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حدوزقازوحح-1
فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرر  مرا الريروسرات التري يمكرا با تسربر للبشرر 

بيا نزلة البرد الشائعة والمتالزمة التنرسرية الحراد  طيف ما االعتالالت، تتراوح 
الوخيمررة اسرراركما كمررا يمكررا لرررات الريروسررات با تسرربر المررر   نرروا  ك يررر  

 ما الحيواناتا
، تم  ول مر  تحديد فيروك كورونا مسرتدد فري شرخ  2102وفي نراية عام 

لبشررا قرد شروهد مرا قبرل فري ا هراا الريرروك لرم يكرا، و مقيم في الشرر  ا وسرط
والريررروك الرراع ي عرررف اما بمسررمك فيررروك كورونررا المسرربر لمتالزمررة الشررر  

م فررري بك رررر مرررا 2102حزيرررراا/ يونيرررو  22تسررربر احترررك  1ا وسرررط التنرسرررية،
حالرررة مةكرررد  مختبريرررا  مرررا حررراالت العررردون البشرررريةا وحترررك اما كررراا  0521

لدميع المرضك المصابيا بعدون الريروك صلة مباشر  بو غير مباشر  بالشر  
ا وسررط، ومررع الررح فقررد حرردث االنتقررال غيررر المتواصررل للعرردون برريا البشررر فرري 

كررراا مصررردرها بشرررخا  كرررانوا قرررد سرررافروا مرررةخرا  إلرررك الشرررر  بلرررداا بخررررن، و 
 ا وسطا 

وعانك معظم المرضك المصابيا بريروك كورونرا فري المقرام ا ول مرا بمررا  
الدررررراز التنرسرررري، ومررررع الررررح فقررررد بفرررراد بعضرررررم ب صررررابترم بيضررررا  بعرررردد مررررا 

 ، لك الحاد، وفشل ا عضاء المتعرددالمضاعرات ال انوية، بما في الح فشل الك  
وفضال  عرا السترالكيا رع الخ االعتالل ومتالزمة الضائقة التنرسية الحاد ، وا

دية معوية بما في الح ع  الح، فقد بفاد العديد ما المرضك ب صابترم بأعرا  م  
مرا المرضرك المصرابيا بالعردون،  ٪51اإلسرالا وحتك يومنا هاا، تروفك نحرو 

ك ا قرل، ولكرا العديرد وكاا معظمرم مصابا  بحالة مرضرية مصراحبة واحرد  علر
، 2102تمررروز/ يوليرررو  2مررنرم كرررانوا يتمتعررروا قبرررل الرررح بصرررحة ديرررد ا وحترررك 

عامرا  االنطرا  بقرل  21غ عنررا لحاالت المةكد  مختبريرا  المبل را متوسط عمر بلغ
ويمكررا  2م مررا الرراكورا٪22عامررا م وكرراا معظررم المرضررك ا 99مررا سررنة إلررك 

ت علك الموقرع اإللكترونري للمنظمرة االطال  علك بحدث المعلومات عا الحاال
الخا  بريروك كورونا المسبر لمتالزمرة الشرر  ا وسرط التنرسرية علرك الررابط 

 ماcov/en/-http://www.who.int/emergencies/mersا التالي:
لمتالزمرة الشرر  ا وسرط التنرسرية  ويتم ل فرمنا الحالي لريروك كورونا المسبر

فررري بنرررس فيرررروك حيرررواني المصررردر انتقرررل إلرررك السررركاا البشرررر فررري شررربس الدزيرررر  
لدمررررال العربيررررة بو المنتدررررات ترم لالعربيررررة فرررري حرررراالت متعرررردد  نتيدررررة لمخررررالط

المتعلقرررة بررررا علرررك نحرررو مباشرررر بو غيرررر مباشررررا وقرررد ب بترررت عرررد  دراسرررات با 
ا المسرربر لمتالزمررة الشررر  ا وسررط التنرسررية ا ضررداد الخاصررة بريررروك كورونرر

تحديرردا  منتشررر  فرري قطعرراا الدمررال العربيررة فرري الشررر  ا وسررط وبفريقيرراا وتشررير 
ما المسوح المصلية الوبائية إلك با فيروك كورونا يسرع في المستمد  البيِّنات 

إلرررك ظررررور الحررراالت  بو ا سررربار التررري بدتاإلبرررل منرررا عقرررودا ولكرررا السررربر 
التعررررر   وا ، كمررررا با بنررررةغيررررر معروفرررر 2102 ول مررررر  فرررري عررررام  البشرررررية

