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مرسد املصطلحات 

Anti-HBcأضداد املستضد اللبي اللتهاب الكبد البائي- بروتني موجود يف لب الفريوس

Anti-HBsأضداد املستضد السطحي لفريوس التهاب الكبد البائي

HBeAg العدوى يف  أكب  بدرجة  اإلعداء  إىل  يشري  البائي-  الكبد  اللتهاب    ’e‘املستضد
احلالية

HBsAg .الفريوس بروتني موجود يف غالف  البائي-  الكبد  السطحي اللتهاب  املستضد 
العدوى  إىل  يشري  البائي  الكبد  اللتهاب  السطحي  للمستضد  اإلجيايب  االختبار 
السطحي  للمستضد  املناعية  االستجابة  البائي.  الكبد  التهاب  بفريوس  الفعالة 
البائي،  الكبد  التهاب  للمناعة ضد فريوس  توفر األساس  البائي  الكبد  اللتهاب 
اللتهاب  األسايس  املكون  هو  البائي  الكبد  اللتهاب  السطحي  املستضد  ويكون 

الكبد البائي.

HCC الرئيسية املضاعفات  من  األويل-  الكبد  رسطان  أو  الكبدية،  اخلاليا  رسطانة 
للعدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد البائي؛ وعادًة ما يكون قاتاًل. 

seroprevalence مثل( النوعي  للمستضد  اإلجيابيني  للسكان  املئوية  النسبة  املصيل=  االنتشار 
املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg( أو للضد )ضد املستضد اللبي 

)anti-HBc اللتهاب الكبد البائي مثل
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مقدمة

معلومات أساسية

العدوى بالتهاب الكبد البايئ: التاريخ الطبيعي وعبء املرض

تعتب العدوى بفريوس التهاب الكبد البائي أحد املشاكل الرئيسية للصحة العمومية يف مجيع أنحاء العامل. وإن ما يقرب 
من 30% من سكان العامل، أو حوايل 2 بليون شخص، لدهيم دليل مصيل عىل عدوى حالية أو سابقة بفريوس التهاب 
الكبد البائي. ومن بني هؤالء، هناك ما يقدر بـ 360 مليون شخص يعانون من عدوى مزمنة بفريوس التهاب الكبد 
البائي،  الكبد  التهاب  املتعلق بفريوس  الكبد احلاد  التهاب  البائي، ويموت نحو 000 600 شخص كل عام بسبب 
ع. 3،2،1 ويأيت تأثري العدوى بفريوس التهاب  ورسطان اخلاليا الكبدية )وهو شكل من أشكال رسطان الكبد( والتشمُّ
الكبد البائي باعتباره مرسطنًا برشيًا معروفًا يف املرتبة الثانية ال يسبقه يف ذلك إال التبغ. ويكون األشخاص املصابون 
ع املرتبط بفريوس  بعدوى مصاحبة لفريوس العوز املناعي البرشي )فريوس اإليدز( أكثر عرضة خلطر اإلصابة بالتشمُّ

التهاب الكبد البائي، وفشل الكبد يف مرحلته النهائية، ورسطان اخلاليا الكبدية.4 

ومن املمكن أن تكون العدوى بفريوس التهاب الكبد البائي عديمة األعراض، ويمكن أن تسبب التهاب الكبد احلاد. 
هذه احلاالت إما أن تبأ تلقائيا مع حدوث مناعة الحقة، وإما أن تؤدي إىل عدوى مزمنة قد تستمر مدى احلياة. ويؤدي 
األمهات  أطفال  مزمنة يف 90% من  إىل عدوى  الوالدة  عند  الطفل  إىل  األم  البائي من  الكبد  التهاب  انتقال فريوس 
املصابات باملستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي واملستضد e اللتهاب الكبد البائي، ويف حوايل 10% من األمهات 
اإلجيابيات للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي والسلبيات للمستضد e اللتهاب الكبد البائي. ويف حالة عدم 
تلقي التلقيح، فإن أكثر من 20% من الوفيات النامجة عن فريوس التهاب الكبد البائي ُتعزى إىل حدوث العدوى يف 
الفرتة املحيطة بالوالدة. وتظهرالعدوى املزمنة يف 80-90% من الرضع الذين يصابون بالعدوى يف السنة األوىل من 
العمر؛ وينخفض هذا اخلطر   إىل 30-50% من األطفال الذين يصابون بالعدوى يف الفرتة ما بني سنة واحدة من العمر 
و4 سنوات )الشكل 1(. ويف املراهقني والبالغني، حتدث العدوى بفريوس التهاب الكبد البائي عن طريق االتصال 
اجلنيس، أو التعرض ملشتقات الدم املصابة بالعدوى أو اإلبر واملحاقن امللوثة، ويصبح 2-5%  منهم مصابني بعدوى 

مزمنة.5

عموم  بني  البائي  الكبد  اللتهاب  السطحي  للمستضد  املصيل  االنتشار  بمدى  البائي  الكبد  التهاب  توطن  ف  ويَعرَّ
السكان. ففي البلدان ذات التوطن املرتفع )اإلجيابية للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي تزيد عىل أو تساوي 
8%( وذات التوطن املتوسط )اإلجيابية للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي ترتاوح بني 2% و 7%(، يكون معظم 
ع الكبد يف مرحلة البلوغ النامجني عن  عبء املرض املرتبط بفريوس التهاب الكبد البائي راجعًا إىل رسطان الكبد وتشمُّ
العدوى املزمنة بالتهاب الكبدي البائي املزمن املكتسبة عند الوالدة أو يف مرحلة الطفولة املبكرة. ويعيش معظم سكان 

العامل )88%( يف مناطق مرتفعة أو متوسطة التوطن.6
 

1 Goldstein ST, Zhou F, Hadler SC, Bell BP, Mast EE, Margolis HS. A mathematical model to estimate global 
hepatitis B disease burden and vaccination impact. Int J Epidemiol. 2005 Dec;34(6):1329-39.

2 Shepard CW, Simard EP, Finelli L, Fiore AE, Bell BP. Hepatitis B virus infection: epidemiology and 
vaccination. Epidemiol Rev. 2006;28:112-25.

3 Hepatitis B vaccines. Wkly Epidemiol Rec. 2009 Oct 1;84(40):405-19.
4 McGovern BH. The epidemiology, natural history and prevention of hepatitis B: implications of HIV 

coinfection. Antivir Ther. 2007;12 Suppl 3:H3-13.
5 http://www.cdc.gov/hepatitis/HBV/index.htm
6 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/index.html
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الشكل 1: نتيجة العدوى بفريوس التهاب الكبد البائي HBV حسب العمر وقت اإلصابة بالعدوى
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العمر وقت اإلصابة بالعدوى

عدوى مصحوبة بأعراض

عدوى مزمنة

عند الوالدة 7-12 شهرا سنة واحدة - 4 سنوات شهر واحد - 6  شهوراألطفال األكبر سناً والبالغين 

وتستخدم هذه التعاريف املستندة إىل معدل االنتشار املصيل للعدوى املزمنة بسبب الصعوبات التي تتم مواجهتها يف 
قياس التهاب الكبد البائي عىل مستوى السكان من خالل وسائل أخرى. فهناك العديد من حاالت العدوى عديمة 
األعراض، واألمراض النامجة )التهاب الكبد احلاد واملزمن، ورسطان الكبد( هلا أسباب أخرى متعددة ال يمكن فصلها 
إال عن طريق األساليب املختبية املتطورة، والكثري من حاالت هذا املرض ال يتم اكتشافها بواسطة اخلدمات الصحية. 

وجلميع هذه األسباب تكون مسوحات االنتشار املصيل هي أيضًا أفضل طريقة لتقييم تأثري برامج املكافحة.

لقاحات التهاب الكبد البايئ والتمنيع

التهاب الكبد  البائي، وهو متاح منذ عام 1982، يمنع العدوى بفريوس  التهاب الكبد  هناك لقاح آمن وفعال ضد 
البائي عندما يعطى قبل أو بعد التعرض بوقت قصري. واهلدف الرئييس من التمنيع ضد التهاب الكبد البائي هو توقي 
العدوى املزمنة بالتهاب الكبد البائي وعواقبها. وتتمثل االسرتاتيجية األساسية يف توقي رساية  فريوس التهاب الكبد 
البائي يف الفرتة املحيطة بالوالدة، ويف مرحلة الطفولة املبكرة، عن طريق إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت 

املناسب عند الوالدة )خالل 24 ساعة(، واستكامل سلسلة التلقيح األويل مع بلوغ عمر 6 أشهر.

وحيفز املقرر املتكون من ثالث جرعات من لقاح التهاب الكبد البائي ظهور مستويات واقية من األضداد للمستضد 
السطحي اللتهاب الكبد البائي يف أكثر من 95% من الرضع واألطفال األصحاء، مما يؤدي إىل الوقاية من العدوى 
احلادة واملزمنة بفريوس التهاب الكبد البائي. ويعد إعطاء جرعة من اللقاح عند الوالدة أمرًا رضوريًا عىل نحو خاص 
لتوقي العدوى يف الفرتة املحيطة بالوالدة التي تؤدي إىل محل  العدوى. وليس للفاصل الزمني بني اجلرعات املتوالية يف 

جدول متنيع الرضيع أمهية حاسمة يف حتديد االستجابة املناعية. 7

وتتوفر الدالئل اإلرشادية للتمنيع ضد التهاب الكبد البائي يف املنشورة: )إدراج لقاح التهاب الكبد البائي يف خدمات 
املعلومات للعاملني يف املجال الصحي  الدالئل اإلرشادية للمعاجلة، متضمنة توفري  الطفولة، ويف  التمنيع يف مرحلة 

         8.))WHO/V&B/01.31( .وللوالدين

7 Inskip HM, Hall AJ, Chotard J, Loik F, Whittle H. Hepatitis B vaccine in the Gambian Expanded Programme 
on Immunization: factors influencing antibody response. Int J Epidemiol. 1991 Sep;20(3):764-9.

8 World Health Organization Department of Vaccines and Biologicals. Introduction of hepatitis B vaccine into 
childhood immunization services: Management guidelines, including information for health workers and 
parents. Geneva: World Health Organization; 2001. Report No.: WHO/V&B/01.31.
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ويرد موجز للواسامت املصلية للعدوى بالتهاب الكبد البائي واملناعة يف املرفق 1.

التقدم املحرز يف مكافحة التهاب الكبد البايئ

تويص منظمة الصحة العاملية مجيع البلدان بإدراج لقاح التهاب الكبد البائي يف جداول التلقيح الروتيني جلميع األطفال 
وأن تعطى اجلرعة األوىل يف أقرب وقت ممكن بعد الوالدة، وعىل نحو مثايل، يف غضون 24 ساعة. ويف ظل وجود 
تغطية مرتفعة بالتلقيح، ينخفض بشكل نمطي معدل االنتشار املصيل للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي إىل 
1% أو أقل. وبحلول هناية عام 2008، كان 177 بلدًا )92% من الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية(؛ قد قام 
بإدراج اللقاح. ومع ذلك، فإن نسبة التغطية بالتلقيح عىل الصعيد العاملي باجلرعة الثالثة من لقاح التهاب الكبد البائي 
والتي مل تزد عىل 69% يف عام 2008 9  إىل جانب عدم استخدام العديد من البلدان للجرعة عند الوالدة، يتسببان يف 

عدم توفري احلامية ملاليني األطفال كل عام، األمر الذي يوفر مستودعًا الستمرار رساية فريوس التهاب الكبد البائي.

ويف عام 2007، أصبح إقليم غرب املحيط اهلادئ أول إقليم ملنظمة الصحة العاملية يضع هدفًا ملكافحة التهاب الكبد 
البائي، يتمثل يف خفض انتشار عدوى التهاب الكبد البائي املزمن فيه إىل أقل من 2% بحلول عام 2012. وقد أعد 
إقليم غرب املحيط اهلادئ عملية اإلشهاد لتوثيق اإلنجاز الوطني يف مكافحة التهاب الكبد البائي.10 وسوف يستند 
اإلشهاد عىل معدل انتشار املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي بني األطفال يف عمر 5 سنوات أو أكب الذين ولدوا 
بعد البدء يف تلقيح الرضع ضد التهاب الكبد البائي عىل املستوى الوطني. وال بد من وجود مسح مصيل ممثِّل واحد 

عىل األقل يف هذا املجال.

ويف عام 2008، أوىص فريق اخلباء االستشاري االسرتاتيجي املعني بالتمنيع )SAGE( بقوة بأن تضع مجيع أقاليم 
منظمة الصحة العاملية والبلدان املنسوبة إليها أهدافًا ملكافحة التهاب الكبد البائي تناسب احلاالت الوبائية اخلاصة هبا. 
قياسها هبا،  ينبغي  التي  والكيفية  املكافحة  أهداف  الفريق بوضع األسس الستخدام  قام  تقرير هذا االجتامع،11  ويف 

وذلك كام ييل:

»إن أهداف املكافحة أساسية يف األقاليم والبلدان املتوسطة أو املرتفعة التوطن بالعدوى بفريوس التهاب الكبد البائي 
أو يف املجموعات السكانية الفرعية التي تنترش هبا هذه املستويات من العدوى. وعالوة عىل ذلك، يمكن للمؤرشات 
العملية التي تسعى نحو حتقيق هذه األهداف أن تستمر يف االستناد إىل التغطية باجلرعة الثالثة من لقاح التهاب الكبد 
البائي واجلرعة التي تؤخذ عند الوالدة )مع حتسني تعريف ورصد اجلرعة التي تؤخذ عند الوالدة(. ومع ذلك، فإن 
استخدام مقاييس النتائج تعد حاسمة للتأكد من حتقيق مثل هذه األهداف. وسوف تعمل املسوحات املصلية ملعدل 
انتشار املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي، التي متثل السكان املستهدفني كأداة رئيسية لقياس أثر التمنيع وحتقيق 

أهداف املكافحة، وتستكمل عن طريق ترصد األمراض احلادة وبيانات الوفيات «.

وقد اعتمدت اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط، يف ترشين األول/ أكتوبر 2009، هدفًا إقليميًا خلفض معدل انتشار 
العدوى بفريوس التهاب الكبد البائي املزمن إىل أقل من 1% بني األطفال أقل من 5 سنوات من العمر بحلول عام 

12.2015

9 Global Immunization Data October 2009. World Health Organization; 2009.
10    World Health Organization Regional Office for the Western Pacific. Guidelines for certification of 

achievement of hepatitis B control goal in the Western Pacific Region. Manila, Philippines; 2007.
11   Meeting of the immunization Strategic Advisory Group of Experts, November 2008--conclusions and 

recommendations. Wkly Epidemiol Rec. 2009 Jan 9;84(1-2):1-16.
12    World Health Organization Regional Committee for the Eastern Mediterranean. Resolution: The growing 

threats of hepatitis B and C in the Eastern Mediterranean Region: a call for action; 2009 October 2009. 
Report No.: EM/RC56/R
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نظرة عامة عىل اسرتاتيجيات تقييم الربنامج

الغرض من التقييم

شأن  ومن  البائي.  الكبد  التهاب  ضد  التلقيح  برنامج  أثر  أو  أداء  بتقييم  اخلاصة  للخيارات  ملخصًا   1 اإلطار  يقدم 
الغرض من التقييم أن يوجه عملية اختيار األساليب.

رصد  ويتم  وفعاليته.  باللقاح  والتغطية  البنامج،  تنفيذ  جوانب  مجيع  أو  بعض  األداء  استعراض  يشمل  أن  ويمكن 
 )HBsAg( األثر من خالل تدابري شاملة للقطاعات لرصد العدوى احلالية باملستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي
والعدوى السابقة بضد املستضد اللبي لاللتهاب الكبدي البائي، وترصد األمراض احلادة واملزمنة املرتبطة بفريوس 

التهاب الكبد البائي.

البلوغ،  مرحلة  يف  نمطي  بشكل  الكبد(  ع  وتشمُّ )رسطان  املزمن  البائي  الكبدي  بااللتهاب  العدوى  عواقب  وتظهر 
النهج  يكون  البائي،  الكبد  التهاب  ولتقييم مكافحة  أعراض.  بدون  عادًة  األطفال  احلادة يف صغار  العدوى  وتكون 
األكثر عملية ومناسبًة من حيث التوقيت هو رصد التغطية بالتلقيح )لتقييم تقديم اخلدمة( وانتشار العدوى احلالية 

)لتقييم األثر(. وسيحتاج تقييم مكافحة التهاب الكبد البائي إىل كال االثنني.

