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تظاهرة الممرضات وعمال الخدمات الصحية في بريطانياتظاهرة الممرضات وعمال الخدمات الصحية في بريطانياتظاهرة الممرضات وعمال الخدمات الصحية في بريطانيا
ثريا طاھر

((بوريــس جونســون اســمع صراخنــا، ادفــع مســتحقاتنا 
او اتــرك الرئاســة))

 حتــت هــذا الشــعار تظاهــر اآلالف مــن املمرضــات و 
املمرضــني و عمــال قطــاع الصحــة يــوم الســبت املصــادف 
مدينــة  ثالثــني  قرابــة  فــي   ٢٠٢٠ آب  مــن  الثامــن 
بريطانيــة، اكبرهــا فــي لنــدن ، مطالبــني احلكومــة 
ــدؤوب  ــم ال ــر عمله ــم و تقدي ــم امله ــراف بدوره باالعت
اثنــاء اجلائحــة و رفــع رواتبهــم و اجورهــم املســتَحقة . و 
قــد التــزم املتظاهــرون بقوانــني الســالمة مــن اســتخدام 
ــرة.  ــاء التظاه ــم اثن ــافة بينه ــة املس ــات و رعاي الكمام

ــع  ــن رف ــت ع ــد أعلن ــة ق ــأن احلكوم ــر ب ــر بالذك جدي
رواتــب األطبــاء قبــل شــهر و اســتثنت هــذه الفئــة 
قطــاع  و  الصحيــة  اخلدمــات  عمــال  مــن  الواســعة 
التمريــض ( اي املمرضــات و املمرضــني ) ، هذا باالضافة 
ــة  ــابقة نتيج ــنوات الس ــة للس ــتحقات املتراكم ــى املس ال
اتبــاع سياســة جتميــد الرواتــب للممرضــات و املمرضــني 
منــذ عــام ٢٠١٠ ، اي عــدم مراعــاة ضــرورة متاشــي رفــع 
نســبة االجــور مــع نســبة التضخــم، و هــذا عمليــًا يعنــي 

انخفــاض اجورهــم بنســبة ٢٠٪  قياســًا باآلخريــن مــن االيــدي 
العاملــة فــي البلــد ، لذلــك وصفــت النقابــات جتاهــل احلكومــة 
حلقــوق عمــال الصحــة بانهــا القشــة االخيــرة التــي قصمــت 

ظهــر البعيــر كمــا يقــال. 

ــة فــي اململكــة املتحــدة  ــة اليونايــت ،التــي هــي اكبــر نقاب نقاب
اليــوم ، و لديهــا مئــة الــف عضــو مــن عمــال اخلدمــات الصحيــة 
ــاء االتفــاق  ــى تاريــخ انته ، طالبــت احلكومــة بعــدم االنتظــار ال
ــي  ــي ف ــنوات ) و ينته ــالث س ــه ث ــذي ( مدت ــا وال ــرم بينهم املب
شــهر نيســان القــادم إلعــادة النظــر بشــأن رفــع االجــور و العمــل 

علــى هــذه املســألة فــورًا و دون تأخيــر .

ــن  ــرة : نح ــات التظاه ــدى ُمنِظم ــل ، اح ــه ي ــي گ ــت ميالن قال
هنــا اليــوم لنقــول بأننــا ســوف لــن نســكت و لــن نقبــل بإنــكار 
حقوقنــا مــن اآلن . كمــا قالــت هيلــني ئوكونــور مــن نقابــة (جــي 
ئيــم بــي ): ان عمــال الصحــة لــم يحاربــوا فقــط مــن اجــل إنقــاذ 
حيــاة املصابــني بالوبــاء ، بــل قاومــوا بشــدة مــن اجــل حمايــة و 
إنقــاذ قطــاع اخلدمــات الصحيــة العامــة (ان اچ اِس ) باكملــه ، و اذا 
أردنــا ان نحافــظ عليــه لالجيــال القادمــة، يجــب علــى احلكومــة 
ــن  ــتقطاعات و ع ــرض االس ــي ف ــا ف ــن خططه ــورًا ع ــف ف ان تق
اخلصخصــة . علمــًا بــان مئــات مــن عمــال التمريــض و اخلدمــات 
الصحيــة و خدمــات املســنني ماتــوا نتيجــًة إلصابتهــم بكورونــا 
ــاء  ــة الوب ــة حملارب ــة األمامي ــي اجلبه ــم ف ــاء عمله ــروس اثن ڤاي
ــات  ــيويني و األقلي ــمراء و االس ــرة الس ــن ذوي البش ــم م ، واغلبه
العرقيــة االخــرى . احــدى األســباب البــارزة وراء الوفيــات لعمــال 

