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 -1مقدمة
ظهــر فــروس كوفيــد 19-يف العــامل يف فربايــر  ،2020ومنــذ اإلعــان عــن ظهــوره يف مــر يف مــارس  2020بــدأت الحكومــة املرصيــة
يف متابعــة أعــداد الحــاالت التــي تجــري االختبــارات يف املستشــفيات واملعامــل الحكوميــة واإلعــان عــن أعدادهــا ،كــا بــدأت الحكومــة
املرصيــة يف اإلعــان عــن التدابــر واإلجـراءات االحرتازيــة التــي تهــدف إىل خفــض معــدالت انتشــار املــرض.
وتشــر بيانــات وزارة الصحــة إىل أن املوجــة األوىل التــي بــدأت يف فربايــر  2020بلغــت ذروتهــا يف يونيــو  2020ثــم بــدأت أعــداد
اإلصابــات يف االنخفــاض ،وعــادت لالرتفــاع مــرة أخــرى لتبــدأ املوجــة الثانيــة يف أكتوبــر .2020
شكل ( :)1العدد اليومي حلاالت اإلصابة بفيروس كورونا املعلنة من وزارة الصحة والسكان

وقــد أجــرى املركــز املــري لبحــوث الــرأي العــام بصــرة مســحني تليفونيــن للتعــرف عــى معــدالت اإلصابــة فــروس كوفيــد19-
بــن املرصيــن الذيــن يبلغــون مــن العمــر  18ســنة فأكــر ،والفحوصــات التــي أجراهــا املصابــون للتشــخيص واألع ـراض التــي ظهــرت
عليهــم ،كان أولهــا يف يونيــو  2020والثــاين يف نهايــة ديســمرب  2020وبدايــة ينايــر .2021
ويعــرض هــذا التقريــر منهجيــة ونتائــج املســح الثــاين ،فيضــم القســم الثــاين منهجيــة الدراســة ،ويعــرض القســم الثالــث معــدالت
انتشــار املــرض ،ويعــرض القســم الرابــع النتائــج املتعلقــة بالفحوصــات ،ويضــم القســم الخامــس النتائــج الخاصــة باإلجـراءات التــي قــام
بهــا املــرىض.
 -2منهجية الدراسة
تعتمــد هــذه الدراســة عــى تحليــل بيانــات املســح الــذي أجـراه مركــز بصــرة بالتليفــون يف الفــرة مــن  27ديســمرب  2020إىل 10
ينايــر  2021عــى عينــة احتامليــة حجمهــا  3020مواطنـاً يف الفئــة العمريــة  18ســنة فأكــر .وبالتــايل النتائــج املعروضــة يف هــذا التقريــر
تقتــر عــى البالغــن يف العمــر  +18وال تضــم األطفــال ،وبلغــت نســبة االســتجابة  %57.4ويقــل هامــش الخطــأ يف النتائــج عــن  .%3وقــد
تــم إج ـراء املســح بالتمويــل الــذايت مــن بصــرة دون االعتــاد عــى أي متويــل خارجــي .كــا تعتمــد الدراســة يف بعــض املواضــع عــى
املقارنــة بنتائــج مســوح ســابقة أجراهــا مركــز بصــرة.
جديــر بالذكــر أن الدراســة ترصــد حــاالت اإلصابــة بــن مــن هــم مازالــوا عــى قيــد الحيــاة وال تتضمــن الحــاالت التــي توفيــت
نتيجــة املــرض.
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 -3معدالت اإلصابة بفريوس كوفيد 19-يف مصر