المحدد  التي تةدع إلك انتقال الريروك وطر  انتقالس ما الحيرواا إلرك اإلنسراا 
 3لم تتضح بعد بالكاملا

 
ا سررر المعيشرريةا  داخررلولرروحظ انتقررال الريررروك برريا البشررر بقرردر محرردود 

ومع الح، فمعظم الحاالت البشرية التي ب لِّغ عنرا حتك يومنرا هراا، نتدرت 
عا انتقال الريرروك بريا البشرر فري بمراكا الرعايرة الصرحيةا وبدن الرشرل 
فرري الوقايررة مررا العرردون ومكافحترررا فرري بمرراكا الرعايررة الصررحية إلررك وقررو  

يررراا، كمرررا شررروهد فررري بعرررداد كبيرررر  مرررا الحررراالت ال انويرررة فررري بعررر  ا ح
المملكرررررة العربيرررررة السرررررعودية فررررري الرترررررر  مرررررا نيسررررراا/ ببريرررررل إلرررررك بيرررررار/ 

، وفرري دمروريررة كوريررا فرري الرتررر  مررا بيررار/ مررايو إلررك تمرروز/ 5102 مررايو
ا وال تودررررد حتررررك اليرررروم بيِّنررررات ترررردل علررررك تواصررررل انتقررررال 5102يوليررررو 

 الريروك بيا البشرا
لوبائيرة نرسررا لريرروك كورونرا، ، مازلنرا نالحرظ ا نمراط ا5102وفي عرام 

بال وهرري: حرراالت االنتقرررال المتعرردد  مرررا الحيوانررات إلرررك البشررر واالنتقرررال 
ال انوع فري بمراكا الرعايرة الصرحيةا ومرع الرح فرنراح اخرتالف يتم رل فري 
با الراشيات التي تشردها المستشريات بصبحت بصغر حدما  ولكا بك رر 

لررك با يررتم وقررف انتقررال الريررروك  تررواترا  فرري المملكررة العربيررة السررعوديةا وا 
الحيواني المصدر ما الحيوانرات إلرك السركاا مرا البشرر، سرتظل مخراطر 

 استمرار الراشيات الناشئة عا المستشريات قائمةا
حدوغيضحزنحدولثرقوحلبط قه ح-2

والقررائميا سررلطات الصررحة العموميررة إلررك تقرردم هررات الو يقررة نردررا  موحرردا  
دررراء عمليرات تحرررع التحرع علرك دميررع بر المسرتويات مررا بدرل تخطريط وا 

الحررراالت المةكرررد  والمحتملرررة للعررردون بريرررروك كورونرررا المسررربر لمتالزمرررة 
إلك دانر سائر اإلرشادات    الو يقةالشر  ا وسط التنرسيةا وينبغي قراء

المرصلة التي ي شار إليرا في الن ، م ل المبادئ التوديرية الحالية بشأا 
ث ا وسرررروف ت حررررد  ةيررررة والبروتوكرررروالت الخاصررررة بالدراسررررالرحررررو  المختبر 

الو يقة حسر االقتضاء كي ت دسد فرمنا المتزايرد لسررياا الريرروك وكيريرة 
 مكافحتسا

ومعظررم النصررائح الررروارد  فرري هرررات الو يقررة تنطبرر  فررري المقررام ا ول علرررك 
البلرررداا حيرررث ي رترررر  با العررردون تعرررود إلرررك مصررردر حيرررواني بو بيئررري، 

التعرر  التري ترةدع إلرك العردون موضرع تسراةالت حاسرمة  ا و ومازالت بن
ا هميةا ومع الح فمازالت التوصيات الخاصة باكتشاف الحاالت ال انوية 
ومراقبة سرياا المرر  الالحر  داخرل المدتمرع المحلري، ت عرد صرالحة فري 
البلررداا الترري شررردت االنتقررال ال ررانوع المرررتبط بحرراالت وافررد  ولكررا علررك 

الم رررل فررر ا دراسرررة الحررراالت اإلفراديرررة المقترنرررة بحررراالت نطرررا  بضررري ا وب
ضرررابطة التررري يوصرررك بررررا كأولويرررة كبيرررر  فررري الدرررزء ال ررراني مرررا الو يقرررة 

تنطبرر  علررك البلررداا الترري تشرررد حرراالت وافررد ، نظرررا   ا الغررر  مررا  ال
التري ترةدع إلرك  إلك غيرر البشررالدراسة هو الكشف عا حاالت التعر  