اإلطار 1: طرق تقييم برامج التلقيح ضد التهاب الكبد البائي

أداء الربنامج
االلتهاب  ضد  التلقيح  إلدراج  التايل  والتقييم   ، للتمنيع  املوسع  البنامج  )استعراض  البنامج  استعراض   •

الكبدي(
   - بيئة السياسات )األولويات واإلجراءات الوطنية، اإلشهاد(

   - شامل للنظام )املراقبة، واملوارد البرشية، والتمويل، وتقديم اخلدمات(
   - خمصص للبنامج )خدمات التلقيح، والرتصد واملراقبة، وإمدادات اللقاح وجودته، واخلدمات اللوجستية،   

       والتدريب، والتوعية واالتصاالت(
- اإلدارة )األهداف واالسرتاتيجيات والنتائج، والوصول، واملوارد، واالبتكار( 
- التقييم االقتصادي )الفعالية لقاء التكاليف، واالستفادة من اخلدمات الصحية(

• التغطية باللقاح
- بيانات إدارية

• مسح ملدى التغطية
• فعالية اللقاح وجودته

- دراسة احلاالت والشواهد
- االستجابة املناعية )ضد املستضد السطحي لاللتهاب الكبدي البائي(

• ترصد األحداث الضائرة )السلبية( التي تعقب التمنيع



ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي 12

أثر الربنامج
 • املسوحات املصلية 

- العدوى احلالية )املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي(
- العدوى السابقة )أضداد املستضد اللبي لاللتهاب الكبدي البائي(

- القدرة عىل اإلعداء 
• املرض العارض )الغلوبولني املناعي  M  ضد املستضد اللبي لاللتهاب الكبدي البائي(

• الرتصد 
- املرض احلاد )التهاب الكبد احلاد، الريقان(

ع، ورسطان الكبد( • املرض املزمن )التشمُّ

يف املامرسة العملية، سيشمل االستعراض الشامل للبنامج املوسع للتمنيع  أو مسح التغطية باللقاحات تقييم التلقيح 
ضد االلتهاب الكبدي البائي. وحيثام كان ممكنًا، يقدم ترصد األمراض احلادة وكذلك سجالت األمراض لألشخاص 
ع الكبد، ورسطان الكبد معلومات إضافية، السيام للفئات العمرية األكب سنًا، حيث  املصابني بالعداوى املزمنة، وتشمُّ
تكون املظاهر الرسيرية أكثر شيوعا. وتوفر هذه األساليب جمتمعة معلومات شاملة حول مكافحة التهاب الكبد البائي 

وأداء برنامج التمنيع.

أسلوبًا  األسلوب  هذا  يكون  قد  املصلية.  املسوحات  خالل  من  األثر  تقييم  التحديد  وجه  عىل  الوثيقة  هذه  وتتناول 
منفردًا أو كجزء من تقييم أوسع ملكافحة التهاب الكبد البائي. وقد أجريت دراسات استقصائية من هذا النوع يف عدد 

من مناطق العامل كام هو موضح يف املرفق 2.
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الدالئل اإلرشادية للمسح 
املصيل اللتهاب الكبد البائي

تستهدف هذه الوثيقة بشكل أسايس الباحثني الرئيسيني ملساعدهتم يف تصميم املسوحات. 

أهداف املسح

الوثيقة  البائي يف حتديد أهداف املسح. وتستهدف هذه  الكبد  تتمثل اخلطوة األوىل يف ختطيط املسح املصيل اللتهاب 
قبل  األطفال  بني  البائي  الكبد  بالتهاب  العدوى  انتشار  ملعدل  األساس  خط  حتديد  إما  هدفهم  يكون  الذين  أولئك 
إدخال التلقيح ضد التهاب الكبد البائي، أو تقييم أثر برنامج التلقيح ضد التهاب الكبد البائي. فقد يكون اهلدف، عىل 
سبيل املثال، "تقييم معدل انتشار العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد البائي لدى عينة ممثلة عىل الصعيد الوطني من 

األطفال الذين ولدوا بعد إدخال لقاح التهاب الكبد البائي ضمن برامج متنيع الرضع". 

وحيدد هدف املسح أعامر الفئة املستهدفة. ففي دراسة استقصائية للتعرف عىل قيمة خط األساس، قد ترغب يف قياس 
مدى انتشار العدوى بني مجيع السكان. وجيب عليك الرجوع إىل الوثائق املتعلقة باهلدف، التي تكون املنطقة اخلاصة 

بك قد حددهتا للتحقق من أن املسح الذي تقوم به يلبي املتطلبات.

وقد ترغب، أثناء إجراء هذا املسح املصيل، يف إجراء تقييم إضايف، مثل قياس معدل انتشار واسامت بيولوجية أخرى 
E، أو فريوس العوز املناعي  التهاب الكبد  C، أو فريوس  التهاب الكبد  A، أو فريوس  التهاب الكبد  )مثل فريوس 
البرشي، أو الكزاز، أو الواسامت الغذائية(، أو تقدير فعالية اللقاح أو حتديد مدى انتشار املستضد السطحي لاللتهاب 
الكبدي البائي واملستضد‘e’  لاللتهاب الكبدي البائي بني النساء يف سن اإلنجاب، وبالتايل تقييم أمهية رساية العدوى 
يف الفرتة املحيطة بالوالدة واحلاجة إىل جرعة من لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب عند الوالدة يف بلدك 
إما  بإجراء  فقط  معنية  الوثيقة  هذه  وألن  "اإلضافية"(.  األهداف  هبذه  يتعلق  فيام  اإلنرتنت  عىل  التوجيهات  )راجع 
املسوحات املصلية األساسية أو املسوحات املصلية لتقييم البامج، فإن مزيدًا من النقاش ملثل هذه األهداف اإلضافية 

لن جيري يف هذا املقام.

توقيت املسح من حيث عالقته بإدخال برنامج اللقاحات

من الناحية املثالية، تكون لديك بيانات أساسية ممثِّلة عىل املستوى الوطني حول عبء املرض يف الفرتة السابقة إلدخال 
برنامج اللقاح. وقد ال يكون ذلك هو احلال دائاًم. ومع ذلك، يكون ممكنًا دراسة األفراد األكب سنًا لتقييم مدى انتشار 
العدوى بالتهاب الكبد البائي يف جمموعة أتراب ولدت قبل إدخال اللقاح وذلك يف نفس وقت إجراء املسح املصيل، 

من أجل تقييم برنامج اللقاحات.

املحيط  غرب  إقليم  يف  البائي  الكبد  التهاب  مكافحة  هدف  حتقيق  عىل  باإلشهاد  اخلاصة  اإلرشادية  الدالئل  وتوفر 
اهلادئ، توفر املرونة يف توقيت املسح املصيل تبعًا لطول املدة التي تكون قد انقضت قبل إدخال برنامج اللقاحات. وقد 
أوىص الفريق االستشاري التقني إلقليم رشق املتوسط أن تقوم الدول األعضاء التي أدرجت اللقاح منذ أكثر من 10 

سنوات بتقييم تأثري لقاح التهاب الكبد البائي.

وبشكل عام، كلام طالت املدة التي انقضت قبل إدخال برنامج اللقاحات، كان الوصول إىل هدف اإلشهاد أكثر احتامالً. 
وذلك ألن املناعة القطيعية تزيد كلام زادت نسبة السكان املمنعني. وعندما هتدف لتقييم حتقيق أهداف املكافحة مثل 
تلك املوجودة يف إقليم غرب املحيط اهلادئ أو إقليم رشق املتوسط، فإنه ينبغي عليك إجراء مسح عىل األطفال يف عمر 
5 سنوات عىل األقل بمجرد اكتامل برنامج اللقاحات اخلاص بك )أي أنك تكون قد حققت تغطية لألطفال ال تقل 
عن 80% ملدة 5 سنوات عىل األقل (. فعىل سبيل املثال: إذا كان برناجمك حيقق تغطية باجلرعات الثالث اللتهاب الكبد 
البائي يف العام األول بنسبة قدرها: 50%؛ ويف العام الثاين: 65%؛ ويف العام الثالث: 80%؛ ويف العام الرابع: 82%، ويف 

العام اخلامس: 81% فقد يكون من املناسب أخذ عينات من أتراب العام الثالث عندما تصل أعامرهم إىل 5 سنوات.
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الفئة العمرية التي ينبغي إجراء املسح عليها لتقييم برنامج اللقاحات

لتقييم برنامج اللقاحات، ينبغي عليك إجراء مسح عىل األطفال يف عمر 5 سنوات عىل األقل، حيث تكون الفرصة قد 
سنحت هلؤالء األطفال لتلقي التلقيح وجتاوز الفرتة األكثر عرضة خلطر العدوى املزمنة. مع مالحظة أننا نفرتض أنك 

حققت تغطية مرتفعة بلقاح التهاب الكبد البائي ملدة 5 سنوات عىل األقل.

وإذا مل يكن قد تم مجع البيانات األساسية ملعدل االنتشار قبل تنفيذ برنامج اللقاحات، فيمكنك إجراء مسح إضايف عىل 
األطفال األكب سنًا الذين ولدوا قبل إدخال برنامج اللقاحات. وسوف يشري معدل انتشار العدوى احلالية بني هؤالء 
األطفال األكب سنًا إىل ما كان عليه معدل االنتشار قبل إدخال برنامج اللقاحات. وعىل سبيل املثال، إذا كان قد تم 
إدخال برناجمك قبل 10 سنوات، فيمكنك إجراء مسح عىل األطفال يف عمر11-15 سنة للحصول عىل تقدير ملعدل 
االنتشار األسايس. وال تقم بإجراء مسح عىل األطفال الذين تكون أعامرهم أكب من 15 سنة لغرض تقدير معدل 
االنتشار األسايس ألن السبل األخرى لرساية العدوى تؤثر عىل األشخاص أكب من عمر 15 سنة، مما حيد من قابليتها 

للمقارنة مع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 5-10 سنوات من حيث التعرض اللتهاب الكبد البائي.

وعند التخطيط إلجراء املسح اخلاص بك، قم باستشارة منظمة الصحة العاملية حول املتطلبات اخلاصة بكل إقليم من 
أجل تقييم أهداف املكافحة وذلك لتحديد ما قد يلزم من بيانات التغطية باللقاحات، ويف أي الفئات العمرية.

البنني  بني  بالتساوي  شائعة  احلالية  العدوى  تكون  حيث  والفتيات  الفتيان  من  كل  عىل  املسح  إجراء  عليك  وينبغي 
والبنات حتى عمر 10 سنوات عىل األقل. 

الفئة العمرية التي ينبغي إجراء املسح عليها لتقدير خط األساس ملعدل االنتشار

إذا كان عليك اآلن إدخال البنامج اخلاص بلقاح التهاب الكبد البائي، أو إذا كان البنامج موجودًا منذ أقل من 5 
سنوات، فيمكنك إجراء املسح عىل األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 5 - 15 سنة وذلك لتقدير خط األساس ملعدل 
انتشار العدوى احلالية قبل أن يكون لبنامج اللقاحات تأثري كبري. وسيكون هؤالء األطفال قد جتاوزوا الفرتة األكثر 
عرضة خلطر العدوى املزمنة. وسوف تعتمد الفئة العمرية الدقيقة التي جيب أن ختضع إلجراء املسح من أجل حتديد 
خط األساس ملعدل انتشار العدوى عىل املدة التي تكون قد مرت عىل إدخال برنامج اللقاحات اخلاص بك. ولتقدير 
خط األساس ملعدل انتشار العدوى، ال تقم بإجراء املسح عىل األطفال الذين ولدوا يف الفرتة التي كانت فيها التغطية 

باللقاحات منخفضة أو متزايدة، ألنه سوف يكون من الصعب تفسري النتائج.

وينبغي التفكري مليًا حول الفئات العمرية التي ينبغي أن ختضع إلجراء املسح يف ضوء املكان الذي يمكن البحث عن 
هؤالء األطفال فيه )يف البيت، يف الروضة، يف املدرسة(. فمن األيرس إجراء املسح عىل األطفال الذين يكونون مجيعًا يف 
املدرسة بدالً من إجراء املسح عىل فئة عمرية لألطفال تضم بعض الذين يكونون يف املدرسة، وبعض الذين يكونون يف 

رياض األطفال وغريهم ممن يكونون يف املنزل أو انتهوا من دراستهم.

تصميم وأخذ العينات

يكون تصميم الدراسة األكثر مالءمة هو املسح املستعرض )الشامل للقطاعات(.

تأكد من أن العينة املختارة ممثِّلة لألطفال عىل الصعيد الوطني. أما ما يطلق عليه "العينات املتاحة" )مثل األطفال الذين 
حيرضون يف إحدى العيادات( فليست ممثلة لعامة السكان. وقد يكون أخذ العينات املدرسيةمالئاًم إذا كان أكثر من 
95% من األطفال يف الفئة العمرية ذات الصلة يذهبون إىل املدرسة. فإذا مل يكن هذا هو احلال، سيكون عليك استخدام 
أحد أشكال العينات املجتمعية )انظر القسم التايل(. ويف بعض احلاالت التي تتمتع بارتفاع نسبة املسجلني يف املدارس 

قد يكفي أخذ العينات من غري املسجلني فيها يف املجتمع املحيل.
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إجراءات أخذ العينات 

تعتمد طريقة أخذ العينات جزئيًا عىل املوارد املتوافرة واملعلومات املتاحة. فمن شبه املؤكد أنك سوف تستخدم تصمياًم 
معقدًا للمسح )مثل العينة العنقودية الطبقية متعددة املراحل مع اختيار عشوائي يف كل مرحلة(. وعند ذلك ارجع إىل 
كتاب: تصميم العينات واتخاذ اإلجراءات من أجل إجراء املسوحات للتمنيع ضد التهاب الكبد البايئ: الدليل املرجعي التجميعي للمسح 

العنقودي ملنظمة الصحة العاملية13 لالسرتشاد به يف تصميم اسرتاتيجية أخذ العينات إلجراء املسح اخلاص بك.

ويسمح أخذ العينات العنقودية باختيار األفراد من عينة من املجموعات الفرعية )عىل سبيل املثال: املناطق( وبالتايل 
العينات  أخذ  ويتيح  أقل.  ميدانية  بتكاليف  اجلغرافية  الناحية  من  تركيزًا  أكثر  مناطق  يف  بالعمل  املسح  لفريق  يسمح 
الفئات  بني   HBsAg البائي  الكبدي  لاللتهاب  السطحي  املستضد  انتشار  معدل  ومقارنة  حساب  الطبقية  العنقودية 
عينات  أخذ  ملبادئ  مناقشة  وتوجد  الريفية.  املناطق  مقابل  احلرضية  املناطق  املثال:  سبيل  وعىل  املختلفة،  السكانية 

  14.)WHO/IVB/04.23( - املسوحات يف الدليل املرجعي للمسح العنقودي للتغطية بالتمنيع

مالحظة حول األخطاء املمكنة احلدوث
وينخفض  البائي  الكبدي  لاللتهاب  السطحي  املستضد  انتشار  معدل  يقل  اإلشهاد  من  لتقرتب  البلدان  تتحرك  كلام 
التوزيع املتساوي عىل مستوى السكان. ويف هذا السيناريو قد تنشأ أنواع معينة مما يسمى أخطاء ال تتعلق بأخذ العينات 
عند إجراء املسح املصيل. ومن أمثلة األخطاء التي ال تتعلق بأخذ العينات خطأ عدم االستجابة واخلطأ يف التغطية. 
وينشأ خطأ عدم االستجابة عندما يتم ربط سبب عدم رغبة األفراد يف املشاركة يف املسح أو عدم قدرهتم عىل املشاركة 
فيه بإجيابيته للمستضد السطحي لاللتهاب الكبدي البائي. فإذا كان هناك وصمة تلحق به إلجيابيته للمستضد السطحي 
لاللتهاب الكبدي البائي، فإن احتامل موافقته عىل أخذ عينات منه، إذا كان املستضد السطحي لاللتهاب الكبدي البائي 
إجيابيًا، سيقل، ويسبب ذلك خطأ عدم االستجابة. كام حيدث خطأ التغطية إذا كان هناك ارتباط حمتمل يف املقام األول 
البائي. فإذا كانت اإلجيابية  بني الوصول إىل أفراد من السكان وبني إصابتهم باملستضد السطحي لاللتهاب الكبدي 
للمستضد السطحي لاللتهاب الكبدي البائي أكثر انتشارا يف املناطق النائية، وهي املناطق التي يقل أيضا احتامل أخذ 
عينات منها لصعوبة الوصول إليها، فإن خطأ التغطية يكون موجودًا. ومن الرضوري أخذ كل من هذين النوعني من 
األخطاء يف االعتبار، ومعاجلتهام، عند تصميم املسح اخلاص بك. وإذا كنت تعتقد أن خطأ عدم االستجابة أو خطأ 
التغطية سوف يمثل مشكلة بالنسبة لك، فال ترتدد يف التامس املشورة من خبري يف منهجيات املسح عند تصميم املسح 

اخلاص بك. 

