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  المقدمة
رونـــا المســـتجد الـــذي ُأطلـــق عليـــه طـــرح ظهـــور فيـــروس كو  ٢٠١٢فـــي عـــام 

مســمى فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية، تحــديات 
 تكانــ ٢٠١٥تمــوز/ يوليــو  ٢فيمــا يتعلــق بالتــدبير العالجــي الســريري. وحتــى 

وفـــاة علـــى األقـــل.  ٤٧٧حالـــة عـــدوى بشـــرية مؤكـــدة مختبريـــًا و ١٣٦١هنـــاك 
خلت المستشفى بعـد إصـابتها بـاعتالل وبلغ معدل اإلماتة في الحاالت التي د

بلـدان فـي  كـان مـن بينهـابلـدًا عـن الحـاالت،  ٢٦غ . وقـد بلَّـ٪٤٠خطير نحو 
الشــــــرق األوســــــط وأفريقيــــــا وأوروبــــــا وأمريكــــــا الشــــــمالية وآســــــيا. ومنــــــذ أيــــــار/ 

خــــــــرى مــــــــن المــــــــرض، أال وهــــــــي: أتضــــــــررت ثالثــــــــة بلــــــــدان  ٢٠١٥ مــــــــايو
علـــى أحـــدث المعلومـــات وعلـــى لالطـــالع و كوريـــا والصـــين وتايلنـــد.  جمهوريـــة

الخريطــــــــة، انظــــــــر موقــــــــع منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة الخــــــــاص بفيــــــــروس 
  المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية على الرابط التالي:   كورونا

http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/ 
س كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسـية إلـى حـاالت ويؤدي فيرو 

العــدوى ذات المصــدر الحيــواني فــي البشــر عــن طريــق المخالطــة المباشــرة أو 
غيـر المباشـرة للجمـال العربيـة أو المنتجـات المتعلقـة بهـا، ولكـن ال ُيعـزى إلـى 

حـاالت هذه العدوى األولية سوى نسبة قليلة من جميـع الحـاالت. أمـا معظـم ال
عن انتقـال الفيـروس بـين البشـر فـي أمـاكن الرعايـة  اجمةفُتعد حاالت ثانوية ن

الصحية، نتيجة للثغرات التي تشوب الممارسات الخاصة بالوقاية من العدوى 
ـــــدر أقـــــل داخـــــل األســـــر المعيشـــــية. ويبـــــدو أن وتحـــــدث  ٢، ١ومكافحتهـــــا، بق

الفيــروس ال ينتقــل بســهولة مــن شــخص إلــى شــخص إال فــي حالــة المخالطــة 
عـــن كثـــب، مثـــل تقـــديم الرعايـــة الســـريرية إلـــى مـــريض مصـــاب بالعـــدوى دون 

لحــظ ســريان اتخــاذ تــدابير النظافــة الصــحية الصــارمة. وحتــى يومنــا هــذا، لــم يُ 
الشــرق األوســط التنفســية المتواصــل داخــل  فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة

  المجتمعات المحلية على نطاق واسع.
وتتــــراوح المظــــاهر الســــريرية للعــــدوى بفيــــروس كورونــــا بــــين حــــاالت العــــدوى 

عــراض وااللتهــاب الرئــوي الحــاد، وعــادة مــا تــزداد تعقيــدًا بحــدوث العديمــة األ
شــــل األعضــــاء متالزمــــة الضــــائقة التنفســــية الحــــادة، والصــــدمة اإلنتانيــــة، وف

وتتمثــل العالمــات واألعــراض المبكــرة األكثــر  ١المتعــددة، وتــؤدي إلــى الوفــاة.
٪) ٨٧٪) والرعشــــة (٩٨شــــيوعًا فــــي حــــاالت العــــدوى الوخيمــــة فــــي الحمــــى (

ـــة (٨٣والســـعال ( ـــك فـــإن ٧٢٪) والُزل ٪ مـــن الحـــاالت بلَّغـــت ٢٥٪)؛ ومـــع ذل
وقــد تغيــب الحمــى  ٣ن أعــراض ِمَعديــة معويــة مثــل القــيء واإلســهال.أيضــًا عــ

وعــــادة مــــا يتقــــدم  ٤٪ مــــن الحــــاالت التــــي تــــدخل المستشــــفيات.١٥فــــي نحــــو 
ـــنجم عنـــه االلتهـــاب الرئـــوي والفشـــل  التنفســـي فـــي غضـــون المـــرض ســـريعًا لي

أيـــام مـــن بـــدء األعـــراض وحتـــى بـــدء  ٧األســـبوع األول (المـــدة الوســـيطة هـــي 
وتشمل الشذوذات المختبرية قلة كريات الـدم البيضـاء،  ٣التهوية الميكانيكية).

رتفـــاع ، واالستهالكيري الخثاالعتالل وقلـــة اللمفاويـــات، وقلـــة الصـــفيحات، وا
 ٣،٥مستوى الكرياتينين المصلي ونازعة هيدروجين الالكتـات وٕانزيمـات الكبـد.

كمــا ُبلِّــغ عــن حــاالت العــدوى المصــاحبة بالفيروســات والممرضــات الجرثوميــة 
  ٣از التنفسي.األخرى التي ُتصيب الجه

ـــ ٪، ٦٦٪) والرجـــال (٩٨غ عنهـــا فـــي البـــالغين (وحـــدث معظـــم الحـــاالت المبّل
عامــــًا (النطــــاق مــــن  ٥٠لمرضــــى متوســــط أعمــــار ا)، وبلــــغ ١٣٢٩العــــدد = 

 ولم يبلَّـغ إال عـن عـدد قليـل جـداً  ٣).١٣٣٥عامًا، العدد =  ٩٩أشهر إلى  ٩
 مـــــن حـــــاالت العـــــدوى بفيـــــروس كورونـــــا المســـــبب لمتالزمـــــة الشـــــرق األوســـــط

ى ــــــلــد عــــــــاعـــتالل مصـــاحب واح وُبلِّـــغ عـــن وجـــود ٦األطفـــال.التنفســـية فـــي 
  لـــــاألق

  
خبيثـة، والسـمنة، وداء السـكري، واألمـراض (مثل نقـص المناعـة، واألورام ال

٪ مــن الحــاالت، ويــرتبط ٧٦القلبيــة، وأمــراض الُكلــى، وأمــراض الرئــة) فــي 
مريضـًا،  ٧٠وفي سلسلة حـاالت شـملت  ٨-٣،٥مخاطر الوفاة.ذلك بزيادة 

المصـلي المنخفضـة  األلبومينُوجد أن حاالت العدوى المتزامنة ومستويات 
عامــًا مــن العمــر أو أكثــر  ٦٥تنبــئ بوخامــة العــدوى، فــي حــين اعتُبــر بلــوغ 

العامــل الوحيــد المســتقل الــذي ينبــئ بزيــادة معــدل الوفيــات (نســبة االحتمــال 
  ٢).٠,٠٠١؛ االحتماالت أقل من ٩,٠٥-٢,١٣الثقة ، فاصل ٤,٣٩

وعلى الرغم مـن أن معرفتنـا بالسـمات السـريرية للعـدوى بفيـروس كورونـا قـد 
زادت خـــالل الســـنوات الـــثالث الماضـــية، فـــإن الباثولوجيـــا الســـببية للمـــرض 

حــدد أو لقــاح لفيــروس كورونــا غيــر مفهومــة بالكامــل، ولــيس هنــاك عــالج م
المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية. وتهــدف هــذه الوثيقــة الخاصــة 
بأحدث اإلرشادات المبدئية إلى مساعدة األخصائيين السريريين على تقـديم 
ـــى  ـــداعم المالئـــم التوقيـــت والعـــالي الجـــودة والمـــأمون إل ـــدبير العالجـــي ال الت

لحــاد و/ أو الصــدمة اإلنتانيــة. كمــا المرضــى المصــابين بالفشــل التنفســي ا
ســــــتناقش هــــــذه المبــــــادئ التوجيهيــــــة البروتوكــــــوالت الخاصــــــة بالمعالجــــــات 
التجريبيــــة لفيــــروس كورونــــا المســــبب لمتالزمــــة الشــــرق األوســــط التنفســــية 

  تحديدًا المرشحة للتحري السريري.
ــــة  ــــون رعاي ــــذين يتول ــــى األخصــــائيين الســــريريين ال ــــة إل وتتوجــــه هــــذه الوثيق

البــــــالغين واألطفــــــال) المصــــــابين مــــــن ذوي الحــــــاالت الحرجــــــة ( المرضــــــى
. ولـيس الغـرض مـن هـذه الوثيقـة أن تحـل العدوى التنفسية الحـادة الوخيمـةب

يتمثـل الغـرض منهـا  محل التدريب السريري أو المشورة المتخصصة، وٕانمـا
ــــدبير العالجــــي الســــريري الحــــالي ل فــــي ــــز الت لعــــدوى التنفســــية الحــــادة تعزي

وتــوفير الــروابط المؤديــة إلــى أحــدث اإلرشــادات. ونظــرًا ألن رعايــة  الوخيمـة
الحـــاالت الحرجـــة فـــي األطفـــال تتشـــابه مـــن الناحيـــة المفاهيميـــة مـــع رعايـــة 
ـــــا  ـــــالغين، فـــــإن التوصـــــيات معممـــــة لتشـــــمل كلت ـــــي الب الحـــــاالت الحرجـــــة ف

  .  فيها بينهما التمييز التي ينبغي نواحيالالمجموعتين؛ مع تأكيد بعض 
  وتنقسم هذه الوثيقة إلى األفرع التالية: 

العــدوى التنفســية الحــادة التعــرف المبكــر علــى المرضــى المصــابين ب - ١
  الوخيمة

  تنفيذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها - ٢
أخـــــذ العينـــــات إلجـــــراء التشـــــخيص المختبـــــري والمعالجـــــة المضـــــادة  - ٣

  للميكروبات
  المعالجة الداعمة المبكرة والرصد - ٤
العالجــــي للضــــائقة التنفســــية الوخيمــــة ونقــــص تأكســــج الــــدم  التــــدبير - ٥

  ومتالزمة الضائقة التنفسية الحادة 
  التدبير العالجي للصدمة اإلنتانية - ٦
  الوقاية من المضاعفات - ٧
  وسائل العالج التجريبية الخاصة بالفيروس تحديدًا  - ٨
  اعتبارات خاصة تتعلق بالمريضات الحوامل - ٩
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    تدخالت طوال النص، أال وهي:وُتستخدم ثالثة رموز تتعلق بال
  افعل: من المعروف أن التدخل مفيد.  
  ال تفعل: من المعروف أن التدخل ضار.  
  توخ الحذر عند النظر في استخدام هذا التدخل.  