لدراسرات ا خررن التري تتنراول انتقرال المرر  فري العدونا ومع الرح فر ا ا
 مراف  الرعاية الصحية والتدبير العالدي السريرع مازال يوصك براا

                                                           
 منظمة الصحة العالميةا تسمية فيروك كورونا المستدد متاح علك الرابط التالي:     1

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/NamingCoV_28Ma

y13.pdf 
منظمرررة الصرررحة العالميرررةا الموقرررع اإللكترونررري الخرررا  بريرررروك كورونرررا المسررربر    2

 ورونام متاح علك الرابط التالي: لمتالزمة الشر  ا وسط التنرسية افيروك ك
ttp://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/h  

، 2102بيرررار/ مرررايو  02منظمرررة الصرررحة العالميرررةا السررردل الوبرررائي ا سررربوعيا    3
 ما متاح علك الرابط التالي: 222-202االصرحات  21، 91المدلد 

ho.int/wer/2015/wer9020/en/http://www.w 

http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/NamingCoV_28May13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/NamingCoV_28May13.pdf
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
http://www.who.int/wer/2015/wer9020/en/
http://www.who.int/wer/2015/wer9020/en/
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المسرررتدد ، سررريتم  الحدي رررة وكمرررا هرررو الحرررال بالنسررربة إلرررك معظرررم الممرضرررات
الكشرررررف عرررررا معظرررررم الحررررراالت المبكرررررر  للعررررردون بريرررررروك كورونرررررا بمعرفرررررة 
ا خصررائييا السررريرييا المحنكرريا، ال مررا خررالل المةشرررات المحرردد  بو ن ظررم 

ا ولاا ف ا بدا  الكشف ا شد فعالية سرتتم ل فري وعري مقردمي الخافرالترصد 
ف الرعررال علررك قنررا  الرعايررة الصررحيةا وسرريلزم بيضررا  با يشررتمل نظررام الكشرر

يقرروم ا خصرائيوا السررريريوا مررا خاللررا بررالتبليغ عررا الحرراالت  يسرررمتاحرة ب
المشرررتبس فيررررا، وبا تشرررتمل علرررك الليرررة فعالرررة لالسرررتدابةا وقرررد نشرررر المكترررر 

 4اإلقليمي لغرر المحيط الرادئ التابع للمنظمة دليال  لترصد ا حداثا
شرطة التري يلرزم إدراةهرا مرا بدرل وتتناول هرات الو يقرة فئتريا عرامتيا مرا ا ن

التعامل مع الحاالت الدديد  التي يتم تحديدهاا وت عنك الرئة ا ولرك بمواصرلة 
اكتشررراف الحررراالت، ووصرررف الحررراالت، وتعزيرررز الترصرررد فررري المنررراط  التررري 
ت كتشررررف فيرررررا الحرررراالتا ويتم ررررل الغررررر  الرئيسرررري مررررا هررررات ا نشررررطة فرررري 

الت، وتحديرررد مخرررالطي المرضرررك الوصرررف الكامرررل للخصرررائ  الوبائيرررة للحرررا
 3عا ك رر ورصردهم، وتحديرد مردن انتشرار الريرروك فري المنطقرة االررعراا 

ما بما الرئة ال انية ما ا نشرطة فتتم رل فري عردد مرا الدراسرات المنرصرلة 2و
التررري تسرررتردف اإلدابرررة عرررا التسررراةالت الحاسرررمة ا هميرررة المتعلقرررة بريرررروك 

 ما2كورونا االرر  

حرمروحفيحعزلروحدوتحي دوخطلدلحدويئح-3
حدوتحضريح3-1

ينبغي تشكيل فري  متعدد التخصصاتا وينبغري  عضراء الررير  با يتمتعروا 
بررررالخبر  فرررري مدررررال الوبائيررررات الميدانيررررة، والتقيرررريم السررررريرع، وبخررررا العينررررات 
المختبريررة، ومكافحررة العرردون، والتعبئررة االدتماعيررة، والتبليررغ عررا المخرراطرا 

لررير ا وقرد وي عد المتخصصوا في صحة الحيواا درزءا  حاسرم ا هميرة مرا ا
يتضما بعضاء الرري  امخروا بخصائيي اللوديستيات، وخبراء المختبرات، 
ومديرع البيانات، وبخصائيي الصحة البيئيةا وقد يختلف حدم فرير  التحررع 
المبردئي وتشركيلس، ويتوقرف الرح فري دررزء منرس علرك حدرم التحريرات المتوقعررة 

دوار والمسررةوليات بمرررا  ومرردن تعقيرردهاا وي عررد تعيرريا رئرريك للرريرر  وتحديررد ا 
 حاسم ا همية ما بدل نداح التحرياتا