أمثلة عىل إجراءات أخذ العينات

مثال 1: الصني

برنامج  إدخال  بعد مرور 14 عامًا عىل   ، الصني يف عام 2006  الوطني يف  الصعيد  تم إجراء مسح مصيل ممثل عىل 
املنطقة  املعامل اجلغرافية:  3 طبقات عىل أساس  إىل  البلد كلها  تقسيم  تم أوالً  البائي. وقد  الكبد  التهاب  التلقيح ضد 
الرشقية؛ والوسطى والغربية، ثم إىل مناطق حرضية وريفية. وتم أيضًا تقسيم املناطق احلرضية اىل ثالث طبقات فرعية 
استنادًا إىل نسبة السكان غري املزارعني- مرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة - ومن ثم تقسيمها أيضًا إىل ثالث وحدات. 
وتم تقسيم املناطق الريفية إىل ثالث طبقات فرعية استنادًا إىل الناتج املحيل اإلمجايل )GDP( – مرتفعة، ومتوسطة، 
ومنخفضة - ثم إىل ثالث وحدات وفقًا إلمجايل سكاهنا. وقد تم اختيار 160 مقاطعة بطريقة عشوائية من الوحدات 
احلرضية والريفية ) بلغت نسبة املقاطعات يف احلرض إىل نسبتها يف الريف 3:2(. وقد تم اختيار جتمع واحد من القرى 
يف  القرى  جتمعات  من  املأخوذة  للعينات  الدقيق  )يعتمدالعدد  مقاطعة  كل  يف  عشوائيًا،  للقرى،  جتمعات   4 بني  من 
كل مقاطعة عىل عدد األطفال يف عمر سنة واحدة إىل 4 سنوات يف جتمع القرى(. وقد تم اختيار قرية صغرية واحدة 
عشوائيًا من كل جتمع للقرى و تم اختيار األفراد عشوائيًا من كل قرية صغرية. وإذا مل يكن يف القرية الصغرية عدد 
كاف من األطفال يف عمر سنة واحدة إىل 4 سنوات، تم حتديد أقرب قرية صغرية أخرى ليؤخذ منها العدد الباقي من 

األطفال الذين أخذت منهم العينات يف هذه القرية الصغرية. 
13 http://www.who.int/immunization/documents/en/
14 World Health Organization Department of Immunization Vaccines and Biologicals. Immunization coverage 

cluster survey - Reference manual. Geneva: World Health Organization; 2005. Report No.: WHO/IVB/04.23.
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مثال 2: غامبيا

أدخل لقاح التهاب الكبد البائي يف البنامج املوسع للتمنيع  يف غامبيا باستخدام نمط الوتد املتدرج )انظر أدناه(.

الشكل 2: غامبيا: التلقيح ضد فريوس التهاب الكبد البائي

0 1 2 3 4

1
2
3
4

40

الوقت بالسنوات منذ بدء البرنامج
مجموعة الدراسة 1

البرنامج الموسع للتمنيع 

البرنامج الموسع للتمنيع  
+ فيروس التهاب الكبد البائي

الفريق

لتقييم أثر برنامج التلقيح ضد التهاب الكبد البائي يف غامبيا، تم إجراء مسح مصيل ممثِّل عىل الصعيد الوطني يف عامي 
2007 - 2008، بعد ما يقرب من 20 سنة من إدخال البنامج. وقد تم اختيار املناطق عىل نحو مقصود بحيث متثل 
تلك املناطق التي تم إدخال اللقاح فيها يف وقت مبكر أو متأخر، حتى تتوافق مع املناطق اجلغرافية. وقد تم اختيار 
تم  املناطق عشوائيًا. وقد  القرى يف هذه  اختيار  تم  النهر. وقد  إقليم أعىل  اإلقليم األوسط ومنطقتني يف  منطقتني يف 

اختيار األفراد داخل القرى عشوائيًا باستخدام البنامج املوسع للتمنيع  بطريقة "من منزل إىل منزل". 15  

الحظ أن هذه املسوحات تم تصميمها خصيصًا هلذه املواقع ولذلك ال يمكن بالرضورة تكرارها، كام هي، يف املواقع 
األخرى.

حجم العينة

حجم العينة هو احلد األدنى إلمجايل عدد األطفال املطلوبني للدراسة. ويعتمد حجم العينة املطلوب عىل معدل انتشار 
املستضد السطحي لاللتهاب الكبدي البائي HBsAg املراد قياسه، وأثر التصميم )DE( )نتيجة لألسلوب املستخدم 
واالتساع   )%95 ثقة  بفاصل   ،0.05 املثال  سبيل  )عىل  املطلوب  اإلحصائي  االعتداد  ومستوى  العينات(،  أخذ  يف 
املطلوب لفاصل الثقة حول معدل االنتشار التقديري للمستضد السطحي لاللتهاب الكبدي البائي HBsAg. يمكنك 

استخدام جدول البيانات هذا حلساب حجم العينة التي سوف حتتاجها لدراستك.

15 World Health Organization Department of Immunization Vaccines and Biologicals. Training for mid-level 
managers (MLM) Module 7: The EPI coverage survey. Geneva: World Health Organization; 2008. Report 
No.: WHO/IVB/08.07.
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اجلدول 1: سيناريوهات حجم العينة للمسح املصيل لتقييم التمنيع الشامل ضد التهاب الكبد البائي،
مع افرتاض أن أثر التصميم مقداره 2 وفاصل الثقة %95

معدل االنتشار املتوقع 
للمستضد السطحي اللتهاب 

HBsAg الكبد البائي

نطاق فاصل الثقة
0.005 *0.010.02

0.013,043761190
0.026,0241,506376
0.127,6606,9151,729

* أي دقة مطلقة قدرها %0.5

تتوفر أيضًا حاسبات حلجم العينة يف حزم معلومات حول البنامج املوسع للتمنيع " EPiInfo " وغريها من حزم 
البامج. انظر أدناه ثالثة أمثلة مفيدة لتحديد حجم العينة.

املثال 1

بدأت البلد X تلقيح الرضع منذ 5 سنوات. وهم يقومون بإجراء مسح عىل األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 
6-10 سنوات لتحديد معدل االنتشار األسايس للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg قبل بدء 

التلقيح. 
وتريد أن تعرف العدد األدنى لألطفال الذين سوف تؤخذ منهم العينات إذا كان معدل االنتشار املتوقع للمستضد 
السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg بني األطفال يف عمر 6-10 سنوات هو 10% واالتساع املطلوب لفاصل 

الثقة هو ± 3%. باستخدام جدول البيانات هذا، وعىل افرتاض أن أثر التصميم هو 2، فإن احلد األدنى حلجم 
العينة املطلوب هو 768.

وبالنسبة لعينة مكونة من 30 جمموعة، فإنك حتتاج إىل ما ال يقل عن 30/768 = 25.6 طفل يف كل جمموعة - 
. وإذا كنت  ب عدد األطفال إىل 26 طفاًل يف كل جمموعة، ليبلغ إمجايل حجم العينة 30 × 26 = 780 طفالً لذا َقرِّ
ب إىل 39 طفاًل  تستخدم 20 جمموعة، فإنك حتتاج إىل ما ال يقل عن 20/768 = 38.4 طفل يف كل جمموعة، ٌتَقرَّ

يف كل جمموعة ليبلغ حجم العينة 20 × 39 = 780.

املثال 2

هتدف البلد Y إىل احلصول عىل اإلشهاد. وتريد أن تعرف العدد األدنى لألطفال الذين سوف تؤخذ منهم العينات 
إذا كان معدل االنتشار املتوقع للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg يف الفئة العمرية املستهدفة هو 
2% واالتساع املطلوب لفاصل الثقة هو ± 0.5%. باستخدام جدول البيانات هذا، وعىل افرتاض أن أثر التصميم 

هو 2، فإن احلد األدنى حلجم العينة املطلوب هو 6024.

وبالنسبة لعينة مكونة من 30 جمموعة، فإنك حتتاج إىل ما ال يقل عن 30/6024 = 200.8 طفل يف كل جمموعة 
ب عدد األطفال إىل 201 طفل يف كل جمموعة، ليبلغ إمجايل حجم العينة 30 × 231 = 6030. وإذا كنت  - لذا َقرِّ
ب إىل 302  تستخدم 20 جمموعة، فإنك حتتاج إىل ما ال يقل عن 20/6024 = 301.2 طفل يف كل جمموعة، ٌتَقرَّ

طفل يف كل جمموعة ليبلغ إمجايل حجم العينة 20 × 302 = 6040.

وباملثل، للكشف عن معدل االنتشار املصيل للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي )+(HBsAg  الذي مقداره 
1% مع دقة مقدارها ± 0.5%، فإن فاصل ثقة مقداره 95% يتطلب حجم عينة مقداره 3043 فردًا.
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وملقارنة التقديرات بني األقاليم أو مع مرور الوقت، سوف حتتاج إىل معرفة احلجم املتوقع من االختالف يف معدل 
االنتشار للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg بني اإلقليمني أو بني املسوحات. ولرصد االنتشار املصيل 
كافيًا الكتشاف  العينة  أن يكون حجم  ينبغي  الوقت،  العينات( مع مرور  إطار أخذ  نفسها )ونفس  العمرية  الفئة  يف 
الفرق يف معدل انتشار قدره 1% بالنسبة ملعدل االنتشار املقدر يف املسح السابق. وتكون مقارنة التقديرات بني األقاليم 

أو مع مرور الوقت أكثر تعقيدًا من تقدير نسبة واحدة من السكان.

املثال 3

يقوم البلد Z بإجراء مسح عنقودي طبقي لتقييم خط األساس ملعدل انتشار املستضد السطحي اللتهاب الكبد 
البائي HBsAg قبل البدء يف تلقيح الرضع. ويتم تصنيف العينة يف املسح حسب املناطق احلرضية والريفية. 

 HBsAg وتشري البيانات املستقاة من دراسات أصغر إىل أن معدل انتشار املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي
سوف يكون حوايل 15% يف املناطق احلرضية و 22 % يف املناطق الريفية. وينبغي أن تعرف العدد األدنى لألطفال 
الذين سوف تؤخذ منهم العينات من أجل أن تكون قادرًا عىل حتديد معدل االنتشار يف كل منطقة مع دقة مطلقة 

قدرها 3% بحيث يمكن حتديد فارق قدره 6 % يف معدل االنتشار بني املناطق احلرضية والريفية. باستخدام جدول 
البيانات هذا، وعىل افرتاض أن أثر التصميم هو 2، فإن احلد األدنى حلجم العينة املطلوب لكل منطقة هو 3159، 

أو بعبارة أخرى فإن حجم العينة اإلمجايل 6318.

وبالنسبة لعينة مكونة من 30 جمموعة يف كل منطقة، حتتاج إىل ما ال يقل عن 30/3159 = 105.3 طفل يف كل 
ب عدد األطفال إىل 106 أطفال يف كل جمموعة، ليبلغ حجم العينة يف كل منطقة  جمموعة - لذا َقرِّ

30 × 106 = 3180 يف كل منطقة. وإذا كنت تستخدم 20 جمموعة، فإنك حتتاج إىل ما ال يقل عن 
20/3159 = 158 طفاًل يف كل جمموعة، ليبلغ حجم العينة اإلمجايل 20 × 158 = 3160 يف كل منطقة.

وينبغي املالحظة أنه ال يوجد تصميم واحد من تصميامت العينات العنقودية املذكورة أعاله خيتار آحاد أطفال يكون 
لدهيم احتامل التناسب مع حجم املجموعة: بل يتم اختيار نفس العدد من األطفال من كل جمموعة بغض النظر عن 
حجمها. لذلك سوف حتتاج إىل استخدام األوزان االنتقائية يف مجيع التحليالت، باإلضافة إىل أخذ التصميم املعقد 
للعينة يف احلسبان. وملزيد من املعلومات حول أوزان االنتقاء يرجى الرجوع إىل املرفق A.2.1.5 يف املسح العنقودي 

.)WHO/IVB/04.23( للتغطية بالتمنيع - دليل مرجعي

الدالئل اإلرشادية  باللقاحات لغرض اإلشهاد، يرجى اإلطالع عىل  التغطية  تقييم  وللحصول عىل معلومات حول 
لإلشهاد، اخلاصة بمنطقتك.

التحضري للعمل امليداين

قبل الذهاب إىل امليدان، حيتاج املوظفون إىل التدريب عىل كيفية استكامل استبيانات املسح وإجراءات أخذ عينات الدم. 
ينبغي إجراء دراسة جتريبية للتعرف عىل أي مشاكل يف هذا اخلصوص.

املوارد البرشية

عليك أن تقرر من سيقوم باملسح. وتشمل اخليارات فريقًا وطنيًا مع مساعدة خارجية، أو فريقًا وطنيًا بمفرده. وقد 
تشمل املساعدة اخلارجية ما ييل: التحقق من تصميم الدراسة؛ واألموراإلحصائية بام يف ذلك حساب حجم العينة؛ 
وإعداد أو مراجعة بروتوكول املسح؛ وتدريب املوظفني امليدانيني؛ وجتريب البوتوكول؛ وتوفري التوجيه بشأن املسائل 

املختبية؛ وإجراء التحاليل املختبية.
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الفريق الوطني مع مساعدة خارجية

• تشمل العنارص املواتية:
   - بناء القدرات الوطنية

   - إرشاك األطراف الوطنية املعنية 
   - املساعدة اخلارجية قد تتخطى الثغرة التقنية يف اخلبة

• تشمل العنارص غري املواتية:
   - قد ال يكون لدى املؤسسات الوطنية الوقت الكايف إلجراء املسح املصيل

الفريق الوطني وحده

• تشمل العنارص املواتية:
   - بناء القدرات الوطنية ملدى أكب مقارنة باملسح الذي يتم إجراؤه باملساعدة اخلارجية

   - إرشاك أصحاب املصلحة املعنيني الوطنيني
   - منح امللكية الكاملة للمسح إىل اهليئات الوطنية

• تشمل العنارص غري املواتية:
   - الطبيعة التقنية إلجراء مسح مصيل اللتهاب الكبد البائي ممثل عىل الصعيد الوطني  الذي قد يكون أكب من   

       القدرات الوطنية
   - قد ال يكون لدى املؤسسات الوطنية الوقت الكايف إلجراء املسح 

الطرائق امليدانية

االستبيان

سوف جيمع الباحثون امليدانيون املدربون البيانات الديموغرافية األساسية، والتاريخ املتعلق بالتلقيح )يكون الوضع 
األفراد  من  الدم  من  مل   الوالدين( و5  استدعاء  فمن خالل  البطاقة،  تتوفر  مل  وإذا  التلقيح؛  بطاقة  باستخدام  املثايل 
املشاركني يف املسح. ويوجد يف املرفق4 عينة من استبيان خاص باألطفال واستبيان موسع يضم أسئلة حول عوامل 

خطر العدوى وعدم تلقي التلقيح.

البيانات الدميوغرافية

ورقم  واجلنس،  امليالد،  وتاريخ  األم،  و/أو  األب  واسم  االسم،  ذكر  ينبغي  الدراسة،  يف  املشاركني  جلميع  بالنسبة 
املجموعة. وينبغي إعطاء رقم تعريفي خاص لكل مشارك يف الدراسة واستخدامه لوسم عينة الدم اخلاصة به. ويمكن 
هلذه األرقام أن تشمل " أرقام حتقق" بحيث يمكن اكتشاف األخطاء عند نسخها يف النامذج والعينات املختلفة )انظر 

سميث ومورو ملزيد من التفاصيل حول طرق املسح امليداين( . 16

بيانات التلقيح

إىل  استنادًا  اللقاحات األخرى،  بجميع  والتلقيح  البائي،  الكبد  التهاب  بلقاح  التلقيح  البيانات حول وضع  يتم مجع 
وثيقة بطاقة التلقيح. وإذا كانت بطاقة التلقيح متاحة فإنه يمكن نسخ مواعيد التلقيح منها. )وهذا ما يطلق عليه مجع 
املعلومات عن أوضاع التلقيح "عن طريق البطاقة"(. وإذا مل تتوفر بطاقة التلقيح، ُيطلب من متلقي اخلدمة ذكر ما إذا 
كان الطفل قد تم تلقيحه ضد التهاب الكبد البائي، وإذا كان اجلواب نعم ، يتم االستفسار عن عدد اجلرعات التي 
حصل عليها الطفل. )وهذا ما يطلق عليه مجع املعلومات عن أوضاع التلقيح "عن طريق التاريخ املتعلق بالتلقيح"(. 
ويتم حفظ املعلومات التي تم مجعها عن أوضاع التلقيح "عن طريق التاريخ املتعلق بالتلقيح" و "عن طريق البطاقة" 
16 Smith PG, Morrow RH. Field trials of health interventions in Developing Countries: A toolbox. MacMillan 1996
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عىل نحو منفصل. ويمكن التحقق من حاالت التلقيح املؤكدة "عن طريق التاريخ املتعلق بالتلقيح" وذلك من خالل 
مقارنة معدل انتشار ضد املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي  anti-HBs  يف األطفال الذين لدهيم تاريخ سابق 
االثنان  كان  وإذا  بالتلقيح".17   املتعلق  "التاريخ  بشأن  معلومات  قدموا  من  مع  البطاقة"  طريق  "عن  التلقيح  لتلقي 
متشاهبني فإن ذلك يشري إىل أن املعلومات اخلاصة بالتلقيح "عن طريق التاريخ املتعلق بالتلقيح" تكون دقيقة إىل حد 
األطفال  فحص  يمكن  بالتلقيح"،  املتعلق  التاريخ  طريق  "عن  التلقيح  أوضاع  من  للتحقق  بديلة  وكطريقة  معقول. 