والتوصـــيات الـــواردة فـــي هـــذه الوثيقـــة مســـتمدة فـــي المقـــام األول مـــن المبـــادئ 
نظمـــة الصـــحة العالميـــة، بمـــا فـــي التوجيهيــة المســـنَّدة بالبيِّنـــات التـــي نشـــرتها م

دليـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلرشـــادي لألخصـــائيين الســـريريين فـــي ذلـــك 
ــالغين  ١٠.المنــاطق بشــأن التــدبير العالجــي المتكامــل ألمــراض المــراهقين والب

ا البيانـات التـي وفي حال عدم توافر إرشادات صـادرة عـن المنظمـة، اسـتخدمن
صدر توافق عـالمي واسـع النطـاق فـي اآلراء بشـأنها، مثـل المبـادئ التوجيهيـة 

ونتــائج التجــارب  ٢٠١٢،١١الصــادرة عــن حملــة اإلنقــاذ مــن اإلنتــان فــي عــام 
ى بفيـروس المعشَّاة المضبوطة التي ُنشرت مـؤخرًا، والدراسـات الرصـدية للعـدو 

كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية وفيــروس كورونــا المســبب 
 لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم. كما خضعت التوصيات لالستعراض 

ر ـنظــر "شكــال شــبكة المنظمــة الدوليــة مــن األخصــائيين الســريريين (مــن ِقَبــ
ي يتبعونهــا). وتــرد وتقــدير" لالطــالع علــى أســماء الخبــراء والمؤسســات التــ

ـــات. وُيرجـــى  ـــى المزيـــد مـــن المـــوارد والبيِّن ـــة إل ـــروابط المؤدي ـــى ال إشـــارات إل
 outbreak@who.int إرسـال التسـاؤالت إلـى البريـد اإللكترونـي التـالي: 

  في موضوع الرسالة. ’MERS-CoV clinical question‘مع كتابة 

العــدوى التعــرف المبكــر علــى المرضــى المصــابين ب  -١
  التنفسية الحادة الوخيمة

التعرف على الحاالت المشتبه فيها التي تبـدو عليهـا مظـاهر   
  وخيمة لمرض جهاز التنفسي الحاد

تشــمل مظــاهر العــدوى بفيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط 
التنفســـية التـــي تهـــدد الحيـــاة، االلتهـــاب الرئـــوي الـــوخيم، ومتالزمـــة الضـــائقة 

واإلنتان، والصدمة اإلنتانية. ويسمح التعرف المبكـر علـى  التنفسية الحادة،
هــــذه المتالزمــــات الســــريرية ببــــدء تــــدابير الوقايــــة مــــن العــــدوى ومكافحتهــــا 

     واستخدام وسائل العالج في الوقت المالئم.
  تعاريف الحاالت -١الجدول 

أو أكثـر، والسـعال، الـذي  سلسـيوسدرجـة  ٣٨الحمى أو بارتفـاع درجـة الحـرارة إلـى ب ةالمصحوب ة الوخيمةالحاد يةالتنفس العدوى  العدوى التنفسية الحادة الوخيمة
يعنــي اســتبعاد  الومــع ذلــك فــإن غيــاب الحمــى  ١٢تطلــب دخــول المستشــفى.تي غضــون األيــام العشــرة األخيــرة، و بــدأت أعراضــه فــ

ولذا، فإنه حتى في غياب الحمى ينبغي للمريض الذي شكا من السعال أو األعـراض التنفسـية األخـرى  ٤العدوى بفيروس كورونا.
  أن يخضع لتقييم مخاطر التعرض لفيروس كورونا. 

"الحالــة المحتملــة" للعــدوى بفيــروس 
نـــا المســـبب لمتالزمـــة الشـــرق كورو 

  التنفسية  األوسط

درجـة  ٣٨الـذي قـد يشـمل أو ال يشـمل الحمـى أو ارتفـاع درجـة الحـرارة المقاسـة ( بمـرض الجهـاز التنفسـي الحـاداب شخص مصـ
  درجة فهرنهايت أو أكثر) والسعال؛  ˚١٠٠,٤، سلسيوس

البيِّنــات االشــتباه فــي مــرض النســيج الرئــوي المتنــي (مثــل االلتهــاب الرئــوي أو متالزمــة الضــائقة التنفســية الحــادة) باالســتناد إلــى و
بيِّنـــات إشـــعاعية تـــدل علـــى  أو ،)ســـماع طقطقـــة عنـــد الكشـــف علـــى الصـــدر بالســـماعةالســـريرية (الُزلـــة أو نقـــص تأكســـج الـــدم أو 

  االرتشاح: 
  : ، وهيمباشرةالوبائية المخاطر الوجود و

 فـي مجـال املين التعرض المرتبط بالرعاية الصحية (تقـديم الرعايـة إلـى المرضـى المصـابين بالعـدوى أو العمـل مـع العـ
   ؛المصابين بالعدوى) الرعاية الصحية

 العمل مع أفراد مصابين بالعدوى بفيـروس كورونـا المسـبب لمتالزمـة الشـرق األوسـط التنفسـية أو الدراسـة أو السـفر  أو
  ؛ معهم أو اإلقامة

 ــا ســاٍر  فيهــا إقامــة الشــخص فــي أحــد بلــدان الشــرق األوســط أو البلــدان التــي ُيعــرف أو جمــال الفــي أن فيــروس كورون
  شهدت مؤخرًا حاالت العدوى بين البشر، أو سفر الشخص إلى أحد هذه البلدان.التي العربية أو 

  en/ase/coronavirus_infections/case_definition/http://www.who.int/csr/diseانظر تحديث تعاريف الحالة على الرابط التالي: 
مــريض مراهــق أو بــالغ مصــاب بــالحمى أو ُيشــتبه فــي إصــابته بعــدوى الجهــاز التنفســي، والســعال، ويزيــد معــدل التــنفس لديــه علــى   االلتهاب الرئوي الوخيم

 ١٠٪ في هواء الغرفة.٩٠لديه أقل من  سجينوكنفسًا في الدقيقة، ومصاب بضائقة تنفسية وخيمة، وتبلغ نسبة تشبع الدم باأل  ٣٠
أو طفــل مصــاب بانســحاب أســفل جــدار الصــدر إلــى الــداخل أو بعالمــات الضــائقة التنفســية (اتســاع فتحتــي األنــف واألزيــز)، أو 

٪، أو تسرع النفس (أقل ٩٠لديه عن  وكسجينتشبع الدم باألالزراق المركزي، أو عدم القدرة على الشرب، أو النوام، أو تقل نسبة 
نفســـًا أو أكثـــر  ٤٠ســـنوات،  ٥نفســـًا أو أكثـــر؛ مـــن ســـنة إلـــى  ٥٠شـــهرًا،  ١١نفســـًا أو أكثـــر؛ مـــن شـــهرين إلـــى  ٦٠مـــن شـــهرين، 

  . )). ويوصى بتصوير الصدر شعاعيًا من أجل التشخيص0١٣ (
  متالزمة الضائقة التنفسية الحادة

  

  ١٤.دة أو متفاقمة في غضون أسبوع واحد من إصابة سريرية معروفةمستجاإلصابة بأعراض تنفسية  البدء:
ـــي المحوســـب): ـــى جـــانبي الصـــدر ال تُ  تصـــوير الصـــدر (باألشـــعة الســـينية أو التصـــوير المقطع ـــى عتامـــة عل عـــزى بالكامـــل إل

  ١٤.االنصباب، أو االنخماص الفصي/ الرئوي، أو العقيدات
الجهـــاز التنفســـي ال ُيعـــزى بالكامـــل إلـــى فشـــل القلـــب أو التحميـــل المفـــرط للســـوائل. ضـــرورة التقيـــيم  فـــي فشـــل مصـــدر الودمـــة:

  ١٤.جل استبعاد األسباب الهيدروستاتيكية للودمة في غياب عوامل الخطرالموضوعي (مثل تخطيط صدى القلب) من أ
   تأكسج الدم*:

 التركيـــز الجزيئـــي لألوكســـجين الُمستنشـــق وكســـجينمتالزمـــة الضـــائقة التنفســـية الحـــادة الخفيفـــة: الضـــغط الجزئـــي لأل /
)PaO2/FiO2 زئبــق أو أقــل مــع الضــغط الزفيــري االنتهــائي  ميليمتــر ٣٠٠ئبــق، أو يســاوي ز  ميليمتــر ٢٠٠) أقــل مــن

  سم ماء أو أكثر  ٥ البالغ) CPAP) أو ضغط المسالك الهوائية اإليجابي المستمر (PEEPاإليجابي (
 أقـل / التركيـز الجزيئـي لألوكسـجين الُمستنشـق وكسجينمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة المتوسطة: الضغط الجزئي لأل

ســم  ٥ البــالغزئبــق أو أقــل مــع الضــغط الزفيــري االنتهــائي اإليجــابي  ميليمتــر ٢٠٠زئبــق، أو يســاوي  ميليمتــر ١٠٠مــن 
  ماء أو أكثر 



 عند االشتباه في العدوى بفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية: إرشادات مبدئية لعدوى التنفسية الحادة الوخيمةالتدبير العالجي السريري ل  

3  

 التركيز الجزيئي لألوكسجين الُمستنشق يسـاوي وكسجينمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة: الضغط الجزئي لأل /
  سم ماء أو أكثر  ٥ البالغالزفيري االنتهائي اإليجابي زئبق أو أقل مع الضغط  ميليمتر ١٠٠

  التركيــز الجزيئــي لألوكســجين الُمستنشــقوكســجينأليشــير تشــبع الــدم با، وكســجينالضــغط الجزئــي لأل تــوافرفــي عــدم / 
)SpO2/FiO2( ١٥قل إلى وجود متالزمة الضائقة التنفسية الحادةأأو  ٣١٥ البالغ  

  ¶اإلنتان
  

العدوى الموثقة أو المشتبه فيها المرتبطة باختالل وظيفـة أحـد األعضـاء مثـل قلـة البـول، أو اإلصـابة الحـادة فـي الكلـى، أو نقـص 
أو أقــل)، أو ارتفــاع مســتويات  ٣٠٠/ التركيــز الجزيئــي لألوكســجين الُمستنشــق يســاوي وكســجينتأكســج الــدم (الضــغط الجزئــي لأل

وجود  أواألمين، أو االعتالالت الخثرية، أو قلة الصفيحات، أو تبدل الحالة العقلية، أو العلوص، أو فرط بيليروبين الدم؛  ناقالت
  نقص ضغط الدم.  أوعالمات على نقص انسياب الدم مثل الحماض الالكتيكي، أو تأخر امتالء الشعيرات، أو تبقع الجلد؛ 

زئبق،  ميليمتر ٩٠اجم عن اإلنتان على الرغم من اإلنعاش بالسوائل الكافية (ضغط الدم االنقباضي أقل من نقص ضغط الدم الن  الصدمة اإلنتانية
زئبـق أو أقـل  ميليمتـر ٤٠زئبق، أو انخفاض ضغط الدم االنقباضي أكثر من  ميليمتر ٧٠أو الضغط الشرياني الوسطي أقل من 

في هذا السن)؛ أو عالمات نقص انسياب الدم (نسبة الالكتات أكثر من من انحرافين معياريين مقارنة بالمعيار الطبيعي لألطفال 
  ١١ليمول/ لتر).يم ٤

× الُمستنشــق / التركيــز الجزيئــي لألوكســجين وكســجينمتــر، ُيحســب معامــل التصــحيح علــى النحــو التــالي: الضــغط الجزئــي لأل ١٠٠٠فــي االرتفاعــات التــي تزيــد علــى   *
   .٧٦٠ضغط بارومتري/ 

  غشى" المنتشرة على وجدت بعض الدراسات الصغيرة أن نتائج التصوير الشعاعي األكثر شيوعًا لدى المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا، هي عتامة "الزجاج الم
  ١٦النصباب الجنبي.جانبي الصدر. ومع ذلك فقد أشير أيضًا إلى التصلد، ومزيج التصلد والزجاج المغشى، وا

لحديثة التي وجدت أن تطبيق تعكف حاليًا الجمعية األوروبية لطب الرعاية المركزة وجمعية طب الرعاية الحرجة على تنقيح تعاريف اإلنتان باالستناد إلى المطبوعات ا  ¶
سـتجابة المناعيـة لـم يـنجح فـي تحديـد جميـع المرضـى وزاد مـن مخـاطر الوفـاة. والمعلومـات المعروضـة هنـا مسـتمدة مـن معيارين أو أكثـر مـن معـايير متالزمـة عـوز اال
   ١٨، ١٧اتصاالت إلكترونية مع أحد أعضاء فريق العمل

  ر الوقاية من العدوى ومكافحتهاتنفيذ تدابي  -٢
ــــة مكافحــــة العــــدوى فــــي  ــــة والهندســــية والبيئيــــة وأفرق ــــة اإلداري ينبغــــي لألفرق
المستشفيات أن تعمل على نحو متسق من أجـل تعزيـز المأمونيـة بـدءًا مـن 
نقطة االتصال األولى للمريض بنظام الرعاية الصحية ومـرورًا بدخولـه إلـى 

  المستشفى. المستشفى ووصوًال إلى خروجه من
طبق االحتياطات القياسية على نحو روتينـي علـى جميـع المرضـى   

  ١٩.في جميع أماكن الرعاية الصحية
عنـــد الفـــرز حـــدد المرضـــى المصـــابين بـــأمراض الجهـــاز التنفســـي   

الحــادة، وأعــِط المــريض قناعــًا طبيــًا وضــع المــريض فــي منطقــة 
صــلة. وٕاذا كــان اســتخدام المرضــى المصــابين بــأمراض الجهــاز منف

التنفســي الحــادة لألقنعــة الطبيــة ممكنــًا، سيســهم ذلــك فــي مكافحــة 
  ١٩مصدر العدوى ويحد من تلوث البيئة المحتمل.