القطــاع الصحــي، هــي عــدم متكــن، او بــطء احلكومــة و وزارة 
الصحــة فــي توفيــر مســتلزمات الوقايــة الشــخصية للعاملــني 
ــم  ــك توفيــر الفحــص اخملتبــري الضــروري و الســريع له و كذل

لتجنــب انتشــار الفايــروس . 

املنافقــة  السياســات  لرفــض  ايضــًا،  التظاهــرات  قامــت  كمــا 
حلكومــة حــزب احملافظــني كالوقــوف مع فكــرة االحتفــاء بجهود 
القائمــني علــى كافــة اعمــال اخلدمــات الصحيــة اثنــاء الظــروف 
ــق  ــث ( التصفي ــرا ، حي ــا انكلت ــّرت به ــي م ــبوقة الت ــر املس غي
الشــعبي العــام ) لهــم كل يــوم خميــس فــي الســاعة الثامنة مســاًء 
ــي  ــمون ف ــوا ُيس ــن كان ــرًا مل ــابيع تقدي ــرة أس ــدى عش ــى م و عل
حينــه ( جنــود اجلبهــة األماميــة أو اجليــش األبيــض )، اصبــح 
تقليــدًا شــائعًا شــارك فيــه اكثريــة الشــعب البريطانــي بحماس 
. لكــن مبجــرد مــا خــف ثقــل األزمــة الصحيــة فــي املستشــفيات 
و تراجــع عــدد املصابــني بالفايــروس و انخفــض عــدد الوفيــات 
، بــدأت احلكومــة فــي محاولــة للخــروج مــن األزمــة االقتصاديــة 
ــا (  ــاك ومنه ــا و هن ــودة هن ــوات املوج ــتغالل الفج ــة باس اخلانق
ــال  ــنوات لعم ــالث س ــور الث ــي اج ــر ف ــادة النظ ــى إع ــاق عل االتف
الصحــة مــع النقابــة، و االنتظــار حتــى تاريــخ نفــاذه فــي العــام 
القــادم )، و بذلــك تأجيــل مســالة رفــع االجــور و الرواتــب لعمــال 

الصحــة . 
أعلنــت وزيــرة الصحــة فــي ١١ آب ، بــان ليســت فــي نيــة 
احلكومــة ان تعيــد النظــر فــي اجــور و رواتــب عمــال التمريــض 

ــادم .  ــام الق ــن الع ــان م ــي نيس ــاق ف ــدة االتف ــة م ــل نهاي قب
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كوفيــد- ١٩ هــو مــرض معــد يســببه أخــر فايــروس مت اكتشــافه 
مــن ســاللة فايروســات كورونا

ــا هــي مجموعــة فايروســات واســعة االنتشــار  فيروســات كورون
تســبب امراضــا تتــراوح مــن نــزالت البــرد الشــائعة الــى امــراض 
ــم  ــاد الوخي ــوي احل ــاب الرئ ــة االلته ــل متالزم ــورة مث ــد خط اش

الشــرق  ومتالزمــة  (ســارس) 
االوســط التنفســية (ميــرس). 
كورونــا  فايــروس  ويســبب 
مبــرض  باالصابــة  املســتجد 