وقبل االنتشار، ينبغي للرري  با يدمرع المعلومرات ا ساسرية ا وليرة، والمرواد 
واإلمدادات الضرورية ام ل معدات الحماية الشخصية، والمواد الالزمة  خرا 

خطررررار السررررلطات المحليررررة المعنيررررة بالصررررحة  العموميررررة العينررررات ونقلرررررام، وا 
 وبصحة الحيوااا

حدألهادفح3-2
عنررد اإلعررداد لعمليررة التحررررع، مررا ا هميررة بمكررراا تحديررد ا هررداف بوضررروح 
 واستخدام نروج موحد  لمعالدة كل هدفا وقد تتم ل هات ا هداف فيما يلي:

 بهداف الصحة العمومية 
تحديرررد الحررراالت ا خررررن والكشرررف السرررريع عرررا بع حررراالت انتقرررال  -

 لبشراالريروك بيا ا
عرررا المراضرررة والوفيرررات مرررا الحرررد مرررا اسرررتمرار انتقرررال الريرررروك و  -

تحديرد الحرراالت علرك ودرس السرررعة وعزلررا وعالدررا وترروفير  طرير 
 التدبير العالدي السريرع لرا ومتابعة مخالطيراا

الوقاية ما الحاالت المستقبلية عا طرير  تحديرد مصرادر التعرر   -
البيئيررررة المحتملررررة، وعوامررررل خطررررر البشرررررية و/ بو الحيوانيررررة و/ بو 

 العدون، واتخاا التدابير المالئمة للوقاية ما الريروك ومكافحتسا

 ةا هداف الخاصة بالمعرف 
 تحديد حدم المنطقة الدغرافية التي يسرع فيرا الريروكا -
للحاالت،  الرئيسية تحديد الخصائ  الوبائية والسريرية والريروسية -

والتاريخ الطبيعري، وطريقرة اطرر م  بما في الح المظاهر السريرية
انتقرررال المرررر  وتشخيصرررس، وفترررر  الحضرررانة، وفترررر  القررردر  علرررك 

 االنتقال، وبفضل الممارسات في مدال العالجا
تحديد إاا ما كانت فعالية انتقال الريروك بيا البشر قرد تغيررت بو  -

 زادتا
جيدءحدوزق ة لح3-3 حتحاراحدوح الحلد 

دقيقرررة فرررور التأكرررد مختبريرررا  مرررا حالرررة العررردون ينبغررري بررردء عمليرررة تحررررع 
بريروك كورونا المسبر لمتالزمة الشر  ا وسط التنرسيةا ولكا نظرا   ا 
بخا العينات وشحنرا واختبارها عاد  ما يتطلر عد  بيام بو بك رر، قرد يلرزم 
بررردء التحريرررات قبرررل الحصرررول علرررك نترررائ  الرحرررو  المختبريرررة الخاصرررة 

اا وحتررك إاا اسررتحال التأكررد المختبرررع، ينبغرري برردء بالحرراالت المشررتبس فيررر
فرري إصررابتس بعرردون فيررروك   عمليررة التحرررع إاا كرراا المررري  يشررتبس بشررد

كورونا ام رل المرري  المصرار برأمرا  الدرراز التنرسري الحراد  الوخيمرة 
الرراع سررب  با سررافر إلررك الشررر  ا وسررط بو خررالط إحرردن الحرراالت الترري 

 توفيتما
ة مررررع المررررري  و/ بو بحررررد بفررررراد بسرررررتس اإاا كرررراا وينبغرررري إدررررراء مقابلرررر

المري  غير قادر علك حضور المقابلة نظرا  لشد  اعتاللس بو إاا كاا قد 
توفكم في غضوا الساعات ا ربع والعشريا بو ال ماني وا ربعريا ا ولرك 
مررررا عمليررررة التحرررررع، مررررا بدررررل دمررررع المعلومررررات الديم غرافيررررة والسررررريرية 

ويمكررررا االطررررال  علررررك اسررررتبياا نمرررروادي للمقابلررررة  والوبائيررررة ا ساسرررريةا
ولكرا  5المبدئية علك الموقع اإللكتروني للمنظمة الخا  بريروك كورونا،

وتكميلس با سئلة عا الممارسرات وبنمراط التعرر   االستبياا ينبغي تكييف
 السائد  في المدتمع المحليا