واتـرك  ١٩.نظم المكان واإلجراءات بحيث يتاح الفصل بـين األمـاكن  
مسافة متـر أو متـرين علـى األقـل بـين كـل مـريض مصـاب بمـرض 
الجهــاز التنفســي الحــاد واألفــراد اآلخــرين الــذين ال يلبســون معــدات 

  الحماية الشخصية. 
  ١٩.تأكد من جودة التهوية في أماكن الفرز واالنتظار  
ــم    ــة الف ــالتنفس (أي تغطي شــجع علــى النظافــة الصــحية الخاصــة ب

ــة  ــالكم أو ثني ــي، أو  ب ــديل ورق ــد الســعال والعطــس بمن واألنــف عن
الكــوع)، ثــم تنظيــف اليــدين والــتخلص مــن المنــديل الــورقي علــى 

  ١٩الفور.
إلى المـريض المصـاب بمـرض الجهـاز التنفسـي عند تقديم الرعاية   

الحاد اتخذ أيضًا االحتياطات الخاصة بالرذاذ. وٕاذا كـان ُيشـتبه فـي 
إصــــابة المــــريض بفيــــروس كورونــــا المســــبب لمتالزمــــة الشــــرق 
األوســط التنفســية، اتخــذ أيضــًا االحتياطــات الخاصــة بالمالمســة. 

  للمزيد من التفاصيل. ٢انظر الجدول 
لمرضـى الـذين ُيشـتبه فـي إصـابتهم بفيـروس كورونـا بالنسبة إلى ا  

والذين يحتاجون إلـى دخـول المستشـفى، ضـع المـريض فـي غرفـة 
فرديــــة جيــــدة التهويــــة بعيــــدًا عــــن المنــــاطق المخصصــــة لرعايــــة 

    المرضى اآلخرين.

ال تضع المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في المنطقـة   
  اإلصابة المؤكدة بالفيروس.أو الغرفة نفسها التي تضم حاالت 

إذا كانـــــت الغـــــرف الفرديـــــة غيـــــر كافيـــــة الســـــتقبال أعـــــداد المرضـــــى، نظــــــم 
مجموعـــات األتـــراب (أي اجمـــع المرضـــى ذوا التشـــخيص الســـببي نفســـه فـــي 
وحــــدة أو جنــــاح مخصــــص واحــــد) مــــن أجــــل الحــــد مــــن انتقــــال العــــدوى إلــــى 

د . واجعــــل عــــدفــــي مجــــال الرعايــــة الصــــحيةالمرضــــى اآلخــــرين أو العــــاملين 
األشخاص الذين يدخلون إلى المنطقة المخصصة يقتصر علـى الحـد األدنـى 

  الالزم لتقديم الرعاية للمرضى.
ــد عنهــا الــرذاذ (أي شــفط أو مــص إفــرازات    عنــد تنفيــذ إجــراءات يتول

ــــر  ــــب، وتنظي ــــن الرغــــامى المفتوحــــة، والتنبي المســــالك التنفســــية م
ياطــات الخاصــة القصــبات، أو اإلنعــاش القلبــي الرئــوي)، اتخــذ االحت

  ١٩.بالعدوى المنقولة بالهواء
مرضــــــات ارتـــــبط تنبيــــــب الُرغــــــامى علــــــى الــــــدوام بزيــــــادة مخــــــاطر انتقــــــال المُ 

فاشــــيات فيــــروس كورونــــا المســــبب لمتالزمــــة االلتهــــاب الرئــــوي الحــــاد  أثنــــاء
). كما ُأفيد بزيادة مخاطر انتقال هذا الفيروس عند إجراء التهوية ٢٠( الوخيم

غيــر الباضــعة، والبضــع الُرغــامي، والتهويــة اليدويــة قبــل التنبيــب؛ ولكــن هــذه 
ــــائج اسُتخلصــــت مــــن عــــدد محــــدود مــــن الدراســــات ذات الجــــودة البالغــــة  النت

  ٢٠التدني.
على الرغم من غياب البيِّنـات القاطعـة، فـإن التهويـة غيـر الباضـعة،   

والقنيـــة األنفيـــة العاليـــة التـــدفق، والمعالجـــات الرذاذيـــة المرشوشـــة، 
ل انتقـــال الـــرذاذ وتســـهِّ  قـــد تولــد جميعهـــاوالعــالج الطبيعـــي للصـــدر، 

عنـــــد تقـــــديم هـــــذه ف. التنفســـــيالفيروســـــات التـــــي تصـــــيب الجهـــــاز 
أيضًا اتخاذ االحتياطات الخاصة بالعدوى المنقولـة المعالجات، ينبغي 

  بالهواء.
نبـــه زوار المرضـــى وأفـــراد أســـرهم بشـــأن مخـــاطر انتقـــال العـــدوى.   

وزودهــم بالتعليمــات الخاصــة باســتخدام معــدات الحمايــة الشخصــية 
ــيِّم أعــراض اإلصــابة بــأمراض الجهــاز التنفســي  وتنظيــف اليــدين. وق

ة. واجعـل الزيـارة تقتصـر علـى الـزوار بالزيـار  لهـم الحادة قبل السماح
أنـــه ينبغـــي أال يتـــولى رعايـــة إلـــى نبـــه و الالزمـــين لـــدعم المـــريض. 

   المريض أي شخص شديد التعرض لإلصابة بالمرض الوخيم.
إلرشادات منظمة الصـحة العالميـة الخاصـة بالوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا، 

   ُيرجى االطالع على الرابط التالي:
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-
guidance-infection/en/    
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  كيفية تنفيذ تدابير مكافحة العدوى -٢الجدول 
ـــــى  عنـــــد تقـــــديم الرعايـــــة إل

  جميع المرضى
تشـمل االحتياطـات القياسـية مـا يلـي: و على نحو روتيني في جميع أماكن الرعاية الصحية ولجميـع المرضـى.  التدابير اتخذ

المــريض أو ســوائل جســمه أو إفرازاتــه  تنظيــف اليــدين؛ واســتخدام معــدات الحمايــة الشخصــية لتجنــب المالمســة المباشــرة لــدم
(بمـــا فـــي ذلـــك إفـــرازات المســـالك التنفســـية) والجلـــد غيـــر الســـليم. وتشـــمل االحتياطـــات القياســـية أيضـــًا مـــا يلـــي: الوقايـــة مـــن 
اإلصــابات الناجمــة عــن اإلبــر واألدوات الحــادة؛ واإلدارة المأمونــة للنفايــات؛ وتنظيــف المعــدات وتطهيرهــا؛ وتنظيــف البيئــة 

   ١٩يطة.المح
ـــــى  عنـــــد تقـــــديم الرعايـــــة إل
المرضى المصـابين بالسـعال 
أو األعــــــــــراض التنفســــــــــية 

  األخرى

اســتخدم  .ت الــرذاذ الكبيــرة الحجــمقطــراتحــول االحتياطــات الخاصــة بــالرذاذ دون انتقــال فيروســات الجهــاز التنفســي بواســطة 
 ذواضـع المرضـى فـي غـرف فرديـة، أو اجمـع المرضـى و مـل مـع المـريض مـن مسـافة متـر أو متـرين. عنـد التعا اً طبيـ اً قناع

التشـخيص السـريري  ذواالتشـخيص السـببي، اجمـع المرضـى  سـن تحديـدٕاذا لـم يتو التشخيص السببي نفسه في غرفة واحـدة. 
عنـد تقـديم و ال تقـل عـن متـر واحـد.  إلى عوامل الخطر الوبائية، مع الفصـل بـين كـل مـريض وآخـر بمسـافة وباالستنادنفسه 

للعينــين (قنــاع الوجــه أو  يــاً الرعايــة عــن كثــب إلــى مــريض مصــاب بــأعراض تنفســية (مثــل الســعال أو العطــس)، اســتخدم واق
حــد مــن حركــة المــريض داخـل المؤسســة وتأكــد مــن أن المرضــى يلبســون و اإلفــرازات.  عـن رذاذالــالنظـارات)، حيــث قــد يتولــد 

    ١٩ما يتواجدون خارج غرفهم.األقنعة الطبية عند
ـــــى  عنـــــد تقـــــديم الرعايـــــة إل
المرضــــــــى المشــــــــتبه فــــــــي 
إصــابتهم بالعــدوى بفيــروس 
كورونــــا المســــبب لمتالزمــــة 

  الشرق األوسط التنفسية

لناجمـــة عـــن مالمســـة األســـطح أو االحتياطـــات الخاصـــة بالمالمســـة مـــن االنتقـــال المباشـــر أو غيـــر المباشـــر للعـــدوى ا قـــيت
طبــي، القنــاع الاســتخدم معــدات الحمايــة الشخصــية ( .)وكســجيناألعناصــر جهــاز المعــدات الملوثــة (مثــل مالمســة أنابيــب/ 

، والمعطـف) عنـد الـدخول إلـى الغرفـة واخلعهـا عنـد المغـادرة. وٕان أمكـن، اسـتخدم معـدات ُتسـتعمل توواقي العينين، والقفـازا
اســتخدام المرضــى  تحــتمومــوازين الحــرارة). وٕاذا  ،ات مخصصــة (مثــل الســماعات، وجهــاز قيــاس الضــغطمــرة واحــدة أو معــد

فــي مجــال تأكــد مــن امتنــاع العــاملين و كــل مــريض.  ها مــن جانــبللمعــدات نفســها، ينبغــي تنظيفهــا وتعقيمهــا بعــد اســتخدام
تجنب تلويث األسـطح و للتين يحتمل تلوثهما. عن لمس العينين واألنف والفم بالقفازين أو اليدين العاريتين ا الرعاية الصحية

تأكد من التهويـة الجيـدة للغرفـة. و المحيطة التي ال تتعلق مباشرة برعاية المريض (مثل مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة). 
   ١٩نظف يديك.و تجنب تحريك المرضى أو نقلهم. و 

ـــذ إجـــراء ـــد تنفي ـــد عن ات يتول
عنها الرذاذ لمـريض مصـاب 
بمـــــرض الجهـــــاز التنفســـــي 

  الحاد

(أي شــفط أو مــص الــذين ينفــذون اإلجــراءات التــي يتولــد عنهــا الــرذاذ  فــي مجــال الرعايــة الصــحيةتأكــد مــن أن العــاملين 
 )إفـــرازات المســـالك التنفســـية مـــن الرغـــامى المفتوحـــة، أو التنبيـــب، أو اإلنعـــاش القلبـــي الرئـــوي، أو تنظيـــر القصـــبات

يستخدمون معدات الحماية الشخصية، بمـا فـي ذلـك القفـازات، والمعـاطف ذات األكمـام الطويلـة، وواقيـات العينـين، واألقنعـة 
كلما أمكن، اسـتخدم غـرف فرديـة جيـدة و أو ما يعادلها، أو مستوى أعلى من الحماية).  N95المانعة الستنشاق الجسيمات (

مـرة  ١٢إلى  ٦عنها الرذاذ. ويعني ذلك غرف سالبة الضغط يتغير فيها الهواء من  التهوية عند تنفيذ اإلجراءات التي يتولد
لتــر فــي الثانيــة لكــل مــريض فــي المرافــق ذات التهويــة الطبيعيــة.  ٦٠علــى األقــل فــي الســاعة أو يتغيــر فيهــا الهــواء بمقــدار 

  ١٩تجنب دخول أشخاص ال داع لوجودهم في الغرفة.و 
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أخذ العينات إلجراء التشخيص المختبري والمعالجة   -٣
  المضادة للميكروبات

مرضـات البكتيريـة اسحب عينات الدم إلجراء المـزارع للكشـف عـن المُ    
المحتملة التي قد تؤدي أيضًا إلى االلتهاب الرئوي واإلنتان، ويفضـل 

معالجــة المضــادة للميكروبــات. وينبغــي أال أن يكــون ذلــك قبــل بــدء ال
   ١١يعطل ذلك بدء المعالجة المضادة للميكروبات لمدة طويلة.

