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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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التدريب الثاني على فيروس غرب  -لشبكة اإليبيساوث بالس ) WP4(حزمة العمل الرابعة 

-24في الفترة  -، مدريد، أسبانيا )ISCIII(معھد كارلوس الثالث للصحة 

مقدمة

في معھد كارلوس الثالث للصحة  2013يونيو  28إلى  24انعقدت الدورة التدريبية الثانية لمختبرات اإليبيساوث خالل 

)ISCIII(وقد تولى مسؤولية تنظيمھا فريق حزمة العمل الرابعة . ، مدريد، أسبانيا)WP4 ( مع مختبر األربوفيروس

وفيلبي ديبواه، مستشار في مجال السالمة ) ISCIII(لثالث للصحة واألمراض الفيروسية الوافدة التابع لمعھد كارلوس ا

 .البيولوجية ومسؤول التدريب السابق في منظمة الصحة العالمية

التدريبأھداف  .1.1

تكمن أھداف ھذا التدريب في تحسين عملية التشخيص واإلحاطة بفيروس غرب النيل ومستوى السالمة البيولوجية في 

المختبرات المشاركة في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية التابعة لإليبيساوث وتعزيز سبل التواصل بين المختبرات 

لبيولوجية مكّملة للوحدات التديبية التي نوقشت في الدورة التدريبية وقد كانت الوحدات التدريبية للسالمة ا. المشاركة

 .األولى، غير أنه حضرھا متدربين جدد

 ).1(للتعرف على برنامج العمل، يرجى االطالع على الملحق 

المشاركون .1.2

األولى ترشيح  من رؤساء المختبرات ممن حضر ممثلوھم في الدورة التدريبية) WP4(لقد طلبت حزمة العمل الرابعة 

أما فيما يتعلق بالمختبرات المشاركة الجديدة، كانت المعايير ھي نفسھا المتبعة في الدورة التدريبة . نفس المتدرب إذا أمكن

أن يكون المتدرب من فريق العمل الدائم لدى المختبر، وأن يكون شخًصا على قدٍر كبير من الكفاءة وضمن فريق : األولى

أو الفرنسية، وأن يتمكن من توفير التدريب لألعضاء اآلخرين في فريق عمل /يتحدث اإلنجليزية و العمل الرئيسي، وأن

.المختبر عند عودته إلى مختبره مجدًدا

):غير تابعة لالتحاد األوروبي 13تابعة لالتحاد األوروبي، و 7(فيما يلي المختبرات العشرون المشاركة 

 ألبانيا الجزائر
البوسنك والھرسك بلغاريا

قبرص جمھورية 
 مقدونيا
 اليونان

مختبر (إيطاليا 
األردن) ملحق

كوسوفو لبنان 
ليبيا مالطا 

الجبل األسود

فلسطين 
رومانيا 
صربيا 
أسبانيا 
تونس 
تركيا

تعذر على المختبر اإليطالي العضو لدى المجموعة األساسية تقديم متدرب لحضور الدورة التدريبية، لذا تم تقديم متدرب من المختبر * 
 .للمشاركة بموافقة ھيئة تنسيق اإليبيساوث والمختبر اإليطالي العضو في المجموعة األساسية" الزارو سبالنزي"الملحق 

وترقية الخبرات الحالية للوصول إلى أعلى المستويات بشأن فيروس غرب النيل، ُدعي خبراء وفي إطار تعزيز التعاون 

. الذي نسقته المختبرات المضيفة إللقاء المحاضرات في ھذا الشأن" يورو ويست نايل"دوليين، والسيما من مشروع 

.التابعة لإليبيساوث) WP5(ُدعيت كذلك حزمة العمل الخامسة 

 ).2(بالمشاركين، يرجى االطالع على الملحق  للتعرف على قائمة
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التدريب الثاني على فيروس غرب  -لشبكة اإليبيساوث بالس ) WP4(حزمة العمل الرابعة 

-24في الفترة  -، مدريد، أسبانيا )ISCIII(معھد كارلوس الثالث للصحة 

التدريب  2

فيما يتعلق بالدورة التدريبية األولى حول حمى الّدنك والسالمة البيولوجية، نجح التديب في الجمع بين الدورات النظرية 