للكشف عن وجود أجسام مضادة لذوفان الكزاز.18

الدم
تعتمد طريقة احلصول عىل عينة الدم عىل الكيفية التي ستفحص هبا العينة. وتشمل االحتامالت "اختبارًا جيرى يف نقطة 
تقديم الرعاية" a point-of-care test )أي اختبار يتم اعطاؤه وقراءة نتائجه أمام الشخص( أو باستخدام املقايسات 
املختبية املعيارية وقد يتم اختيار مزيج من هذين الفحصني. )باإلضافة إىل ذلك، قد يكون من املمكن احلصول عىل 
ما يكفي من الدم من وخزة إصبع يتم أخذه إلجراء االختبار يف نقطة تقديم الرعاية، عىل ورقة ترشيح، للسامح بإعادة 

فحص جمموعة فرعية من العينات لضامن اجلودة، أو للسامح بمقايسة إضافية واحدة.(

وتكون طرق االختبار للكشف عن املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي حساسة للغاية، وقد يكون تركيز املستضد 
يف العينات بالغ االرتفاع - لذلك من السهل نقل التلوث بني العينات، مما يؤدي إىل نتائج إجيابية زائفة. لذا، أيًا كانت 
ويمكن  االستعامل،  وحيدة  معدات  استخدام  مع  صارمًا  تعقياًم  معقمة  تقنيات  استخدام  ينبغي  املستخدمة،  الطريقة 

التخلص منها للقضاء عىل تلوث العينات.

ويلخص اجلدول 2 النقاط التي ينبغي مراعاهتا الختيار املقايسات والفحوص عند نقطة تقديم الرعاية.

يف نقطة تقديم الرعايةاملقايسات املختربيةالنقاط التي ينبغي مراعاهتا

• حساسية متوسطة، نوعية عالية )انظر • حساسية / نوعية عاليةالصالحية
اجلدولني s.1 و s.2 عىل اإلنرتنت(

• وخز اإلصبع أو الكعب بواسطة مبضع• بزل الوريد بواسطة إبرةعينات الدم
• مستلزمات وخز اإلصبع أو الكعب• مسلتزمات  بزل الوريداإلمدادات

• مستلزمات اختبار "نقطة الرعاية"
• بحاجة إىل القدرة عىل فصل املصل  نقل العينات

   قبل الشحن
• نقل العينات إىل املختب )سلسلة 

   التبيد(

• غري مطلوب

• املساعدون املدربون• العاملون الصحيون املؤهلونالتدريب
• فوري• بعد الفحص يف املختبالنتائج

• مجيع واسامت فريوس التهاب الكبد  الفحوصات
    البائي

• املستضد لاللتهاب الكبدي البائي فقط

• متاحة عىل الفور *• حتتاج إىل التأخريالتعليقات1
• موافقة مستنرية ~• موافقة مستنريةاألخالقيات

• أدنى• أعىلالتكلفة
      *  ربام مقايسة إضافية واحدة إذا مجع الدم عىل ورقة ترشيح

      ~ يتطلب النظر يف اآلثار املرتتبة عىل األفراد من حيث العالج واملآل والوصمة املحتملة

17 de la Hoz F, Perez L, Wheeler JG, de Neira M, Hall AJ. Vaccine coverage with hepatitis B and other vaccines 
in the Colombian Amazon: do health worker knowledge and perception influence coverage? Trop Med Int 
Health. 2005 Apr;10(4):322-9.

18 Research protocol: Assessment of the impact of hepatitis B vaccination in Bangladesh, a seroprevalence 
study. Dhaka, Bangladesh: International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh; 2010.
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واحلد   %95 بنسبة  النوعية  من  األدنى  احلد  للفحص  يكون  أن  ينبغي  اختيارها،  يتم  التي  الفحص  أدوات  كانت  أيًا 
السلطات  موافقة  عىل  واحلصول  لالستخدام  املختارة  الفحوص  تقييم  وينبغي   .%95 بنسبة  احلساسية  من  األدنى 

التنظيمية الوطنية عليها أو اختبار صالحيتها من قبل منظمة الصحة العاملية.

ويعدُّ احلصول عىل عينة دم من األطفال املشاركني هو اجلانب األكثر حتديًا يف هذه املسوحات. فمن املهم جدًا احلصول 
عىل كمية كافية من الدم للسامح بإجراء االختبارات املحددة. وهناك عدد من االحتامالت:

االقتصار عىل إجراء االختبار يف نقطة تقديم الرعاية )وخز اإلصبع أو الكعب( فقط - وهي أبسط طريقة لالستخدام. 
يتم استخدام مبضع معقم جديد لثقب اجللد من طرف اإلصبع أو الكعب، ويتم عرص الدم عىل رشيط االختبار. ويدل 
هذا الفحص عىل ما إذا كان الفرد إجيابيًا ملستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي  HBsAg أم ال. وكام ذكر أعاله، من 
املمكن عرص كمية كافية من الدم من وخز اإلصبع عىل ورقة ترشيح للسامح بإعادة االختبار عىل جمموعة فرعية من 
العينات ألغراض ضامن اجلودة أو لفحص مقايسة إضافية واحدة. وينبغي التحاور مع املختب لضامن احلصول عىل 

كمية كافية من الدم لفحصها يف املختب إذا رغبت يف القيام بذلك.

اجلوانب اإلجيابية: فرصة ملعرفة النتائج عىل الفور؛ رسيع؛ غري مكلف

اجلوانب السلبية: عدم القدرة عىل متييز االجيابيات الصحيحة من االجيابيات الزائفة

أو   anti-HBc البائي   الكبد  اللتهاب  اللبي  املستضد  ضد  عن  الكشف  اختبار  مثل  اإلضافات،  أن  مالحظة  ينبغي 
 e للكشف عن املستضد  )+( HBsAg فحص النساء/األمهات اإلجيابيات للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي

اللتهاب الكبد البائي  HBeAg، حيتاج إىل الدم الوريدي.

إجراء االختبار يف نقطة تقديم الرعاية مع أخذ عينات من الدم الوريدي من املرىض اإلجيابيني للمستضد السطحي 
الكبد  اللبي اللتهاب  املستضد  HBsAg وضد  الكشف عن  HBsAg )للتأكد من اختبار  البائي  الكبد  اللتهاب 
السطحي  للمستضد  اإلجيابيني  أولئك  لتحديد  االختبار  رشيط  استخدام  يتم  احلالة  هذه  يف   -  )anti-HBc البائي 

اللتهاب الكبد البائي HBsAg، ثم يتم احلصول عىل عينة من الدم الوريدي منهم إلجراء اختبار تأكيدي يف املختب.

وهي  الزائفة  اإلجيابيات  حتديد  ويمكن   ،HBsAg عن  للكشف  تأكيدي  اختبار  بإجراء  يسمح  اإلجيابية:  اجلوانب 
اللبي اللتهاب  املستضد  لضد  والسلبية    )+(HBsAg البائي  الكبد  السطحي اللتهاب  للمستضد  اإلجيابية  احلاالت 

.)-(anti-HBc  الكبد البائي

اجلوانب السلبية: أكثر تكلفة من االقتصار عىل إجراء االختبار يف نقطة تقديم الرعاية فقط

أخذ عينات من الدم الوريدي من جميع املشاركني

اجلوانب اإلجيابية: هناك احتامل ضعيف للحصول عىل نتائج إجيابية زائفة للعدوى احلالية حيث إن احلاالت اإلجيابية 
anti- وضد املستضد اللبي اللتهاب الكبد البائي  )+(HBsAg لكل من املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي
اللتهاب  السطحي  للمستضد  السلبية  احلاالت  أما  فقط،  بالعدوى  حاليًا  مصابة  تعتب  التي  احلاالت  هي   )+(HBc
الكبد البائي HBsAg)-( واإلجيابية لضد املستضد اللبي اللتهاب الكبد البائي anti-HBc)+(  فتشري إىل عدوى 
البائي  الكبد  اللتهاب  السطحي  املستضد  من  لكل  السلبية  احلاالت  تشري  بينام  منها،  الشفاء  وتم  السابق  يف  حدثت 
أبدًا من قبل؛  بالعدوى  anti-HBc)-(إىل عدم اإلصابة  البائي   الكبد  اللبي اللتهاب  املستضد  HBsAg)-(  وضد 

وهناك احتامل إلجراء عدد من االختبارات ألغراض إضافية؛ ويمكن ادخار الدم املتبقي للدراسة يف املستقبل. 

اجلوانب السلبية: ال يمكن تقديم معلومات راجعة فورية للمشاركني يف املسح؛ وهو أكثر تكلفة من إجراء االختبار يف 
نقطة تقديم الرعاية؛ مع احتامل وجود صعوبات لوجستية، مثل توافر التنبيذ يف امليدان؛ وقضاء وقت أطول للحصول 

عىل النتائج، باملقارنة باالختبارات التي جترى يف نقطة تقديم الرعاية.
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بقعة الدم املجفف )دون أن جترى يف نقطة تقديم الرعاية( إلجراء كل االختبارات - يف هذه احلالة يتم وخز اإلصبع 
من  للتأكد  املختب  مع  متأنية  مناقشة  إىل  حيتاج  اخليار  هذا  ذلك.  بعد  جتفيفها  يتم  ثم  ترشيح  ورقة  عىل  الدم  وامتزاز 

احلصول عىل كمية كافية من الدم لتحليلها.

اجلوانب اإلجيابية: ال حتتاج إىل التنبيذ يف امليدان؛ ويمكن أن تستخدم يف مقايسات خمتلفة وعديدة.

اجلوانب السلبية: ال يمكن احلصول عىل معلومات راجعة فورية حول النتائج؛ حيتاج احلصول عىل النتائج إىل وقت 
أطول مما حيتاجه يف االختبار يف نقطة تقديم الرعاية، ويمكن أن يستغرق التجفيف الكايف وقتًا طوياًل؛ وإمكانية عبور 

التلوث باملستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg بني أوراق الرتشيح.
املرفق 5 يقدم اإلرشادات حول بزل الوريد ووخز اإلصبع والكعب. 

تجهيز ونقل عينات الدم

عند مجع الدم الوريدي جيب اتباع اإلجراءات التالية:

التوسيم )وضع بطاقات تعريفية(

امليالد.  العينة، وتاريخ  الدم هبا رقم هوية الشخص، واسمه، وتاريخ مجع  ينبغي وضع بطاقات تعريفية عىل عينات 
ويضمن استخدام عدة معرفات يف هذه الطريقة األمان من الفشل عند عدم قراءة البطاقة أو نسخها بشكل غري واضح. 
وينبغي تثبيت البطاقات التعريفية عىل أنابيب اجلمع أثناء مجع العينات. وينبغي حفظ العينات يف صندوق الثلج مبارشة 

بعد اجلمع مع وضع أربع عبوات ثلج جممدة بجانبها.

املعاجلة 

من األفضل تنبيذ الدم ملدة 10 دقائق ونقل املصل إىل قنينة تبيد cryovial معقمة عليها ملصق تعريفي يتضمن نفس 
املعلومات املوجودة يف البطاقة التعريفية األصلية؛ وإذا مل يتوفر جهاز للتنبيذ، يمكن ترك الدم ليتجلط ثم يتم فصل 
املصل. ونحن ننصح بفصل مكونات الدم قبل شحنها وتعريضها للرج فذلك قد يسبب انحالل اخلاليا. وينبغي يف 
أي حال أن يتم فصل مكونات الدم يف غضون 24 ساعة من عملية اجلمع. ويمكن حفظ كامل الدم ملدة تصل إىل 24 
ساعة يف درجة حرارة الغرفة بحيث ال تتجاوز 28 درجة مئوية. وينبغي حفظ عينات املصل يف ثالجات سلسلة التبيد 
ونقلها يف حامالت العينات مع وجود أربعة أكياس عىل األقل من الثلج املجمد، إىل مرفق املختب. وينبغي االحتفاظ 
بالعينات بني 2 - 8 درجات مئوية أثناء عملية النقل. ويف حالة نقل كامل الدم، ينبغي أن يتم يف ناقالت مبدة لكن، 
لتجنب انحالل الدم، ال تضع العينات يف تالمس مبارش مع عبوات الثلج. وينبغي أن تصل العينات إىل املختب يف أرسع 
وقت ممكن لكن يف غضون أسبوع واحد عىل األكثر. وينبغي إما التخلص بأمان من الفضالت يف نقطة تقديم الرعاية 
بعد استخدام عينات الدم، أو حفظها إذا أردت أن يتم التحقق منها من قبل املرشف، أو أن حتتفظ هبا لفحص ضامن 
اجلودة. وإذا كنت ترغب يف االحتفاظ بالعينات إلجراء دراسات يف املستقبل، فإنه ينبغي حفظها عند درجة حرارة ال 

تقل عن -40 مئوية.

خوارزمية الفحوصات املجراة باملخترب

املؤرش احلاسم يف تقييم برنامج التلقيح ضد التهاب الكبد البائي هو معدل انتشار املستضد السطحي اللتهاب الكبد 
البائي HBsAg لدى األطفال. وإذا كنت ختطط فقط إلجراء، أو أنه يمكنك فقط إجراء، اختبار الكشف عن املستضد 
السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg، استخدم اختبار نقطة الرعاية، حيث يكون أقل تكلفة من اختبار الكشف 
رسيع  اختبار  أيضًا  هو  الرعاية  نقطة  اختبار  واستخدام  الوريدي.  الدم  عينات  باستخدام  املختب  يف   HBsAg عن 
ويسمح بإرسال النتائج عىل الفور للمشاركني. ومع ذلك نالحظ أنه كلام انخفض معدل انتشار العدوى الراهنة يف 



ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي 23

البالد، كلام ارتفعت نسبة الفحوصات اإلجيابية للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg)+(  التي ستكون 
الزائفة  اإلجيابية  النتائج  هذه  من  التخلص  يكون  منخفض،  انتشار  معدل  به  بلد  ويف  احلالية.  للعدوى  زائفة  إجيابية 
للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg)+(  أكثر أمهية  مما هو عليه احلال يف بلد به معدل انتشار مرتفع. 
anti-HBc  أو غري ذلك من  البائي  الكبد  اللبي اللتهاب  وإذا كنت ستجري اختبارًا للكشف عن أضداد املستضد 
عالمات العدوى بفريوس التهاب الكبد البائي باإلضافة إىل اختبار الكشف عن HBsAg فإنك سوف حتتاج إىل مجع 

الدم الوريدي. ويتم عرض رسم ختطيطي للخوارزمية املختبية املوىص هبا يف هذه احلالة يف الشكل 3.

الشكل 3: اختبار للكشف عن ضد املستضد اللبي اللتهاب الكبد البائي anti-HBc، واختبار الكشف عن 
املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg فقط يف العينات اإلجيابية لضد املستضد اللبي اللتهاب الكبد 

)+(anti-HBc البائي

إجمالي ضد المستضد اللبي
anti-HBc اللتهاب الكبد البائي 

سلبي

عدوى سابقة

إيجابي

إيجابي

إصابة بعدوى مزمنة

المستضد السطحي اللتهاب
HBsAg الكبد البائي 

سلبي

ال توجد عدوى سابقة/حالية
 بفيروس التهاب الكبد البائي

حفظ عينات الدم

Aliquoting: قد تفسد العينات بتكرار التجميد والذوبان. ويمكن جتنب ذلك إذا تم تقسيم العينات إىل  التقسيم 
املطلوبة يف  التجميد. وينبغي اختيار حجم األقسام بحيث يكون هناك ما يكفي ألداء االختبارات  أجزاء أصغر قبل 

وقت معني. وال حاجة للتقسيم إذا كان مقدار الدم يكفي إلجراء االختبار مرة واحدة فقط.