العينـات مـن المسـالك التنفسـية العليـا، ويفضـل أخـذ العينـات مـن  خذ   
اختبــار البلعــوم واألنــف والمســحات مــن الحلــق ســواًء بســواء، إلجــراء 

  الكشف عن الفيروس. 
ليـا، تأكـد مـن اسـتخدام المسـحات وعند أخذ العينـات مـن المسـالك التنفسـية العُ 

المعقمــة المصــنوعة مــن الــداكرون أو الرايــون (ال مــن القطــن) ألخــذ العينــات 
مـــن البلعـــوم واألنـــف (ُيفضـــل اســـتخدام مســـحات شـــديدة االمتصـــاص) ال مـــن 

قــــل العينــــات باســــتخدام وســــيلة النقــــل ، ونحســــبفتحتــــي األنــــف أو اللــــوزتين ف
العينـــــات الوحيـــــدة المـــــأخوذة مـــــن  كثيـــــرًا مـــــا تعطـــــيلفيروســـــات. و باة خاصـــــال

ليا نتيجة سلبية. وبالتالي، ينبغي أخذ عينات متعددة مـن المسالك التنفسية العُ 
ليــا مــع العينــات المــأخوذة مــن المســالك التنفســية الُســفلى المســالك التنفســية العُ 

  ٢١تباه في العدوى بفيروس كورونا قويًا.ما يظل االشطال
عينــــات مــــن المســــالك التنفســــية الُســــفلى، أي الــــبلغم (ولــــيس خــــذ    

اللعــــاب)، والشــــفطة مــــن داخــــل الرغــــام، وســــوائل غســــل القصــــبات 
  ٢١.واألسناخ، إلجراء اختبار الكشف عن البكتريا والفيروسات

وفي حالـة المرضـى المصـابين بـاعتالل خطيـر و/ أو بااللتهـاب الرئـوي، ُتعـد 
العينات األنسـب الختبـار الكشـف عـن فيـروس كورونـا هـي العينـات المـأخوذة 

نتـائج إيجابيـة الحصـول علـى  من المسالك التنفسية الُسفلى. وتزداد احتماالت
ليــا مقارنـة بالعينــات ات المـأخوذة مــن المسـالك التنفسـية العُ عنـد اسـتخدام العينــ

يمكـن الكشـف عـن الفيـروس فـي كمـا المأخوذة من المسالك التنفسـية الُسـفلى، 
العينـــات المـــأخوذة مـــن المســـالك التنفســـية الُســـفلى لفتـــرة زمنيـــة أطـــول مقارنـــة 

  ٢٢، ٢١ليا.بالعينات المأخوذة من المسالك التنفسية العُ 
خـــذ عينـــات متتاليـــة مـــن المســـالك التنفســـية للفحـــص عـــن الحرائـــك    

المبكــرة الخاصــة بتنســخ فيــروس كورونــا وللتأكــد مــن الــتخلص مــن 
الفيروس. وسيتوقف مدى تواتر أخذ العينات على الظروف المحليـة، 

 علـى فتـرات تتـراوح بـيناألسبوعين األولين، اجمع العينـات  ولكن في
 نتيجتـان تحصـل علـىاستمر في أخذ العينات حتى و أيام.  ٤ويومين 

  ٢١سلبيتان متتاليتان للتأكد من التخلص من الفيروس.
تفاعل البـوليميراز  مقايسةوينبغي إجراء اختبار الكشف عن الفيروس بواسطة 

 اختبــارالمتسلسـل ذي التنســخ العكســي، إن أمكــن. وفـي البدايــة، ينبغــي إدراج 
، مثل األنفلونزا ألف وباء، بمـا األخرى الجهاز التنفسي فيروساتالكشف عن 

 H5في ذلك فيروسات األنفلونزا ألف الحيوانية المصدر (مثل أنفلونزا الطيـور 
لــــــــوي، والفيروســــــــات نظيــــــــرة األنفلــــــــونزا، )؛ والفيــــــــروس التنفســــــــي المخH7أو 

)، EVD68والفيـــــروس األنفـــــي، والفيروســـــات الغديـــــة، والفيروســـــات المعويـــــة (
وفيـــــروس الميتـــــانيمو البشـــــري، وفيروســـــات كورونـــــا غيـــــر المســـــببة لمتالزمـــــة 

  االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم.
ومن أجل الكشـف عـن األضـداد، ينبغـي أخـذ عينـات مصـلية مزدوجـة يفصـل 

يومًا، وأن تؤخذ العينـة األولـى فـي غضـون األسـبوع األول مـن  ١٤٢١ بينها
يومـًا  ١٤االعتالل. وٕاذا لم يمكن أخذ سوى عينة واحدة، ينبغي أن تؤخذ بعد 

المصــلي أيضــًا  ختبــارانظــر فــي إجــراء االو  0 علــى األقــل مــن بــدء األعــراض.
اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسـل ذي التنسـخ العكسـي انية إمككون تعندما 

فـــي  صـــبحتأأو عنـــدما تعتبـــر العـــدوى قـــد  ة،للكشـــف عـــن الفيـــروس محـــدود
  ٢٣يومًا). ١٤مرحلة متأخرة من مراحل االعتالل (أكثر من 

مـرض، انظـر فـي أخـذ وألغراض البحث وربما أيضًا ألغراض توقـع سـير ال
ــــار  ــــول أو البــــراز) إلجــــراء اختب ــــدم أو الب العينــــات مــــن مواضــــع أخــــرى (ال
الكشف عن الفيروس؛ وأخذ مسحات من الملتحمـة فـي حـال وجـود مظـاهر 
ســريرية تــدل علــى التهــاب الملتحمــة، ومــن الســائل الــدماغي النخــاعي (فــي 

وفر المزيـد حال إجراء البزل القطني ألسباب سريرية). ومن شأن ذلك أن يـ
من المعلومات عن تنسخ فيروس كورونـا وأنمـاط اكتشـافه. وجـدير بالـذكر، 

مريضـًا خضـعوا لالختبـار  ١٩أنه في إحدى سالسل الحاالت المكونـة مـن 
باستخدام العينات المأخوذة من المسـالك التنفسـية وعينـات المصـل للكشـف 

العكســي،  عــن الفيــروس بواســطة تفاعــل البــوليميراز المتسلســل ذي التنســخ
ارتبطــــــت النتيجــــــة اإليجابيــــــة لتفاعــــــل البــــــوليميراز المتسلســــــل ذي التنســــــخ 

    ٤العكسي بزيادة معدل الوفاة.
لكشـف عـن اللمزيد من المعلومات عن المختبرات التي يمكنها إجراء اختبار و 

ــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية، اتصــل بمنظمــة  فيــروس كورون
  الصحة العالمية أو الهيئة الوطنية المعنية بالصحة العمومية.

عــالج فــي أعــِط المــريض مضــادات الميكروبــات التجريبيــة الفعالــة   
مرضــــات المحتملــــة، بمــــا فــــي ذلــــك االلتهــــاب الرئــــوي جميــــع المُ 

المكتســـب مـــن المجتمـــع المحلـــي أو االلتهـــاب الرئـــوي واإلنتـــان 
ــد اكُتســبت فــي المرتبطــان با ــة الصــحية (إذا كانــت العــدوى ق لرعاي

ــة الصــحية).  ــا للمــريض فــي غضــون ســاعة و أمــاكن الرعاي أعطه
  واحدة.

علــى الــرغم مــن أن المــريض ُيشــتبه فــي إصــابته بالعــدوى بفيــروس كورونــا، 
أعطه مضادات الميكروبـات التجريبيـة المالئمـة فـي أسـرع وقـت ممكـن فـي 

). وينبغـي اختيـار المعالجـة ١١ان (مـن حـدوث اإلنتـ ساعة واحدةغضون 
بمضــــــادات الميكروبــــــات باالســــــتناد إلــــــى الخصــــــائص الوبائيــــــة المحليــــــة، 

لهــــــــذه الميكروبــــــــات والبيانــــــــات واإلرشــــــــادات الخاصــــــــة بمــــــــدى حساســــــــية 
 المضادات، إلى أن يتم تأكيـد التشـخيص. ويمكـن بعـد ذلـك إدخـال التعـديل

الــالزم علــى المعالجــة التجريبيــة باالســتناد إلــى النتــائج المختبريــة. وتشــمل 
ـــــــــبط  هـــــــــذه التوصـــــــــية المعالجـــــــــة بمضـــــــــادات الفيروســـــــــات باســـــــــتخدام مث
النيوريمينيــداز لعــالج األنفلــونزا، فــي حــال ســريان الفيــروس محليــًا أو وجــود 
عوامــــل الخطــــر المحتملــــة للتعــــرض لفيروســــات األنفلــــونزا الحيوانيــــة (مثــــل 

  ٢٤.)H5يروس أنفلونزا الطيور ف

  المعالجة الداعمة المبكرة والرصد  -٤
التكميلي فورًا للمرضى المصابين  وكسجينأعط المعالجة باأل   
المصحوب بعالمات  العدوى التنفسية الحادة الوخيمةب

شبع الدم الضائقة التنفسية أو نقص تأكسج الدم (نسبة ت
  ٪) أو الصدمة.٩٠أقل من  وكسجينباأل 

لتـرات فـي الدقيقـة مـع معـايرة معـدالت  ٥بمعدل  وكسجينابدأ المعالجة باأل
٪ أو ٩٠بنسـبة  وكسـجينالتدفق حتى بلـوغ الهـدف الخـاص بتشـبع الـدم باأل

أكثر في البالغين من غيـر الحوامـل واألطفـال والهـدف الخـاص بتشـبع الـدم 
 ٢٤ ،١٣ ،١٠.المريضـات الحوامل في أكثر أو ٪٩٥-٩٢ بنسبة وكسجينباأل

ـــاطق المخصصـــة لرعايـــة المرضـــى المصـــابين  وينبغـــي تجهيـــز جميـــع المن
التـي  وكسـجينبعـدادات النـبض، وُنظـم األ العدوى التنفسية الحادة الوخيمـةب

التـي ُتطـرح بعـد اسـتعمالها مـرة واحـدة  وكسـجينتعمل جيدًا وأدوات ضخ األ
(مثـــل القنيـــة األنفيـــة، وقنـــاع الوجـــه البســـيط، والقنـــاع المـــزود بكـــيس خـــزان 

عنـــــد مناولـــــة  بالمالمســـــةالخاصـــــة  اطـــــاتاالحتيواتخـــــذ  ٢٤.)وكســـــجينلأل
الملوثــة الخاصـة بالمرضــى المصـابين بالعــدوى  وكسـجينعناصـر جهــاز األ
  بفيروس كورونا.

