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في إطار إستراتيجيا صح ّية متكاملة وتخفيفًا عن المختبرات

متطورا لفحوص PCR
األمن العام يفتتح مختبرا
ّ

مع ظهور جائحة كورونا بدأت االستعانة بفحوص طبية مختلفة للكشف عن الفريوس ،لكن اختبار  PCRبقي االكرث اعتامدا
حول العامل نظرا اىل دقته العالية يف الكشف عن العدوى النشطة .منذ ان طرق الوباء ابواب لبنان ،بدأ اللبنانيون يتهافتون
عىل اجراء هذا االختبار سواء الرتيابهم بأنهم مصابون بالفريوس او لدواعي السفر
بعد ان تحول فحص  PCRاىل بطاقة
ال ميكن السفر من دونها ،بدأت
املختربات الطبية تواجه اكتظاظا كبريا
السيام بعد فرتة االعياد ،وفاق الوضع
قدرتها االستيعابية يف كثري من االحيان،
ما اضطر معظمها اىل تعزيز امكاناتها
وتطوير تجهيزاتها ملواكبة التفيش

الواسع والرسيع للفريوس يف لبنان.
بازاء هذا الواقع ،بادرت املديرية العامة
لالمن العام بالتعاون مع رشكة Bioteck
اىل استحداث قسم للجزئيات البيولوجية
واالمراض الجرثومية ،اىل جانب مختربها
العام يف بريوت.
بدأ العمل يف القسم الجديد يف 10

سلوم :كواشف املختبر الوحيدة
املتحور
تعرفت على كورونا
ّ
املدير العام لرشكة  Bioteckبيار سلوم
تحدث عن هذه الخطوة التي تأيت يف
اطار اسرتاتيجيا طبية شاملة تعمل
املديرية العامة لالمن العام عىل تطويرها
بشكل مستمر ،فقال" :تأسس مخترب
التحاليل الطبية يف املديرية منذ  12عاما،
وجهز باحدث املعدات والتقنيات العاملية
التي متكنه من اجراء جميع الفحوص
املخربية ،ما عدا عددا محدودا منها يتم
ارساله اىل رشكة فرنسية عاملية معتمدة
من السلطات الفرنسية متلك االمكانات
املطلوبة الجرائها ،علام ان العمل فيه
حاليا يسري بشكل ممتاز تحت ارشاف
مديره العميد املتقاعد الدكتور احمد
نارص".

■ كيف انطلقت الفكرة وماذا عن عملية
تنفيذها الحقا؟
□ مع وصول جائحة كورونا اىل لبنان
وازدياد الضغط بشكل هائل عىل
املختربات املحلية ،فكرنا يف ما ميكن
القيام به لتسهيل االمور نظرا اىل كرثة

كانون الثاين الفائت ،وقد جهزته رشكة
 Bioteckباحدث املعدات العاملية
املستخدمة يف مختربات اكرث الدول
تطورا .يضم القسم تقنيني وموظفني
يتمتعون بخربات مهنية عالية ،يعملون
يف ارشاف املسؤولة عن املخترب الدكتورة
نائلة جبييل.

الطلب عىل اجراء فحوص الكورونا.
بعد ان نلنا موافقة املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،بارشنا تجهيز
مخترب جديد تابع للمخترب املركزي ليكون
متخصصا بجميع االمراض املعدية مبا فيها
وبشكل خاص فريوس كورونا .كام ان هذا
املخترب ،وبعد استكامل تجهيزه ،سيصبح
يف امكانه اجراء جزء كبري من الفحوص
الدقيقة التي كنا نرسلها اىل الخارج.

■ هل من تعاون بني املخترب والجامعة
اللبنانية؟
□ التعاون وثيق جدا وتكاميل مع
الجامعة اللبنانية عىل مختلف املستويات
االكادميية والتعليمية والطبية واالدارية
واالبحاث وغريها .من منطلق دعمها
لهذه الجامعة ،قامت رشكة Bioteck
بتقديم هبة لها كناية عن معدات تساعد
الطالب يف ابحاثهم.