احلفظ: ينبغي حفظ العينات عند -20 درجة مئوية أو أقل ) -40 إذا كنت ختطط حلفظ العينات ملدة طويلة(. وال بد 
من استخدام نظام تسجيل املخزون وهو يسمح باالسرتجاع الرسيع لعينات معينة. وإذا مل يتم ذلك، فإن إجياد عينات 
معينة يمكن أن يستغرق وقتًا طوياًل وتكون هناك جمازفة بتكرار التجميد والذوبان للعينات. وبشكل عام من األفضل 
االحتفاظ بالعينات يف جمموعات بناًء عىل التواريخ التي تم مجعها أو جتميدها فيه. وقد يكون من املفيد االحتفاظ بسجل 

حموسب حلجم املصل يف كل عينة. 

ات: هناك حاجة إىل توافر إمدادات للطاقة غري املتقطعة مع وجود أحد أشكال املولدات االحتياطية من  مراقبة املجمدِّ
أجل عمل املجمدات. وينبغي فحص درجة حرارة املجمدات مرة عىل األقل يوميًا. 
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حتى  العينات  استقبال  مكان  من  املختربية  اإلجراءات  مجيع  يوثق  بدليل  االحتفاظ  ينبغي  املختربية:  اإلجراءات 
استكامل وتسجيل الفحوصات التي جيب االحتفاظ هبا، بام يف ذلك مسؤولية كل موظف. كام ينبغي االحتفاظ بسجل 
األعامل، حيث يتم فيه تسجيل أي جمموعات فحص استخدمت وتاريخ استخدامها. وينبغي هلذا السجل أيضا تسجيل 

أي مشاكل، مثل فشل التجميد، الذي يمكن أن يؤثر عىل نتائج االختبار.

ضامن اجلودة

قبل أن تبدأ يف املسح اخلاص بك، يمكن مراجعة بروتوكول املسح من قبل املراجعني الزمالء الذين حتددهم منظمة 
هناك  يكون  أن  وينبغي  أدناه.   2 اإلطار  يف  واملختبية  امليدانية  اجلودة  ضامن  لتدابري  وصف  وهناك  العاملية.  الصحة 
االلتزام  من  للتأكد  مفاجئة  ميدانية  دورية  بزيارات  القيام  الشخص  هلذا  وينبغي  امليداين.  العمل  لتنسيق  ما  شخص 

بالبوتوكول.

اإلطار 2: ملخص لتدابري ضامن اجلودة املختربية وامليدانية

قامئة مرجعية لجودة املسح
جودة البيانات امليدانية

بعضهم  عمل  من  والتحقق  واملراقبة،  والتسجيل  املقابلة  مهام  أداء  عىل  املقابالت  إجراء  عىل  القائمون  يتناوب   •
البعض.

• املرشفون:
    - يراقبون املقابالت ومجع العينات

    - يتحققون من البيانات املسجلة يف امليدان ويف هناية كل يوم
    - يتحققون من االستامرات يوميًا )ينبغي أن ال يرتك أي بند فارغًا(

    - يتأكدون من استخدام جمموعات حمددة مسبقًا
    - يتأكدون من أهلية املشاركني )يف مدى العمر الصحيح(

    - يتأكدون من العدد الصحيح للمجموعات التي تم إجراء املسح عليها
    - يتأكدون من أن كل جمموعة هبا العدد األدنى من األطفال

    - يتأكدون من محاية مجيع االستامرات )مثل وضعها يف األغلفة الواقية من املاء(
    - يستكملون استامرات التقييم واخلالصة ويتحققون منها

• املنسق
    - يراجع استامرات املجموعات يوميًا

    - يتأكد من إدخال البيانات مرتني للتأكد من االتساق
    - يتأكد من استكامل استامرات التقييم واخلالصة عىل نحو صحيح

معاجلة العينات
• التأكد من أخذ عينة دم من كل مشارك

• تسجيل أسباب نقص العينات أو فقداهنا
• وضع بطاقات تعريفية عىل العينات بشكل صحيح

• جتهيز العينات متهيدًا لنقلها بشكل صحيح
• التأكد مرتني من نتائج اختبار نقطة الرعاية من قبل كل من القائمني عىل إجراء املقابالت ولدى تسجيلها

• توافر حقائب مستلزمات االختبار والتأكد من وجود مجيع املكونات يف فرتة الصالحية
• وجود بروتوكول ملراقبة اجلودة يف املختب )مثل إعادة فحص مجيع العينات أو جزء منها يف خمتب بديل(

• يضمن منسق املختب ما ييل:
    - ختزين العينات بشكل صحيح
    - تسجيل النتائج يف السجالت

    - إعداد التقارير حول نتائج مراقبة اجلودة
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ضامن اجلودة امليدانية

جيب توفري بروتوكول لكل فريق ميداين. فالتأكد من ضامن اجلودة امليدانية له مساران: التدريب واإلرشاف.
1( التدريب

• تدريب املوظفني امليدانيني: يف منهجية املسح، وإجراءات املقابلة )املوافقة املستنرية، تاريخ التلقيح(، ومجع عينات 
الدم )السالمة(، وحفظ ونقل عينات الدم، والتسجيل واإلبالغ.

• تدريب املرشفني امليدانيني: مثل تدريب املوظفني امليدانيني، باإلضافة إىل إجراءات مراقبة اجلودة. 

2( اإلرشاف
• جيب عىل املرشفني امليدانيني

- مراجعة مجيع االستبيانات املكتملة يف امليدان، وتصحيح أي عدم اتساق/ ثغرات بالرجوع إىل الفرد الذي أجري 
عليه املسح قبل ترك املجموعة.

- إجراء مراجعة بشكل عشوائي لنسبة ما )مثل 10%( من األفراد الذين أجري عليهم املسح، يف كل جمموعة، 
للتأكد من صحة املعلومات.

ضامن الجودة يف املخترب

ضامن اجلودة يف املختب أمر رضوري. )الحظ أن ضامن اجلودة يف املختب ينطبق فقط إذا كنت تستخدم أحد املختبات. 
أما إذا كنت جتري االختبارات يف نقطة تقديم الرعاية، فيجب أن تقرر قبل تنفيذ املسح ما إذا كنت سوف جتمع أيضًا 

الدم عىل ورقة ترشيح، ويف هذه احلالة جيب النظر يف ضامن جودة املختب.(

اجلودة  ملراقبة  وبالنسبة  اخلارجية.  اجلودة  ومراقبة  الداخلية  اجلودة  مراقبة  املختب:  يف  اجلودة  لضامن  جانبان  وهناك 
الداخلية فإهنا تكون مستمرة، وهي مراقبة متزامنة مع العمل يف املختب من قبل موظفي املختب وأولئك الذين يرسلون 
التقييم  اخلارجية عىل  مراقبة اجلودة  العمومية(. وتنطوي  الصحة  املختب )مثل األطباء واألخصائيني يف  إىل  العينات 

االسرتجاعي والتقييم الدوري جلودة املختبات من قبل جهات خارجية )خمتب مرجعي(.

وحتى تكون هناك جودة داخلية يف املختب، ينبغي عىل موظفي املختبات اتباع اإلجراءات الصحيحة )مثل إجراءات 
العمل املعيارية(. وتشمل مراقبة اجلودة الداخلية كل يشء بدايًة من مجع العينات حتى تقديم التقارير النهائية. وهناك 
حمددات للجودة الداخلية يف كل مرحلة  من مراحل ما قبل االختبار، وأثناء االختبار وبعد االختبار )انظر امللخص 

أدناه(.
الشكل 4: حمددات اجلودة يف املخترب

بعد االختبارأثناء االختبارقبل االختبار
مراقبة اجلودة الداخلية:

اإلجراءات التي يتخذها 
املوظفون يف املختب 

واملستفيدون من اخلدمات 
لضامن جودة التقارير

• توقيت أخذ العينة يف 
مسار املرض
• نوع العينة

• أسلوب مجع العينة
• احلفظ/ النقل

• الكمية
• التوسيم

• اختيار/قدرة املختري

• كفاءة املوظفني
• الكواشف )التوافر، اجلودة(

• موثوقية املعدات
• نوعية وحساسية االختبار

• موثوقية اإلجراءات )إجراءات 
عملية معيارية(

• استخدام ضوابط الرشكة الصانعة
• توثيق )السياسات، واإلجراءات، 

ونتائج االختبارات(
• تقييم )كفاءة املختب(

• التسجيل وإعداد التقارير
• التفسري

• الوقت املستغرق

مراقبة اجلودة اخلارجية: 
وكالة خارجية تفحص بشكل 

موضوعي نتائج املختب

• نظام  تقييم اجلودة اخلارجية
• إعادة التحقق

• زيارات املواقع
• مزيج من اثنني أو ثالثة مما سبق

تدريب االختصاصيني يف الوبائيات يف املختب
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وبالنسبة ملراقبة اجلودة اخلارجية، ينبغي إرسال نسبة من العينات إىل خمتب مرجعي )أو غري مرجعي( لتأكيد النتائج. 
وإذا جاءت نسبة العينات املعاد فحصها التي تتفق مع نتائج االختبار األصيل، أقل من النسبة املحددة لذلك )عىل النحو 

الذي تقررت به عتبة االتفاق قبل البدء يف املسح(، وجب إعادة فحص مجيع العينات يف املختب املرجعي.

وباعتبارك الباحث الرئييس، فإنك قد ترشك املختب يف احلوار وتسأل بلباقة عن تدابري ضامن اجلودة القائمة. ويمكنك 
أيضًا االستفسار عن نوع املقايسات و/أو الكواشف التي يتم رصفها بحيث يمكن معرفة حساسيتها ونوعيتها. وجتدر 
املالحظة أنه ينبغي تقييم الفحوصات التي يتم اختيارها لالستخدام واملوافقة عليها من قبل السلطات التنظيمية الوطنية 
أو أن تكون قد خضعت مسبقًا الختبار الصالحية من قبل منظمة الصحة العاملية. ويمكنك أن تأخذ يف احلسبان سجل 
فإنك لست يف وضع  ذلك،  الفاشيات. ومع  أو  املصلية  املسوحات  الناجح يف جمال  بالتعاون  يتعلق  فيام  اإلنجازات 

يمكنك من تقييم مدى موثوقية املختب أو تقييم إجراءاته املتخذة لضامن اجلودة، حيث إن ذلك يتطلب خبة خاصة.

اإلمدادات وامليزانية

عند إعداد البوتوكول، ينبغي أن تاخذ يف احلسبان مجيع األشياء التي قد حتتاج إليها إلجراء العمل امليداين. وتشمل 
و/أو  الفحص  مستلزمات  العينات،  مجع  ومعدات  النقل،  ووسائل  واملختبات،  املسح  يف  العاملني  املطلوبة  املوارد 
الكواشف، واستامرات مجع البيانات وحتليلها، و/أو احلواسيب، واملوارد املالية لدعم وتنفيذ هذه الدراسة. وينبغي 
القيام بتخطيط مسبق ملا سوف حتتاجه لطباعة تقرير الدراسة، ونرش النتائج، والدعوة الختاذ اإلجراءات الرضورية. 
وسوف تعتمد املوازنة عىل عدد فرق املسح املنترشة وعدد األيام املطلوبة الستكامل مسح املجموعات ويقدم اإلطار 3 

قائمة باألشياء التي ينبغي مراعاهتا عند حتديد اإلمدادات وامليزانية:

اإلطار3: قائمة مرجعية للمعلومات االسرتشادية حول امليزانية

التخطيط ملوارد املسح

 حدد العاملني املطلوبني، ومدة املسح، واملهارات املطلوبة
 يوجد يف فريق املسح عضوان يتحقق كل منهام من عمل اآلخر

 يمتلك أحد القائمني عىل إجراء املقابالت أو كالمها، وذلك أفضل، مهارات احلصول عىل العينات املطلوبة 
)أي بزل الوريد أو وخز اإلصبع بواسطة مبضع واختبار نقطة الرعاية(. 

 قم بالتخطيط لتعيني مرشف واحد لكل فريقني.
 يستكمل الفريق الواحد جمموعة واحدة عىل األقل يف اليوم الواحد

 استكامل املسح يف غضون أسبوع واحد إىل 3 أسابيع. حتقيق التوازن بني عدد القائمني عىل إجراء املقابالت 
وقدرتك عىل تدريبهم واإلرشاف عليهم للحصول عىل عمل مرتفع اجلودة ومع املوارد املتاحة )مثل 

السيارات(. فعىل سبيل املثال، يمكنك نرش 4 أو 5 فرق لعدد 30 جمموعة.
 نرش العاملني يف جمال التلقيح ملسح املناطق التي ال يعملون فيها بشكل روتيني

 قم بالتخطيط ملدة عمل التقنيني يف املختبات، وتدريبهم، ومكان عملهم، واملستلزمات املطلوبة، واإلرشاف 
عليهم

 حتضري املرافق الالزمة حلفظ العينات
بنود امليزانية التي ينبغي التخطيط هلا

 إعداد وإنتاج نامذج مجع البيانات والتعليامت والدالئل اإلرشادية
 التكاليف اإلدارية )املوظفني، واللوازم(

 نفقات التدريب )استئجار غرفة، واملعدات واملواد واملستلزمات(
 األجور جلميع املوظفني يف املسح حسب االقتضاء

 النقل )السيارات، الوقود(
 لوازم املختبات ومجع العينات

 االتصاالت ونرش النتائج
 االستشاريون، واإلحصائيون حسب احلاجة.

       توجد قائمة تفقدية لوجستية يف املرفق 6
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إدخال البيانات وتنقيتها وختزينها

البيانات يف منوذج  االستبيان

احتفظ باالستبيانات يف مكان آمن يف مجيع األوقات أثناء التواجد يف امليدان )عىل سبيل املثال يف صندوق عازل للامء( 
وعند االنتهاء من العمل امليداين )مثاًل يف خزانة مغلقة(. وإذا تم مجع البيانات يف نامذج االستبيان إلكرتونيًا )عىل سبيل 
بيانات  بإدخال  وقم  أيام.  بضعة  كل  احتياطي  نسخ  إجراء  جيب  فإنه  الشخصية(،  للمساعدة  رقمي  جهاز  مع  املثال 
االستبيان مرتني يف قاعدة بيانات إلكرتونية. وحتقق من جمموعتي البيانات الكتشاف أى اختالفات وقم بتصحيحها 
بالرجوع إىل االستبيانات األصلية. واحتفظ بكل البيانات اإللكرتونية يف قواعد بيانات حممية بكلمة مرور. قم بعمل 
نسخ احتياطي للبيانات اإللكرتونية كل بضعة أيام. وعندما تكون مستعدًا لبدء التحليل، قم بتحميل جمموعة البيانات 
التدقيقات  من  جمموعة  إجراء  خالل  من  البيانات  بتنقية  أوالً  وقم  التحليل،  أجل  من  إحصائية  حزمة  يف  املصححة 

وإجراء تدقيقات منطقية.

بيانات املخترب

قم بإدخال نتائج الفحوص املجراة باملختب مرتني يف قواعد بيانات إلكرتونية حممية بكلمة مرور وحتقق من االختالفات 
التحليل، هناك  أيام. وإلجراء  البيانات كل بضعة  لقاعدة  احتياطي  بعمل نسخ  الداخلة. وقم  البيانات  يف جمموعتي 

حاجة لدمج بيانات املختب مع بيانات االستبيان باستخدام رقم تعريفي خاص لكل مشارك يف الدراسة. 

حتليل البيانات

الوبائيات الوصفية

يتمثل املؤرش الرئييس لتأثري برنامج التلقيح ضد التهاب الكبد البائي يف معدل انتشار املستضد السطحي اللتهاب الكبد 
البائي HBsAg يف عينة الدراسة. وينبغي أن تبدأ من خالل وصف عينة الدراسة اخلاصة بك من حيث العمر واجلنس 
الريفي مقابل املسكن يف  بالعدوى احلالية )مثل املسكن  التي مجعتها والتي قد تكون ذات صلة  واملتغريات األخرى 

املناطق احلرضية(، وذلك باستخدام أي من اجلداول أو األشكال مثل املخططات أو الرسوم البيانية.