اســـــتخدم التـــــدبير العالجـــــي التحفظـــــي بالســـــوائل فـــــي المرضـــــى   
فــي غيــاب البيِّنــات  خيمــةالعــدوى التنفســية الحــادة الو المصــابين ب

  الدالة على الصدمة.
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بحـــذر  العـــدوى التنفســـية الحـــادة الوخيمـــةج المرضـــى المصـــابين بينبغـــي عـــال

باستخدام السوائل الوريدية، نظرًا ألن اإلنعاش المكثف بالسوائل قد يؤدي إلى 
تدهور التأكسج، والسيما في األمـاكن التـي ال تتـوافر فيهـا التهويـة الميكانيكيـة 

  ٢٤بالقدر الكافي.
ال تعط المريض جرعة كبيرة من الكورتيكوسـتيرويدات المجموعيـة أو   

غيرها من المعالجات المساعدة الخاصة بااللتهاب الرئوي الفيروسـي 
أو متالزمـــــة الضـــــائقة التنفســـــية الحـــــادة خـــــارج ســـــياق التجـــــارب 

   السريرية، إال في حالة التوصية بهذه المعالجات لسبب آخر.
ـــد لجرعـــات كبيـــرة مـــن الكورتيكوســـتيرويدات، قـــد ُيســـفر عـــن االســـتخدام ا لممت

العـــدوى التنفســـية الحـــادة أحـــداث ضـــائرة خطيـــرة  لـــدى المرضـــى المصـــابين ب
وأشــار تحليــل  ٣٣، ٢٧، ٢٤الناجمــة عــن فيروســات الجهــاز التنفســي. الوخيمــة

تلــوي للمعالجــات المقدمــة إلــى المرضــى المصــابين بفيــروس كورونــا المســبب 
لمتالزمــــــــــــــة االلتهــــــــــــــاب الرئــــــــــــــوي الحــــــــــــــاد الــــــــــــــوخيم إلــــــــــــــى أن المعالجــــــــــــــة 
ـــدة مـــن حيـــث معـــدالت البقـــاء علـــى قيـــد  بالكورتيكوســـتيرويدات ال تعـــود بالفائ

ويحتمــل أن تســبب أضــرارًا مثــل نخــر انعــدام األوعيــة، والــذهان، وداء الحيــاة، 
وفضــــًال عــــن ذلــــك، فــــإن اســــتخدام  ٣٣الســــكري، والتنســــخ الفيروســــي الممتــــد.

جرعات كبيرة من الميثيل بريدنيزولون قـد يعـزز كبـت المناعـة ويعـزز العـدوى 
وبالتـــالي فينبغـــي تجنـــب  ٣٢، ٣٠و الفيروســـات االنتهازيـــة.الثانويـــة بالبكتريـــا أ

  ٢٤، ٣.استخدام الكورتيكوستيرويدات إال إذا أوصي بها لسبب آخر

عن كثب  العدوى التنفسية الحادة الوخيمةارصد المرضى المصابين ب  
للوقوف على عالمات التدهور السريري مثل الفشل التنفسـي السـريع 

  التقدم ومتالزمة اإلنتان، ونفذ تدخالت الرعاية الداعمة على الفور.
داعمة المالئمة التوقيـت والعاليـة الجـودة ُيعد تقديم معالجات الرعاية المركزة ال

والمأمونــة، حجــر األســاس فــي عـــالج المرضــى الــذين تبــدو علــيهم المظـــاهر 
  .الوخيمة للعدوى بفيروس كورونا

تبين حالة (حـاالت) المراضـة المصـاحبة لـدى المـريض حيـث سـيؤثر   
ذلك على التدبير العالجي لالعتالل الحرج الذي يعاني المـريض منـه 

وقعـــات ســـير المـــرض. ابـــدأ التواصـــل مـــع المـــريض وأســـرته وعلـــى ت
  مبكرًا.

أثنــاء تقــديم التــدبير العالجــي الخــاص بالرعايــة المركــزة لالعــتالالت التنفســية 
الحـــادة، حـــدد المعالجـــات المزمنـــة التـــي ينبغـــي اســـتمرارها والمعالجـــات التـــي 

دهـم ينبغي وقفها مؤقتًا. وتواصل على نحو استباقي مع المرضى وأسـرهم وزو 
بالــدعم، نظــرًا الرتفــاع عــدد الوفيــات التــي ُبلَّــغ عنهــا فــي المرضــى مــن كبــار 
السن الذين يشـكون مـن أمـراض مصـاحبة مقارنـة بغيـرهم. وتعـرَّف علـى القـيم 
التي يؤمن بها المـريض ومـا يفضـله فيمـا يتعلـق بالعالجـات الخاصـة بالعنايـة 

  ضي إلى الموت.المركزة، والسيما المرضى المعروفة إصابتهم بعلة ستف

التــدبير العالجــي للضــائقة التنفســية الوخيمــة ونقــص   -٥
  تأكسج الدم ومتالزمة الضائقة التنفسية الحادة

تعــرَّف علــى الفشــل التنفســي النــاجم عــن نقــص تأكســج الــدم   
عندما يفشل عـالج المـريض المصـاب بضـائقة تنفسـية وخيمـة 

  .وكسجينباستخدام المعالجة القياسية باأل 
معانــاة المرضــى مــن صــعوبة التــنفس أو نقــص تأكســج الــدم علــى  قــد تســتمر

عــــن طريــــق قنــــاع الوجــــه  وكســــجينالــــرغم مــــن تلقــــيهم المعالجــــة القياســــية باأل
لتــر فــي الدقيقــة للتزويــد  ١٥-١٠المــزود بكــيس خــزان (بمعــدالت تــدفق قــدرها 

). ٠,٩٥و ٠,٦٠بالتركيز الجزيئي لألوكسـجين الُمستنشـق بمقـدار يتـراوح بـين 
ما يأتي فشل التنفس الناجم عن نقص تأكسـج الـدم نتيجـة ارتفـاع نسـبة  وعادة

  التهوية الميكانيكية. عالجهمتطلب يالتحويلة داخل الرئة. عادة ما 
لتـــر فـــي  ٥٠العـــالي التـــدفق (حتـــى  وكســـجينيمكـــن اســـتخدام األ   

الدقيقــة) حيثمــا يتــوافر وفــي وجــود العــاملين المــدربين، فــي بعــض 
نايــة مــن حــاالت الفشــل التنفســي النــاجم عــن الحــاالت المختــارة بع

  أكسيد الكربون. ثانينقص تأكسج الدم وليس عن فرط 

العــالي التــدفق الجديــدة التــي تضــخ معــدالت  وكســجينوتوجــد اآلن ُنظــم األ
لتـــر فـــي الدقيقـــة باســـتخدام وصـــالت القنيـــات األنفيـــة  ٦٠-٥٠تصـــل إلـــى 

التنفسية والتأكسج مقارنة  الحديثة. وقد أدت هذه الُنظم إلى تحسُّن الضائقة
وأفــــادت تجربــــة معشــــاة متعــــددة المراكــــز بــــأن  ٣٤بأقنعــــة الوجــــه التقليديــــة.

التقليـــدي وبالتهويـــة  وكســـجينالعـــالي التـــدفق عنـــد مقارنتـــه باأل وكســـجيناأل
٪ فـي ٤٧٪ فـي مقابـل ٣٨غير الباضعة، يرتبط بمعدالت تنبيب مشـابهة (

واسـتُبعد المرضـى الـذين  ٣٥).٠,١٨٪ بالترتيب، االحتمـاالت = ٥٠مقابل 
 ثـانيأكسيد الكربون فـي الـدم (يزيـد الضـغط الجزئـي ل ثانييعانون من فرط 

زئبـق)، أو سـورات داء االنسـداد الرئـوي،  ميليمتـر ٤٥أكسـيد الكربـون علـى 
ة الرئويــــة القلبيــــة المنشــــأ، أو عــــدم اســــتقرار ديناميكيــــة الــــدم، أو أو الوذمــــ

ضــــعف مســــتوى الــــوعي. وحتــــى يومنــــا هــــذا، لــــم تُنشــــر أي تقــــارير بشــــأن 
العالي التدفق في المرضـى المصـابين بعـدوى فيـروس  وكسجيناستخدام األ

  كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية.
التدفق، ارصد المريض عـن كثـب  العالي وكسجينعند استخدام األ   

العـالي  وكسـجينفي وحدة للرعاية المركزة. ونظرًا ألن المعالجة باأل 
التـــدفق قـــد تـــؤدي إلـــى تولـــد الـــرذاذ، اتخـــذ االحتياطـــات الخاصـــة 
بالعدوى المنقولة بالهواء. وفي حال عدم نجاح المعالجـة ال تـؤخر 

  التنبيب داخل الرغامى.
ــة   ــة الميكانيكي ــاملين  اســتخدم التهوي ــوافر وفــي وجــود الع ــا تت حيثم

المــدربين، فــي وقــت مبكــر للمرضــى الــذين يعــانون مــن اســتمرار 
صـــعوبة التـــنفس أو نقـــص تأكســـج الـــدم رغـــم المعالجـــة القياســـية 

  العالي التدفق. وكسجينباأل 
ـــرة  اختـــر نـــوع التهويـــة الميكانيكيـــة باالســـتناد إلـــى مـــدى تـــوافر المـــوارد وخب

الفوائـــــد. وتشـــــمل االختيـــــارات التهويـــــة غيـــــر العـــــاملين وتحليـــــل المخـــــاطر و 
الباضــعة التــي ُتضــخ بواســطة قنــاع شــديد اإلحكــام، أو التهويــة الميكانيكيــة 

  الباضعة التي ُتضخ بواسطة أنبوب داخل الرغامى أو البضع الُرغامي.
والفشـل  العـدوى التنفسـية الحـادة الوخيمـةفي المرضى المصابين ب  

 ثــانيأكســج الــدم ولــيس عــن فــرط التنفســي النــاجم عــن نقــص ت
أكسيد الكربون، ينبغي عدم استخدام التهوية غير الباضعة إال فـي 
بعض الحاالت المختارة وفي المراكز ذات الخبرة في مجال التهويـة 

  غير الباضعة.
وتتمثــل التهويــة غيــر الباضــعة فــي ضــخ ضــغط المجــرى الهــوائي اإليجــابي 

اإلحكــام. ويــؤدي اســتخدامها إلــى الثنــائي المســتوي عــن طريــق قنــاع شــديد 
الحـــد مـــن الحاجـــة إلـــى التنبيـــب داخـــل الرغـــامى فـــي المرضـــى المصـــابين 

الرئويـــة القلبيـــة  باألوديمـــاو بســـورات داء االنســـداد الرئـــوي المـــزمن الوخيمـــة 
المنشـــأ. ومـــع ذلـــك، فالبيِّنـــات المتاحـــة غيـــر كافيـــة لتعزيـــز اســـتخدامها فـــي 

وخيم أو بمتالزمة الضائقة التنفسـية المرضى المصابين بااللتهاب الرئوي ال
الحادة، إال في حال وجود كبت المناعة أو في حال المرض الخفيـف غيـر 

 ٣٧، ٣٦المصـــحوب بضـــعف مســـتوى الـــوعي أو قصـــور القلـــب واألوعيـــة.
لة مــــن الحــــاالت التــــي ضــــمت المرضــــى المصــــابين ووجــــدت دراســــة سلســــ

بالعــدوى بفيــروس كورونـــا المســبب لمتالزمــة الشـــرق األوســط التنفســـية، أن 
معظــم المرضــى الــذين تلقــوا العــالج بالتهويــة غيــر الباضــعة فشــل عالجهــم 

  ٣٨بهذا األسلوب وتحتم استخدام التنبيب داخل الرغامى.
عنــد اســتخدام التهويــة غيــر الباضــعة، ينبغــي اســتخدامها كتجربــة   

. ونظـرًا قصيرة، ارصد المريض عن كثب في وحدة للرعايـة المركـزة
ألن المعالجة بالتهوية غير الباضعة قد تؤدي إلى تولد الـرذاذ، اتخـذ 
االحتياطات الخاصة بالعدوى المنقولة بالهواء. وفي حال عدم نجاح 

