ورقة معلومات للمريض
Abbott Diagnostics Scarborough,
Inc. ID NOW COVID-19

تتل ّقى ورقة المعلومات هذه عند فحص العيّنة (العيّنات) المأخوذة
منك ،للتحقق من إصابتك بمرض فيروس كورونا  2019باستخدام
الفحص .ID NOW COVID-19
ت تساعدك في فهم المخاطر والفوائد
تتض ّمن هذه الورقة معلوما ٍ
المرجوة من استخدام هذا الفحص لتشخيص مرض كوفيد .19-بعد
قراءتها ،يُرجى منك التواصل مع مقدّم الرعاية الذي تتعامل معه إذا
كانت لديك أسئلة حولها ،أو كنت تودّ مناقشة المعلومات الواردة
فيها.

تحديث 17 :سبتمبر 2020

مرض فيروس كورونا 2019
(كوفيد)19-

لماذا ت ّم فحص العيّنة المأخوذة منّي؟
بتعرضك للفيروس المسبّب
خضعت للفحص الشتباه مقدّم الرعاية ّ
لمرض كوفيد 19-بنا ًء على العالمات واألعراض البادية عليك
(كالحرارة ،والسعال ،وضيق التنفّس ،وما إليها) .من شأن فحص
العيّنات أن يسمح له بالتحقق من احتمال إصابتك بمرض كوفيد-
.19

للحصول على آخر المعلومات حول مرض كوفيد ،19-يُرجى
زيارة صفحة الويب على موقع مركز مكافحة األمراض والوقاية
منها )https://www.cdc.gov/COVID19 :(CDC
ما هو مرض كوفيد19-؟
تعود أسباب مرض كوفيد 19-إلى اإلصابة بفيروس سارس-
كوف ،2-وهو فصيلة جديدة من سالسة الفيروسات التي
تصيب اإلنسان بأمراض تنفسية معدية .يترافق هذا المرض
مع أعراض تتراوح بين الخفيفة والحادة ،مع ّ
أن بعض
ي
األشخاص المصابين بكوفيد 19-قد ال تظهر عليهم أ ّ
ّ
السن واألشخاص الذين
أعراض على اإلطالق .لع ّل كبار
يعانون من مشاكل صحية دقيقة ،أيا ً كانت أعمارهم ،هم أشدّ
عرضةً لوعكة حادة قد تودي بهم في الحاالت الخطيرة إلى
دخول المستشفى والوفاة .ال ينقل الشخص فيروس سارس-
كوف 2-إلى اآلخرين عندما يكون مريضا ً وحسب بل قد ينقلها
حتى قبل ظهور عالمات أو أعراض المرض عليه
ّ
االطالع على كامل
(كالحرارة ،وضيق التنفس ،إلخ) .يمكن
قائمة أعراض كوفيد 19-عبر الرابط التالي:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/symptoms-testing/symptoms.html.
ما هو فحص التشخيص ID NOW COVID-19؟
يهدف هذا الفحص إلى الكشف عن الفيروس المسبّب لمرض
كوفيد 19-في العيّنات المأخوذة من الجهاز التنفسي،
كالمسحات المأخوذة مثالً من األنف والفم.

ما هي المخاطر والفوائد المحتملة والمعروفة عن الفحص؟
تشمل المخاطر المحتملة:
 احتمال حصول انزعاج أو مضاعفات أخرى عند أخذ
العيّنة.
 احتمال عدم دقة نتيجة الفحص (أنظر أدناه لمزيد من
المعلومات).
تشمل الفوائد المحتملة:
 تم ّكن مقدّم الرعاية بفضل النتائج والمعلومات األخرى التي
يحصل عليها من تقديم توصيات مدروسة لحسن رعايتك.
 إمكانية مساهمة نتائج هذا الفحص في الحدّ من انتقال العدوى
بكوفيد 19-إلى أفراد عائلتك أو َمن يخالطوك.
ماذا تعني نتيجة الفحص إذا جاءت إيجابية؟
إذا جاءت نتيجة فحصك إيجابية ،فاالحتمال كبير بأن تكون مصابا ً
بمرض كوفيد .19-لذلك ،من المحتمل القيام بعزلك منعا ً النتقال
الفيروس إلى اآلخرين .يجدر بك التقيّد بإرشادات مركز مكافحة
األمراض والوقاية منها ( )CDCلتقليص احتماالت انتقال العدوى.
ث ّمة احتمال ضئيل بأن تكون نتيجة الفحص اإليجابية غير دقيقة
(نتيجة إيجابية كاذبة) ،ال سيّما عند استخدامه في بيئة ال تكثر
فيها حاالت اإلصابة بعدوى كوفيد .19-وبالتالي ،سيعمل مقدّم
الرعاية معك من أجل تحديد أفضل السبل لالعتناء بك ،على
ضوء نتائج الفحص وأوضاعك الطبية السابقة وأعراضك.