كوفيــد- ١٩.
بــدء الفايــروس بالتفشــي فــي 
ــي  ــة ف ــان الصيني ــة ووه مدين
ــا  ــول فيم ــمبر ٢٠١٩ وحت ديس
بعــد الــى جائحــة انتشــرت فــي 

معظــم بلــدان العالــم.
١٠٫١٫٢٠٢٠ اعلنــت منظمــة 
العامليــة عــن رزمــة  الصحــة 
ارشــادات وقائيــة لــكل الــدول 
علــى ضــوء املعلومــات املتوفــرة 

ــذاك. ــروس ان ــن الفاي ع
٣٠٫١٫٢٠٢٠ اعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة عــن حالــة طوارئ 

الصحــة العامــة ذات االهتمــام الدولي
١١٫٣٫٢٠٢٠ االعالن عن تفشي جائحة كوفيد عامليا.

هناك اكثر من ٢٧٫٢٣٦٫٠٣١ اصابة 
ــم حلــد اليــوم  ــة وفــاة حــول العال ومــا يزيــد عــن ٨٩١٫٠٣١ حال

حســب تقاريــر منظمــة الصحــة العامليــة

العالج:
اليوجد الى يومنا هذا عالج معني ملرض كوفيد -١٩

ــارب  ــا يح ــة بينم ــراض االصاب ــف اع ــى تخفي ــدف ال ــالج يه الع
ــرض ــم امل اجلس

يجــب عليــك البقــاء فــي عزلــة عــن االشــخاص االخريــن حلــني 
تتعافــى

من العالجات التي تظهر بوادر باعثة لالمل :

رميدســفير: مضــاد للفايروســات متــت جتربتــه مســبقا علــى 
مرضــى االيبــوال والتهــاب الكبــد الفايروســي – ســي ولــم يثبــت 
جناحهــا. بعــض الدراســات تشــير الــى امكانيــة تقصيــر فتــر ة 
االصابــة بكوفيــد مــن ١٥ الــى ١١ يومــا. بالرغــم مــن عــدم وجــود 
االدلــة املثبتــة علــى مفعوليــة الــدواء هــذا اعطــت الســلطات 

الصحيــة االمريكيــة رخصــة االســتعمال الطــارئ
كلوروكويــن وهايدروكســيكلوروكوين: ادويــة تســتخدم ضــد 
املالريــا وبعــض االمــراض الروماتيزميــة االخــرى منــذ زمــن 
الدراســات االوليــة فــي ابريــل ٢٠٢٠ بعيــد، اظهــرت بعــض 

احتمــال مفعوليتهــا ضــد كورونــا
وروج الرئيــس االمريكــي 
فــي  ترامــب  دونالــد 
للــدواء   ٢٠٢٠ ابريــل 
معلنــا بانــه هــو نفســه 
منهــا  جرعــة  ياخــذ 
مــن  للوقايــة  يوميــا 
ادعــاءه  وادى  كوفيــد، 
هــذا الــى شــحة حــادة فــي 
كميــات هــذا الــدواء فــي 
العالــم وازمــة للمرضــى 
ــه  ــدون علي ــن يعتم الذي
اخــرى. امــراض  لعــالج 

ولكــن الدراســات الالحقة 
كانــت  االكثــر تفصيــال 
ومت  لالمــل  مخيبــة 

. الطــارئ  االســتعمال  رخصــة  ســحب 
فائــدة  تثبــت  دالئــل  االن ال توجــد  املتعافــني: حلــد  بالزمــا 
ــه  ــد وكون ــالج كوفي ــي ع ــة ف ــن وذو مفعولي ــالج ام ــا كع البالزم
ــالج  ــص الع ــن ترخي ــاء م ــذر العلم ــارب ويح ــد التج ــزال قي الي
ــالج  ــذا الع ــاءة ه ــالمة وكف ــان س ــات لضم ــتكمال الدراس ــل اس قب
هنــاك عالجــات اخــرى عديــدة الزالــت قيــد البحــث والدراســة 
ــع  ــاميثازون ومان ــرون، ديكس ــة، االنترفي ــام املناعي ــل االجس مث