بالتهويــة غيــر الباضــعة ال تــؤخر التنبيــب داخــل الرغــامى. المعالجــة 
وقد أثار بعض الباحثين المخاوف بشأن احتمال تسبب التهوية غير 
الباضــعة فـــي إصـــابة الرئــة الناجمـــة عـــن جهــاز التهويـــة عـــن طريـــق 

  ٣٥ضخ أحجام مدية أكبر من الالزم.
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لمعالجــة بواســطة التنبيــب داخــل الرغــامى حيثمــا يتــوافر اســتمر فــي ا  

  وفي وجود العاملين المدربين، وباستخدام طريقة التنبيب السريع.
قــد يتعــرض المرضــى المصــابين بمتالزمــة الضــائقة التنفســية الحــادة، والســيما 

الحوامـل، لـنقص نسـبة تشـبع و األطفال الصغار والمرضى المصابون بالسـمنة 
بســــــرعة أثنــــــاء التنبيــــــب. أعــــــِط المرضــــــى جرعــــــة مســــــبقة مــــــن  نوكســــــجياأل
دقـــــائق علـــــى أن يكـــــون التركيـــــز الجزيئـــــي لألوكســـــجين  ٥لمـــــدة  وكســـــجيناأل

٪، واســتخدم فــي ذلــك القنــاع ذي الكــيس والصــمام أو ١٠٠الُمستنشــق نســبته 
التهوية غير الباضعة، ثم نفـذ عمليـة التنبيـب السـريع. وينبغـي أن يجـري ذلـك 

بالعــدوى لين المــدربين. وتــذكر اتخــاذ االحتياطــات الخاصــة فــي حضــور العــام
  . المنقولة بالهواء

ـــة الحجـــم    ـــة القليل ـــة (التهوي ـــة للرئ ـــة الحامي ـــدأ اســـتراتيجية التهوي اب
والمنخفضة الضغط) للمرضى المصابين بمتالزمـة الضـائقة التنفسـية 

  الحادة بعد التنبيب
قليلــــة الحجــــم والمنخفضــــة ثبــــت أن تطبيــــق اســــتراتيجية/ بروتوكــــول التهويــــة ال

ليلتـــر/ كيلـــوغرام (مـــن الـــوزن يم ٦الضـــغط التـــي تســـتهدف حجـــم مـــدي قـــدره 
سـم مـاء أو أقـل،  ٣٠المتوقع للجسم)، وضغط هضـبي للمجـرى الهـوائي قـدره 

 وكســـجين٪، أو ضـــغط جزئـــي لأل٩٣-٨٨قـــدرها  وكســـجينونســـبة تشـــبع باأل
ــ ١٠,٦-٧,٣زئبــق ( ميليمتــر ٨٠-٥٥قــدره  ى الحــد مــن كيلوباســكال)، أدى إل

الوفيــات فــي مجموعــة ســكانية غيــر متجانســة مكونــة مــن المرضــى المصــابين 
وبروتوكــول  ٣٩، ١١.بمتالزمــة الضــائقة التنفســية الحــادة مــن جميــع األعمــار

  ٤٠هوية متاح لالطالع عليه.التجارب السريرية الخاصة بالت
للوصــول إلــى أهــداف اســتراتيجية التهويــة الحاميــة للرئــة، أتــح الحــد   

  أكسيد الكربون في الدم. ثانيالمسموح به من فرط 
المسـتهدفة اسـتخدم الضـغط  وكسـجينللوصول إلى نسبة التشـبع باأل   

اإليجابي المالئم لدرجة نقص تأكسج الدم (للحفاظ  الزفيري االنتهائي
علــى تشــبع األســناخ بــالهواء). والجــداول الخاصــة بالضــغط الزفيــري 

التركيز الجزيئي لألوكسجين الُمستنشق متاحة  -االنتهائي اإليجابي 
  ٤٠.على البطاقة الخاصة بجهاز التهوية

انظر فـي أهـداف التهدئـة العميقـة فـي حـال عـدم القـدرة علـى الـتحكم   
  في الحجم المدي.

تجنب فصل المريض عن جهـاز التهويـة. فالفصـل يـؤدي إلـى فقـدان   
الضــــغط الزفيــــري االنتهــــائي اإليجــــابي وانخمــــاص الرئــــة. اســــتخدم 
القثـــاطير المغلقـــة لتفريـــغ المجـــرى الهـــوائي، وســـد األنبـــوب بإحكـــام 

  م الفصل وقلل التنقل إلى أدنى حد.عندما يلز 
ـــي المرضـــى المصـــابين    ـــدوىبف التنفســـية الحـــادة المتوســـطة أو  الع

الوخيمــة، انظــر فــي االســتخدام المبكــر للمعالجــة المســاعدة، والســيما 
  إذا لم تتمكن من بلوغ أهداف استراتيجية التهوية الحامية للرئة.

الحــد مـــن الوفيــات الناجمــة عـــن  ثبــت أن هنــاك تــدخالت مختلفـــة قــادرة علــى
حـــــاالت متالزمـــــة الضـــــائقة التنفســـــية الحـــــادة الوخيمـــــة عنـــــد إضـــــافتها إلـــــى 

لرئـــة الموضـــحة أعـــاله. ولـــذا فينبغـــي أن ُتجـــري حاميـــة لاســـتراتيجية التهويـــة ال
تحليًال دقيقًا للمخاطر والفوائد (ينطوي كل تدخل على جانـب مـن المخـاطر)، 

ــــى المــــوارد والخبــــر  ات المحليــــة، واختيــــار التــــدخل األفضــــل لكــــل باالســــتناد إل
  مريض.
ضع المريض فـي وضـعية االنكبـاب. تحسـن هـذه الوضـعية التأكسـج   

ومعــدالت البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي المرضــى المصــابين بمتالزمــة 
/ وكســـجينالضـــائقة التنفســـية الحـــادة الوخيمـــة (الضـــغط الجزئـــي لأل 

ــــل مــــ ــــي لألوكســــجين الُمستنشــــق أق ــــز الجزيئ ــــد ١٥٠ن التركي ) عن
ـــًا. ١٦اســـتخدامها مبكـــرًا ولمـــدة  ـــوالي يومي  ٤٢، ٤١ســـاعة علـــى الت

 ٤٣ويجب مراعاة قلب المريض على نحو مأمون.

الحصـار العصـبي العضـلي فـي غضـون السـاعات  استخدم عوامل  
الثماني واألربعين األولى. فمن شـأن ذلـك أن ُيحسـن مـن معـدالت 
البقاء على قيد الحياة في المرضـى المصـابين بمتالزمـة الضـائقة 

/ التركيــز وكســجينالتنفســية الحــادة الوخيمــة (الضــغط الجزئــي لأل 
أنه مـــن شـــ)، و ١٥٠الجزيئـــي لألوكســـجين الُمستنشـــق أقـــل مـــن 

أن يزيـــد مـــن فتـــرة عـــدم اســـتخدام جهـــاز التهويـــة دون أن أيضـــًا 
  ٤٤يؤدي ذلك إلى إصابة المريض بضعف كبير.

استخدم مستويات الضغط الزفيري االنتهائي اإليجـابي األعلـى فـي   
سـطة المرضى المصابين بمتالزمة الضائقة التنفسية الحـادة المتو 

ـــــي لأل  ـــــة (الضـــــغط الجزئ ـــــي وكســـــجينوالوخيم ـــــز الجزيئ / التركي
). وارتـــبط ذلـــك بتحســـن ٢٠٠لألوكســـجين الُمستنشـــق أقـــل مـــن 

  ٤٥معدالت البقاء على قيد الحياة في أحد التحاليل التلوية.
ائل لجميـع استخدم استراتيجية تحفظية في التدبير العالجي بالسـو   

المرضى المصـابين بمتالزمـة الضـائقة التنفسـية الحـادة مـن غيـر 
  ٤٦، ١١المصابين بالصدمة للحد من مدة التهوية الميكانيكية.

  التدبير العالجي للصدمة اإلنتانية  -٦
على الصدمة الناجمة عـن اإلنتـان عنـدما يصـاب المـريض  تعرَّف  

 ميليمتــر ٩٠بــنقص ضــغط الــدم (ضــغط الــدم االنقباضــي أقــل مــن 
زئبـق،  ميليمتـر ٧٠زئبق، أو الضغط الشرياني الوسطي أقـل مـن 

 ميليمتــر ٤٠أو  انخفــاض ضــغط الــدم االنقباضــي بمــا يزيــد علــى 
نحـــرافين زئبـــق مقارنـــة بالقيمـــة الســـابقة لالعـــتالل، أو أقـــل مـــن ا
تمر بعـد معياريين مقارنة بالمعيار الطبيعي لهـذا السـن) الـذي يسـ

بالســوائل، أو عنــدما يصــاب المــريض  ىالمحاولــة العالجيــة األولــ
بعالمات نقص انسياب الدم في األنسجة (نسبة الالكتات أقل مـن 

  لتر). وابدأ اإلنعاش المبكر. ليمول/يم ٤
لمعالجـــــة المبكـــــرة بمضـــــادات تشـــــمل الرعايـــــة القياســـــية التعـــــرف المبكـــــر وا

الميكروبــات (فـــي غضـــون ســـاعة واحـــدة) وٕاعطـــاء دفعـــة مبدئيـــة كبيـــرة مـــن 
الســـوائل مبكـــرًا يليهـــا التحميـــل بالســـوائل حســـب االقتضـــاء واســـتخدام رافـــع 

وينبغـي أن  ٤٩-٤٧، ١١للتوتر الوعائي باالستناد إلى االسـتجابة السـريرية.
يســـتند اســـتخدام أجهـــزة الرصـــد الباضـــعة مثـــل القثطـــار الوريـــدي المركـــزي 
ـــوافر المـــوارد واالحتياجـــات الخاصـــة بكـــل  والقثـــاطر الشـــريانية إلـــى مـــدى ت

لحديثـــة أن بروتوكـــوالت اإلنعـــاش مـــريض. وقـــد أثبتـــت التجـــارب الســـريرية ا
ــــدي المركــــزي وتشــــبع  ــــي تســــتهدف الضــــغط الوري ــــالغين الت المبكــــر فــــي الب

الوريــدي المركــزي، ال تــرتبط بتحســن معــدالت البقــاء علــى قيــد  وكســجيناأل
ويمكـن االطــالع علـى حــزم  ٤٩-٤٧الحيـاة عنـد مقارنتهــا بالرعايـة القياســية.

التــــدخالت المنقحــــة الخاصــــة باإلنعــــاش علــــى الموقــــع اإللكترونــــي لحملــــة 
وفــــي األطفــــال، اســــتخدم دليــــل رعايــــة المستشــــفى  ٥٠اإلنقــــاذ مــــن اإلنتــــان.