تشــر نتائــج املســح إىل أن نســبة مــن ســبق لهــم اإلصابــة بكوفيــد 19-حتــى يــوم  10ينايــر  2021بــن املرصيــن يف العمــر 18
ســنة فأكــر بلغــت  %4.8وهــو مــا يعنــي إصابــة حــوايل  2.9مليــون مــري ،وقــد أظهــرت النتائــج أنــه مــع بدايــة املوجــة الثانيــة أصيــب
حــوايل  864ألــف مــري يف العمــر  18ســنة فأكــر بفــروس كوفيــد 19-خــال شــهري نوفمــر وديســمرب  .2020ويالحــظ أن هــذه النســبة
ناتجــة مــن إدالء املســتجيبني بإجاباتهــم ،أي أنهــا تشــخيص ذايت لإلصابــة باملــرض وال تعتمــد كل الحــاالت عــى التشــخيص اإلكلينيــي.
ومــن ثــم قــد يكــون العــدد املقــدر أقــل مــن العــدد الحقيقــي نتيجــة عــدم رغبــة بعــض املصابــن يف ذكــر إصابتهــم إلحساســهم أن
اإلصابــة قــد تشــكل وصمــة لهــم أو ألن األعـراض كانــت بســيطة فلــم يتذكــروا حدوثهــا ،وعــى الجانــب اآلخــر قــد يكــون هــذا العــدد
أكــر مــن العــدد الحقيقــي يف حالــة تشــابه األعـراض مــع أعـراض أمـراض أخــرى ومــن بينهــا أنــواع أخــرى مــن األنفلونـزا.
وقــد بلــغ عــدد الحــاالت املعلــن مــن قبــل وزارة الصحــة حتــى يــوم  3ينايــر  142187حالــة يف كل الفئــات العمريــة ،وبالرغــم
مــن أن العــدد املقــدر مــن املســح يقتــر عــى الفئــة العمريــة  +18بينــا العــدد املعلــن مــن وزارة الصحــة يضــم كل الفئــات العمريــة
إال أن مقارنــة العــدد املعلــن بالتقديـرات تشــر إىل أن العــدد املقــدر لإلصابــات  20ضعــف العــدد املعلــن مــن قبــل وزارة الصحــة.
ويشــر تحليــل النتائــج حســب املســتوى التعليمــي إىل أن نســبة مــن ســبق لهــم اإلصابــة ترتفــع مــن  %3بــن الحاصلــن عــى
تعليــم أقــل مــن متوســط إىل  %11بــن الحاصلــن عــى تعليــم جامعــي أو أعــى ،ومــن الــروري إج ـراء دراســات ملعرفــة ســبب هــذا
االرتفــاع الــذي ميكــن أن يكــون ناتج ـاً عــن قــدرة األعــى تعلي ـاً عــى مالحظــة األع ـراض وإدراك املــرض وبالتــايل طلــب التشــخيص
والعــاج أكــر مــن األقــل تعليـاً ،أو يكــون ناتجـاً عــن اختــاط األكــر تعليـاً بعــدد أكــر مــن الحيطــن وبالتــايل فــرص تعرضهــم للعــدوى
أكــر مقارن ـ ًة باألقــل تعلي ـاً.
شكل ( :)2نسبة من سبق لهم اإلصابة حسب احلالة التعليمية

3

كــا توضــح النتائــج ارتفــاع نســبة مــن ســبق لهــم اإلصابــة ترتفــع بارتفــاع املســتوى االقتصــادي حيــث تبلــغ  %3بــن مــن هــم يف
أقــل مســتوى اقتصــادي مقارنـ ًة بحــوايل  %7بــن مــن هــم يف أعــى مســتوى اقتصــادي.
شكل ( :)3نسبة من سبق لهم اإلصابة حسب املستوى االقتصادي