1.والدورات العملية فيما يتعلق بالتشخيص المختبري لفيروس غرب النيل والسالمة البيولوجية

رات النظرية والدورات العملية وكانوا يعملون وبالمثل، كان المتدربون يعملون في مجموعات من شخصين خالل الدو

على مقارنة النتائج التي يتم الوصول إليھا من مختلف أنواع األجھزة التشخيصية السيرولوجية المتاحة لتشخيص فيروس 

ھو  والھدف من تحليل ھذه المقارنة. غرب النيل من أجل التعامل مع أوجه القصور واالختالف فيما بين التقنيات المختلفة

) وفق األداء أو السعر(الوقوف على مواطن القوة والضعف لدى مختلف األجھزة التشخيصية المتاحة والتمكن من اختيار 

 .أفضلھا مالئمة للوضع الخاص

 .وينتھي التدريب بجلسة حول دراسة حالة

 الجانب النظري

فيما يتعلق بفيروس غرب النيل؛ وقد ألقى ھؤالء الخبراء  المنھج النظري العامشارك مختلف الخبراء في وضع 

محاضرات مختلفة حول الوبائيات والطب السريري واإليكولوجي والطب البيطري ومحاضرات أخرى تتعلق 

 .بالمختبرات

ت وطرح القضايا مع الخبراء الدوليين في اإلقليم في اليوم األول من التدريب بغرض مشاركة الخبرا المائدة المستديرةوُنظمت 

كيفية نجاح الدولة التي وكان الھدف من ھذه المائدة المستديرة ھو مناقشة . المعقدة بشأن ظھور فيروس غرب النيل في إقليم المتوسط

لم تظھر بھا حاالت فيروس غرب النيل من قبل في مواجھة الحالة األولى المشتبه فيھا والكيفية التي ينبغي من خاللھا أن تستعد 

وقد كان ھناك  .ولة لمواجھة األزمات القادمة المحتملة لتفشي المرض من خالل تنظيم عملية الرقابة على فيروس غرب النيلالد

تركيز على رؤية المختبرات، غير أن المناقشة اشتملت كذلك على المشاركين اآلخرين الذين ينبغي وجودھم ضمن فريق عمل 

وغير ذلك في الدول / معاھد الصحة العامة /المسؤولون/دور الحكومة (المختبر في حالة اندالع أزمة تفشي فيروس غرب النيل 

 ).البيطريين، واختصاصيي الحشرات وما إلى ذلكالمختلفة، ومقر األطباء 

 :محاور طرحھا مختلف الخبراء المشاركين 5وقد ارتكزت المناقشة حول 

 الوضع األول، مواجھة دولة غير ذات خبرة في اكتشاف فيروس غرب النيل ألول حالة محتملة

آنا بابا كونيداري، جامعة أريستوتيل  :المحاضر(حالة مشتبه فيھا لفيروس غرب النيل في الدولة؟  أولماذا يحدث عند ظھور  .1

 )بسالونيك، اليونان

تتوفر العروض التقديمية للدورة التدريبية في المنطقة الخاصة لإلبييساوث على الموقع اإللكتروني على الويب في قسم : مالحظة 1
id_area=2066&topic=Traininghttps://nwa.episouthnetwork.org/index.php?tab=3&ENWA WP4:  
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التدريب الثاني على فيروس غرب  -لشبكة اإليبيساوث بالس ) WP4(حزمة العمل الرابعة 

-24في الفترة  -، مدريد، أسبانيا )ISCIII(معھد كارلوس الثالث للصحة 

 :المحاضر(األزمات الذي ينبغي إعداده من أجل مواجھة حالة فيروس غرب النيل المشتبه فيھا؟ / ما نوع فريق التحقيقات  .2

 )، مدريد، أسبانيا)ISCIII(معھد كارلوس الثالث للصحة  ماري باز سانشيز سيكو،

ن قبل، ما ھو الحد األدنى من مجموعة األدوات التي ينبغي توفرھا لدعم عملية تشخيص في دولة لم تواجه أزمة كتلك م .3

