
 
 الحاكمة كاثي هوكول   25/7/2022 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول تعلن عن استمرار التوسع في القدرة االستيعابية الختبارات جدري القرود مع الموافقة على تطبيق اختبار 
PCR   الجديد من مؤسسةQUEST DIAGNOTICS   

  
  جزء من جهود الوالية الجارية لتوفير اللقاحات واالختبارات والموارد على نطاق واسع

  
 health.ny.gov/monkeypoxs تعرف على المزيد على

  
  

 Questأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن وزارة الصحة بوالية نيويورك قامت بمراجعة طلب مؤسسة 
Diagnostics  األخير لالختبارات ووافقت عليه لتحديد فيروس جدري القرود في والية نيويورك. إن االختبار، الذي

( في الوقت الفعلي الختبار عينات من األفراد الذين يعانون من طفح  PCRيستخدم تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل )
لواسعة في والية نيويورك ويمنح مقدمي الخدمة خياًرا آخر  حويصلي أو بثور، سيزيد من القدرة االستيعابية لالختبار ات ا

عندما يتعلق األمر بالمختبرات التي يمكنها معالجة العينات والكشف عن فيروس جدري القرود. حاليًا، يمكن اختبار العينات  
ل المختبرات الخاصة،  في مركز وادزورث التابع للوالية، ومديرية الصحة والصحة العقلية بمدينة نيويورك، وكذلك من خال

 URو Sonic Healthcareو Aegis Sciences Corporationو  Mayo Clinicو LabCorpبما في ذلك 
Medicine Lab.  

  
"ال تزال نيويورك تواجه عدًدا غير متناسب من حاالت جدري القرود، وسنواصل مواجهة هذه اللحظة بإجراءات عاجلة  

"يعتمد إعالن اليوم على جهودنا المستمرة لالستجابة لجدري القرود لتوسيع القدرة قالت الحاكمة هوكول. وحازمة،" 
وإتاحة الموارد على نطاق واسع قدر اإلمكان. سنواصل بذل كل ما في   االستيعابية لالختبارات وتأمين المزيد من اللقاحات

  وسعنا لحماية سكان نيويورك، بما في ذلك مجتمعاتنا األكثر ضعفًا."
  

 Quest( من  PCRكما الحال في االختبارات األخرى المتاحة، يستخدم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الجديد )
Diagnostics م جمعها من قبل مقدمي الرعاية الصحية، مثل أطباء الرعاية األولية أو المستشفيات أو عينات مسحة ت

الرعاية العاجلة، من المرضى الذين يعانون من طفح جلدي حاّد أو حويصلي معمم. تم اإلعالن عن النوع الجديد من  
ابيع المقبلة. وفقًا لقانون الصحة في منتصف شهر يوليو/تموز، ومن المتوقع نشره في األس Questاالختبارات بواسطة 

 Questالعامة لوالية نيويورك، ُطلب من وزارة الصحة اتخاذ خطوات إضافية للموافقة على هذا االختبار الجديد، مع تقديم 
Diagnostics ( للمعلومات إلى برنامج تقييم المختبر السريريCLEP.المراجعة هي اآلن مكتملة .)  

  
"مع استمرارنا في توسيع القدرة االستيعابية الختبارات جدري القرود من   ة د. ماري ت. باسيت:قالت مفوضة وزارة الصح

خالل االستخدام اإلضافي للمختبرات الخاصة، من المهم أن نعرف أن مركز وادزورث التابع للوالية لديه أيًضا قدرة 
ختبار هو أنه يتضمن مسحة اآلفات، والتي يجب أن  استيعابية متاحة إلجراء اختبارات إضافية. لكن التحدي الحقيقي في اال

تكون موجودة لالختبار لتقييم ما إذا كان الفيروس موجوًدا أيًضا. االختبار غير ممكن حاليًا دون آفات. سنواصل العمل للتأكد 
  من أن مقدمي الخدمة يعرفون متى وكيف يتم اختبار جدري القرود."