وبعد ذلك، قم بوصف معدل انتشار العدوى احلالية حسب فئات كل متغري من املتغريات ذات الصلة )مثاًل: بحسب 
العمر، واجلنس، واملسكن الريفي/ احلرضي(. وإذا كنت تستخدم خوارزمية أخذ العينات التي تسمح لك بتحديد 
  )+(HBsAg البائي  نسبة الفحوصات اإلجيابية الزائفة، وهي احلاالت اإلجيابية للمستضد السطحي اللتهاب الكبد 
تقترص عىل احلاالت اإلجيابية  أن  فإن عليك   ،  )-(anti-HBc البائي   الكبد  اللبي اللتهاب  املستضد  والسلبية لضد 
anti-  وضد املستضد اللبي اللتهاب الكبد البائي  )+(HBsAg لكل من املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي 
HBc)+(فقط فتعتبها عدوى حالية يف حتليلك. وقم بإعطاء فاصل الثقة 95 % لكل تقدير ملعدل االنتشار. وسوف 
حتتاج حلساب تقديرات معدل االنتشار وفواصل الثقة باستخدام البجميات اإلحصائية، التي تتيح إعطاء أوامر معينة، 
 EpiInfo‘s وتأخذ يف االعتبار تصميم املسح املعقد املستخدم. وينبغي أال حتسب فواصل الثقة املعيارية. ويعتب برنامج
CSAMPLE، سوف  البيانات املجمعة. والستخدام  CSAMPLE  مثاالً ملجموعة من األوامر اإلحصائية لتحليل 
النتيجة  العينة، باإلضافة إىل  البيانات حيدد املجموعات، وآخر حيدد احتامل اختيار فرد معني من  حتتاج إىل متغري يف 
والدليل  والبنامج   .EpiInfo دليل  الوحدة وصفا جيدًا يف  استخدام هذه  ويتم وصف  الطبقية.  واملتغريات  املعتادة 

كالمها متوفران عىل اإلنرتنت باملجان. 

يقدم املرفق7 جدوالً يعتب نموذجًا لتوجيه التخطيط من أجل إجرائك للتحليالت. 

إذا أجري املسح بعد تنفيذ برنامج التلقيح ضد التهاب الكبد البائي B بعدة سنوات، فإنك قد ترغب أيضًا يف املقارنة 
بني معدل انتشار املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg يف املسح احلايل مع معدل انتشار املستضد السطحي 
قم  بذلك،  وللقيام  األساس(.  خط  بيانات  مع  )أي  اللقاحات  برنامج  تطبيق  قبل   HBsAg البائي  الكبد  اللتهاب 
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الفرق، وذلك باستخدام البجميات اإلحصائية  الثقة حول  الفرق يف معدل االنتشار بني املسحني، وفاصل  بحساب 
التي تأخذ يف االعتبار تصميم املسح املعقد املستخدم. فإذا كان فاصل الثقة حول الفرق ال يساوي )0( فهذا دليل عىل 

وجود اختالف حقيقي يف معدل انتشار املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg بني املسحني.

وقد يكون االختالف يف معدل االنتشار بني جزء وآخر من البالد - املناطق أو األقاليم - مفيدًا يف اإلشارة إىل مدى 
جودة أداء برنامج التلقيح يف املايض. وقد ال تكون االختالفات كبرية بام يكفي للوصول إىل داللة إحصائية مع حجم 
العينة لكن ال تزال تشري إىل املجاالت التي حتتاج إىل اهتامم. وعىل سبيل املثال، وجود مستويات عالية من العدوى 

املزمنة يف األطفال امللقحني قد يشري إىل أن اللقاح قد يكون تم جتميده قبل إعطائه.

تفسري التحليل اإلحصائي

الكبد  اللتهاب  السطحي  املستضد  إجيابية  احلالية  العدوى  انتشار  معدل  تقدير  هو  التحليل  من  األسايس  اهلدف  إن 
البائي ))+(HBsAg( . وجيب عليك أن توفر بعض التفسري لتقديرك ملعدل االنتشار. فعىل سبيل املثال عندما تقول: 
وهناك   ،x.xx هو  منها  عينات  أخذ  تم  التي  العمرية  الفئة  يف  احلالية  العدوى  انتشار  معدل  عن  لدينا  تقدير  "أفضل 
احتامل قدره 95% أن معدل االنتشار احلقيقي يكمن داخل y.yy  و z.zz". وعليك أيضًا أن تالحظ عند مقارنة معدل 
انتشار العدوى احلالية بني جمموعتني، مثل الفتيان والفتيات، أو السكان الريفيني واحلرضيني، أنه إذا حصل تداخل يف 
فواصل الثقة التي قدرها 95% يف تقديرات املجموعتني، عندئذ يكون هناك دليل ضعيف عىل اختالف معدل االنتشار 

بني املجموعتني.

ويمكنك حتديد التقدم املحرز نحو اإلشهاد، إذا كان ذلك مناسبًا، من خالل مقارنة تقديرك ملعدل االنتشار مع املعدل 
اتباع الدالئل اإلرشادية اإلقليمية حيثام وجدت. عىل  املستهدف يف املنطقة. )الحظ أنه للوصول إىل اإلشهاد، جيب 
الكبد  السطحي اللتهاب  املستضد  انتشار  معدل  تقدير  نقطة  فإن  اهلادئ،  املحيط  بالنسبة إلقليم غرب  املثال،  سبيل 

البائي HBsAg ينبغي أن تكون أقل من 2% مع درجة دقة قدرها +/- %0.5(.

وإذا كنت تقارن معدل انتشار العدوى احلالية بني مسحني، احرص عىل اإلشارة إىل ما إذا كانت نتائج املسحني قابلة 
للمقارنة عىل نحو مبارش، وإذا مل يكن األمر كذلك، فعليك أن تبني سبب ذلك. وينطبق ذلك عىل املقارنة بني مسحني 

ممثلني عىل الصعيد الوطني واستخدمت فيهام أساليب خمتبية متامثلة.

السياق(، مع  أو  التنفيذ  أو  التصميم  الدراسة )يف  التي واجهت  املعروفة  القيود  النتائج يف ضوء  وينبغي تفسري مجيع 
العدوى  انتشار  اجلغرافية يف معدل  )مثل االختالفات  الدراسة  تم احلصول عليها من  التي  الثانوية  النتائج  استخدم 
النتائج الوصفية من االستبيان(  النتائج هبذه الطريقة، أو بعرض  التقسيم الطبقي باإلبالغ عن  احلالية، حيث يسمح 
وذلك لتوليد الفرضيات حول خطر العدوى أو تنفيذ البنامج. فعىل سبيل املثال، إذا كان هناك إقليم به معدل انتشار 
B عند  الكبد  التهاب  لقاح  التلقيح بجرعة من  تنفيذ  بدراسة جودة  قم  األقاليم،  أكثر من غريه من  احلالية  للعدوى 

الوالدة يف اإلقليم.

التحيز والقيود

قد تشمل القيود يف إجراء املسح ما ييل:

1( احلصول عىل عينة ممثلة
إن مل تكن التغطية باللقاحات متجانسة جغرافيًا، فقد يكون معدل انتشار العدوى احلالية يف عينتك أقل )أو أعىل( من 
االنتشار احلقيقي للعدوى احلالية ألن املجموعات التي يكون قد تم أخذ عينات منها كانت أكثر )أو أقل( احتامالً أن 

يكونوا ملقحني مقارنًة باملجموعات التي مل تؤخذ منها عينات.
2( اختيار االختبارات التي جترى يف املختب/ نقطة تقديم الرعاية من حيث احلساسية والنوعية

3( تذكري اآلباء واألمهات بمواعيد التلقيح وباألحداث الصحية.
4( حتديد موقع بطاقات / سجالت التلقيح.
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االعتبارات األخالقية

جيب أن هتدف إىل حتقيق أقىص قدر من الفائدة للمشاركني يف املسح، وتقليل املخاطر التي يتعرضون هلا إىل أدنى حد، 
والسعي إىل احلصول عىل موافقة مستنرية منهم. هذا بغض النظر عن احلاجة إىل املوافقة األخالقية عىل إجراء املسح 

)نحن نتوقع أنه يف معظم احلاالت سوف حتتاج إىل املوافقة األخالقية(.

عليك  وينبغي  اإللكرتوين(.  البيد  )مرفق  العاملية  الصحة  ملنظمة  التابعة  األخالقيات  للجنة  التفقدية  القائمة  انظر 
التحقق مما سوف حتتاج إىل االلتزام به من متطلبات أخالقية عىل املستويني املحيل والوطني. وجتدر املالحظة أن بعض 
املمولني حيتاجون أيضًا إىل أن تسعى إىل احلصول منهم عىل شهادة براءة ذمة منفصلة. وقد ختتلف اخلطوات التي يتعني 

اختاذها للحصول عىل املوافقة األخالقية بني موقع وآخر.

األوصياء  أو  والدهيم  أو من  منهم،  عينات  تؤخذ  الذين  األفراد  موافقة مستنرية من  إىل احلصول عىل  وسوف حتتاج 
رضورة  عن  النظر  بغض  املسح،  عملية  يف  تسجيلهم  قبل  وذلك  األطفال(،  من  )وموافقة  أمورهم  أولياء  أو  عليهم 
احلصول عىل املوافقة األخالقية. وتتوافر يف املرفق 3 معلومات حول العينات، ونامذج املوافقة. وفيام يتعلق باملوافقة، 
قد تكون هناك اختالفات حملية يف اإلجراءات. وعىل سبيل املثال، يف بعض األماكن قد يوافق املشاركون عىل املشاركة 
يف املسح، لكن بعد ذلك يرتددون يف التوقيع فعليًا عىل استامرة املوافقة. ويف هذه احلالة قد يكون من املناسب للباحث 

التوقيع عن املشاركني.

الرسية

تأكد أنه ال يمكن التعرف عىل هوية األفراد عند عرض نتائج التحليل.

العينات البيولوجية

سوف حتتاج إىل أن تقرر كيف سيتم التعامل مع عينات الدم بعد املسح. وتشمل اخليارات حفظ العينات 
الستخدامها يف املستقبل أو التخلص منها.

عدم اإليذاء

من االعتبارات اهلامة تقرير ما إذا كان ينبغي تقديم نتائج االختبار إىل املشاركني يف املسح. وحيتمل أن يعود ذلك بالفائدة 
عىل األفراد الذين يشملهم املسح. والعوامل التي قد تقودك إىل أن تقرر عدم إبالغ املشاركني بالنتائج تشمل اخلدمات 
اللوجستية )إذا كان يتم سحب الدم الوريدي لفحصه يف وقت الحق يف املختب، فقد يكون من الصعب الوصول إىل 
األفراد يف وقت متأخر إلعطائهم النتائج(، واألخالقيات )هل هناك إتاحة شاملة للرعاية الصحية يف هذا املكان؟ وهل 
من املرجح توفري العالج للشخص الذي قيل له أنه إجيايب املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HbsAg)+( ؟(. 
وحتى إذا كانت املعاجلة املضادة للفريوسات غري متوفرة، فقد يكون من املمكن تقديم املشورة بشأن جتنب العوامل 
مرة  بالنتائج  املشاركني  إبالغ  قررت  وإذا  باألفالتوكسني(.  امللوثة  السوداين  والفول  والذرة  الكحول  )مثل  املساعدة 
HbsAg)+( يف  البائي  أخرى، فينبغي التفكري مليًا يف كيفية توصيل نتيجة إجيابية املستضد السطحي اللتهاب الكبد 

ضوء االعتبارات املذكورة.

اللقاح  تقديم  يتم  أن  اللقاح هلم. ويمكن  تقديم  املشاركني وأرسهم،  تعود عىل  التي  املحتملة األخرى  الفوائد  ومن 
للطفل املشمول يف املسح إذا تعذر تقديم أدلة عىل اكتامل تلقيحه. ويمكن أيضًا تقديم اللقاح لعائالت أولئك الذين 
يثبت أهنم إجيابيو املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HbsAg)+(. وينبغي املالحظة أنك لن تكون قادرًا سوى 
عىل تقديم، اجلرعة األوىل فقط من اللقاح عىل أكثر تقدير. وينبغي عليك حماولة حتويل املشاركني إىل اخلدمات الصحية 

املحلية للحصول عىل اجلرعتني الثانية والثالثة.

منوذج الربوتوكول
راجع النامذج عىل اإلنرتنت
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املرفق 1:
 اعتبارات خمتبية 
الواسامت املصلية للمناعة والعدوى بالتهاب الكبد البائي

اختفاء  فمع  للعدوى.  احلادة  املرحلة  يف  البائي  الكبد  بالتهاب  للعدوى  املصلية  الواسامت  تطور  يوضح  أ.1  الشكل 
anti- وارتفاع عيار أضداد املستضد اللبي اللتهاب الكبد البائي ،HbsAg املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي
HBc ، تتوفر احلامية مدى احلياة من عدوى جديدة بالتهاب الكبد البائي. ويف حالة احلامية من خالل التلقيح، سيكون 
ضد املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي anti-HBs  فقط هو املوجود )عىل الرغم من أن العدوى دون الرسيرية 

.)anti-HBc بعد التلقيح يمكن أن تؤدي إىل حتوالت ألضداد املستضد اللبي اللتهاب الكبد البائي

الشكل أ .1: الواسامت املصلية للعدوى احلادة بفريوس التهاب الكبد البائي

12 16 20 24 28 32 36 52 100840

أسابيع بعد التعرض للعدوى

العيار

األعراض

 anti-HBe اللتهاب الكبد البائي e ضد المستضد
المستضد e اللتهاب

HBeAg الكبد البائي 

الغلوبولين المناعي لضد
 المستضد اللبي اللتهاب الكبد
  IgM anti-HBc البائي 

ضد المستضد السطحي اللتهاب
 anti-HBsالكبد البائي 

Total anti-HBc إجمالي ضد المستضد اللبي اللتهاب الكبد البائي اإلجمالي

المستضد السطحي
 اللتهاب الكبد

HbsAg البائي 

تواصل  مع  املزمنة،  النشطة  العدوى  تطور  مع  البائي  الكبد  اللتهاب  املصلية  الواسامت  تطور   2 أ.  الشكل  يوضح 
نسخ الفريوس إلنتاج املستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي HBsAg وأحيانًا املستضد‘e’  اللتهاب الكبد البائي 

.HBeAg
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الشكل أ. 2: الواسامت املصلية للعدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد البائي

حاد (٦ شهور) مزمن (سنوات)
المستضد e اللتهاب

HBeAg الكبد البائي 
ضد المستضد e اللتهاب
 anti-HBe الكبد البائي 

Total anti-HBc إجمالي ضد المستضد اللبي اللتهاب الكبد البائي اإلجمالي

الغلوبولين المناعي لضد المستضد اللبي
  IgM anti-HBc  اللتهاب الكبد البائي 

HbsAg المستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي

العيار

أسابيع بعد التعرض للعدوى

. . . . 
. . . .

 . . .
 . . .

 . . .
 . . .

 . . 
. . .

 . . 
. . .

 . . 
. . .

 . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

201612840 24 28 32 36 52

يوضح اجلدول أ .1 تفسري نتائج االختبار للكشف عن الواسامت املصلية اللتهاب الكبد البائي بني عموم السكان. 
البائي  الكبدي  لاللتهاب  السطحي  املستضد  يقيس  سوف  البائي  الكبد  اللتهاب  املصيل  املسح  األحيان،  أغلب  يف 

HBsAg  فقط وأحيانًا أضداد املستضد اللبي لاللتهاب الكبدي البائي anti-HBc أيضًا.
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اجلدول أ .1 تفسري الواسامت املصلية للعدوى بفريوس التهاب الكبد البائي 

التفسيرنتائج التحليل المصلي
HBsAg anti HBc

)اإلمجايل(
   anti-HBc   

)IgM(   
 anti-HBs

)اإلمجايل(
استعداد للعدوى؛ مل يصب بالعدوى قط

عدوى حادة مبكرة+
أو عدوى مؤقتة عقب التلقيح )21 يومًا(

عدوى حادة+++
عدوى حادة تسري نحو الشفاء- / +++

عدوى حالية++
عدوى حالية+++
عدوى حالية++

)anti HBc( غري مكتشفة أو سلبية كاذبة
عدوى سابقة، شفاء ومناعة**++

ممنع بسبب التلقيح ضد التهاب الكبد البائي† +
أصيب بالعدوى من قبل:+

شفي من العدوى احلادة بفريوس التهاب الكبد البائي
   anti-HBsتعرض للعدوى من قبل ومل يتم اكتشاف

عدوى حالية بـ HBsAg غري مكتشف
أو مستعد للعدوى:

anti HBc استعداد للعدوى ولديه إجيابية زائفة لـ
االنتقال السلبي للرضيع من أم إجيابية للمستضد السطحي 

)+(HBsAg اللتهاب الكبد البائي

)-(  سلبي املصل؛ )+( إجيايب املصل. 
ظهور  دون  بالعدوى  الحقًا  أصيبوا  ثم  بنجاح  متنيعهم  تم  الذين  األفراد  يف  النمط  هذا  نرى  أن  أيضا  ويمكن   **

األعراض عليهم.
 †   إذا  كان العيار< 10 ميكرو وحدة دولية / مل، من لقاح التهاب الكبد البائي أو الغلوبولني املناعي.

اجلدول مقتبس من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها. واملركز الوطني ملكافحة فريوس العوز املناعي البرشي / 
اإليدز، والتهاب الكبد الفريويس، واألمراض املنقولة جنسيًا والوقاية من السل.