 )جوالي كوراكلويجلو، المعھد التركي للصحة العامة، تركيا :المحاضر(فيروس غرب النيل؟ 

 .واآلن أصبح المرض مستوطن داخل البالد، ومن ثم تقرر إعداد نظام الرقابة

 )آيكوت أوزكول، جامعة أنقرة :المحاضر(ما نوعية الخبراء الذين ينبغي تواجدھم في فريق الرقابة؟  .4

ماريا  :المحاضر(؟ التحديثات التقنية؟ )المستقبلي(ما ھي األدوات الجديدة التي يتوجب توافرھا لدى المعمل المرجعي  .5

" الزارو سباالنزاني(" ) Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMIروزاريا كابوبيانتشي، معھد 

 )إيطاليا

في نھاية التدريب بغرض تلخيص المادة التعليمية المطروحة طوال  دراسات الحاالتجرى تنظيم وحدة تدريبية لبحث 

 4فأصبحت مدتھا (غير أنه أجري المزيد من التطوير على ھذه الوحدة التدريبية . األسبوع ووضعھا في اإلطار الصحيح

خالل ھذه الدورة التدريبية الثانية بناًء على طلب المتدربين في نھاية ) ساعات بدالً من ساعتين مع استخدام أداة تفاعلية

 .الدورة التدريبية األولى

الوحدة التدريبية لتقييم المخاطر البيولوجية، بما في ذلك : من جزئين لوجيةالوحدات التدريبية للسالمة البيوبينما تتألف 

حول تصميم المستلزمات ) بھا مقاطع فيديو(التدريبات على استخدام األداة المعتمدة على الكمبيوتر، ومحاضرة تفاعلية 

)BSL3 (وصيانتھا. 

الجانب العملي  .2.1

البيولوجيا الجزيئية (يفية إجراء أو تحسين عملية تشخيص فيروس غرب النيل كان الھدف من الدورة العملية ھو تعلم ك

 ).والسيرولوجي

تطويًرا على البروتوكوالت المختبرية المستخدمة في ) CISA-INIAو ISCIII(كما أجرى الشركاء األسبانيون 

 .وعلى المعدات السيرولوجية المستخدمة) التفاعل المتسلسل للبوليمرات( PCRاختبارات 

 )التفاعل المتسلسل للبوليمرات باالستنساخ العكسي بالزمن الحقيقي( Real-time RT-PCRاختبار 

الخاص بفيروس غرب النيل في العينات ذات المراحل الحادة، ولقد صار  DNAيتيح ھذا االختبار إمكانية الكشف عن 

من أكثر األدوات الجزيئية المفضلة للكشف عن ) التفاعل المتسلسل للبوليمرات بالزمن الحقيقي( RT-PCRاختبار 

يؤدي تحديد المرض من خالل ھذه التقنية إلى إمكانية . فيروس غرب النيل مبكًرا أثناء مرحلة عدوى فيروس غرب النيل

والمشرعات " الخاص"مت االستعانة بالبروتوكول وقد ت.  تمييز مختلف أنواع المجموعات المصلية أو األنماط المصلية

 .ومشاركته مع المتدربين ISCIIIالمتعدد المتبع من قبل مختبر  PCRمن أجل اختبار 
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التدريب الثاني على فيروس غرب  -لشبكة اإليبيساوث بالس ) WP4(حزمة العمل الرابعة 

-24في الفترة  -، مدريد، أسبانيا )ISCIII(معھد كارلوس الثالث للصحة 

IgMو IgGللكشف عن ) ELISA(اختبار إليزا 

طلبت حزمة .  وس غرب النيلتستخدم أغلبية المختبرات األجھزة المتاحة إلجراء االختبار السيرولوجي للكشف عن فير

من المختبرات المشاركة، قبل التدريب، معرفة األجھزة المتاحة المستخدمة في بالدھم الستخدامھا ) WP4(العمل الرابعة 