حدوزىللز لحدألم مروحدوضيليروح3-3-1
 ا ساسية الضرورية التالية:ينبغي دمع المعلومات 

 ماإاا بمكارقم الروية/ رقم المدموعة الخا  بالمري  ا 
   العالقرررة بررريا الشرررخ  المديرررر علرررك ا سرررئلة نيابرررة عرررا المرررري

المعنري بالحالررة اإاا كراا المررري  غيرر قررادر علرك حضررور المقابلررة 
 مايلشد  اعتاللس بو إاا كاا قد توف نظرا  

   بمكاما إااتاريخ ظرور ا عرا  احسر العر 
 تاريخ الدخول المبدئي/ الزيار  المبدئية إلك مرف  الرعاية الصحيةا 
 تاريخ اإلخطار المبدئي لمنظمة الصحة العالميةا 
  بيانات االتصال الخاصة بالمري  ام ل االسم وعنواا المنزل ورقرم

 الراتف المنزلي/ المحمولما
 ية ام ل تاريخ الميالد/ السا ونو  الدنكماالمعلومات الديم غراف 
  فري مدرال الرعايرة المرنة ابما في الح التصنيف المحدد م ل عامل

 بو عامل مختبرات، بو عامل زراعي، وما إلك الحما الصحية
 دراء الرح  المختبرع ونو  العينة ا مسرحة م رل تاريخ بخا العينة وا 

 الحماإلك ما مأخوا  ما البلعوم وا نف بو بلغم، و 

                                                           
 المكتر اإلقليمي لغرر المحيط الرادئ التابع لمنظمة الصحة العالميةا   4
 A Guide to Establishing Event-based Surveillanceا متاح 2112مانيال،  ا 

علك الرابط التالي: 
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/eventbasedsurv/en/ 

http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/eventbasedsurv/en/
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/eventbasedsurv/en/
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حدوزىللز لحعنحدوتىيضحلملدة حدومكيح3-3-2
السرابقة  5ينبغي فح  حاالت التعر  المحتملة خالل ا يرام ا ربعرة عشرر

لظرررور ا عررررا  فحصرررا  دقيقرررا  ووصرررررا، مررع التركيرررز بصررررة خاصرررة علرررك 
 يلي: ما
 التعر  للحيوانات 

ودررود الحيوانررات والسرريما اإلبررل فرري المنطقررة الترري يقررع فيرررا منررزل  -
ا ام رررل الحيوانرررات المنزليرررة، محيطرمرررالمرررري  بو مكررراا عملرررس بو 

الرئررراا بو القرروار  ا خرررن بو الخرررافيل بو اإلبررل بو الطيررور،  بو
 إلك الحما وما

ا نشطة التي تةدع إلك التعر  للحيوانات وبنوا  الحيوانرات التري  -
التعررر  لرررا ام ررل تربيررة المواشرري بو زيررار  المررزار  بو زيررار  يدرررع 

بسررروا  الحيوانرررات الحيرررة بو مضرررامير السررربا  بو ممارسرررة الصررريد 
بالصررقور بو المشرراركة فرري ابررح الحيوانررات بو ا ضرراحي، ومررا إلررك 

 الحما
التعر  للحيوانات، والسيما اإلبرل بو منتداتررا، بو المنتدرات التري  -

 الحيوانات بو سوائل بدسامراا يحتمل تلو را بمخلرات
 :التعر  للبشر 

مخالطررة بفررراد مصررابيا برراعتالل الدررراز التنرسرري و/ بو بررأعرا   -
ديررة معويررة فرري امونررة ا خيررر ، بمررا فرري الررح ا شررخا  الررايا ع  م  

 مبصرررريبوا برررراعتالالت شررررديد  بو توفرررروا ااإلشررررار  إلررررك نررررو  ابنرررروا 
 المخالطة، ومدن تواترها، ومد  التعر  ومكانسما

 الدخول مةخرا  إلك المستشركا -
 مةخرا ا مراف  عالج المرضك الخاردييازيار   -
 زيار  بحد المعالديا الشعبييا مةخرا ا -

 التعر  لألغاية 
 استرالح ا غاية بو المشروبات غير المعالدة بو النيئة مةخرا ا -
المطرية ديدا  بو منتدات الردم غيرر  استرالح اللحوم النيئة بو غير -

 المطرية مةخرا ا
 تحضير اللحوم الطازدة ما بدل االسترالح مةخرا ا -
 استخدام معدات التدخيا م ل الحقة بو الشيشةا -

 السرر سدل 
وسرررائل النقرررل الخاصرررة بتراصررريل الترررواريخ السررررر وودررررات السررررر و  -