ويالحــظ أيضـاً ارتفــاع نســبة اإلصابــة مــن  %3بــن الشــباب يف العمــر مــن  29-18ســنة إىل  %7بــن مــن هــم يف العمــر  50ســنة
فأعــى .وتنخفــض نســبة اإلصابــة يف الريــف عنهــا يف الحــر ( %3مقابــل  %7عــى الرتتيــب) ،كــا تنخفــض يف الوجــه القبــي مقارن ـ ًة
بالوجــه البحــري واملحافظــات الحرضيــة ( %3مقابــل  %5و %7عــى الرتتيــب).
ويوضــح توزيــع مــن ســبق لهــم اإلصابــة بفــروس كوفيــد 19-حســب تاريــخ اإلصابــة أن نســبة اإلصابــة يف نوفمــر وديســمرب
 2020أعــى مــن النســبة املقابلــة يف شــهري مايــو ويونيــو اللذيــن يعــدان ذروة اإلصابــة يف املوجــة األوىل ،وهــو مــا ينبــئ أن أعــداد
اإلصابــات يف املوجــة الثانيــة قــد تكــون أعــى مــن املوجــه األوىل.
شكل ( :)4توزيع من سبق لهم اإلصابة بفيروس كوفيد 19-حسب تاريخ اإلصابة
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 -4تشخيص املرض
تــم ســؤال كل املســتجيبني الذيــن ســبق لهــم اإلصابــة بفــروس كوفيــد 19-منــذ بدايــة ظهورهــا يف مــر حتــى اآلن عــن كيفيــة
تشــخيص املــرض عندهــم ،وأشــار  %72أنهــم تــم فحصهــم بواســطة طبيــب ،و %61أجــروا تحليــل الــدم ،و %56أجــروا أشــعة عــى الصــدر،
و %23أجــروا اختبــار املســحة ،وأقــل مــن  %1تــم تشــخيصهم بأســاليب أخــرى.
شكل ( :)5نسبة من أجروا كل فحص من فحوصات تشخيص كوفيد19-

وتشــر النتائــج إىل أن اإلنــاث أكــر إج ـرا ًء للمســحة مــن الذكــور ( %27بــن اإلنــاث مقابــل  %20بــن الذكــور) ،كــا أن الشــباب
أكــر إج ـرا ًء للمســحة مــن األكــر ســناً ( %30بــن الشــباب مقابــل  %21بــن مــن بلغــوا  50ســنة فأكــر) .كــا يتضــح مــن النتائــج أن
املرصيــن يف العمــر مــن  49-30ســنة هــم األقــل إج ـرا ًء لــكل أنــواع الفحــوص كــا يتضــح مــن الشــكل التــايل.
شكل ( :)6نسبة من سبق لهم اإلصابة بفيروس كوفيد 19-الذين أجروا كل فحص حسب العمر
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ويتضــح مــن النتائــج أن  %13مــن املســتجيبني الــذي ســبق لهــم اإلصابــة قامــوا بإج ـراء واحــد مــن الفحــوص الســابق ذكرهــا
لتشــخيص املــرض ،و %23قامــوا بفحصــن ،و %32قامــوا بثالثــة فحــوص و %15قامــوا بأربعــة فحــوص بينــا  %17مل يقومــوا بــأي فحــص
للتشــخيص واعتمــدوا عــى التشــخيص الــذايت.
وجديــر بالذكــر أن نســبة مــن مل يقومــوا بــأي فحــص للتشــخيص أعــى بــن ذوي التعليــم الجامعــي مقارنـ ًة باألقــل تعليـاً حيــث
اعتمــد  %21مــن الحاصلــن عــى تعليــم جامعــي أو أعــى عــى التشــخيص الــذايت دون إجـراء فحــوص مقابــل  %15بــن الحاصلــن عــى
تعليــم أقــل مــن متوســط ،ويبلــغ متوســط عــدد الفحــوص التــي أجراهــا الحاصلــون عــى تعليــم جامعــي أو أعــى  1.9مقابــل  2.5بــن
الحاصلــن عــى تعليــم أقــل مــن متوســط .هــذه النتائــج تســتوجب التوقــف عندهــا ودراســة أثــر االعتــاد عــى الفحــص الــذايت عــى
حــاالت هــؤالء املــرىض.
شكل ( :)7توزيع من سبق لهم اإلصابة حسب عدد الفحوصات

