح توفير عنوان بريد إلكتروني عام ألعضاء شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية الستخدامه عند الحاجة إلى 
 .إجابة سريعة بشأن مسألة عاجلة

من المختبرات التي تتمتع بأعلى المستويات في التشخيص أن يتم تضمينھا ) WP4(سوف تطلب حزمة العمل الرابعة 
ينبغي أن يتوفر لدى . التي قد توفر التشخيص التوكيدي" مختبرات الدعم"أو " المختبرات المرجعية الفائقة"ضمن الئحة 

بالزمن  PCRتبار واخ RT-PCRوالقدرة على إجراء التشخيص باستخدام اختبار  BSL3ھذه المختبرات مستلزمات 
أو اختبار التالصق الدموي ) Seroneutralisation(الحقيقي فضالً عن اختبار التعادل المصلي 

)Haemagglutination (والعزل الفيروسي. 

كذلك ينبغي مناقشة . وسوف ُتطرح خالل االجتماع سبل مشاركة المعلومات والوسائل والبروتوكوالت فيما بين المختبرات
 .التصاالت بين المختبرات ومراكز تنسيق االتصاالت القومية أو غيرھا من الھيئات القومية األخرىسبل تيسير ا

ولقد عمل االجتماع مع رؤساء المختبرات على تدعيم المقترحات بشأن أعمال الشبكة والتدريب، وأكد على ضرورة وجود 
ويعتبر ھذا الحدث بمثابة نجاح كبير جراء الجمع . راتشبكة في إقليم المتوسط لدعم استعداد ھيئات الصحة العامة والمختب

وفي سبيل اإلبقاء على . بين رؤساء المختبرات المشاركة وإبراز القضايا الجديدة والمسارات المستحدثة المطلوب تطويرھا
، يوصى التواصل ودعمه ومواصلة بناء الثقة وتضافر الجھود بين جميع أعضاء شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية

عن إمكانية تنظيم اجتماعات مشتركة مع ) WP4(بانعقاد اجتماعات نصف سنوية، وسوف تكشف حزمة العمل الرابعة 
 .الشبكات األخرى حتى تتوفر شبكة دائمة من التواصل بين جميع األطراف

الخاتمة .6

ذات األولوية، سوف تنظر حزمة العمل في سبيل مواجھة الفجوة الموجودة بين قدرات المختبرات فيما يتعلق بھذه القضايا 
 .بعين االعتبار إلى مختلف القدرات عن طريق الجمع بين جميع األعضاء وإنشاء شبكة تدعيمية) WP4(الرابعة 

على االستجابة جزئًيا إلى توقعات المختبرات في إطار ما يسمح به ) WP4(سوف تعمل أنشطة حزمة العمل الرابعة 
كل خطوة نحو األمام تأتي معھا بالجديد من القضايا التي لم تكن بارزة على الساحة عند بداية غير أن . الوقت والتمويل

وشبكة ) WP4(وتساعد تنمية شبكة المختبرات فضالً عن بناء الثقة بين األعضاء وحزمة العمل الرابعة . المشروع
عن اإلعراب عن االحتياجات والمتطلبات اإليبيساوث بأكملھا على تعزيز سبل طرح المزيد من الرؤى المبتكرة فضالً 

 .المستحدثة

وليس من شك أنه من الضروري اإلبقاء على شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية وشبكة اإليبيساوث في سبيل مواصلة 
 . تلبية احتياجات المختبرات وبشكل أوسع نطاًقا الدول في مختلف أرجاء إقليم المتوسط والبلقان
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Annex 1: Questionnaire to assess laboratory capacity – Part 1  
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Annex 2: Questionnaire to assess laboratory capacity – Part 2  
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Annex 3: Agenda of the Meeting with the Heads of laboratory. 08 & 09 March 2012, Refik Saydam 

National Public Health Agency, Ankara (Turkey)  
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Annex 4: Analysis of the biosafety state‐of‐the‐art within the MRLN core group. (N=24) 

NB. The column “Source” specifies if the results is from the Questionnaire part 1 (Q1) or 2 (Q2) 

Source n % N

BIOSAFETY FRAME
Q1 Biosafety program in place 20 83,33 24

Biosafety policy only 11 55,00 20

Biosafety committee only 0 0,00 20

Biosafety policy and committee 5 25,00 20

BIOSAFETY DOCUMENTS
Q1 Procedure for waste management 24 100,00 24
Q2 Specific biosafety guidelines 21 87,50 24
Q2 Procedure availlable for

Handwashing 21 87,50 24

Disinfection of contaminated materials 21 87,50 24

Storage and destroy hazard sample 20 83,33 24

Sterilisation 20 83,33 24

Laboratory cleaning 20 83,33 24

Laboratory related injury 20 83,33 24

Glassware and equipment washing 18 75,00 24

Fire emergency 15 62,50 24

Protection against specific infectious agents 15 62,50 24

BIOSAFETY PRACTICES
Q2 Checking frequency of Safety Cabinet Class II or III: at least once per year 19 79,17 24
Q2 Frequency of use of 