 مامحليا  ودوليا  المستخدمة في السرر في امونة ا خير  ا
ا نشطة خرالل فترر  السررر ابمرا فري الرح المعلومرات عرا التعرر   -

 للحيوانات والبشر وا غاية علك النحو الماكور بعالتما
حدوزىللز لحدوميريروح3-3-3

ت عرررد البيانررررات عرررا مظرررراهر االعرررتالل، والحرررراالت الطبيرررة المودررررود  مسرررربقا ، 
حاسررمة مررا والمسررار السررريرع لالعررتالل، وحرردوث المضرراعرات، اات بهميررة 

رشرررراد التوصرررريات بشررررأا الترررردبير العالدرررري  بدررررل تنقرررريح تعرررراريف الحرررراالت وا 
السررريرعا ولرراا فينبغرري دمررع البيانررات السررريرية المرصررلة الخاصررة بكررل حالررة 
مررا الحرراالت المةكررد  وتلخيصررررا علررك نحررو منردررريا وقررد وضررعت منظمرررة 

الحرراد   الصررحة العالميررة/ االتحرراد العررالمي المعنرري بررأمرا  الدررراز التنرسرري
 6-2انظرر الررر  انموادرا  لدمرع المعلومرات السرريرية   6 المسرتددالوخيمة و 

 للحصول علك المزيد ما المعلوماتما

 :البيانات السريرية 
 تاريخ بدء االعتاللا -
 العالمات وا عرا  في المظاهر ا ولية للمر ا -
المسرار الزمنري لالعرتالل بمرا فري الررح الرترر  مرا بريا بردء االعررتالل  -

والتمرراك الرعايررة والرردخول المبرردئي إلررك المستشرررك، والترردهور الرراع 
 تطلر التدبير العالدي السريرع المتقدم، والحصيلة النرائيةا

ودررررود االلترررررار الرئرررروع وتقدمررررس إلررررك الرشررررل التنرسرررري، واإلصررررابة  -
 بمتالزمة الضائقة التنرسية الحاد ا

حرررردوث مضررررراعرات بخرررررن م رررررل الرشرررررل الكلرررروع بو قصرررررور بحرررررد  -
ا عضررراء بو ا دررررز  ا خررررن بو االعرررتالالت الخ ريرررة بو العررردون 

 ال انوية بو اإلنتاا، وما إلك الحا
الحررررراالت المرضرررررية المزمنرررررة المودرررررود  مسررررربقا  االكبرررررت المنررررراعي  -

السررررررطاا بو القصرررررور الكلررررروع بو االعرررررتالالت الريموغلوبينيرررررة  بو
  الكبرد بو ا مررا  العصربية بو اضرطرار الغردد الصرماء مر  بو

 بو االضطرابات االستقالبية، وما إلك الحما
تواريخ ونتائ  بع اختبارات ملحقة ب دريت ام رل ا شرعة السرينية بو  -

 التصوير المقطعي المحوسر، وما إلك الحما
اسررتخدام الرردعم التنرسرري االتكميررل با كسررديا وتركيررز ا وكسررديا  -

نش   والتروية الميكانيكيرة الباضرعة وغيرر الباضرعة، والوضرع الم ست
فررري وضرررعية االنكبرررار، واسرررتخدام بكسررريد النيترررروديا المستنشرررر ، 

 اموالتروية التابابية، وا كسدة الغشائية خارج الدسم
اسررتخدام بسررالير بخرررن لرردعم ا عضرراء االعررالج التعويضرري للك لررك  -

 بو رافع التوتر الوعائي، وما إلك الحما
اسرررررتخدام المضرررررادات الحيويرررررة والكورتيكوسرررررتيرويدات والمعالدرررررات  -

 الطبية ا خرنا
تو يررر  حررراالت العررردون المصررراحبة االعررردون الريروسرررية والدر وميرررة  -

 والرطريةما
الحصررررائل السررررريرية االتعررررافي، االعررررتالل، االعررررتالل الحرررررج، مررررد   -

المكررروث فررري وحرررد  الرعايرررة المركرررز ، مرررد  اإلقامرررة فررري المستشررررك، 
 فا ماالو 

الحصررائل الريروسررية اإا ودرردتم، بمررا فرري الررح مررد  طرررح فيررروك  -
كورونررررا فرررري العينررررات المررررأخوا  مررررا المسررررالح التنرسررررية، والعينررررات 

 السريرية المأخوا  ما خارج الرئةا
 البيانات المتعلقة بمكافحة العدون 

ا مررراكا ا خررررن و  ،موقرررع المرررري  داخرررل مرفررر  الرعايرررة الصرررحية -
 تي قد يكوا زارهااام ل قسم ا شعةم ال

