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 صحفي بيان  
 
 

 19- كوفيد – PCRث برنامج اختبار د   ح  ألبرتا ت  
 

 2022 يوليو 12

  الوطأة ةلشديدا مراضألبالسكان ألبرتا األكثر عرضة لخطر اإلصابة   19-كوفيد - PCRتوفير اختبار في ستواصل ألبرتا 

 الخطورة.   مرتفعةوالذين يعيشون أو يعملون في بيئات 

 PCRالتشغيلية لبرنامج اختبار  العملياتو  لمواصفات التأهيليةالعديد من التغيرات في ا سيتم إدخال يوليو، 18من  بتداءفا

بعض  كون هناكتس إبالغ العالج السريري إلى إحالة من أخصائي طبي وب المعنيةاالختبارات  ه  هذستحتاج و  حيز التنفيذ

 مواقع االختبار.التغيرات في 

تساعد هذه التحديثات  و"نحن نتخذ خطوات للبناء على األساس الذي وضعناه للتعامل مع فيروسات الجهاز التنفسي األخرى. 

الطبية لسكان ألبرتا وتسمح لنا بتوجيه قدرة االختبار في  كزالمراعلى تسهيل الرعاية بالقرب من  PCRبرنامج اختبار في 

ألبرتا نحو األشخاص األكثر تعرًضا للخطر والسماح لبعض العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم نشرهم في مراكز 

 " التقييم خالل العامين الماضيين للعودة إلى أدوارهم المعتادة لدعم الخدمات الصحية األخرى.

 كوبينغ، وزير الصحة يسن اج

زيادة باإلضافة إلى  19- كوفيدموجات من استمرار يمكن أن تتوقع ألبرتا  الخريف،مجيء  خالل فصل الصيف وحتىو"

بأهمية مراقبة األعراض والبقاء في هنا  كر سكان ألبرتا ذ  د أن أ  انتقال فيروسات الجهاز التنفسي األخرى مثل األنفلونزا. وأو  

عند  PCRسريع أو اختبار ال ختبار اال الوصول إلى سرعة  ، وبالنسبة ألولئك المؤهلين للعالجض بالمرالشعور المنزل عند 

 المرض". الشعور ب

 الخدمات الطبية  ئيسةرالدكتورة دينا هينشو، 

 االختبار ومواقع  ( AHSأداة تقييم الخدمات الصحية في ألبرتا )

ألولئك الذين يستوفون معايير األهلية أو  AHSعبر اإلنترنت لحجز المواعيد في مواقع  AHSيستمر استخدام أداة تقييم س

 . من قبل أخصائي طبيقد تمت إحالتهم  تكون  أنأو  الخطورة،مرتفعة يعيشون أو يعملون في أماكن 

إجراء   وسيتمفي بعض مراكز التقييم. وفي مجتمعات أخرى،  PCRوستواصل الخدمات العالجية الخارجية تقديم اختبارات 

 والمتكاملة مع الخدمات األخرى.  االختبارات في عيادات الخدمات العالجية الخارجية المخصصة كمواقع للمسح

في المجتمعات األخرى سيتم إجراء االختبار في عيادات  ما بينفي بعض مراكز التقييم.  PCRتقديم اختبار  AHSستواصل 

AHS  مدمجة مع الخدمات األخرىوالالمخصصة كمواقع للمسح 

عندما تكون هناك حاجة إلى االختبار إلبالغ قرارات العالج، يمكن لعيادات الرعاية األولية والرعاية العاجلة اختيار إجراء 

 .AHSاالختبار في الموقع أو الرجوع إلى موقع 
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 األهلية من خالل اإلحالة السريرية 

 إلى أنهم بحاجةرعايتهم مقدم بالغ إ PCRسكان ألبرتا الذين يحتاجون إلى اختبار  على سيتوجب يوليو، 18من  اعتباراً 