وقــد تــم ســؤال املســتجيبني الذيــن أجــروا فحوصــات عــن تبعيــة األماكــن التــي أجــروا فيهــا الفحوصــات ،وأوضحــت النتائــج
أن  %67لجــأوا ألماكــن تتبــع القطــاع الخــاص و %24لجــأوا ألماكــن تتبــع القطــاع الحكومــي و %9لجــأوا ألماكــن متعــددة منهــا مــا يتبــع
القطــاع الخــاص ومنهــا مــا يتبــع القطــاع الحكومــي ،وبذلــك يكــون  %76لجــأوا للقطــاع الخــاص و %33لجــأوا للقطــاع الحكومــي.
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وتشــر النتائــج إىل أن حــوايل ثلثــي أصحــاب املســتوى االقتصــادي املنخفــض لجــأوا للقطــاع الخــاص لتشــخيص مرضهــم وترتفــع
هــذه النســبة إىل  %90بــن أصحــاب أعــى مســتوى اقتصــادي ،ويف املقابــل تنخفــض نســبة مــن لجــأوا ملنشــآت صحيــة أو أطبــاء تابعــن
للقطــاع الحكومــي مــن  %49بــن أصحــاب أقــل مســتوى اقتصــادي إىل  %10بــن أصحــاب أعــى مســتوى اقتصــادي.
شــكل ( :)8نســب مــن ســبق لهــم اإلصابــة حســب القطــاع الــذي أجــروا فيــه فحوصــات التشــخيص
حســب املســتوى االقتصــادي*

*سؤال متعدد اإلجابات حيث ميكن أن يجري املصاب الفحوصات يف أكرث من مكان

األعراض
تشــر النتائــج إىل وجــود اختالفــات بــن مــن ســبق لهــم اإلصابــة يف األعـراض التــي ظهــرت عليهــم وتــم مالحظتهــا ،حيــث يتضــح
مــن النتائــج أن  %64منهــم عانــوا مــن ارتفــاع درجــة الح ـرارة %56 ،ذكــروا ضعــف حاســتي الشــم والتــذوق %46 ،عانــوا مــن ســعال
شــديد %40 ،عانــوا مــن أمل واحتقــان ،الــزور  %37عانــوا مــن تكســر الجســم ،و %24عانــوا مــن قــيء أو إســهال.
وتشــر البيانــات إىل أن نســبة مــن عانــوا مــن عــرض واحــد تبلــغ  ،%11و %19عانــوا مــن عرضــن ،و %33عانــوا مــن  3أع ـراض
و %20عانــوا مــن  4أعـراض و %17عانــوا مــن  5أعـراض أو أكــر .ومبقارنــة هــذه النتائــج بالنســب التــي ظهــرت يف املســح املامثــل الــذي
أج ـراه مركــز بصــرة يف يونيــو  2020نجــد أن  %43ممــن ســبق لهــم اإلصابــة ظهــر عليهــم عــرض واحــد للمــرض ،و %18ظهــر عليهــم
عرضــن ،بينــا باقــي الحــاالت ظهــر  3أعـراض أو أكــر ،وهــو مــا يعكــس أن املوجــة الثانيــة يظهــر فيهــا عــدد أكــر مــن األعـراض .نفــس
النتيجــة تــم التوصــل لهــا عنــد مقارنــة األعـراض املذكــورة يف املســح الــذي أجــري يف ديســمرب /2020ينايــر  2021حســب تاريــخ اإلصابــة.
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شكل ( :)9التوزيع النسبي ملن سبق لهم اإلصابة حسب عدد األعراض التي عانوا منها

مصدر العدوى
تشــر النتائــج إىل أن  %61ممــن ســبق لهــم اإلصابــة ال يعرفــون مصــدر العــدوى بكوفيــد 19-بينــا  %24ذكــروا أن مصــدر العــدوى
هــو أحــد أف ـراد األرسة ،و %6أجابــوا أنــه أحــد زمــاء العمــل %1 ،ذكــروا أنــه أحــد األصدقــاء ،و %8ذكــروا إجابــات أخــرى شــملت أحــد
الحضــور يف املناســبات العامــة أو عمــاء يف مــكان العمــل.
شكل ( :)10التوزيع النسبي ملن سبق لهم اإلصابة حسب مصدر العدوى