الســايتوكاين وترشــيح الــدم وغيرهــا

اللقاح:
ال يوجــد حلــد اليــوم لقــاح مرخــص لالســتعمال العــام ضــد 
كوفيــد -١٩ او اي مــن فايروســات كورونــا واعلنــت منظمــة 
الصحــة العامليــة فــي االيــام االخيــرة بانهــا التتوقــع ايجــاد لقــاح 

لالســتعمال الواســع قبيــل منتصــف عــام ٢٠٢١.
يتســابق اكثــر مــن ١٧٠ فريقــا مــن الباحثــني مــن اجــل ايجــاد 

لقــاح فعــال وامــن ضــد كوفيــد-١٩
التجارب جتري على عدة مراحل:

ما قبل السريرية – لم تخضع للتجارب البشرية- ١٤٢
املرحلة  ١- في جتارب سالمة صغيرة احلجم - ٢٩

املرحلة ٢ – في جتارب السالمة املوسعة- ١٨
املرحلة ٣- في جتارب جناحة واسعة النطاق- ٩

اللقاحات املعتمدة لالستخدام العام -٠

مستجدات حول كوفيد –١٩
شيرين عبد الله



٣

العدد  ٥٠                                                                                                                 الخمیس          ٢٠٢٠/٩/١٠                                              

ستخدم االختالفات على 
ُ
ينبغي ان ال ت

أساس العرق او الجنس أو الجنسية أو 
الدين او غيرها كذريعة إلنكار أي حق 

أو امتياز للمعاملة كإنسان. 
- روزا باركس

ــا  ــا اضافي ــار ووقت ــن االختب ــنوات م ــادة س ــات ع ــب اللقاح تتطل
النتاجــه علــى نطــاق واســع ولكــن العلمــاء ياملــون فــي تطويــر 

ــهرا ــالل ١٢-١٨ ش ــا خ ــاح لكوورون لق
مجــال  فــي  كبيــرة  ثــورة  حصلــت  املاضــي  العقــد  خــالل 
حتديــد  مــن  الصــني  علمــاء  ومتكــن  اجلينــات  تكنولوجيــا 
التسلســل اجلينــي الكامــل (اكثــر مــن ٢٩ الــف شــفرة)  لفايــروس 
ــر  ــهر يناي ــن ش ــني م ــبوعني االول ــالل االس ــتجد خ ــا املس كورون
٢٠٢٠. وهــذا مــا ســاعد علــى تقليــص املــدة الزمنيــة اليجــاد 
اللقــاح مــن عــدة ســنوات الــى اســابيع. معظــم لقاحــات كوفيــد- 
١٩ فــي قيــد التجربــة تعتمــد تكنولوجيــا اجلينــات احلديثــة 
بــدال مــن العمليــات الســابقة لصنــع اللقاحــات والتــي كانــت 
ــاز  ــز اجله ــة لتحفي ــة او معطل ــات مضعف ــى فايروس ــد عل تعتم

املناعــي للبشــر.
مواصفات اللقاح:

ان تكون فعاليته ٥٠٪ او اكثر (احلد االدنى ٣٠٪)  -
ان يكون ممكنا انتاجه بكميات كبيرة وبسرعة  -

ــة  ــن االدوي ــى م ــالمة اعل ــر س ــات ملعايي ــع اللقاح تخض  -
االخــرى كونهــا تعطــى العــداد كبيــرة مــن االنــاس االصحــاء