االحتياطررات الخاصرررة بمكافحرررة العررردون الترري ات خرررات بالنسررربة إلرررك  -
 المري  بما في الح نو  ا قنعة المستخدمة، وما إلك الحا

  البيانرررررررات المختبريررررررررة االمتعلقرررررررة بالريماتولوديررررررررا والكيميررررررراء الحيويررررررررة
 والريروساتم

 تاريخ بخا العينةا -
 نو  االختبار ونو  العينةا -
 االختبار وتاريخ ظرورهاانتائ   -
 اسم المختبر الاع بدرن االختبارا -
 م المختبر الوطنياسا -
 ماإاا بمكااسم المختبر المردعي ا -

                                                           
يومرررا ،  02تتررراوح فترررر  الحضرررانة لمتالزمررة الشرررر  ا وسرررط التنرسررية بررريا يررروميا و   5

   بياما 2ا6 - 2ا2 هي والرتر  الوسيطة
 متاح علك الرابط التالي:    6

http://prognosis.org/isaric/documents/WHO_SARI_NewOutbreak_case_re

cord_form_v2.pdf   

http://prognosis.org/isaric/documents/WHO_SARI_NewOutbreak_case_record_form_v2.pdf
http://prognosis.org/isaric/documents/WHO_SARI_NewOutbreak_case_record_form_v2.pdf
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حدات  فحدوح الح3-4
حلضعحتىيرفحدوح ووح3-4-1

فرري تحديررد الحرراالت ا خرررن  عمليررة التحرررعتتم ررل خطررو  بولررك بخرررن فرري 
للقيرام برالح، و ضما مخالطي الحالة المعروفة وبعضاء المدتمرع المحلريا 

ينبغرري لرريرر  التحرررع با يحرردد بوال  بنرروا  المظرراهر السررريرية والمتالزمررات 
التي سيدرع البحرث عنررا كدرزء مرا النشراط الخرا  باكتشراف الحراالتا 

 حاالت الخاصة بالترصدوضعت منظمة الصحة العالمية تعاريف الوقد 
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_(

) definition/en/  
، الحرراالت البشرررية والتبليررغ عنرررا علررك الصررعيد العررالمي مررا بدررل تصررنيف

ولكررررا هررررات التعرررراريف لررررم توضررررع  غرررررا  اكتشرررراف الحرررراالت المحيطررررة 
بالحاالت المكتشرة حدي ا ا وينبغي با توضرع التعراريف الخاصرة باكتشراف 
المزيررد مررا الحرراالت محليررا ، ويمكررا تشرركيل هررات التعرراريف باالسررتناد إلررك 

 ما المقابلة مع الحالة ا ولكا المستمد المعلومات 
فرري تحديررد المرضررك فرري المدتمررع المحلرري الررايا  وت سررتخدم هررات التعرراريف

إخضاعرم الختبار الكشف عا العردون بريرروك كورونرا وينبغري با  يتعيا
تتضررررما الرترررررات الزمنيررررة، والمواقررررع، وخصررررائ  االعررررتالل، والتعررررر ، 
وسررائر المعلومرراتا وينبغرري با تكرروا المعررايير المسررتخدمة بسرريطة وسرررلة 

ينبغرري با يكرروا كمررا ائييا السررريريياا الررررم والترراكر بالنسرربة إلررك ا خصرر
تعريررف الحالررة دقيقررا  بالقرردر الكررافي فرري مراحررل التحرررع ا وليررة مررا بدررل 
اكتشاف معظم الحاالتا ويمكا با يتضما تعريف الحالة المسرتخدم لرراا 

 علك سبيل الم ال: العناصر التاليةالغر ، 
  الرح وفقرا  المكاا: المدتمع المحلي الاع حد ت فيس الحالةا وسريتحدد

لألوضا  المحلية، ولكا ينبغي با يشمل منطقة تتضما بفراد الخريا 
قرررد يتعرضررروا لمصررردر الريرررروك نرسرررس الررراع تعرررر  لرررس المرررري ا 

التعررر  اات الصررلة غيررر معروفررة حاليررا ، فينبغرري  وا ونظرررا   ا بنرر
ا سرروا  المحليرررة،  فرري عمومررراإدراج المنطقررة السرركانية الترري تشرررمل 

مراف  الصحة العمومية التي قرد يكروا المرري  زارهرا ودور العباد ، و 
 مةخرا ا

  ،اإلطار الزمني: ينبغي محاولة اكتشراف بعر  الحراالت برأ ر ردعري
وبالترررالي ينبغررري للرترررر  الزمنيرررة با تغطررري بسررربوعيا علرررك ا قرررل قبرررل 