يــة والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن لألطفــال الصــادر عــن منظمــة الصــحة العالم
تقنيــات دعــم الحيــاة لألطفــال الصــادرة عــن الكليــة األمريكيــة لطــب الرعايــة 

  ٥١، ١٣الحرجة، من أجل التدبير العالجي للصدمة اإلنتانية.
من السوائل البلورانية مبكرًا وبسرعة  اً وريدي اً أعِط المريض تسريب  

ليلتـر/ كيلـوغرام يم ٣٠يصـل إلـى  بحيـث لعالج الصدمة اإلنتانية،
ليلتـر/ يم ٢٠وأعلى األقل في البالغين علـى مـدى سـاعة واحـدة، 

  .دقيقة في األطفال ٢٠-١٥كيلوغرام على مدى 
 أعــِط المــريض ســوائل بلورانيــة، أي محلــول ملحــي عــادي أو محلــول رينغــر

مليلتــر/ كيلــوغرام علــى  ٣٠الالكتيكــي، كمحاولــة عالجيــة بالســوائل، لبلــوغ 
مليلتـر/ كيلـوغرام علـى  ٢٠األقل في البالغين علـى مـدى سـاعة واحـدة، أو 

وحــدد مــدى الحاجــة إلــى المزيــد مــن  ١١دقيقــة فــي األطفــال. ٢٠-١٥مــدى 
 ٢٠-١٠مليلتــــر فــــي البــــالغين و ١٠٠٠-٢٥٠ائل (دفعــــة كبيــــرة مــــن الســــو 

 مليلتــر/ كيلــوغرام فــي األطفــال) باالســتناد إلــى االســتجابة الســريرية وتحســن
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األهــــــداف الخاصــــــة بــــــاإلرواء. وتشــــــمل أهــــــداف اإلرواء الضــــــغط الشــــــرياني 
 ٠,٥زئبــــق)، والنتــــاج البــــولي (أكثــــر مــــن  ميليمتــــر ٦٥الوســــطي (أكثــــر مــــن 

مليلتـــر/ كيلـــوغرام/ فـــي الســـاعة  ١ة للبـــالغين، ومليلتـــر/ كيلـــوغرام فـــي الســـاع
لألطفـــــال)، وتحســـــن تبقـــــع الجلـــــد، وزمـــــن عـــــودة امـــــتالء الشـــــعيرات، ومـــــدى 

وانظــر فــي إجــراء فحــص الموجــات فــوق الصــوتية علــى القلــب أو  ١١الــوعي.
بة الخاصـة بحجـم السـوائل المؤشرات الديناميكيـة األخـرى الدالـة علـى االسـتجا

  ١١لالسترشاد بها، باالستناد إلى الموارد والخبرات المحلية.
قد يؤدي اإلنعاش المكثف بالسـوائل إلـى اخـتالل التـنفس. وفـي حـال   

عدم االستجابة لتحميل السوائل وظهـور عالمـات فـرط حجـم التحميـل 
وريد الـوداجي، أو الكركـرة عنـد التسـمع، أو وذمـة رئويـة (أي تمدد ال

عند التصوير الشعاعي للصدر، أو تضـخم الكبـد عنـد األطفـال)، قلـل 
ـــة خاصـــة،  ـــر أهمي ـــذا األم ـــه. ويكتســـي ه ـــداد بالســـوائل أو أوقف اإلم
والســـيما فـــي األمـــاكن المحـــدودة المـــوارد حيـــث ال تتـــوافر التهويـــة 

  ٥٢، ٢٤الميكانيكية.
ال تعـِط المــريض سـوائل ناقصــة التـوتر أو ســوائل ذات قاعـدة نشــوية   

لإلنعــاش. فقــد ارتبطــت النشــويات بزيــادة معــدالت اإلصــابة بــاختالل 
  ٥٤، ٥٣، ١١وظائف الكلى والفشل الكلوي.

ال تسترشد بتوازن السوائل في إعطاء المزيد مـن تحميـل السـوائل أو   
  ٢٤إيقافه.

ائي في حال استمرار الصدمة علـى الـرغم استخدم رافعات التوتر الوع  
مــن اإلنعــاش بالســوائل. ويهــدف ذلــك إلــى الحفــاظ علــى ضــغط كــاِف 
لالرتواء. ويتمثل الهدف المبدئي الخاص باالرتواء في ضغط شرياني 

زئبق أو ضغط دم انقباضي يزيد على  ميليمتر ٦٥وسطي يزيد على 
للسـن فـي  زئبق في البـالغين واألهـداف المالئمـة ميليمتر ١٠٠-٩٠

  ٢٤، ١١األطفال الصغار.
  وأفضل الطرق إلعطاء رافعات التوتر الوعائي (أي النوريبينفرين واإلبينفرين 

والــدوبامين) مـــن حيـــث المأمونيـــة هـــو اســـتخدام قثطـــار وريـــدي مركـــزي مـــع 
وخالل التسريب، ارصـد ضـغط الـدم علـى فتـرات  ١١ط المعدل بإحكام.ضب

من أجل معايرة الجرعة الدنيا الالزمة للحفاظ على اإلرواء وتالفـي  قصيرة،
ين بفرط ضـغط الـدم المـزمن، وفي المرضى المصاب ١١األعراض الجانبية.

انظــــر فـــــي إيجـــــاد هـــــدف خـــــاص بــــالمريض نفســـــه فيمـــــا يتعلـــــق بالضـــــغط 
الشــرياني الوســطي بحيــث يكــون أعلــى مــن الهــدف المعتــاد (أي أكثــر مــن 

ونظــــــرًا  ١١،٥٥زئبــــــق) للحــــــد مــــــن مخــــــاطر إصــــــابة الكلــــــى. ميليمتــــــر ٨٠
الضطراب النظم القلبي، انظـر فـي عـدم اسـتخدام الـدوبامين إال فـي بعـض 
المرضـــــى المعينـــــين المعرضـــــين لمســـــتوى متـــــدني مـــــن مخـــــاطر اإلصـــــابة 

  ١١باضطراب النظم التسرعي أو المصابين ببطء القلب.
حـــدودة المـــوارد إذا لـــم تتـــوافر القثـــاطر الوريديـــة فـــي البيئـــات الم  

المركزيــة، يمكــن إعطــاء رافعــات التــوتر الوعــائي بعنايــة بواســطة 
قثطار داخل الوريد المحيطي يوضع في وريد كبيـر، ولكـن ينبغـي 
الرصد عن كثب للكشف عن عالمات التسـرب والنخـر. وٕاذا حـدث 

  ١٠تسرب، أوقف التسريب.
إذا ظهرت عالمات ضـعف اإلرواء واسـتمر اخـتالل وظـائف القلـب   

على الرغم من بلوغ األهداف الخاصة بالضغط الشرياني الوسطي 
عن طريق السـوائل ورافعـات التـوتر الوعـائي، انظـر فـي اسـتخدام 

  ١١إينوتروب مثل الدوبوتامين.
مليغـرام فـي  ٢٠٠انظر في إعطاء هيدروكورتيزون وريدي (حتى   

ــــــوم،  ــــــوغرام كــــــل  ١الي ــــــال) أو  ٦مليغــــــرام/ كيل ســــــاعات لألطف
مليغرام فـي اليـوم) للمرضـى الـذين يعـانون  ٧٥بردنيزولون (حتى 

من استمرار الصدمة والـذين يحتـاجون إلـى زيـادة جرعـات رافعـات 
  وقلل الجرعات عند زوال الصدمة. ٢٥، ١١التوتر الوعائي.

  الوقاية من المضاعفات  -٧
) لتجنب المضـاعفات المرتبطـة بـاالعتالل ٣نفذ التدخالت التالية (الجدول 

  الحرج.
  عالج المضاعفات  -٣الجدول 

  التدخالت  الحصيلة المتوقعة
الحـــد مــــن عــــدد أيــــام التهويــــة الميكانيكيــــة 

  الباضعة
  ً١١بروتوكوالت الفطام التي تشمل التقييم اليومي لالستعداد للتنفس تلقائيا  
  المســتمر بروتوكــوالت التهدئــة لمعــايرة المهــدئات مــن أجــل بلــوغ مســتوى مســتهدف، مــع توقــف يــومي للتســريب

  ١١للمهدئات أو من دونه
الحـــــــد مـــــــن معـــــــدل اإلصـــــــابة بااللتهـــــــاب 

  الرئوي المصاحب لجهاز التهوية
  البالغينو التنبيب الفموي أفضل من التنبيب األنفي في المراهقين  
 الرعاية الفموية المنتظمة بالمطهرات  
  شبه مستلقاالحتفاظ بالمريض في وضع  
  ًاستخدام نظام مغلق للمص؛ ونزح المواد المتكثفة في األنابيب والتخلص منها دوريا  
  استخدام دائرة جديـدة لجهـاز التهويـة لكـل مـريض، وتغييـر الـدائرة إذا كانـت متسـخة أو تالفـة بعـد انتهـاء تهويـة

  المريض وليس على نحو روتيني
  أيام ٧-٥إذا كان متسخًا، أو كل تغيير مبادل الحرارة والرطوبة إذا تعطل، أو  
 الحد من عدد أيام التهوية الميكانيكية الباضعة  

الحــــــد مــــــن معــــــدل اإلصــــــابة باالنصــــــمام 
  الخثاري الوريدي

  وحدة تحت الجلد مرتين يوميـًا أو الهيبـارين المـنخفض  ٥٠٠٠استخدام العالج الدوائي الوقائي (مثل الهيبارين
ــديهم موانــع اســتعمال.الــوزن الجزئــي) فــي المــراهقين والبــا أمــا المرضــى الــذين لــديهم  ١١لغين الــذين ال توجــد ل

  موانع استعمال، فيستخدم معهم جهاز للوقاية الميكانيكية مثل أجهزة الضغط الهوائي المتقطع
الحـــد مـــن معـــدل اإلصـــابة بعـــدوى مجـــرى 

  الدم المرتبطة بالقثطار
 تخدام قائمـة مرجعيـة بســيطة أثنـاء إدخـال القثطـار للتــذكير بكـل خطـوة الزمـة لإلدخــال المعقـم وتـذكرة يوميــة اسـ

  ٥٦بإزالة القثطار إذا لم تعد هناك حاجة إليه
الحــــــد مــــــن معــــــدل اإلصــــــابة بالتقرحــــــات 

  الناجمة عن الضغط
 تقليب المريض كل ساعتين  

الحد من معـدل اإلصـابة بتقرحـات الكـرب 
  والنزف المعدي

  ســاعة مــن دخــول المــريض إلــى المستشــفى)، وٕاعطــاء  ٤٨-٢٤إعطــاء التغذيــة المعويــة المبكــرة (فــي غضــون
  ١١أو مثبطات ضخ البروتون ٢ -محصرات مستقبالت الهستامين

ة بالضـــــــعف الحـــــــد مـــــــن معـــــــدل اإلصـــــــاب
  المرتبط بوحدة الرعاية المركزة

  الحراك المبكر  
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  وسائل العالج التجريبية الخاصة بالفيروس تحديداً   -٨
ال يوجد حاليًا بيِّنـات قاطعـة مسـتمدة مـن التجـارب السـريرية الدقيقـة   

بـــأي عالجـــات  بموجبهـــا التوصـــيةيمكـــن التـــي أجريـــت علـــى البشـــر 
زمـة الشـرق األوسـط التنفسـية خاصة بفيروس كورونا المسبب لمتال 

تحديدًا للمرضى المصابين بحاالت العدوى المشـتبه فيهـا أو المؤكـدة 
  بهذا الفيروس.

ق بروتوكـوالت تطبيـ ،لعالج بالعوامـل العالجيـة التجريبيـةعند اينبغي   
د علـــى الجمـــع المنهجـــي للبيانـــات واالعتمـــابحـــوث العـــالج الموحـــدة 
فــي ســياق التجــارب البحثيــة  اؤهوينبغــي إجــر الســريرية والفيروســية، 

علـى الصــعيد والموافقـة االخالقـي لالسـتعراض  ٕاخضـاعهالمضـبوطة و 
  .المحلي

يمكـــــــــــن االطــــــــــــالع علــــــــــــى بروتوكــــــــــــوالت جمــــــــــــع البيانــــــــــــات   
ونمـــــاذج ســـــجالت  التنفســـــية الحـــــادة الوخيمـــــة العـــــدوىب الخاصـــــة

للجمهــــــــــــور علــــــــــــى الــــــــــــرابط التــــــــــــالي: المتاحــــــــــــة الحــــــــــــاالت
  bsp/-https://isaric.tghn.org/protocols/sari   

ـــات مختلفـــة ثبـــت أن لهـــا نشـــاط مثـــبط مضـــاد للعـــدوى بفيـــروس  وهنـــاك مركب
كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية فــي المختبــر. وأبــرز هــذه 

أكبـــر  IFN–βاإلنترفيـــون ثبـــت أ، و ١المركبـــات هـــي اإلنترفيونـــات مـــن الـــنمط 
وتشـــــمل المركبـــــات األخـــــرى الريبـــــافيرين  ٥٧قــــدر مـــــن هـــــذا النشـــــاط المثــــبط.