من أين 
أحصل على آخر المستجدات ومعلومات إضافية؟ تتوافر آخر المعلومات عن مرض كوفيد 19-على صفحة الويب العامة لموقع مركز
ً
ً
مكافحة األمراض والوقاية منها .https://www.cdc.gov/COVID19 :فضال عن ذلك ،يُرجى منك أيضا االتصال بمقدّم الرعاية
ي سؤال/موضوع يه ّمك.
لالستفسار عن أ ّ

ورقة معلومات للمريض
Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
ID NOW COVID-19

ماذا تعني نتيجة الفحص إذا جاءت سلبية؟
تشير نتيجة الفحص السلبية إلى ّ
أن الفيروس المسبِّّب لمرض
ُ
كوفيد 19-غير موجود في العيّنة التي أخِّ ذت منك.
لكن ،من الممكن أن تكون نتيجة الفحص السلبية غير دقيقة (نتيجة
سلبية كاذبة) لدى بعض األشخاص المصابين بكوفيد .19-فقد تأتي
نتيجة فحصك سلبية عند أخذ العيّنة في أولى مراحل إصابتك .وقد
تتعرض أيضا ً لمرض كوفيد 19-بعد أخذ عيّنتك ،فتُصاب بالعدوى.
ّ
هذا يعني أنّك قد تكون مصابا ً بمرض كوفيد 19-وإن جاءت نتيجة
الفحص سلبية .إذا كانت نتيجتك سلبية ،سيدرس مقدّم الرعاية
الصحية نتيجة الفحص مع جميع الجوانب األخرى ألوضاعك
تعرضك للمرض،
الصحية السابقة (كاألعراض ،واحتماالت ّ
ليقرر السبيل
والموقع الجغرافي لألماكن التي زرتها مؤخراً)ّ ،
األفضل للعناية بك.

تحديث 17 :سبتمبر
2020

مرض فيروس كورونا 2019
(كوفيد)19-

هل حصل هذا الفحص على موافقة أو ترخيص الهيئة األميركية
للغذاء والدواء ()FDA؟
ال .لم يحصل هذا الفحص بعد على موافقة تلك الهيئة أو ترخيصها.
صة من قبلها،
ي فحوصات معت َمدة أو مرخ ّ
إ ّنما ،في ظ ّل غياب أ ّ
وعند إيفاء هذا الفحص بمعايير أخرى ،يجوز لها أن تضعه في
التداول تبعا ً آللية االستخدام الطارئ ،المعروفة باسم ترخيص
االستخدام الطارئ ( .)EUAوما يدعم هذا الترخيص هو إعالن
تبرر
وزير الصحة والخدمات اإلنسانية عن وجود ظروف ّ
االستخدام الطارئ للتشخيص المخبري من أجل الكشف عن
الفيروس المسبّب لكوفيد 19-أو تشخيصه .ويظ ّل هذا الترخيص
ساري المفعول (ما يعلّل إمكانية استخدام هذا الفحص) طوال فترة
يبرر االستخدام الطارئ لفحوصات التشخيص
اإلعالن الذي ّ
المخبرية ،ما لم تأمر هيئة الغذاء والدواء بوقف أو إلغاء استعماله
(بحيث ال يعود متاحا ً استخدامه).

من المه ّم ّ
أن تعمل مع مقدّم الرعاية إلعالمك بالخطوات
الالحقة المطلوب منك اتخاذها.
ما هي الفحوصات البديلة المعت َمدة؟
ّ
ي فحوصات بديلة معت َمدة .لكن الهيئة األميركية للغذاء
ال تتوافر أ ّ
والدواء كانت قد أصدرت تراخيص االستخدام الطارئ
لفحوصات أخرى يمكن إيجادها عبر:
https:www.fda.gov/emergency-preparedness-//:
and-response/mcm-legal-regulatory-andpolicy-framework/emergency-useauthorization

من أين أحصل على آخر المستجدات ومعلومات إضافية؟ تتوافر آخر المعلومات عن مرض كوفيد 19-على صفحة الويب العامة لموقع مركز
مكافحة األمراض والوقاية منها .https://www.cdc.gov/COVID19 :فضالً عن ذلك ،يُرجى منك أيضا ً االتصال بمقدّم الرعاية لالستفسار
ي سؤال/موضوع يه ّمك.
عن أ ّ

