بيان صحفي
برلين  ،الخميس  91نوفمبر ( 0202المكتب الثقافي المصري)

ألول مرة  ،وزارة التعليم العالي تنظم ندوة علمية عبر اإلنترنت بين خبراء من معهد روبرت
كوخ األلماني وعلماء مصريين لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد91-
تحت رعاية د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ،وبدعم من السفير
خالد جالل سفير مصر لدى ألمانيا االتحادية  ،نظم مكتب مصر للعالقات الثقافية والتعليمية
ببرلين ،بالتعاون مع مكتب الدفاع المصري ببرلين صباح اليوم (الخميس) ندوة علمية بين
خبراء من معهد روبرت كوخ األلماني لألبحاث وعلماء وباحثين مصريين من القوات
المسلحة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والمستشفيات
الجامعية والمركز القومي للبحوث.
تناولت الندوة العلمية التي اقيمت عبر شبكة اإلنترنت عرض لإلستراتيجية المصرية
واأللمانية في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ، )91-وآليات السيطرة على
المرض وتتبع المخالطين  ،واإلجراءات الخاصة بمكافحة العدوى وبروتوكوالت العالج.
وفي مستهل الندوة  ،أكدت د .داليا أبو الفتوح المستشارة الثقافية ومدير البعثة التعليمية
في برلين  ،أن مكتب مصر للعالقات الثقافية والتعليمية نظم اللقاء بهدف االستفادة من
التجربة األلمانية الرائدة في مكافحة تفشي المرض  ،واالستفادة من الخبرات العلمية
المتميزة لدى معهد روبرت كوخ األلماني في مكافحة فيروس كورونا المستجد .
وأشارت إلى أن الندوة العلمية تستهدف خلق عالقات علمية وبحثية مع روبرت كوخ
وتوفير بيئة تفاعلية بين العلماء األلمان ونظرائهم المصريين  ،حيث يحقق ذلك عدة أهداف
من بينها االستفادة من الخبرة األلمانية في مكافحة كوفيد 91-حيث تعد ألمانيا واحدة من
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أفضل الدول في مكافحة المرض على الصعيد األوروبي والعالمي  ،كما أن الندوة تستهدف
تطوير االستراتيجية المصرية لمكافحة المرض وتعريف الخبراء المصريين بمالمح
االستراتيجية األلمانية لمكافحة المرض الذي يشكل تهديدا كبيرا على الصحة العالمية.
وخالل الندوة قدمت د .غادة إسماعيل مدير المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية،
عرضا لمالمح منظومة المستشفيات الجامعية في مصر مؤكدة أن لدى مصر 991
مستشفى جامعي تقدم العالج لثلثي المرضى في مصر  ،كما أن المستشفيات الجامعية
تتحمل ما يقرب من  %02من الخدمات الصحية العالجية المقدمة في مصر  ،كما أن
لديها طاقة استيعابية ألسرة العناية المركزة تقدر  11732سريرا ،كما عرضت مالمح
االستراتيجية المصرية للتصدي لتفشي مرض كورونا من حيث بروتوكوالت عالج فيروس
كورونا وأساليب العزل وتتبع المخالطين بالمرض.
وفي السياق نفسه ،قدم الجانب األلماني عرضا مستفيضا لالستراتيجية األلمانية الخاصة
بالتصدي لتفشي المرض ،وأساليب الكشف عن المصابين ،وأساليب منع العدوى  ،وعزل
المصابين ،وتتبع المخالطين للحاالت المصابة ،وآليات االستجابة للمرض وأساليب
االحتواء ،وإدارة األزمة في قطاع الصحة األلماني  ،كما تناول العرض آليات التعاون
واألنشطة القائمة بين معهد روبرت كوخ ومنظمة الصحة العالمية في التصدي للمرض،
كما لفت العرض إلى المشاركة التي تقوم بها إدارة الخدمة الطبية التابعة لقيادة الجيش
األلماني في التصدي لفيروس كورونا ومساعدة القطاع الطبي المدني في هذا الشأن .
من ناحية أخرى  ،أكد السفير خالد جالل أن إقامة تلك الندوة العلمية يأتي في إطار جهود