وقد استخدمت جميع المختبرات نفس الجھازين باستثناء مختبرين كانا يستخدمان جھازين يصعب الوصول إليھما . للتدريب

وكنتيجة لذلك، تقرر استخدام ھذين الجھازين وعقد المقارنة بينھما من حيث الدقة . مشاركة األخرىفي جميع الدول ال

فضالً عن مناقشة أوجه القصور ومواطن القوة لدى ھذين الجھازين باستخدام . والتخصص خالل الدورة التدريبية

وعة العينات المستخدمة المختبر وقد تفضل بتقديم مجم. مجموعة من األمصال ذات الخصائص الجيدة من المرضى

، )آنا بابا كونيداري، جامعة أريستوتيل بسالونيك، اليونان( اليوناني المشارك في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية

 .والذي ُيعرف بمختبر الدعم بالنسبة لشبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية

وجرى فحص كل مصل مرتين من . ة أزواج من المتدربينوقد جرى تحليل عينات األمصال الخمس عن طريق عشر

وُطرحت للمناقشة ). IgMو IgGحيث يستخدم كل زوج جھاًزا مختلًفا للكشف عن (خالل زوجين مختلفين من المتدربين 

ة وقد تبين أن أعلى األجھز. النتائج التي تم التوصل إليھا من مختلف المعدات والمتدربين وجرى تحليلھا بصورة جماعية

 .ثمًنا ھي كذلك أفضل األجھزة أداءً 

 التقويم .3

تقويم المتدربين .3.1

أما فيما . في سبيل تقويم فعالية التدريب، أُجري اختبار قصير حول معلومات السالمة البيولوجية والمخاطر البيولوجية

يتعلق بالدورة التدريبية األولى، حضر المتدربون نفس االختبار في اليوم األول واليوم األخير من أسبوع الدورة التدريبية 

 ).3برجاء االطالع على الملحق (

 معدل تحسن مستوى معلومات المتدربين حول السالمة البيولوجية والمخاطر البيولوجية قبل) 1(يوضح الرسم البياني 

يوضح الرسم البياني مدى التباين في مستوى المتدربين قبل التدريب وبعده، غير أنه مما الشك فيه أن . التدريب وبعده

من اإلجابات الصحيحة في االختبار األولي إلى % 66إلى  4من معدل : مستوى جميع المتدربين تحسن بصورة ملحوظة

% 100على نتيجة  17متدرًبا من  12حيث حصل (ار النھائي من اإلجابات الصحيحة في االختب% 100إلى  60معدل 

).من اإلجابات الصحيحة
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التدريب الثاني على فيروس غرب  -لشبكة اإليبيساوث بالس ) WP4(حزمة العمل الرابعة 

-24في الفترة  -، مدريد، أسبانيا )ISCIII(معھد كارلوس الثالث للصحة 

 .تحسين مستوى معلومات المتدرب حول السالمة البيولوجية والمخاطر البيولوجية قبل التدريب وبعده ):1(الرسم البياني 

التدريبتقويم  .3.2

على المتدربين من أجل تقويم الوحدات التدريبية ) 4انظر الملحق (في اليوم األخير من التدريب، ُطرح استبيان التقويم 

وتقييم توقعاتھم بشأن األنشطة المستقبلية لشبكة ) )5(حتى ) 2(يرجى االطالع على الرسوم البيانية من (المختلفة 

م خالل وقد انتھى استكمال ھذا التقيي). 1يرجى االطالع على الجدول (المختبرات اإلقليمية المتوسطية وشبكة اإليبيساوث 

 .المناقشة

من المتدربين بأن % 100وأفاد ) 4.5/5: إجمالي النقاط بالنسبة للجودة(كان جميع المتدربين راضين للغاية عن التدريب 

 .التدريب قد لبى توقعاتھم

وقد تم . فيما يتعلق بالوحدة التدريبية للتسلسل، كان ھناك طلب كبير إلتاحة المزيد الوقت للتركيز عليه خالل المناقشة

التطرق إلى ھذا الموضوع خالل ھذه الدورة التدريبية، لكن نظًرا لكبر وتشعب الموضوع وتباين مھارت المتدربين في 