وقــد أشــار  %51ممــن ســبق لهــم اإلصابــة أن هنــاك فــرد أخــر عــى األقــل يف أرستــه املعيشــية أصيــب بكوفيــد 19-بينــا  %46مل
يصــب فــرد أخــر يف أرسهــم ،و %3مل يســتطيعوا التحديــد .وتنخفــض نســبة مــن أجابــوا بــأن فــرد آخــر يف األرسة قــد أصيــب مــن  %57بــن
الحاصلــن عــى تعليــم أقــل مــن متوســط إىل  %44بــن الحاصلــن عــى تعليــم جامعــي أو أعــى ،كــا تنخفــض مــن  %59يف املحافظــات
الحرضيــة إىل  %41يف الوجــه القبــي.
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شكل ( :)11توزيع من سبق لهم اإلصابة حسب املستوى التعليمي وإصابة فرد آخر في األسرة

 -5اإلجراءات التي اتخذها املصابون
تــم ســؤال مــن ســبق لهــم اإلصابــة عــن مجموعــة مــن اإلجـراءات ملعرفــة النســبة التــي قامــت بــكل منهــا ،وقــد أوضحــت النتائــج
أن  %94منهــم أخــذوا عــاج بينــا  %6مل يأخــذوا أي عــاج %88 ،قامــوا بعــزل أنفســهم يف املنــزل بينــا  %12مل يعزلــوا أنفســهم .جديــر
بالذكــر أن معظــم مــن مل يعزلــوا أنفســهم يف املنــزل مل يكونــوا مــن بــن مــن دخلــوا مستشــفى وبالتــايل مــن املرجــح أنهــم اختلطــوا بأفـراد
آخريــن خــال فــرة مرضهــم.
وقــد أشــار  %77ممــن ســبق لهــم اإلصابــة أنهــم تابعــوا مــع طبيــب خــال فــرة مرضهــم ،و %7احتاجــوا إىل دخــول املستشــفى
والبقــاء فيهــا %22 ،احتاجــوا إىل اســتخدام جهــاز تنفــس صناعــي ،و %10أجــروا املســحة عــدة مـرات ،بينــا  %2ممــن ســبق لهــم ًالبــة مل
يقومــوا بــأي إجـراء مــن هــذه اإلجـراءات.
ويوضــح تحليــل هــذه البيانــات حســب عمــر املســتجيبني أن نســبة اســتخدام جهــاز تنفــس صناعــي ارتقعــت مــن  %10بــن
الشــباب إىل  %36بــن مــن بلغــوا  50ســنة فأكــر ،وبينــا مل يدخــل أي مــن الشــباب الذيــن ســبق لهــم اإلصابــة مستشــفى ارتفعــت هــذه
النســبة إىل  %11بــن مــن بلغــوا مــن العمــر  50ســنة فأكــر.
ويشــر تحليــل البيانــات حســب املســتوى التعليمــي إىل أن نســبة مــن عزلــوا أنفســهم يف املنــزل ارتفعــت مــن  %81بــن الحاصلــن
عــى تعليــم أقــل مــن متوســط إىل  %96بــن الحاصلــن عــى تعليــم جامعــي فأعــى ،كــا انخفضــت نســبة مــن دخلــوا املستشــفى مــن
 %8بــن الحاصلــن عــى تعليــم أقــل مــن متوســط إىل  %2بــن الحاصلــن عــى تعليــم جامعــي فأعــى.
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شــكل ( :)14التوزيــع النســبي ملــن ســبق لهــم اإلصابــة حســب منطقــة اإلقامــة وتقييمهــم لتعامــل
القطــاع الصحــي مــع أزمــة كورونــا
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