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تم تطوير هذا التمرين بواسطة مركز العلوم والتكنولوجيا والسياسة األمنية في الجمعية األميركية لتقدم العلوم
).(AAAS

تم ترخيص هذا العمل بواسطة  AAASبموجب رخصة التأليف االبداعي العام  -غير تجاري -رخصة
الواليات المتحدة للوثائق الحرة .3.0
.
يمكنك االتصال بصاحب حقوق التأليف والنشرعلى العنوان التالي:
 1200جادة نيويورك .
واشنطن ،د سي 20002
cstspinfo@aaas.org
1-202-326-6493
وقد تم تطوير هذه السلسلة من تمارين قضايا للدراسة بمساهمات من :ليندزي ماربرغر ،نسرين الحمود،
أسامة بن فرج ،اليانور سيليست ،غونايل قوات ،كريستن غيرز ،أيرين جيلسون ،عبدالعزيز القائد،
روان خصاونة  ،فاديامكي ،كيمبرلي شواب  ،كافيتا بيرغر ،و نقوالميخائيل بشور.
قام بترجمتها الى اللغة العربية :روان خصاونة ،و عبدالعزيز.
بدعم من وزارة الخارجية األمريكية  -برنامج ارتباط األمن البيولوجي .
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األهداف التعليمية

1

تنمية مهارات التفكير بشكل عقالني ومنطقي حول المخاطر واستراتيجيات التخفيف
من المخاطر الالزمة في البيئة العلمية الخاصة بك؛
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تعزيز قدرتك على تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر والمناهج التي تقلل من تلك
المخاطر التي تم تحديدها مع المحافظة على الجودة العالية وفوائد األنشطة العلمية؛

3

3

تطبيق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك أو بزمالئك.

توقعات المشاركين
بنهاية هذا التمرين ،سوف يكون لديك إلمام ب
 -1تعريف أنواع مختلفة من المخاطر المرتبطة بالمختبرات ،والعمل الميداني ،والبحوث الصحية
العامة.
 -2تحليل المخاطر :تحديد المخاطر ،والتقييم ،واإلدارة ،والتواصل ،بما في ذلك:
كيفية تحديد وتقييم المخاطر من خالل النظر في احتماالتها الممكنة ،وعواقبها ،وفوائدها مقابلالمخاطرالناتجه من تلك األنشطة البحثية.
استراتيجيات إدارة المخاطر.لمن ،ومتى ،وكيف يتم توصيل المخاطر. -3كيف تطبق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك.

4

القواعد األساسية للمشاركة
1

قبل بدء هذا التمرين ،يجب أن يقرأ المشاركون المقالة الخاصة بهذا التمرين.

اسأل المدرس لتوضيح أي أسئلة حول المقالة المستخدمة في قضية الدراسة.
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3

ركز على فهم وتحليل المخاطر المتنوعة الموجودة في البحث بدال من نقد الطرق
المستخدمة أو الخيارات البحثية للمؤلفين.

4

تفاعل مع االخرين بطريقة تشجع التواصل المفتوح وتبادل األفكار .على سبيل المثال،
استمع إلى أفكار الجميع باحترام.
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5

قد تريد تدوين المالحظات الخاصة بك لتعزيز قدرتك على المشاركة بفاعلية في هذا
النشاط التدريبي.

قائمة مصطلحات الخطر
هذه التعريفات من منظمة الصحة العالمية  -العلوم الحياتية المسؤولة عن األمن الصحي العالمي :وثيقة
إرشادية.

•أخالقيات علم األحياء
•المخاطر البيولوجية
•تقليل المخاطر
•السالمة البيولوجية للمختبر
•األمن البيولوجي للمختبر
•االستخدام المزدوج لبحوث العلوم الحياتية
•التميز البحثي
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•
•
•
•

مفاهيم إضافية:
حماية الكائنات البشرية
حماية الحيوانات
البحوث المسؤولة  /التنفيذ
المسؤول للبحوث

إطار تحليل المخاطر
مراجعتك للمخاطر ستتبع هذه المراحل األربعة:
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1

تحديد المخاطر.

2

تقييم المخاطر

3

إدارة المخاطر

4

إيصال المخاطر /أو اإلبالغ عنها.