■ ماذا عن املعدات التي ستستعمل يف
هذا املخترب؟
□ معدات املخترب امريكية الصنع ومصادق
عليها من ادارة الغذاء والدواء االمريكية
 FDAوموافق عليها عامليا ،كذلك بالنسبة
اىل التجهيزات والكواشف املخربية
املستخدمة التي تتميز نتائج فحوصها
بدقة عالية .فالكواشف املوجودة يف هذا
املخترب الوحيدة التي متكنت من التعرف
عىل فريوس كورونا املتح ّور وتحديده،
وقد شكلت نتائجها محورا لدراسات عدة
قامت بها الجامعتان اللبنانية واليسوعية.

■ من هم املستفيدون من هذا املخترب؟
□ يستفيد من فحوص املخترب ضباط االمن
العام وعسكريوه مع عائالتهم ،اضافة اىل
املساجني اللبنانيني واالجانب يف ّ
نظارة
االمن العام ،والفنانات االجنبيات اللوايت
يخضعن لربوتوكول معني قبل السامح
لهن مبزاولة العمل يف لبنان ،وهو يوفر
جميع انواع الفحوص مبا يف ذلك .PCR
■ هل واجهتكم اي عراقيل خالل استرياد
االالت الطبية نظرا اىل الوضع االقتصادي
الذي نعيشه اليوم؟

□ ان الدعم االستثنايئ الذي يوليه اللواء
عباس ابراهيم مللف الطبابة ساهم يف
حلحلة الكثري من العقد التي واجهتنا،
وهو لن يألو جهدا يف سبيل توفري جميع
املستلزمات الطبية املطلوبة للوصول
بهذا املخترب اىل مصاف املختربات العاملية.
■ هل تواجهون صعوبات مادية حاليا يف
تعاملكم مع الدولة ومؤسساتها؟
□ عملنا يف معظمه هو مع الدولة
واملستشفيات الحكومية واملؤسسات
االمنية ،من ضمنها االمن العام .هناك
صعوبة يف تحصيل االموال ،لكننا دامئا
نتكل عىل الجهود املستمرة التي تبذل
للحصول عىل مستحقاتنا خاصة يف ظل
هذه الظروف الصعبة التي منر فيها
ليك نتمكن من االستمرار بعملنا .فحالنا
تشبه حال البلد ككل لجهة الصعوبات
واملعوقات املالية التي تعرتضنا ،وخصوصا
يف ما يتعلق باالسترياد وتحويل االموال.
اال ان دعم اللواء ابراهيم وتعاون مرصف
لبنان يساعداننا دامئا عىل االستمرار يف
تلبية ما هو مطلوب منا .شعارنا هو "معا
نبني عاملا اكرث صحة" ،وهذا ما نقوم به
ونسعى دامئا اليه .نحن نبذل كل جهودنا
لخدمة املؤسسات االمنية يف لبنان وتقديم
االفضل لها ،فهي التي تقوم بخدمة
اللبنانيني والدفاع عنهم وعن عائالتهم.
■ ما هو وضع العمل املخربي يف لبنان
حاليا؟

املدير العام لرشكة بيوتيك بيار سلوم.

فكرنا في ما يمكن
القيام به بعد وفرة الطلب
على اجراء فحوص كورونا
□ العمل املخربي عمل صعب ودقيق
وهو يشكل اساسا لعملية التشخيص التي
يقوم بها الطبيب .نحن حريصون عىل
احرتام اداب املهنة بكل ابعادها وعىل
الجدية يف العمل التي تخولنا الحصول

عىل نتائج مخربية دقيقة وسط الفوىض
الكبرية التي نعيشها ،ويساعدنا يف ذلك
تعاوننا مع مؤسسات امنية تحرتم القوانني
والتزامنا الدائم االرشادات الصادرة عن
منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة
اللبنانية .اعتقد ان التخلص من كورونا
ال يزال يف حاجة اىل وقت طويل عىل
الرغم من كل االبحاث التي تجري .هذه
الجائحة خرجت عن السيطرة ونأمل
من خالل اللقاحات يف الوصول اىل بر
االمان لتخفيف العبء عن العامل كله،
وصوال اىل نظام صحي يكون اكرث تنظيام
وسهولة للجميع.