متاح من قبل شبد وآخرون يف جملة مراجعة الوبائيات Epidemiol 2006؛ 28: -112 25
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املرفق 2: 
معدل انتشار العدوى بفريوس التهاب الكبد البائي
قبل وبعد إدخال التلقيح ضد التهاب الكبد البائي

الجدول أ. 2: أمثلة على معدل انتشار العدوى الحالية بالتهاب الكبد البائي قبل وبعد إدخال التلقيح ضد التهاب 
الكبد البائي

مكان الدراسة 
)المرجع(

الفئة العمرية التي 
خضعت للدراسة 

)بالسنوات(

الوقت الذي 
مر منذ إدخال 

التلقيح 
ضد التهاب 
الكبد البائي 
)بالسنوات(

التغطية بثالث 
جرعات من 

اللقاح المضاد 
اللتهاب الكبد 

)%(

العدوى الحالية 
قبل إدخال 
التلقيح ضد 

التهاب الكبد 
البائي أو إيجابية 

المستضد 
السطحي 

اللتهاب الكبد 
البائي 

)% HBsg)+(( 

العدوى الحالية 
بعد إدخال 

التلقيح ضد 
التهاب الكبد 

البائي
)% HBsg)+((

21098160.0-10أالسكا )هارباز(
100.6غري متوفر99غامبيا )فيفياين(
6.80.7غري متوفر615-14إيطاليا )دا فيال(

عىل املستوى 713-12منغوليا )دافاخلام(
الوطني

 ،1992 %47.4 
 ،1997 %88.8

2004 %98

15-105.2

18856.70.3-12السعودية )الفالح(
6.70.05غري متوفر9> 15السعودية )مدين(

8859.81.3-10*  > 12تايوان )تشن(
889.79.70.7-10*   7تايوان )شيه(

792.410.51.7-69تايوان )هسو(
تايالند 

)شانسوتيوات(
0.7 شهرًا- 5 

سنوات
590.45.40.8

782.33.40.7-10†   0.5-18تايالند )بوفوروان(
تايالند 

)كونغرسيسوات(
18 < ‡15-1297.34.30.7

الواليات املتحدة 
األمريكية، هاواي 

)بريز(

83 عند عمر 30 9-69
شهرًا، 95 عند عمر  

5 سنوات

1.60.04

5.40.8غري متوفر16-10أوزبكستان )أفازوفا(

 HBsAg بدأ التلقيح الذي يستهدف الولدان املولودين ألمهات إجيابيات للمستضد السطحي اللتهاب الكبد البائي *
قبل الدراسة بـ 10 سنوات؛ وبدأ التلقيح الشامل للولدان قبل الدراسة بـ 8 سنوات .

األخرى  املناطق  وبدأت   ، سنوات   9 بـ  الدراسة  قبل  التلقيح  بإجراء  بالدراسة  قامت  التي  املناطق  إحدى  بدأت   †
التلقيح قبل الدراسة بـ 7 سنوات.

‡ بدأت إحدى املناطق التي قامت بالدراسة بإجراء التلقيح 15 سنة قبل الدراسة، وبدأت املناطق األخرى التلقيح 
قبل الدراسة بـ 12 سنة.

 



ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي 35

املرفق 3:
أمثلة من نامذج االستبيان

وزارة الصحة، منغوليا
تقييم تأثري برنامج التلقيح ضد التهاب الكبد البائي يف منغوليا

موافقة الوالدين
 

عزيزي املواطن،

تعتزم وزارة الصحة وجامعة العلوم الصحية إجراء دراسة من أجل تقييم تأثري برنامج التمنيع ضد التهاب الكبد البائي 
الكبدية  اخلاليا  الرئييس لرسطان  السبب  وهو  البالد،  البائي يف  الكبد  التهاب  بفريوس  العدوى  وتنترش  منغوليا.  يف 
خالل  االبتدائية  املرحلة  من  الثاين  الصف  يف  هم  الذين  األطفال  مجيع  االستقصاء  هذا  ويستهدف  الكبد.  ع  وتشمُّ
العام الدرايس 2005/2004. وقد تم اختيار األطفال الذي سيشاركون عشوائيا وفقًا ألسلوب علمي دقيق هبدف 

احلصول عىل عينة ممثلة جلميع أطفال الصف الثاين يف املدرسة.

وسوف نقوم، من خالل هذا االستقصاء، بجمع املعلومات املتعلقة بتمنيع طفلك من املركز الصحي الفعيل، والتأكد 
من التحسن اجلسدي لطفلك، وكذلك ُيعتزم القيام بفحص الدم لتقييم احلالة الصحية العامة، ووظائف الكبد. وسعيًا 
لتأكيد كفاءة التلقيح ضد التهاب الكبد البائي لطفلك، سوف يسحب األطباء واملمرضات املدربون تدريبًا جيدًا من 5 

إىل 10 مل من الدم باستخدام املحاقن وحيدة االستعامل.

وبعد بزل الوريد، قد يشعر األشخاص بانزعاج خفيف يف مكان البزل، ومن املحتمل ظهور كدمات ونزيف. ويندر 
وقوع أحداث ضائرة كبرية لكنها قد تشمل النزيف الذي قد يستمر لفرتة أطول. وسوف يتابع األطباء واملمرضات 

هذه العملية ويعاجلوهنا ويقومون باإلحالة عند االقتضاء.

ولن يتم استخدام العينات يف املستقبل يف الدراسات غري املقررة، وسيتم بعد االختبارات املذكورة أعاله، التخلص من 
العينات الزائدة عن احلاجة عىل الفور.

هذا  يوفرها  التي  األجوبة  تكون  وسوف  اخلطرية،  األمراض  من  األعزاء  أطفالنا  حيمي  البائي  الكبد  التهاب  ولقاح 
االستقصاء مفيدة لتعزيز برنامج التمنيع يف البالد. لذلك، فإنه سيكون من الرضوري جدًا أن تسمح لطفلك باملشاركة 

يف الدراسة.

وجدير بالذكر أن رفض املشاركة يف الدراسة لن يؤثر تأثريًا سلبيًا عىل اخلدمات الصحية واملعاجلة املقدمة لطفلك.

وسيتم احلفاظ عىل مجيع املعلومات التي تم احلصول عليها أثناء إجراء الدراسة يف رسية تامة، وسوف يتم استخدامها 
حرصيًا ألهداف هذا املسح. وسوف ينتهي البحث يف غضون 10 أشهر، وبعد انتهاء الدراسة سيتم إتالف السجالت 

التي هبا أسامء األطفال بالشكل املناسب. وسوف نقوم بتزويدكم بملخص نتائج الدراسة من خالل املدارس.

ونأمل منكم تفهم الغرض من أبحاثنا ومشاركة طفلكم يف هذه الدراسة. وإذا وجدنا أن التمنيع غري مكتمل أو غري 
فعال لدى طفلك، فسوف نبلغ املركز الصحي املحيل، وسيتم توفري اللقاحات الالزمة لطفلك جمانًا.

الوثيقة  هذه  عىل  اإلشهاد(  "عالمة"  ضع  )أو  توقيع  برجاء  الدراسة،  هذه  يف  طفلك  مشاركة  عىل  توافق  كنت  فإذا 
وإعادهتا إلينا.
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أنني أسمح طوعًا  بالتوقيع هنا  الدراسة وإجراءاهتا. وأقر  لقد قرأت املعلومات املذكورة أعاله وتفهمت اهلدف من 
لطفيل باملشاركة يف هذه الدراسة.

توقيع )توقيعات( اآلباء/ويل األمر/الويص عىل الطفل ______________________

اسم الطفل املشارك يف الدراسة _________________________________________ 

اسم الشخص الذي تسلم هذا النموذج _________________________________

تاريخ اليوم:_______ السنة____الشهر____ اليوم

ملزيد من املعلومات اتصل بالدكتور xxxxxx ]اللقب[، ]القسم وتفاصيل التواصل[
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املوافقة املستنرية

اآلباء األعزاء،

ضد  تلقيحهم  تم  الذين  األطفال  بني  املناعة  مستوى  حول  متقدمة  دراسة  االجتامعية  واحلامية  الصحة  وزارة  جتري 
التهاب الكبد البائي، لتقييم ما إذا كانت جرعات اللقاح التي تم احلصول عليها حتى اآلن كافية حلامية صحة طفلك.

التالية: فقدان الشهية،  البائي وتصاحبه األعراض  الكبد  التهاب  البائي مرض وخيم، يسببه فريوس  الكبد  والتهاب 
والتعب، وأمل يف العضالت، والغثيان، والقيء، واصفرار اجللد والعينني )الريقان(. ويف بعض احلاالت يتعاىف املرىض، 
ع  لكن يف أغلب األحيان يتطور املرض هبدوء )يصبح مزمنًا(، وهياجم الكبد ويمكن أن يؤدي إىل رضر بالكبد )تشمُّ

الكبد( ورسطان الكبد، ويف بعض احلاالت الوفاة.

ر حاليًا إصابة أكثر من 350 مليون شخص يف مجيع أنحاء العامل بالعدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد البائي.  وُيَقدَّ
مجهورية  ويف  البائي.  الكبد  اللتهاب  واملزمنة  احلادة  املضاعفات  جراء  عام  كل  شخص   250.000 حوايل  ويموت 

مولدوفا هناك شخص واحد تقريبًا من بني كل 10 أشخاص حامٌل للفريوس املذكور أعاله.

وإن تفاقم العدوى بفريوس التهاب الكبد البائي يعتمد بشكل غري مبارش عىل العمر: فكلام صغر السن، كلام ارتفع 
احتامل أن تصبح العدوى مزمنة.

وينترش فريوس التهاب الكبد البائي من خالل التامس مع الدم أو سوائل اجلسم األخرى للشخص املصاب بالعدوى، 
وغالبًا بعد االستخدام املشرتك لفرشاة األسنان، وشفرات احلالقة، وأدوات تقليم وتسوية األظافر، واإلبر، وغريها 

من األشياء احلادة.

ومن حسن الطالع، اكتشف العلامء منذ بعض الوقت اللقاح ضد التهاب الكبد البائي، وهو قادر عىل الوقاية من هذا 
املرض الوخيم. وهذا هو أول لقاح ضد الرسطان، حيث إنه يمنع تطور املرض إىل رسطان الكبد.

وقد اسُتخدم هذا اللقاح يف بالدنا عىل مدى السنوات العرش األخرية.

املرض  هذا  من  األطفال  تقييم مدى محاية  أجل  اللقاح. ومن  من  التلقيح حاليًا من ثالث جرعات  جدول  ويتألف 
الوخيم، وللتحقق عام إذا كانوا بحاجة إىل جرعات إضافية، سوف نقوم بالتأكد من مستوى مناعة األطفال الذين تم 

تلقيحهم منذ 7-10 سنوات.

وهذا هو السبب يف أننا سوف نأخذ عينة دم من ذراع طفلك. وخيلو هذا اإلجراء من خطر رساية العدوى حيث يتم 
فقط استخدام اإلبر واملحاقن املعقمة وحيدة االستخدام هلذا الغرض.

وسوف نعطيك املعلومات عن نتائج فحوصات الدم والتوصيات بشأن احلاجة إىل مزيد من التلقيح. وسيتم اإلبقاء 
عىل رسية نتائج فحوصات الدم. ويتم إجراء الفحوصات جمانًا.

فإذا كنت توافق عىل املشاركة، نود أن نطلب منك أن تكتب اسمك وتوقيعك أدناه.

أؤكد بموجب ذلك موافقتي عىل مجع عينة الدم من ابنتي / ابني:

االسم األول والثاين للطفل _________________________________________________

االسم األول والثاين للوالد _________________________________________________
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املرفق 4:
عينة من االستبيانات

املسح املصيل لألطفال يف مولدوفا

التاريخ __/__/___                              الرقم التعريفي __________________

1. االسم )األول، األخري( _______________________________________

2. اجلنس  ذكر/أنثى

3. تاريخ امليالد )اليوم/الشهر/السنة(  __/__/___

4. موقع املنزل )قسم(_______________________________________________

5. هل أم الطفل معروف أهنا حاملة لفريوس التهاب الكبد البائي؟    نعم / ال

    5 أ( متى تم حتديد ذلك؟   )الشهر/ السنة(   __/__

6. هل حصل الطفل عىل لقاح ضد االلتهاب الكبدي؟   نعم / ال / غري معروف

       6 أ( كم جرعة؟  1     2     3     4     أكثر من 4     غري معروف

       6 ب( متى أعطيت اجلرعة األوىل؟  )التاريخ/الشهر/السنة/سلسلة اللقاح(     __/__/___

       6 ج( متى أعطيت اجلرعة الثانية؟  )التاريخ/الشهر/السنة/سلسلة اللقاح(     __/__/___

       6 د( متى أعطيت اجلرعة الثااثة؟  )التاريخ/الشهر/السنة/سلسلة اللقاح(     __/__/___

التاريخ __/__/___
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رقم الشخص املستجيب  ____________

استبيان

األرسة  وتاريخ  الطبي،  والتاريخ  املعيشية،  األوضاع  مثل  ابنك  حياة  جوانب  من  عدد  عن  منك  االستبيان  يستفرس 
الطبي. وهذا سوف يساعدنا عىل فهم عوامل اخلطر الرئيسية للعدوى بااللتهاب الكبدي الفريويس. 

إن لك مطلق احلرية يف عدم اإلجابة عن أي سؤال. غري أنه سيكون من املفيد جدًا أن جتيب عىل هذه األسئلة، ألن 
النتائج ستكون مفيدة جدًا إلعداد املزيد من االسرتاتيجيات والتدابري الوقائية ضد رساية هذا املرض الضار.

التاريخ الشخيص
1( العدد اإلمجايل لألشخاص يف األرسة املعيشية:

2( الِعرق
3( املسكن: )ضع دائرة من فضلك(  1. كوخ    2. شقة   3. منزل  4. أخرى

التاريخ الطبي 
4( هل تم تلقيح طفلك ضد التهاب الكبد الفريويس البائي؟  1. نعم    2. ال    3. غري معروف

5( فضاًل أجب عن األسئلة التالية بعد التفكري حول وضع طفلك. )فضاًل ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة(

النعماألسئلة
النعمهل تم نقل دم أو مكونات الدم له يف أي وقت مىض

النعمهل أجريت له عمليات جراحية يف أي وقت مىض
النعمهل عالج أسنانه يف أي وقت مىض

النعمهل تم إدخاله املستشفى يف أي وقت مىض
النعمهل حصل عىل عالج باحلقن يف املستشفى يف أي وقت مىض

النعمهل حصل عىل عالج باحلقن يف املنزل يف أي وقت مىض
النعمهل تم احلقن باستخدام إبر أو حماقن من الزجاج ال يتم التخلص منها

6( هل طفلك يتشارك )ولو لبعض الوقت( فرشة األسنان مع أفراد األرسة:  1. نعم    2. ال 

7( هل أصيب طفلك بالتهاب الكبد الفريويس يف أي وقت مىض؟   1. نعم    2. ال

8( هل أصيب أي من أقربائك باألمراض التالية يف أي وقت مىض؟ )اكتب "+" يف حال نعم، "-" يف حال ال، "0" يف 
حال كانت اإلجابة غري معروفة(

ع الكبدالقرابة للشخص التهاب الكبدرسطان الكبدتشمُّ
الفريويس

السكتة الدماغية

األب

األم

األخوة/ األخوات

الوالدان لألب

الوالدان لألم

غريهم من أفراد األرسة املعيشية

شكرًا لتعاونكم!
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املرفق5:
اإلرشادات العملية بشأن أخذ عينات الدم من األطفال والولدان 

)مقتبسة من الدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية بشأن سحب الدم: 
)WHO/EHT/10.01 2010 أفضل املامرسات يف أخذ الدم من الوريد

أخذ الدم من الوريد

 استخدم إبرة صلب جمنحة، ويفضل مقاس 22 أو 23، مع أنبوب للتمديد )فراشة(:1(
جتنب قياس 25 أو أكثر ألن ذلك قد يرتافق مع زيادة خطر انحالل الدم؛أ(
الوصول ب( سهولة  توفر  أن  يمكن  الفراشة  حمول؛  مع  مفرغ  أنبوب  أو  حمقن  مع  إما  فراشة  استخدم 

واحلركة، لكن حركة احلقنة املرفقة قد جتعل من الصعب سحب الدم. 
الناجم عن 2( الفراغ  اعتامدًا عىل احتياجات اجلمع؛ غالبًا ما يسبب  1-5 مل،  أنبوب سعة  ذا  استخدم حمقنًا 

السحب باستخدام حمقن أكب انخامص الوريد.  
أنبوب مفرغ، اخرت واحدًا جيمع كمية صغرية )1 مييل لرت أو 5 مييل لرت( وله وحدة ختزين 3( عند استخدام 

صغرية؛ وهذا يساعد عىل جتنب انخامص الوريد وقد يقلل انحالل الدم.
حيثام يكون ذلك ممكنًا، استخدم معدات السالمة مع أغطية اإلبر أو األدوات التي تقلل من التعرض للدم. 4(

ومعروف أن املحاقن ذاتية التعطيل مصممة خصيصًا للحقن، وهي غري مناسبة لسحب الدم من الوريد.
استفرس عام إذا كان الوالدان يودان املساعدة من خالل محل الطفل. إذا كان الوالدان يرغبان يف املساعدة، 5(

اعطهم التعليامت الكاملة عن كيفية ومكان محل الطفل؛ وإذا كان الوالدان يفضالن عدم املساعدة، اطلب 
املساعدة من زميل لك.