لكن على األقل تسبب ذلك في زيادة الوعي حول ھذا . ھذا الشأن، كان من الصعب إرضاء طموحات المتدربين تماًما

 .التسلسل لمكافحة انتشار المرض المجال وأبرز الحاجة إلى إجراء استبيانات حول

 .رؤى المتدربين وتوقعاتھم بعد التدريب وبعد نھاية المشروع) 1(يوضح الجدول 

وأعلى ثالثة توقعات على . يتوقع المتدربون مواصلة واستدامة شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية بعد انتھاء المشروع

 ،)ل التدريببصورة كبيرة من خال(التوالي ھي تحسين القدرات 
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التدريب الثاني على فيروس غرب  -لشبكة اإليبيساوث بالس ) WP4(حزمة العمل الرابعة 

-24في الفترة  -، مدريد، أسبانيا )ISCIII(معھد كارلوس الثالث للصحة 

ُذكرت األمراض الناشئة (وتبادل ومشاركة المعلومات، وزيادة نطاق الموضوعات لتغطية مسببات األمراض األخرى 

 ).فضالً عن األمراض التنفسية

يد من التدريب فيما يتعلق بتوقعات المتدربين بشأن الدورات التدريبية الممكنة التالية، فإن المتدربين يرغبون في المز

العملي وزيادة الوقت أو إعادة تنظيم الجدول للوصول إلى برنامج عمل ينطوي على الخطوات القادمة في تشخيص 

واليزال المتدربون يطالبون باختبار التعادل ). ، واختبار التعادل المصلي، وزراعة الفيروساتIFA(فيروس غرب النيل 

قلة ) تباين الخلفية والمستوى، ثالًثا) العدد الكبير من المشاركين، ثانًيا) ألن، أوالً لكن، نظًرا . المصلي وزراعة الفيروسات

في مختبراتھم، فقد ظلت إمكانية تنظيم مثل ھذا التدريب  BSL3عدد المتدربين الذين يمكنھم التوصل إلى مستلزمات 

للتطرق إليھا في التدريب المستقبلي بشأن  IFAعلى الرغم من ذلك، قد يمكن إعادة النظر في تقنية . وآثاره محدودة للغاية

 .فيروس غرب النيل

وقد تقدم المتدربون بالمزيد من الطلبات بشأن المزيد من التدريب على استخدام التسلسالت والتحليل التسلسلي للوبائيات 

 .الجزيئية لفيروس غرب النيل

تقويم محاضرات الخبراء الخارجيين ):2(الرسم البياني 
 )ضعيف جًدا: 5 ���جيد جًدا : 1(

تقويم الوحدات التدريبية  ):3(الرسم البياني 
.للسالمة البيولوجية

 )ضعيف جًدا: 5 ���جيد جًدا : 1(

)يف جًداضع= 5جيد جًدا، =1(متوسط قيمة نتائج تقويم الدورة التدريبية ): 1(الشكل 

كان إجمالي المتدربون راضين عن الدورة التدريبية، لكن تبقى ھناك نقطة مطلوب تعديلھا، أال وھي مدة الدورات 

 )فالوقت كان قليالً جًدا لتحليل التسلسل، كذلك فوقت الجانب العملي قليل جًدا(التدريبية 

 رؤى وتوقعات المتدربين العشرين عقب التدريب ونظرة عامة على التعليقات المذكورة ):1(الجدول 

العدد  عناصر االستبيان

كيف يتسنى لك تطبيق ما تعلمته خالل األشھر الستة القادمة؟
14 تعزيز سبل التعاون -تطبيق األساليب في المختبر / تقديم 
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التدريب الثاني على فيروس غرب  -لشبكة اإليبيساوث بالس ) WP4(حزمة العمل الرابعة 

-24في الفترة  -، مدريد، أسبانيا )ISCIII(معھد كارلوس الثالث للصحة 

6اتباع األساليب الموجودة بالفعل في المختبر/ تغيير 

5 تطبيق ما تعلمته خالل التدريب

4 نقل المعلومات إلى الزمالء في المختبر/ مشاركة 

ھل لديك أية فكرة حول كيفية تحسين مثل ھذه الدورة التدريبية؟
5 المزيد من التدريب العملي