لقاح روسيا: 
قامــت الســلطات اروســية فــي ١١ أب باملوافقــة علــى ترخيــص 
لقــاح لــم يكمــل بعــد التجــارب الســريرية وبهــذا اصبحــت 
روســيا اول دولــة فــي العالــم تقــوم بترخيــص لقــاح ضــد كورونــا 
بعــد اقــل مــن شــهرين مــن التجــارب البشــرية حســب تقريــر 
لوكالــة رويتــرز. وهنــاك مخــاوف بشــان الســرعة التــي حتركــت 
بهــا موســكو الطــالق لقاحهــا ويرتــاد البعــض القلــق مــن ان 
ــم وســالمة املواطنــني  روســيا تضــع الهيبــة الوطنيــة قبــل العل
حيــث ان اللقــاح لــم يدخــل بعــد ملرحلــة ٣ مــن البحــث. بالرغــم 
مــن ذلــك اكــد الرئيــس بوتــني فــي اجتمــاع حكومــي متلفــز بــان 

اللقــاح امــن جــدا وانــه قــد قــد مت اعطــاءه الحــدى بناتــه. 
لقاح جامعة أكسفورد / أسترازينيكا

يتــم توصيــل هــذا اللقــاح عبــر فيــروس شــمبانزي يســمى ناقــل 
ــني  ــامير البروت ــي ملس ــود اجلين ــى الك ــوي عل ــذي يحت ــاح ال اللق
ــة  ــتجابة مناعي ــى اس ــؤدي إل ــا وي ــروس كورون ــي في ــودة ف املوج

قويــة فــي جســم اإلنســان. اللقــاح فــي مرحلــة مجمعــة مــن 
ــة  ــي املرحل ــًرا ف ــل مؤخ ــدة ودخ ــة املتح ــي اململك ــة ٣/٢ ف جترب

ــل. ــا والبرازي ــوب إفريقي ــي جن ــارب ف ــن التج ــة م الثالث

كمــا وبــدات شــركة اســترازنيكا فــي اواخــر شــهر اوغســطس 
جتــارب علــى عــالج ميكــن أن يعمــل كخيــار وقائــي لألشــخاص 

ــني. ــي املصاب ــرض ف ــور امل ــئ تط ــاء او يبط األصح
موديرنا / نيايد

تعمــل شــركة التكنولوجيــا احليويــة األمريكيــة موديرنــا علــى 
تطويــر لقــاح مرشــح باســتخدام مرســال ار ان اي - خلــداع اجلســم 
إلنتــاج البروتينــات الفيروســية نفســها. لــم تتــم املوافقــة علــى 
أي لقــاح ملرســال ار ان اي الي مــرض معــدي حلــد االن، ولــم تقــدم 
ــدي  ــن مؤي ــا. لك ــوق مطلق ــى الس ــج ال ــي منت ــا ل ــركة موديرن ش
ــات  ــه بكمي ــهل إنتاج ــن األس ــون م ــد يك ــه ق ــون إن ــاح يقول اللق

كبيــرة مــن اللقاحــات التقليديــة. 
سينوفاك

تعمــل الشــركة الصينيــة ســينوفاك علــى تطويــر لقــاح يعتمــد 
ــالمة  ــح س ــاح مالم ــر اللق ــة. أظه ــد املعطل ــات كوفي ــى جزيئ عل
واعــدة فــي املراحــل األوليــة مــن االختبــار وينتقــل اآلن إلــى 

ــل. ــي البرازي ــة ٣ ف ــارب املرحل جت
جامعــة ملبــورن / معهــد مــردوخ ألبحــاث 

األطفــال
ــة  ُيجــري معهــد مــردوخ ألبحــاث األطفــال فــي أســتراليا املرحل
الثالثــة مــن التجربــة باســتخدام لقــاح مضــاد للســل  عمــره 
حوالــي ١٠٠ عــام. ال ُيعتقــد أن اللقــاح يحمــي بشــكل مباشــر 
ــر  ــة غي ــتجابة املناعي ــزز االس ــد يع ــه ق ــد-١٩ ولكن ــن كوفي م

النوعيــة للجســم.
(متــت االســتفادة مــن تقاريــر منظمة الصحــة العامليــة وجريدة 

الغارديــان البريطانيــة فــي اعــداد هــذه احلزمة مــن املعلومات)