 )1تحديد المخاطر

 )2تقييم المخاطر

العملية التي من خاللها يأخذ الباحثون بعين اإلعتبار
جميع المخاطر الداخلية والخارجية ،والتنظيمية
الممكنة.

العملية التي من خاللها يحدد الباحثون الموارد
الالزمة و يأخذون بعين اإلعتبار توصيات السالمة
األحيائية  /األمن البيولوجي.

اطرح هذا السؤال:
• ما هي المخاطر المحتملة المرتبطة بالبحث؟

تعرف أيضا ب "عملية تقييم المخاطر الناتجة من
أخطار ،مع األخذ بعين االعتبار مدى كفاية الضوابط
الموجودة وتحديد ما إذا كانت هذه المخاطر مقبولة
أم ال(OHSAS 18001: 2007) ".

اطرح هذه األسئلة:
• ما مدى احتمال حدوث المخاطر؟
• ما هي العواقب المحتملة في حالة حدوث
المخاطر؟
• هل المخاطر تفوق الفوائد؟
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 )3إدارة المخاطر

 )4توصيل المخاطر /أو
اإلبالغ عنها

العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في األنظمة /
اإلرشادات  ،والتدريب ،وقضايا االلتزام بإجراءات
العمل القياسية.

العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في
استراتيجيات التواصل ،وقضايا عدم االمتثال
وعمليات الموافقة /التعديل.

اطرح هذا السؤال:
• ما هي استراتيجيات إدارة المخاطر التي يمكن
أن تقلل من احتمالية حدوث المخاطر أومن
عواقب تلك المخاطر في حال حدوثها؟

اطرح هذه األسئلة:
• ماهي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للجنة
األخالقيات أو لجان مراجعة البحوث األخرى قبل
بدء المشروع؟
• ما هي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للمشاركين
في البحوث أو الزمالء من الباحثين خالل
المشروع البحثي؟
• ما هي المخاطر (إن وجدت) التي قد تنتج من
تقاسم البيانات البحثية أو النتائج؟
• ما هي االستراتيجيات التي يمكن استخدامها
لتقليل هذه المخاطر؟

االستراتيجيات الممكنة :الحواجز المادية  ،وتدريب
األفراد أو التدقيق ،األنظمة والقوانين ،و /أو
التجارب البديلة
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مخطط تحليل المخاطر

10

CASE
STUDY
قضية للدراسة
”رصد المستشفيات ألمراض الحمى
 تركيز على التهابات:الحادة في مصر
"مجرى الدم المكتسبة في المجتمع

.

Afifi S, et al. “Hospital-based Surveillance for Acute Febrile Illness in Egypt: A
Focus on Community-acquired Bloodstream Infections.” Am. J. Trop. Med.
Hyg. 2005; 73(2): 392-399.
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الخطوط العريضة لقضية الدراسة
الجزء  :1سؤال البحث  /الفرضية
الجزء  :2نظرة عامة  -المعلومات األساسية
الجزء  :3طريقة البحث
الجزء  :4تحليل المخاطر في المقالة البحثية
الجزء  :5نتائج البحث واالستنتاجات

12

سؤال البحث  /الفرضية
فرضية البحث
التأكيد المخبري لسبب مرض الحمى الحادة يمكن أن
يستغرق عدة أيام إلى أسابيع مما يحد من قدرة العاملين
في مجال الصحة العامة على منع أو عالج المرض.

الحاجة إلى معدات أفضل لتحديد سبب مرض الحمى
الحادة في مصر (بما في ذلك السالمونيال التيفية الملهبة
والبروسيال) دفعت وزارة الصحة لتطوير مبادرات
لبناء القدرات المخبرية التشخيصية الوطنية.
اقترح المؤلفون تقييم رصد المختبرات لمرض الحمى
الحادة خالل السنوات األربع األولى من تنفيذ مبادرات
بناء القدرات هذه.
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مواقع المراقبة في مصر
الصورة :عفيفي س ،وآخرون.2005 ،

نظرة عامة:المعلومات األساسية
أسباب مرض الحمى الحادة
•
•
•
•
•

مرض الحمى الحادة يشير إلى ظهور مفاجئ للمرض
يصاحبه حمى شديدة.
مرض الحمى الحادة يمكن أن ينتج عن طريق العدوى
البكتيرية والفيروسية.
في مصر ،الحمى المالطية وحمى التيفوئيد تسبب غالبية
األمراض الحموية الحادة.
وما يقدر ب  ٪7من أمراض الحمى الحادة تنتج عن
البروسيال.
غالبا ما يحدث داء البروسيالت (الحمى المالطية )
بسبب االتصال الوثيق مع األنواع الحيوانية (حيواني
المنشأ).