5إعادة تنظيم الجدول/ زيادة الفترة الزمنية للتدريب 

3 إعادة توزيع الوقت

3 تقنيات أخرى جديدة

2المزيد من التدريب على التسلسل

2االستفادة من خبرات المتدربين

ولشبكة اإليبيساوث بأكملھا؟ ماذا تتوقع بصدد االستمرارية المحتملة لشبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية

9 تحسين المختبرات

8 تبادل المعلومات ومشاركتھا

6التطرق إلى مسببات األمراض األخرى

5 استمرارية الشبكة

3 تنظيم ضمان الجودة الخارجي

2 تحديد مختبرات الدعم

5 *أخرى 

:أخرى *
.إعداد مشروع متعدد المركزية في ھذا المجال ‐
ظھور بعض الفيروسات حيوانية المصدر نتيجة لتغير المناخ المعالمي، ) 1 :إحاطة المفوضية األوروبية بمشكلة ‐
في حوض المتوسط فيما يتعلق بانتقال العدوى األصلية الخاصة  A. Albopictusاستنتساخ التھديد المتمثل في ) 2

.YFVبحمى الّدنك، 
.مشروع حول الوبائيات، وإدارة البيانات، ومشاركة المعلومات والخبرات حول مختلف الحاالت ‐
.جتماعالموضوعات المطروحة خالل االمن المھم لألطراف المعنية متابعة مدى تطبيق وتقدم  ‐
لطرح  !)إنشاء موقع ويب تفاعلي :على سبيل المثال(على الجانب المختبري إيجاد معادلة جديدة للعمل مًعا  ‐

.المزيد من األسئلة والبروتوكوالت وما إلى ذلك

الخاتمة والخالصة

نجحت الدورة التدريبية المختبرية الثانية لإليبيساوث في تعزيز الثقة والتواصل فيما بين المتخصصين المختبريين من 

جميع أرجاء إقليم المتوسط والبلقان ممن شاركوا في الدورة التدريبية األولى، كما دعمت أواصر التعاون مع األعضاء 

في تحسين قدرة المختبرات من خالل تدريب فريق ) WP4(مل الرابعة ولقد نجحت حزمة الع. الجدد المنضمين للشبكة

ولقد تزايد عدد الوحدات التدريبية العملية . العمل من المختبريين على تشخيص فيروس غرب النيل والسالمة البيولوجية

ن المتدربين اليزالون غير أ. والتدريبات العملية والجماعية كنتيجة للتقويم الذي أجري على الدورة التدريبية األولى

في الوقت الذي نشعر فيه بمدى أھمية إحاطة المتخصصين المختبريين بالجانب . يطالبون بالمزيد من التدريب العملي

 .النظري
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ويتوقعون بصفة خاصة انعقاد المزيد من األحداث بغرض مواصلة . يرغب جميع المتدربين في استمرار الشبكة وأنشطتھا

 .وتحسين قدرات مختبراتھم عبر التدريب) مثل البروتوكوالت أو الخبرات(تبادل المعلومات 
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Annexes 
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EpiSouth Plus WP4 – Training on West Nile and Biosafety II in the lab 

Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain – 24-28/06/2013 

ANNEX 1: Agenda of the training 
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EpiSouth Plus WP4 – Training on West Nile and Biosafety II in the lab 

Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain – 24-28/06/2013 

ANNEX 2: List of participants 

Organisation: Kathleen Victoir and Sabah Boufkhed (International Division, Institut Pasteur)
 Gülay Korukluoglu (Microbiology Department, Turkish Public Health Institution)

       with: Antonio Tenorio and the team of the Laboroatory "Arbovirus and imported viruses" (ISCIII, Madrid)
 and: Philippe Dubois and Ingegerd Kallings (Biosafety expert)
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ANNEX 4: Pre-test (and Final test) to assess the progress made during the training 
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ANNEX 5: Questionnaire for the trainees to assess the training
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