ـــــــــوروكين والكلوربرومـــــــــازين  ـــــــــك والسيكلوســـــــــبورين والكل وحمـــــــــض الميكوفنولي
كــــن فــــي ثيوغــــوانين، ول-٦مركــــاْبتوبورين والـــــ -٦واللوبيراميــــد واللوبينــــافير والـــــ

العديـد مـن هـذه المركبــات ال يحـدث التثبـيط إال فــي تركيـزات ال يمكـن بلوغهــا 
فـإن النشـاط فــي  وفضـًال عـن ذلــك، ٥٨، ٥٧، ٣فـي البشـر علـى نحــو مـأمون.

المختبر ال يتـرجم بالضـرورة إلـى فعاليـة فـي النمـاذج الحيوانيـة أو فـي البشـر. 
ففـــي نســـناس الريســـوس المصـــاب بعـــدوى فيـــروس كورونـــا المســـبب لمتالزمـــة 
الشــــــرق األوســــــط التنفســــــية، أدت المعالجــــــة التوليفيــــــة بجرعــــــات كبيــــــرة مــــــن 

تواضــع فــي عيــارات مــع الريبــافيرين، إلــى انخفــاض م IFN- α2bاإلنترفيــون 
ولكــــن الدراســــات الرصــــدية  ٥٩،الفيـــروس والقياســــات الخاصــــة بإصــــابة الرئــــة

لالســـتخدام الســـريري لهـــذه المعالجـــة أســـفرت عـــن نتـــائج غيـــر متســـقة (انظـــر 
  أدناه).

ســــائل وأدت مستحضـــرات األضــــداد المختلفــــة األحاديــــة النســــيلة والمتعــــددة الن
ذات النشاط المستعدل، إلى تثبيط فيروس كورونا في النمـاذج قبـل السـريرية. 
ومـع ذلــك، فليســت هنــاك بيانــات حتـى اآلن عــن اســتخدام هــذه المستحضــرات 
أو اســـتخدام بالزمـــا الناقـــه فـــي عـــالج المرضـــى المصـــابين بعـــدوى الفيـــروس. 
 وأشـــــار اســـــتعراض منهجـــــي وتحليـــــل تلـــــوي استكشـــــافي للمرضـــــى المصـــــابين
بفيـــروس كورونـــا المســـبب لمتالزمـــة االلتهـــاب الرئـــوي الحـــاد الـــوخيم وفيـــروس 
األنفلونزا الذين عولجوا ببالزما الناقه، إلى انخفاض فـي معـدل الوفيـات، ولـذا 

ومــــع ذلـــك، فــــإن تـــوافر بالزمــــا الناقـــه يظــــل  ٦٠فقـــد اعتُبـــر عالجــــًا محـــتمًال.
ًا للغاية، والسيما البالزما المحتوي على مستويات محددة من األضـداد محدود

لفيـروس كورونــا وغيرهـا مــن األضـداد. كمـا أن هنــاك قلقـًا إزاء قصــر  حّيـدةالم
جرعـة العـالج إلـى  تـؤدي أناحتمـال المهلة العالجية المتاحـة لتقـديم العـالج و 

بمتالزمــة  لــدى المرضــى المصــابين هغيــر مرغــوب فيــالحجــم علــى نحــو تمــدد 
  الضائقة التنفسية الحادة.

، نشــر البــاحثون فـــي المملكــة العربيــة الســعودية عــددًا مـــن ٢٠١٣ومنــذ عــام 
الدراســـــات الرصـــــدية االســـــترجاعية باســـــتخدام اإلنترفيونـــــات فـــــي توليفـــــة مـــــع 
الريبــافيرين فــي البشــر المصــابين بالعــدوى الوخيمــة بفيــروس كورونــا المســبب 

ولكـــن هـــذه الدراســـات صـــغيرة وغيـــر  ٦١نفســـية.لمتالزمـــة الشـــرق األوســـط الت
معشاة وغير مصححة لحساب أثر عوامل الخلط. وتناول أحدث المطبوعـات 

    الخاصة بثالثة عشر مريضًا وقارنت بين الحصائل ٣٢دراسة أجريت على 

غـــرام تحـــت الجلـــد  ١٨٠( IFN-α2a مريضــًا خضـــعوا للعـــالج بـــاإلنترفيرون
مــــرة واحــــدة أســــبوعيًا) فــــي توليفــــة مــــع الريبــــافيرين (جرعــــة تحميــــل بمقــــدار 

ـــًا يعقبهـــا  ٢ ـــًا كـــل  ٦٠٠غـــرام فموي ســـاعة)، بأحـــد عشـــر  ١٢مليغـــرام فموي
غــــرام تحــــت الجلــــد  ٤٤( IFN-β1aمريضــــًا خضــــعوا للعــــالج بــــاإلنترفيرون 

إلـــى  الدراســـة ، وخلصـــتات أســـبوعيًا) فـــي توليفـــة مـــع الريبـــافيرينثـــالث مـــر 
ارتفـــاع معـــدل الوفيـــات فـــي كـــال المجمـــوعتين وعـــدم وجـــود اخـــتالف كبيـــر 

هــذا علــى الــرغم  ٤ .٠,٢٤٪، االحتمــاالت = ٦٤٪ فــي مقابــل ٨٥بينهمــا، 
ريضًا خضعوا للعـالج بـاإلنترفيرون م ٢٠من أن دراسة سابقة ُأجريت على 

IFN- α2a  فـي توليفـة مـع الريبـافيرين وجـدت تحسـنًا فـي معـدل البقـاء علـى
يومــًا، ولكــن هــذه النتــائج اإليجابيــة لــم تكــن كبيــرة فــي  ١٤قيــد الحيــاة بعــد 

٪ فـي مجموعـة ٨٣٪ فـي مقابـل ٧٠اليوم الثامن والعشرين (معدل الوفيـات 
كورونــــا المســــبب لمتالزمــــة الشــــرق  مرضــــى مصــــابون بفيــــروس [ المقارنــــة

وأشـار  ٦١).٠,٥٤] االحتمـاالت =  األوسط التنفسـية ولـم يخضـعوا للعـالج
المؤلفــون إلــى أن عــدم الفعاليــة قــد ُيعــزى إلــى كبــر الســن، ووجــود حـــاالت 

ولــيس هنــاك ســوى دراســة  ٦١مصــاحبة، والتــأخر فــي بــدء العــالج. مرضــية
حالة واحدة منشورة عن استخدام اللوبينافير كجزء من مقرر عالجي ثالثي 
(توليفــة مــع اإلنترفيــرون والريبــافيرين) فــي مــريض مصــاب بفيــروس كورونــا 

  ٦٢المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية، توفى بعد ذلك في اليونان.
ـــة الصـــحة العامـــة اإلنو  ـــة واالتحـــاد العـــالمي المعنـــي كقـــد وضـــعت وكال ليزي
والناشـئة، قائمـة بوسـائل العـالج المرشـحة  العدوى التنفسية الحـادة الوخيمـةب

ات مســتقبلية لتقيــيم العالجــات وثمــة حاجــة إلــى دراســ ٦٣للدراســة الســريرية.
المحتملــــة الخاصــــة بفيــــروس كورونــــا المســــبب لمتالزمــــة الشــــرق األوســــط 
التنفســــــية تحديــــــدًا، ويحبــــــذ إجراؤهــــــا باســــــتخدام تصــــــميم الدراســــــة الُمعشــــــاة 
المضـــــبوطة وبروتوكـــــوالت بحـــــوث العـــــالج الموحـــــدة. وُتعـــــد بروتوكـــــوالت 

بمـا فــي ذلـك البــدء البحـوث ضـرورية مــن أجـل توحيــد التـدخالت العالجيــة، 
المبكــــر للعــــالج، واســــتخدام مقــــررات الجرعــــات المالئمــــة، وجمــــع البيانــــات 
السريرية والمختبرية الكافية. ومن شأن تبادل المعلومات مـع مراكـز العـالج 
األخرى حول العالم، أن يؤدي إلى تعزيـز القـدرة علـى الكشـف عـن الفعاليـة 

  أو األضرار.  

  المريضات الحواملباعتبارات خاصة تتعلق   -٩
الحوامــــل المصـــابات بفيــــروس كورونـــا المســــبب ينبغـــي عـــالج   

ــى  لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية بالمعالجــات الداعمــة عل
النحو الموضح أعاله، مـع مراعـاة جوانـب التكييـف الفيزيولـوجي 

  الالزمة للحمل. 
ـــالفيروس    ـــة الخاصـــة ب وينبغـــي أن تسترشـــد العالجـــات التجريبي

ــ ــة نفســها، تحدي ــق بالحال ــي تتعل ــد الت ــل المخــاطر والفوائ دًا بتحلي
باالستناد إلى الفوائد التي ُيحتمل أن تعود على األم وٕالى سـالمة 

  الجنين، مع مشاورة أخصائي التوليد ولجنة الشؤون األخالقية.
وقـــد ثبـــت أن الريبـــافيرين ســـام للجينـــات فـــي المختبـــر وماســـخ فـــي النمـــاذج 

المركبــــات األخــــرى التــــي ُينظــــر فــــي اســــتخدامها  الحيوانيــــة. وهنــــاك بعــــض
كعالجــات تجريبيــة لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية، لــم تخضــع الختبــار 
مأمونيتهـا فـي الحمـل. وينبغـي عـدم النظـر فـي اسـتخدام هـذه المركبـات فـي 

  الحمل إال عندما تفوق فوائد العالج مخاطره المحتملة.
ــالوالدة الطا   تحــديًا  ،رئــة/ إنهــاء الحمــلتطــرح القــرارات الخاصــة ب

تســـتند إلـــى عوامـــل عديـــدة، وهـــي: العمـــر الحملـــي، ينبغـــي أن و 
وحالة األم، ومدى استقرار حالـة الجنـين. ومـن الضـروري إجـراء 
المشـــــاورات مـــــع أخصـــــائي التوليـــــد وأخصـــــائي طـــــب األطفـــــال 

   وأخصائي الرعاية المركزة.
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  شكر وتقدير -١٠
نتــدى الــدولي للقــائمين علــى التجــارب فــي ُوضــعت هــذه الوثيقــة بالتشــاور مــع الم

العــــدوى التنفســــية الحــــادة مجــــال الرعايــــة الحرجــــة، واالتحــــاد العــــالمي المعنــــي ب
والناشـــئة، ومبـــادرة حملـــة اإلنقـــاذ مـــن اإلنتـــان. وتتقـــدم منظمـــة الصـــحة  الوخيمـــة

العالميـــــة بالشـــــكر إلــــــى األشـــــخاص التاليـــــة أســــــماؤهم لتـــــوليهم إعـــــداد الوثيقــــــة 
  لمخطوط المبدئي وتنقيحه:واستعراض ا
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  .والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطًا حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها

انعة معينــة ال يعنــي أن هــذه الشــركات والمنتجــات معتمــدة أو موصــى بهــا مــن قبــل منظمــة الصــحة كمــا أن ذكــر شــركات محــددة أو منتجــات جهــات صــ
وباستثناء حاالت الخطأ والسهو فإن أسماء المنتجات المسـجلة الملكيـة ُتمّيـز بـذكر . العالمية، تفضيًال لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره

  .)في النص اإلنكليزي(أسمائها األحرف الكبيرة االستهاللية من 
ومـع ذلـك فـإن المـواد المنشـورة تُـوزع دون . وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية كل االحتياطـات المعقولـة للتحقـق مـن المعلومـات الـواردة فـي هـذا المطبـوع

والمنظمـة ليسـت مسـؤولة . مـواد المنشـورةوالقـارئ هـو المسـؤول عـن تفسـير واسـتعمال ال. أي ضمان من أي نوع سواء أكان بشكل صريح أم بشكل ضمني
 .بأي حال عن األضرار التي قد تترتب على استعمالها

  

  

  

  