الحمى المالطية
مرجع الصورة :مجهر دينيس كونكيل ،شركة.
السالمونيال التيفية
مرجع الصورة  :الدكتور فولكر برينكمان
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نظرة عامة:المعلومات األساسية
تحديد حمى التيفوئيد والحمى المالطية في مصر
•التشخيص السريري (رصد المتالزمات).
•الرصد اإلنذاري من خالل الفحوصات المخبرية.
 زراعة البكتيريا من عينات الدم إجراء فحوصات األجسام المضادة باستخدام).(ELISA
 إجراء فحوصات مصلية باستخدام :فحصفيدال ،فحص تراص البروسيال ،وفحوصات
روز البنغال ،التدفق اللوني الجانبي المناعي
(.)lateral flow immuno chromatography
مرجع الصورة :كرمب.ج.أ .وآخرون2003 .
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نظرة عامة:المعلومات األساسية
الجهود المبذولة إلى تعزيز رصد األمراض المعدية في مصر في عام 1998
 بدأت وزارة الصحة والسكان المصرية ووحدة األبحاث الطبية  3التابعة
للبحرية األمريكية (نمرو  )3بالجهود المبذولة لتحسين علم األوبئة و قدرة
مختبر األمراض المعدية.
 انضم البرنامج األمريكي العالمي لرصد األمراض المعدية المستجدة و
االستجابة لها (غيس) للنامرو 3عام .1997
 بدأت زارة الصحة والسكان بإصالح القطاع الصحي في مصر بدعم من
الوكالة األمريكية للتنمية.
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طريقة البحث
•

•

•

•
•

17

شمول المرضى :تم شمل المشاركين من مستشفيات مشاركة في الدراسة التي استمرت  4سنوات .تم اختيار
المشاركين على أساس أعمارهم  ،ومدة الحمى  ،و تعريف منظمة الصحة العالمية لحاالت الحمى المالطية و
حمى التيفوئيد .قدم المشاركون عينة دم واحدة على األقل عند دخولهم الى المستشفى .
جمع البيانات الوبائية :طلب من المشاركين تقديم معلومات ديموغرافية ومهنية  ،وسريرية ؛ ومعلومات عن
عوامل الخطر ؛ ومصادر مياه الشرب ؛ واستهالك منتجات األلبان  ،و التواصل مع الحيوانات.
الفحوصات المخبرية :تم جمع عينات دم المشاركين قبل البدء في العالج .تم استخدام الدم بزراعته في وسط
غذائي أو السماح له بالتجلط لجمع المصل .تم اختبارعينات الدم الموجبة باستخدام تقنيات علم األحياء الدقيقة
القياسي.
 تم فحص وجود حمى التيفوئيد باستخدام اختبارات األمصال األساسية و اختبارات فيدال . تم تحديد وجود البروسيال باستخدام االختبارات المصلية . أجريت اختبارات الحساسية للمضادات الحيوية لدراسة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية .تشخيص المرض  :استند التشخيص على التشخيص السريري و الفحوصات المخبرية المؤكدة.
تحليل البيانات  :تم تحليل البيانات باستخدام التحليل اإلحصائي القياسي.

تحليل المخاطر في هذه المقالة البحثية
في حين أن تحليل المخاطر هو جزء مهم من العلم ،عدد قليل من المنشورات
العلمية تشمل وصف متعمق لكيفية قيام الباحثيين بتقييم وإدارة المخاطر.
اليوم مهمتك هي إجراء تحليل المخاطر استنادا على هذه المقالة البحثية.