Lab coats (always) 24 100,00 24

Gloves (always)* 23 95,83 24
Q2 Place where lab coats and lab linens are washed:  24

External/Laundry service 15 62,50

In the lab 6 25,00

At home + external /laundry service 2 8,33

Missing 1 4,17

BIOSAFETY TRAINING
Q1 Training done in

Safety while manipulating samples 16 66,67 24

Safety while sampling 16 66,67 24

Effects of disinfectants and procedures for disinfections and  decontamination 14 58,33 24

Proper waste management  17 70,83 24
Q2 Needs of training in Biosafety (immediate or long‐term priority) 16 66,67 24

WASTE MANAGEMENT
Q1 Procedures for waste management in place 24 100,00 24
Q2 Availability of procedures for waste disposals 21 87,50 24
Q2 Waste disposals

Separate disposals for infectious and non‐infectious wastes 24 100,00 24

Covered waste disposal containers 23 95,83 24

Safe and adapted waste containers 23 95,83 24

Special sharps containers 22 91,67 24

Dedicated waste for used solvents 16 66,67 24

EQUIPMENT
Q2 Autoclave 21 87,50 24
Q2 Safety cabinet level II 22 91,67 24
Q2 Laboratory confinment level II 19 79,17 24
Q2 Safety cabinet level III 10 41,67 24
Q2 Laboratory confinment level III 13 54,17 24

* the other answer is "Sometimes"



36 

Annex 5: Analysis of the quality state within the MRLN core group. (N=24) 

NB. The column “Source” specifies if the results is from the Questionnaire part 1 (Q1) or 2 (Q2) 

Source  n  %  N

Q2  Laboratories with accreditation  11  45,83  24

   QUALITY ASSURANCE 

Q2  Unique identification lab number or system for identifying specimen  22  91,67  24

Q2  Participation to External quality assessment program  21  87,50  24

Q1  Staff trained in quality assurance  21  87,50  24

Q1  Quality assurance scheme in place  20  83,33  24

Q2  Internal quality assessment for each analysis  18  75,00  24

Q2  Needs of quality assurance (immediate or long‐term priority)  19  79,17  24

   DOCUMENTS 

Q2  Analytical procedures documented at each work station  22  91,67  24

Q2  Standard/validated methods or protocols for specimen testing  22  91,67  24

Q2  Written "how‐to‐use" summary for each equipment  18  75,00  24

Q2  Quality manual and procedures (international)  16  66,67  24

   UTILITIES 

Q2  Room for collection of specimen  22  91,67  24

Q2  Effective separation with adjacent laboratories  22  91,67  24

   EQUIPMENT 

Q2  Dedicated computer  24  100,00 24

Q2  Each piece of equipment have a unique label and identification  23  95,83  24

Q2  Available equipment capable of achieving the performance required  20  83,33  24

Q2  Data safeguard system  18  75,00  24

Q2  Equipment calibrated before use  18  75,00  24
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Annex 6: Analysis of the data management state‐of‐the‐art within the MRLN core group. (N=24) 

NB. The column “Source” specifies if the results is from the Questionnaire part 1 (Q1) or 2 (Q2) 

Source  n %  N

   DATABASE 

Q1  Share a database with epidemiological services/ PHI  15 62,50  24

Q2  Use a database server to save results  18 75,00  24

Accessible to the whole institute  8 44,44  18

   AVAILABLE DATA 

Q2  Record of  

Date of sampling  24 100,00 24

Time of sampling  24 100,00 24

Name of the patient  23 95,83  24

Sex of the patient  22 91,67  24

Age of the patient  22 91,67  24

Address/origin of the patient  21 87,50  24

Temperature/clinical details of the patient  14 58,33  24

Name of sampler  15 62,50  24

Type of sample  12 50,00  24

Q2  Able to find results by 

ID or sample number  23 95,83  24

Location or patient name  20 83,33  24

Sampling date  18 75,00  24

Results   15 62,50  24

Q2  Information that the lab can retrieve separately for analyses from  the lab database: 

Client database  22 91,67  24

Results entry by patients/location  21 87,50  24

Prescriber database  17 70,83  24

Analysis database  17 70,83  24

Results statistic production  15 62,50  24

Statistic production by specimen origin  14 58,33  24

File creation  12 50,00  24

Disease database  12 50,00  24

Order query using criteria  12 50,00  24

Technical validation  12 50,00  24

Result form edition  12 50,00  24

Statistic production by diseases  12 50,00  24

Results entry by batch  11 45,83  24

Doctor validation  11 45,83  24

Access to file history  11 45,83  24

Barcode reading  10 41,67  24