  
اركتها اإلدارة التي ش التوجيهات الصحيةإرشادات مفصلة حول كيفية جمع العينات في  يمكن لمقدمي الخدمات العثور على
  من خالل شبكة التنبيهات الصحية.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2e8a969c19049d1ca8308da6e7d45cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637943781567637547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZDwEmwX8poZ73oucZgAza2TTLjqxbBQdRCrnqsfY%2BE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2Fdocs%2F2022-07-08_han.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2e8a969c19049d1ca8308da6e7d45cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637943781567637547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p93lGZUxZlU1K9vs3rySMeDUeBgVVxBj1MYPEsA9Wyg%3D&reserved=0


  
تعتمد القدرة االستيعابية لالختبارات الموسعة على جهود االستجابة المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة بوالية نيويورك 

(NYSDOH بشأن جدري القرود، والتي تضمنت جهود إطالق تنبيهات بالرسائل النصية القصيرة لتقديم أحدث )
والتي   -معلومات عن جدري القرود مباشرة إلى سكان نيويورك. يمكن لسكان نيويورك االشتراك في الرسائل النصية  ال

عن طريق إرسال  - ستتضمن تنبيهات حول الحاالت واألعراض واالنتشار وموارد االختبار والتطعيم 
"MONKEYPOX أو " 81336" برسالة نصية إلىMONKEYPOXESP باإلسبانية. من خالل  " للرسائل النصية

  توفير الرمز البريدي، يمكن لسكان نيويورك أيًضا االشتراك في الرسائل المستندة إلى الموقع.
  

ونظًرا للتنسيق المستمر لوالية نيويورك مع فريق االستجابة لجدري القرود التابع لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
جرعة حتى اآلن، بما في ذلك تلك الخاصة بمدينة نيويورك. تحدثت   60,000من منها، حصلت والية نيويورك على أكثر 

الحاكمة هوكول مؤخًرا مع الدكتور أشيش جها من البيت األبيض للتأكد من أن نيويورك ستستمر في تلقي حصتها العادلة من 
 شار العالية.  إمدادات اللقاح بمجرد توفرها، خاصة لسكان نيويورك في المجتمعات ذات معدالت االنت

  
( المتجدد باستمرار بأحدث المعلومات على مواد مجانية  NYSDOHبوالية نيويورك )وزارة الصحة  موقع ويب يحتوي 

وقابلة للتنزيل بما في ذلك بطاقة المعلومات الموجزة وبطاقة المعلومات والنشرات والملصقات المتوفرة باللغتين اإلنجليزية  
ذه الموارد على منظمات مجتمع الميم  ( بالفعل بتوزيع هNYSDOHواإلسبانية. قامت وزارة الصحة بوالية نيويورك )

(LGBTQ ومديريات الصحة بالمقاطعات المحلية، ومقدمي الرعاية الصحية، واألعمال التجارية. شاركت وزارة )+
( أيًضا في حملة إعالنية رقمية مدفوعة للحصول على معلومات للمجتمعات التي  NYSDOHالصحة بوالية نيويورك )

  االت اإلصابة بجدري القرود.تعاني من معدالت أعلى من ح
  

تقوم  باإلضافة إلى توعية الجمهور، تواصل وزارة الصحة بوالية نيويورك التركيز على توزيع اللقاحات على المجتمعات. 
مديريات الصحة بالمقاطعات المحلية التي تلقت اإلمدادات بإعطاء اللقاح مباشرة ووضع إجراءات تحديد المواعيد الخاصة 

بها. من خالل العمل بالشراكة مع المقاطعات، قد يتلقى سكان نيويورك الذين اشتركوا في التنبيهات المستندة إلى الموقع 
  العيادات، والمواعيد، والتحديثات األخرى المتعلقة بجدري القرود في منطقتهم. تنبيهات حول توفر اللقاح، ومواقع

  
(، بالشراكة مع مديرية الصحة NYSDOHفي وقت سابق من هذا األسبوع، استضافت وزارة الصحة بوالية نيويورك )

حضره قادة المجتمع بإشراف   اجتماًعا عاًما حول جدري القرود (، NYCDOHMHوالصحة العقلية بمدينة نيويورك )
 ت. باسيت ومفوض الصحة بالمدينة الدكتور أشوين فاسان.  مفوضة الصحة بالوالية الدكتورة ماري  

  
  .health.ny.gov/monkeypoxلمزيد من المعلومات حول مبادرة جدري القرود، تفضل بزيارة  

  
ي  المخصص الثانو الفدرالية لوالية نيويورك هنا أول مخصص للقاح من الحكومةيمكن لسكان نيويورك معرفة المزيد عن 

  .هنا
  
  

###  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2e8a969c19049d1ca8308da6e7d45cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637943781567637547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZDwEmwX8poZ73oucZgAza2TTLjqxbBQdRCrnqsfY%2BE%3D&reserved=0
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