قيِّد حركة الطفل كام هو موضح أدناه:6(
استعن بأحد الزمالء التقنيني ليقوم بسحب الدم، وبزميل آخر أو بأحد الوالدين لتقييد حركة الطفل.أ(
اطلب من الزميلني االثنني الوقوف عىل اجلهة املقابلة من طاولة الفحص.ب(
اطلب ممن يقيد حركة الطفل أن: ج(

الذراع ا( قمة  عىل  رأسه  ووضع  ظهره،  عىل  الطفل  وضع  مع  الطاولة  عب  ذراعيه  أحد  يمد 
املمدودة؛

يسحب الطفل بالقرب منه، كام لو كان الشخص حيتضن الطفل؛اا(
يقبض عىل كوع الطفل يف اليد املمدودة؛ ااا(
 يستخدم الذراع األخرى للمرور فيبسطها فوق الطفل ويقبض معصمه مع وضع راحة يده اااا(

ألعىل )فبسط اليد فوق الطفل يؤدي إىل تثبيت كتف الطفل، وبالتايل منع حركات االلتواء أو 
التأرجح؛ أما اإلمساك باملعصم فيكون بمثابة رباط ضاغط لتسهيل سحب الدم الوريدي(.

إذا لزم األمر، قم باختاذ اخلطوات التالية لتيسري عملية سحب الدم من الوريد.7(
اطلب من الوالد أن يعمل بالتناوب عىل القبض بإحكام عىل معصم الطفل تارة وحترير قبضته تارة أ(

أخرى،   لضامن تدفق الدم عىل نحو كاف.
حافظ عىل دفء الطفل وذلك بإزالة القليل من مالبسه قدر املستطاع، ويف حالة الرضع، يتم ذلك ب(

من خالل:
لف بطانية حوله؛ا(
احتضان أحد الوالدين أو مقدم الرعاية للرضيع، مع إبقاء طرف موقع سحب الدم من الوريد اا(

مكشوفًا.
تدفئة منطقة سحب الدم بمالبس دافئة للمساعدة عىل متدد األوعية الدموية.8(
لليد 9( الظهرية  الناحية  أوردة  إلظهار  القلم  شكل  عىل  للجيب  ضوئيًا  كشافًا  أو  لإلضاءة  مصدرًا  استخدام 

وأوردة احلفرة املرفقية.
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عربة  10( أو  صينية  عىل  إليه  الوصول  سهل  آمن  مكان  يف  وضعها  العملية  إلجراء  الالزمة  املعدات  كل  امجع 
األدوات الطبية، مع التأكد أن مجيع األدوات واضحة للعيان. واألدوات املطلوبة تشمل ما ييل:

أنابيب مجع العينات للمختب، التي ينبغي أن حتفظ بحالة جافة ويف وضع رأيس عىل أحد األرفف؛ أ(
اختيار  )يعتمد  مطاطية  بأغطية  مزودة  بالستيكية  أنابيب  أو  معقمة  زجاجة  يف  الدم  مجع  ويمكن 

األنبوب عىل ما هو متفق عليه مع املختب(؛ 
أنابيب مفرغة الستخراج الدم؛ ا(
أنابيب زجاجية مزودة بأغطية لولبية؛اا(

تستخدم زجاجة معقمة أو كيس مجع الدم )قابل للطي( إذا تعني مجع كميات كبرية من الدم؛ب(
قفازات بقياس مناسب غري معقمة. ج(
جمموعة متنوعة من األجهزة ألخذ عينات الدم )أجهزة آمنة من الناحية اهلندسية أو اإلبر واملحاقن،    د(

انظر أدناه(، من أحجام خمتلفة؛
رباط ضاغط لوقف النزف؛  هـ(
مسحات مبللة بالكحول لفرك اليدين؛و(
مسحات كحولية بنسبة 70 % لتعقيم اجللد؛ز(
شاش أو كرة من القطن الطبي ليتم وضعها عىل موقع سحب الدم؛ح(
بطاقات تعريفية للصقها عىل عينات املختب؛ط(
أدوات للكتابة؛ي(
نامذج املختبات؛ك(
أكياس وحاويات نقل مانعة للترسب؛ل(
حاوية األدوات احلادة مقاومة للثقب. م( 

العينات قريب من العامل الصحي، وبعيد عن املريض، لتجنب 11( أنابيب  تأكد أن احلامل الذي حيتوي عىل 
انقالبه عليه بطريق اخلطأ.

التعرف عىل الطفل.12(
األول أ( االسم  عن  الشخص  ذلك  من  استفرس  متواجدًا،  القانوين  الويص  أو  الوالدين  أحد  كان  إذا 

واألخري للطفل.
تأكد أن االسم وتاريخ امليالد ورقم املستشفى أو امللف مكتوبة عىل نموذج املختب، وطابقها مع هوية ب(

املريض.
حافظ عىل نظافة اليدين كام ييل:13(

اغسل اليدين باملاء والصابون، وجففهام باستخدام املناشف وحيدة االستعامل.أ(
إذا كانت األيدي غري ملوثة بشكل واضح، قم بتنظيفها بالكحول- استخدم 3 مل من الكحول لفرك ب(

كف اليد، وافرك حتى أطراف األصابع، وظهر اليدين وكامل اليدين حتى جتف.
بعد إجراء تنظيف اليدين، ضع قفازات ذات قياسات مناسبة جيدًا غري معقمة.14(
قم بتنظيف مكان سحب الدم بمسحة كحول بنسبة 70% ملدة 30 ثانية واتركه ليجف متامًا )30 ثانية(15(

ملحوظة: يفضل الكحول عىل يود البوفيدون، ألن الدم امللوث بيود البوفيدون قد يزيد مستويات البوتاسيوم 
أو الفوسفور أو محض اليوريك زيادة زائفة يف النتائج املختبية.

وإىل أ( األسفل  إىل  واجته  الوريد  من  الدم  سحب  موقع  وسط  من  وابدأ  بلطف.  لكن  بثبات  اضغط 
اخلارج لتغطية مساحة قدرها 2 سم أو أكثر.

اترك املنطقة لتجف. وإن عدم إتاحة وقت كاف لتامس الكحول واجللد يزيد من خطر التلوث.ب(
ال تلمس املكان الذي تم تنظيفه؛ وبصفة خاصة، ال تضع اإلصبع فوق الوريد لتوجيه جسم اإلبرة 

املكشوف. فإذا كنت قد ملست هذا املكان، كرر عملية التطهري.
بمجرد تثبيت الطفل أو الرضيع، قم ببضع اجللد عىل بعد 3-5 ملم من الوريد؛ وهذا يسمح بالوصول جيدًا 16(

دون دفع الوريد بعيدا.
متامًا، 17( إزالتها  دون  قلياًل  اإلبرة  اسحب  فيه،  الدخول  من  بدالً  الوريد  جانب  إىل  تدخل  اإلبرة  كانت  إذا 

وأدخلها بزاوية داخل الوريد.
اسحب الدم ببطء وثبات.18(
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عند االنتهاء من عملية مجع الدم، اضغط بثبات عىل مكان البضع لوقف النزيف.19(
قم بتنظيف بقع الدم.20(
امجع كل األدوات املستخدمة يف هذه العملية، واحرص عىل إزالة كل األشياء من رسير املريض أو مهده؛ 21(

لتجنب وقوع احلوادث، وال ترتك أي يشء وراءك.
قم بتسجيل املعلومات ذات الصلة بجمع الدم عىل الطلب وامللصق املوجود عىل العينة؛ مثل هذه املعلومات 22(

قد تشمل ما ييل:
تاريخ اجلمع؛أ(
اسم الشخص؛ب(
الرقم التعريفي للشخص املشارك يف الدراسة؛ ج(
تاريخ ميالد الشخص املشارك يف الدراسة؛د(
احلروف األوىل من اسم العامل الصحي الذي قام بسحب الدم. هـ(

قم بتوفري الراحة والطمأنينة للطفل. وعىل سبيل املثال، احرص عىل املديح اللفظي، واملصافحة، أو اعطه 23(
ملصقًا يبعث عىل املتعة أو ربتة خفيفة عىل ظهره. وإن إعطاء كمية صغرية من السكروز )-0.012 0.12 

غرام( تكون بمثابة مسكن آمن وفعال للولدان اخلاضعني لبزل الوريد أو وخز شعريات الكعب
24( التزم بشدة بعدد املرات املحددة التي يمكن فيها وخز الطفل للحصول عىل عينة الدم، فإذا مل يتم مجع 24(

أخذ  إلغاء  أو  بمحاولة أخرى،  إذا كنت ستقوم  ما  لتقرر  املشورة  اطلب  اثنتني،  بعد حماولتني  مناسبة  عينة 
العينات.

وخز اإلصبع والكعب

املناسبة ملنطقة الوخز. حيث ختتلف األطوال حسب الرشكة املصنعة )من 0.85 ملم 1( الواخزة  حدد طول 
للولدان وتصل إىل 2.2 ملم(. ويف حال وخز اإلصبع، ينبغي أال يتجاوز العمق 2.4 ملم، لذلك فإن واخزة 
طوهلا 2.2 ملم هو أطول طول يستخدم يف العادة. ويف حال وخز الكعب، ينبغي أال يتجاوز العمق  2.4 

ملم.
العمق املوىص به لوخز اإلصبع هو:

بالنسبة لطفل يزيد عمره عىل 6 أشهر ويقل عن 8 سنوات – 1.5 ملمأ(
بالنسبة لطفل يزيد عمره عىل 8 سنوات – 2.4 ملمب(

ينبغي جتنب الضغط الشديد ألن ذلك قد يؤدي إىل وخز أكثر عمقًا عن العمق الذي يوفر تدفقًا جيدًا للدم.
قم أوالً بتقييد حركة الطفل بطلب ما ييل من أحد الوالدين:2(

اجللوس عىل كريس سحب الدم واحتضان الطفل؛ بعد جلوسه عىل حجر الوالد أو الوالدة؛أ(
تقييد حركة الطرفني السفليني للطفل عن طريق وضع الساقني حول ساقي الطفل يف شكل السيقان ب(

املتصالبة؛
متديد الذراع عىل صدر الطفل، وتأمني ذراع الطفل احلرة بتثبيتها حتت ذراعه؛ ج(
القبض عىل كوع الطفل )أي الذراع التي سيتم وخز جلده(، وإمساكه جيدًا؛د(
استخدام الذراع األخرى للقبض جيدًا عىل معصم الطفل، مع جعل راحة اليد لألسفل. هـ(

ضع الكحول )وليس يود البوفيدون( عىل مكان الوخز واتركه ليجف يف اهلواء3(
قم بوخز اجللد بدفعة واحدة رسيعة، مستمرة ومقصودة، لتحقيق تدفق جيد للدم وللحيلولة دون احلاجة 4(

لتكرار الوخز.
إذا لزم األمر، قم بإجراء اخلطوات التالية لتيسري عملية احلصول عىل الدم عن طريق  وخز األصبع يف املرىض 5(

من األطفال والولدان:
اطلب من الوالد أن يعمل بالتناوب عىل القبض بإحكام عىل معصم الطفل تارة وحترير قبضته أ(

تارة أخرى، لضامن تدفق الدم عىل نحو كاف.
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حافظ عىل دفء الطفل وذلك بإزالة القليل من مالبسه قدر املستطاع، ولفه يف بطانية، ب(
واحتضانه، من قبل أحد والديه، أو أحد مقدمي الرعاية مع إبقاء طرف موقع أخذ العينة من 

الشعريات مكشوفًا.
امسح أول قطرة من الدم ألهنا قد تكون ملوثة بسوائل أو حطام األنسجة )اجللد املتقرش(.6(
جتنب الضغط الشديد عىل اإلصبع أو الكعب ألن هذا خيفف العينة بسوائل األنسجة )البالزما( ويزيد من 7(

احتامل انحالل الدم.
عند االنتهاء من مجع الدم، قم بالضغط عىل مكان الوخز لوقف النزيف.8(
قم بتنظيف بقع الدم.9(
امجع كل األدوات املستخدمة يف العملية، واحرص عىل إزالة كل األشياء من رسير املريض أو مهده؛ لتجنب 10(

وقوع احلوادث، ال ترتك أي يشء خلفك.
قم بتسجيل املعلومات ذات الصلة بجمع الدم عىل الطلب وامللصق املوجود عىل العينة؛ مثل هذه املعلومات 11(

قد تشمل ما ييل:
تاريخ سحب الدم؛أ(
اسم الطفل؛ب(
الرقم التعريفي للطفل؛ ج(
تاريخ ميالد الطفل؛د(
احلروف األوىل من اسم العامل الصحي الذي قام بسحب الدم. هـ(

قم بتوفري الراحة والطمأنينة للطفل. وعىل سبيل املثال، احرص عىل املديح اللفظي، واملصافحة، أو اعطه 12(
ملصقًا يبعث عىل املتعة أو ربتة خفيفة عىل ظهره. وإن إعطاء كمية صغرية من السكروز )-0.012 0.12 

غرام( تكون بمثابة مسكن آمن وفعال للولدان اخلاضعني لبزل الوريد أو وخز شعريات الكعب.
التزم بشدة بعدد املرات املحددة التي يمكن فيها وخز الطفل للحصول عىل عينة الدم ، فإذا مل يتم مجع عينة 13(

مناسبة بعد حماولتني اثنتني، اطلب املشورة لتقرر ما إذا كنت ستقوم بمحاولة أخرى، أو إلغاء أخذ العينات.
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املرفق 6:
اخلدمات اللوجستية

اإلطار أ. 1

قائمة تفقدية باخلدمات اللوجستية الالزمة للعمل امليداين اخلاص باملسح

 النقل: احلجز، أو االستعارة، أو عمل الرتتيبات، أو االستئجار لوسائل النقل الالزمة للمرشفني واملحاورين. 
إتاحة الفرصة للحصول عىل الوقود والصيانة واخلدمات.

 اإلقامة: ترتيب مقرات آمنة ومرحية، حيث يمكن للفريق أيضًا مراجعة أنشطة األيام بشكل مريح. 

 وجبات الطعام: ترتيب وجبات الطعام واملياه للفريق، أو منحهم بدالت إذا كانت املواد الغذائية متاحة بسهولة.

 السالمة واألمن: ضامن األمن واحلامية من عنارص الطبيعة للفرق واملواد اخلاصة باملسح.

 املعلومات األساسية: تقديم خطابات للتعريف، ومعلومات حول املدارس املحلية واخلدمات الصحية، 
وتواريخ األحداث املحلية / الوطنية الرئيسية مفيدة للتحقق من تواريخ امليالد وتواريخ التلقيح.

 اخلرائط، والقوائم واالجتاهات: ضامن معرفة الفرق لكيفية إجياد واستكامل املسح يف كل جمموعة.

 مواد الدراسة: توفري نامذج مجع البيانات، وألواح الكتابة، واألقالم، ومستلزمات وتعليامت مجع العينات، 
وأغطية واقية من املياه جلميع املواد، ونسخ من اجلدول الوطني للتلقيح.

 االتصاالت: توفري وسائل االتصال أو حتديد أماكن لالجتامع وحتديد أوقات للعثور عىل املرشف أو املنسق.

 األجر: ضامن دفع األجور املناسبة يف الوقت املناسب للحفاظ عىل التزام الفريق.
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املرفق 7:
عينة جلداول حتليل البينات املتوقعة

اجلدول أ. 3: مثال جلدول يصف معدل انتشار العدوى احلالية بالتهاب الكبد البائي بني املشاركني يف املسح بواسطة
20xx ،>املتغريات الديموغرافية  وعوامل اخلطر املفرتضة، >املكان   

نسبة األرجحية مصابون بعدوى مزمنةعامل اخلطر
)95% فاصل 

ثقة( )95% فاصلة ثقة( العدد

ذكراجلنس

مرجعأنثى

مرجع10العمر

9

8

7

6

5

أصغر من 5

مرجعتلقيح كاملالتلقيح

تلقيح ناقص

مرجعحرضيةنوع املنطقة

ريفية
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