 طبيب سريري. ويشمل ذلك ما يلي: إلى إحالة   طلب

للعالج في العيادات الخارجية )باكسلوفيد أو  مؤهلين  ااألشخاص الذين يعانون من أعراض والذين قد يكونو •

 . ريمديسيفير(

 حوامل. يكونوامكن أن من المالذين  •

 األشخاص الذين تمت إحالتهم لالختبار كجزء من تقييمهم الطبي.  •

االختبار السريع في المنزل أو في العيادة، أو المسح داخل ذلك يشمل  وقد لمرضاهم، يسيحدد األطباء أفضل خيار اختبار

 لالختبار. AHSأو اإلحالة إلى موقع  PCRالعينة إلى المختبر الختبار إرسال العيادة مع 

اسم طبيبهم في  بإدراجسيقوم سكان ألبرتا الذين تتم إحالتهم إلى موقع الخدمات العالجية الخارجية من قبل الطبيب السريري 

 سيقدم طبيبهم طلبا مخبريا نيابة عنهم. عندها والتقييم أداة  

الذين ليس لديهم مقدم رعاية أولية أو غير قادرين وألبرتا المؤهلين للحصول على عالج في العيادات الخارجية  إن سكان

 . 1- 844- 343- 0971على الرقم  Health Linkاالستمرار في االتصال ب  يمكنهمألنفسهم  على حجز موعد

 شخيص الذاتي التاألهلية من خالل 

من خالل  التشخيص الذاتيالخطورة االستمرار في فعة مرتيمكن لسكان ألبرتا المؤهلين الذين يعيشون أو يعملون في بيئات 

 ويشمل ذلك ما يلي:  AHSأداة تقييم 

واإلنويت والميتي   الشعوب األصليةاألشخاص الذين يعانون من األعراض والذين يعيشون أو يعملون في مجتمعات  •

 المعزولة والنائية. 

الخطورة النتقال العدوى   مرتفعةالعاملون في مجال الرعاية الصحية والرعاية المستمرة والعاملون في بيئات محددة  •

 مثل المرافق اإلصالحية والمالجئ. 

واإلنويت والميتي المعزولة والنائية قادرين على  الشعوب األصليةما سيظل األفراد الذين يعيشون أو يعملون في مجتمعات ك

 الوصول إلى االختبار في مجتمعهم. 

الخطورة النتقال العدوى قادرين على الوصول إلى االختبار في   تفعةمروسيظل األفراد الذين يعيشون أو يقيمون في بيئات 

 عهم.موق

 االختبارات السريعة 

مجموعات االختبار تتوفر و ال تزال االختبارات السريعة أداة متاحة ومريحة للتشخيص الذاتي. ألبرتابالنسبة لجميع سكان 

 لجميع سكان ألبرتا من خالل مئات الصيدليات في جميع أنحاء المقاطعة.  السريع المجانية

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17753.aspx&data=05%7C01%7CJoti.Buttar%40gov.ab.ca%7Ca2936ae8c3da4f9d251008da642c8102%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637932439537360748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3O%2FzWDcdR57OQ65qZjy4H5hkawA4AWOBCjO7S9qZ9as%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17753.aspx&data=05%7C01%7CJoti.Buttar%40gov.ab.ca%7Ca2936ae8c3da4f9d251008da642c8102%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637932439537360748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3O%2FzWDcdR57OQ65qZjy4H5hkawA4AWOBCjO7S9qZ9as%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/rapid-testing-at-home.aspx
https://www.alberta.ca/rapid-testing-at-home.aspx
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 معلومات ذات صلة 

 واختباره  19- أعراض كوفيد •

 أداة تقييم الخدمات العالجية الخارجية  •

 

 اإلعالم استفسارات وسائل  

 ويك ي ستيف ب

1735 -288 -780 

 الصحة  طق الرسمي األول لوزارةالنا 

 

 

 
 

 

https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
mailto:Steve.Buick@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/recovery
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