لتبدأ ،أجب على السؤال التالي:
بناء على معرفتك الحالية بطريقة التجربة أو هدف البحث ،ما هي المخاطر التي
قد يكون من المهم أخذها باالعتبار عند تصميم وتنفيذ ،و إيصال هذا البحث؟
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تحديد المخاطر
رصد المستشفيات ألمراض الحمى الحادة في مصر :تركيز على التهابات مجرى الدم المكتسبة في المجتمع
السؤال
ما هي المخاطر المحتملة (إن وجدت) على الباحثيين والموظفين خالل جمع ومعالجة ونقل عينات الدم البشري المصاب ،وتحليلها مخبريا؟
ما هي المخاطراإلضافية أو المختلفة (إن وجدت) على مقدمي الرعاية الصحية اللذين يقييمون ويعالجون المرضى المصابين سريريا؟

ماهي المخاطر المحتملة (إن وجدت) من االنتشار أو التعرض غير المقصود اللذي قد يؤثر على اإلنسان ،الحيوان ،أو الصحة البيئية للمجتمع
المجاور؟

هل يمكن أن يستخدم هذا البحث ليسبب ضرر متعمد ،من خالل اإلطالق المتعمد للسالمونيال التيفية الملهبة أو للبروسيال؟
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تقييم المخاطر
رصد المستشفيات ألمراض الحمى الحادة في مصر :تركيز على التهابات مجرى الدم المكتسبة في المجتمع
السؤال
إلى أي مدى يشكل هذا البحث تهديد على الصحة العامة وصحة الحيوان ،أو على البيئة؟
ما هي الخطوات المنهجية في جمع العينات ،ونقلها ،وتحليلها والتي من المرجح أن تسفر عن وقوع حادث مقصود أو غير مقصود في السالمة
البيولوجية؟
ما هي الخطوات المنهجية في جمع العينات ،ونقلها ،وتحليلها والتي من المرجح أن تسفر عن وقوع حادث مقصود أو غير مقصود في األمن
البيولوجي؟

ما هي الموارد والخبرات ،والتدريب ،واألدوات التي يمكن أن تكون مفيدة في تقييم المخاطر التي تم تحديدها لهذا المشروع البحثي؟
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إدارة المخاطر
رصد المستشفيات ألمراض الحمى الحادة في مصر :تركيز على التهابات مجرى الدم المكتسبة في المجتمع

السؤال
ما هي األنظمة والقوانين والسياسات الدولية ،المحلية ،أو المؤسسية أو أفضل الممارسات التي يمكن
أن تساعد في في التخفيف من المخاطرالناجمة عن هذا المشروع البحثي؟
ما هي إجراءات العمل القياسية لجمع ونقل وتخزين العينات ،وتحليلها والتي ينبغي أن تنفذ في هذا
المشروع البحثي لتخفيف مخاطر السالمة أو األمن؟
ما هي األساليب التي يمكن اتخاذها للحد من مخاطرالسالمة واألمن في هذا المشروع البحثي؟
ما هي األساليب التي يمكن أن تستخدم لمعالجة االعتبارات األخالقية المرتبطة بالمشروع البحثي؟
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نتائج البحث والخالصة
النتائج
•
•
•

•

•

حمى التيفوئيد والحمى المالطية هي "أكثر شيوعا األسباب
البكتيرية ألمراض الحمى الحادة ( )AFIفي مصر”.
حمى التيفوئيد هي السبب األكثر شيوعا لمرض الحمى الحادة
في صعيد مصر.
ما يقرب من  ٪5.6من السالمونيال التيفية الملهبة المعزولة
التي تم الحصول عليها وزراعتها من عينات المشاركين تمتلك
مقاومة متعددة لألدوية -لثالثة مضادات حيوية .تقتصر سالالت
مقاومة األدوية المتعددة من السالمونيال التيفية الملهبة على
مناطق جغرافية محددة.
يؤثر داء البروسيالت على األفراد في جميع أنحاء مصر.
الحمى المالطية أكثر شيوعا في فصلي الربيع والصيف ،و
الذي يتزامن مع موسم التكاثر الحيواني.
"بين عامي  1998و  ٪5 ،2003من زراعات السالمونيال
التيفية الملهبة كانت إيجابية ٪3 ،للبروسيال ،و  ٪2لمسببات
األمراض األخرى ٪18 .من المرضى اإلضافيين كانت نتائج
فحوصاتهم المصلية إيجابية للتيفوئيد ،و  ٪11للحمى المالطية".
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الستنتاجات
الفحوصات هي بالغة األهمية أمر بالغ األهمية
لتمييز سبب مرض الحمى الحادة .جهود بناء القدرات
المخبرية لوزارة الصحة والسكان المصرية "مكنت
األطباء من اختيار معالجات مخصصة للممرضات
محددة".
عوامل الخطر:
المياه النظيفة هي العامل األكثرأهمية لحمىالتيفوئيد.
القرب من الحيوانات المصابة وتناول منتجاتاأللبان الخام هو العامل األكثر أهمية للحمى المالطية.