جبيلي :نفحص  19نوعا
من الفيروسات بعينة واحدة
املسؤولة عن املخترب الدكتورة نائلة
جبييل تحدثت عن اهمية استحداث
هذا املخترب يف هذا الوقت بالذات،
وعن التقنيات الحديثة التي يستخدمها،
فقالت" :اخضعت جائحة كورونا النظام

الصحي برمته اىل ضغط هائل .وبعد ان
كرث الطلب يف لبنان عىل اجراء فحوص
 ،PCRرأينا انه ال بد من استحداث
مركز جديد الجراء هذه الفحوص
للمدنيني والعسكريني بهدف التخفيف

من االعباء امللقاة عىل عاتق املختربات
يف لبنان .نستقبل يف املخترب ضباطا
وعسكريني يف املديرية العامة لالمن
العام وافراد عائالتهم الراغبني يف اجراء
االختبار ،فيام نوفر للمدنيني الخدمة
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املنزلية او خدمة Drive through
ونأخذ منهم العينات املطلوبة لنقوم
بنقلها مبهنية عالية .ثم نعمل عىل
تحليلها يف املخترب قبل ان نتواصل مع
املرىض او الجهات الصحية املختصة
الطالعهم عىل النتيجة".
■ ما هي ميزة الكواشف املستخدمة
لديكم؟
□ لدينا نوعان من الفحوص الكاشفة عن
وجود الفريوس التاجي يف الجسم ،االول هو
The Multiplex Biofire Respiratory
 Panel is a Real-time PCR testيتيح
لنا من خالل عينة واحدة فقط فحص 19
نوعا من البكترييا والفريوسات املسببة
اللتهابات الجهاز التنفيس او الرئتني مبا
يف ذلك كورونا ،حتى وان كانت اعدادها
ضئيلة يف الجسم .هذا االختبار دقيق جدا
ويعتمد االسلوب املغلق يف اجراء التحليل
مام يحول كليا دون انتقال الفريوس
او تلويث العينات ،وميزته انه يعطي
النتيجة خالل  45دقيقة .النوع الثاين
هو Real-time PCR COVID-19 by
Thermofischer Scientific Platform
using the Thermofischer kit
وهو  PCRالعادي الذي نستخدمه يف
املختربات لكشف فريوس كورونا االسايس،
كام انه يتيح لنا االطالع عىل ثالث

اعلى املواصفات
الطبية
بفضل الجهود املشرتكة مع رشكة
 Bioteckالتي تتوىل ادارة مخترب االمن
العام ،متكن املخترب عام  2015من
حصد جائزة ايزو العاملية  2008التي
تؤكد ان ادارة املخترب وخدماته وتقنياته
وتقدمياته مطابقة العىل املواصفات
واملعايري الطبية الدولية.

قسم الجزئيات البيولوجية
واالمراض الجرثومية

املسؤولة عن املخترب الدكتورة نائلة جبييل.

اخضعت جائحة كورونا
النظام الصحي برمته الى
ضغط هائل

كاري
موليس

جينات وليس اثنتني فقط ،من بينها S
 GENEالتي تسمح لنا بتحديد الساللة
الربيطانية الجديدة.
■ هل تعتمدون املكننة يف عملكم؟
□ نعتمد عىل املكننة بشكل تام لتسهيل
تسلم نتائج الفحوص يف ظل صعوبات
التنقل التي فرضتها علينا الجائحة ،فرنسل
النتائج عرب الربيد االلكرتوين او الواتساب،
او مبارشة اىل االدارات املعنية.

فحص  PCRاو  polymerase chain reactionاكتشفه
العامل الكيميايئ االمرييك كاري موليس عام  .1983قال
حينها انه تصور  PCRيف اثناء تجوله يف احدى الليايل
عىل منت دراجته النارية عىل طريق ساحل املحيط
الهادئ .كان يفكر يف طريقة جديدة لتحليل التغريات او
الطفرات يف الحمض النووي ،عندما ادرك انه اخرتع بدال
من ذلك طريقة لتضخيم اي منطقة من الحمض النووي.
حصل موليس بعد عرش سنوات عىل جائزة نوبل يف
الكيمياء بالرشاكة مع مايكل سميث ( .)1993للمفارقة،
تويف موليس عام  1993باصابته ببكترييا االلتهاب الرئوي
(.)Pneumonia
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