السفارة المصرية ببرلين لتعزيز العالقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجاالت،
واالستفادة من الخبرات األلمانية المتميزة في مجال األبحاث العلمية والطبية  ،حيث تعمل
كل أجهزة الدولة المصرية في الوقت الراهن بتنسيق تام من أجل مكافحة مرض (كوفيد-
 )91والتعاون مع الدول المتقدمة في هذا المنحى.
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وفي ختام الندوة ،تبادل العلماء المصريون ونظرائهم األلمان مناقشات مفتوحة حول
االستراتيجيات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في كال البلدين.
حضر الندوة من الجانب المصري د .داليا أبو الفتوح المستشار الثقافي المصري ومدير
البعثة التعليمية في برلين  ،و د.حسام عبد الغفار األمين العام للمجلس األعلى للمستشفيات
الجامعية  ،والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي  ،ود.غادة إسماعيل مدير المعمل
المرجعي للمستشفيات الجامعية  ،ود.عبد المجيد قاسم استاذ األمراض المتوطنة بكلية
الطب جامعة القاهرة ،ود.جينا الفقي استاذ تكنولوجيا الدواء في المعد القومي للبحوث،
ود.دمحم علي استاذ علم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث.
كما شارك في الندوة وفد عن القوات المسلحة المصرية ضم كال من السيد  /مساعد مدير
إدارة الخدمات الطبية للشؤون الوقائية  ،والسيد /رئيس الفرع الوقائي بإدارة الخدمات
الطبية ،وقائد مستشفي حميات القوات المسلحة ،ورئيس فرع المعامل المركزية بمركز
البحوث الطبية و الطب التجديدي بالقوات المسلحة  ،إضافة إلى مساعد ملحق الدفاع
ببرلين للشؤون الطبية والعالجية .
ومن الجانب األلماني د.أسامة حمودة رئيس قسم وبائيات األمراض المعدية في معهد
روبرت كوخ ،و د .نادين زيلتمان رئيسة وحدة مراقبة وإدارة األزمة  ،ود .باسل كارو
رئيس فريق مركز المعلومات الخاص بحماية الصحة العالمية  ،ود .كتالين روزمان ممثلة
عن الخدمة الطبية بقيادة الجيش األلماني.
تجدر اإلشارة إلى أن معهد روبرت كوخ هو المؤسسة األلمانية المتخصصة في الكشف
عن األمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها ومكافحتها على مستوى ألمانيا كما يعد
من المؤسسات البحثية ذائعة الصيت على مستوى العالم  ،حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى
عام .9919
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ويقدم المعهد تقييم يومي للمخاطر الناتجة عن فيروس كورونا على مستوى ألمانيا
وتحديد التدابير الالزمة لمواجهتها ،ويقوم المعهد أيضا بتطوير طرق تشخيص األمراض
وأساليب معالجتها  ،حيث تعتمد الحكومة األلمانية على التوصيات والبيانات التي يقدمها
المعهد في رسم سياستها الخاصة بمكافحة المرض.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

اليوم السابع

https://www.youm7.com/Article/NewsPrint/5079025
الوطن

https://www.elwatannews.com/news/details/5059670#
مصراوي

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/11/22/1916917/
بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/News/2532486.aspx
اتحاد اإلذاعة والتليفزيون

https://www.maspero.eg/wps/portal/home/egynews/news/science-andtechnology/details/cd308efe-9d5f-4e59-9d3b-812aff5f8ce1

Kurfürstenstr. 84 – 10787 Berlin – Tel: +49-30-2593760 – Fax: +49-30-25937610
Email: berlin@egyptculture.de