إيصال المخاطر/التبليغ عنها
رصد المستشفيات ألمراض الحمى الحادة في مصر :تركيز على التهابات مجرى الدم المكتسبة في المجتمع
السؤال
ما هي المخاطر التي ينبغي أن يتم ايصالها خالل هذا البحث؟ لمن؟

كيف ينبغي على الباحثين إيصال الغرض من مساهمة المشاركين لمرضى المستشفى اللذين يعانون من حمى شديدة؟
ما هي الحساسيات االجتماعية والثقافية التي يجب أخذها في االعتبار عند مناقشة مشروع البحث والنتائج مع العلماء االخرين ،مسؤولي الصحة
البشرية والحيوانية ،واألطباء ،وصناع القرار أو العامة ؟
كيف يمكن للباحث ايصال النتائج مع الحد من نقل المعلومات الحساسة والتعريفية؟
ما هي أنواع بيانات إخفاء الهوية و البيانات األمنية التي يجب القيام بها لحماية البيانات الوبائية التي تم جمعها؟

كيف يمكن للباحثين إيصال نتائج البحوث بأفضل طريقة للمشاركين في البحوث وأصحاب المصلحة المعنيين؟
هل على الباحثين التزام لتقديم النتائج إلى أي من األفراد أو الوزارات أو المنظمات على وجه الخصوص ؟
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التمرين النهائي :المخاطر في البحث الخاص بك
قم بإجراء تحليل المخاطر على البحوث الخاصة بك .اختارمشروع بحث سابق أو حالي ،أو مستقبلي
الجراء تحليل المخاطر:
 .1تحديد المخاطر :ما هي المخاطر األساسية التي تواجها في بحثك؟ فكر في المخاطر التي تتعرض لها أنت والباحثين
األخرين والفنيين في ميدان العمل ،في العيادة ،و/أو في المختبر ،والتي يتعرض لها عامة الناس ،البيئة واالقتصاد،
ومؤسستك ،والكائنات البشرية والحيوانية.
 .2تقييم المخاطر :ما هي العواقب المترتبة على المخاطر التي تم تحديدها اذا حدثت؟ ما هو احتمال حدوثها؟ بناء على
تقييمك للعواقب المحتملة ،هل هناك أية مخاطر يمكن أن تضر الناس ،والحيوانات ،والمحاصيل ،أو االقتصاد؟
ما هي الموارد والقدرات والمهارات الالزمة لتخفيف هذه المخاطر؟
 .3إدارة المخاطر :ما هي االستراتيجيات أو الموارد التي يمكنك استخدامها لتقليل أو تخفيف هذه المخاطر؟ (ينبغي أن
ال تقلل هذه االستراتيجيات من جودة البحث) للحصول على أفكار عن االستراتيجيات والموارد الممكنة ،خذ بعين
االعتبار تلك التي تمت مناقشتها في هذا التمرين العملي ومن خبراتك الخاصة.
هل هناك أي مخاطرمرتبطة بالبحوث الخاصة بك وال يمكن تخفيفها بشكل كاف؟
 .4إيصال المخاطر :ما هي المخاطر (إن وجدت) المرتبطة بايصال بحثك أثناء تصميمه أو إجرائه؟ ما هي المخاطر(إن
وجدت) المرتبطة بايصال نتائج األبحاث في المؤتمرات العلمية والمنشورات؟ ما هي االستراتيجيات التي يمكنك
استخدامها لتخفيف هذه المخاطر؟ هل هناك أي جهات معنية يجب عليك مشاركتهم  /ابالغهم عن مخاطر البحوث
الخاصة بك؟ وعن نتائجك؟
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مثال على استراتيجية تحليل المخاطر

تواصل /بلغ
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