 تاريخ بدء ا عرا  لدن الحالةا
   ولكررررا ينبغرررري الخصررررائ  التاليررررةوقررررد تشررررمل خصررررائ  المررررري ،

 وفقا   حدث البيانات السريرية الخاصة بالحاالت: راتعديل
ويعرراني  7مررري  مصررار بمررر  الدررراز التنرسرري الحرراد الرروخيم -

مرررا الحمرررك والسرررعال، ويلرررزم دخولرررس إلرررك المستشررررك، وال يمكرررا 
 مرضات ا خرناترسير مرضس ترسيرا  تاما  بعزوت إلك بحد الم  

يم، ومسررارت مررري  مصررار بمررر  الدررراز التنرسرري الحرراد الرروخ -
ا ترررم التعررررف  السرررريرع وخررريم علرررك نحرررو غيرررر متوقرررع، حترررك وا 

مرضررررات ا خرررررن ولررررم يسررررتدر المررررري  مبرررردئيا  علررررك بحررررد الم  
 للعالج المالئما

مررري  مصررار بمررر  الدررراز التنرسرري الحرراد الرروخيم تعررر   -
 مةخرا  للحيواناتا

مري  منقو  المناعة تبدو عليس مظاهر االعتالل الحاد الاع  -
 مرضات ا خرناترسيرت ترسيرا  تاما  بعزوت إلك بحد الم  ال يمكا 

 

حيصاحزخ وطيحدوزيضىح3-4-2
ينبغي تحديرد مخرالطي الحراالت المةكرد  بو المحتملرة ا خررن ورصردهم لمرد  

عنردما كانرت  فيرا يوما  ما تاريخ الخر تعر  للحالة المةكد  بو المشتبس 02
بع مخرررالط و مصرررابة برررا عرا ، لتحررررع ظررررور ا عررررا  التنرسرررية علررريرما 

للمري  يصار باالعتالل خالل هات الرتر  الزمنية ينبغي إخضراعس الختبرار 
ا بمكررا، ينبغرري لدميررع المخررالطيا، والسرريما  الكشررف عررا فيررروك كورونرراا وا 

يمررررريا فررررري والمرضرررررك امخرررررريا المق فررررري مدرررررال الرعايرررررة الصرررررحيةالعرررررامليا 
المستشرك، با يخضرعوا الختبرار الكشرف عرا فيرروك كورونرا، بغر  النظرر 

 عا إصابترم با عرا ا
وينبغي االحتراظ بقائمة خطية بدميع ا شخا  الايا خالطوا الحالرة والرايا 
شرراركوا فرري التعررر ، ت سرردل فيرررا المعلومررات الديم غرافيررة، وترراريخ التعررر  

التعررررر  للحالررررة المةكررررد  بو المحتملررررة،  المشررررترح ا ول وا خيررررر بو ترررراريخ
وترراريخ برردء الحمررك بو ا عرررا  التنرسررية فرري حررال حرردو راا وينبغرري تو يرر  
التعرر  المشرترح ونرو  المخالطرة مرع الحالرة المةكرد  بو المشرتبس فيررا تو يقرا  

 دقيقا  بالنسبة إلك بع مخالط للمري  يصار بالعدون بريروك كوروناا
الزيرررررررارات بو المكالمرررررررات الراتريرررررررة اليوميرررررررةم  م رررررررلبررررررردء الرصرررررررد النشررررررريط ا

ظرور الحمك بو االعرتالل التنرسري الحراد بو ا عررا  ا خررن علرك  تحرعل
يومررا  مررا ترراريخ الخررر تعررر  للحالررة  02مخررالطي المررري  عررا ك ررر لمررد  

فررري مدرررال الرعايرررة ا وليرررةا وينبغررري نصرررح المخرررالطيا باالتصرررال بالعرررامليا 
ا  المرراكور  بعررالتا وفرري حررال التأكررد مررا با فررور إصررابترم بررا عر  الصررحية

بالعرردون بررالريروك، ينبغرري رصررد ا شررخا   ربع مررا المخررالطيا قررد ب صرري
 الايا يخالطونس عا ك ر بيضا ا

خالط شخ  يم ما بع 0-2-2بخا العينات السريرية المالئمة اانظر الرر  
لمرررري  عرررا ك رررر يصرررار بررراعتالل تنرسررري حررراد بغررر  النظرررر عرررا دردرررة ا

، واختبارهرررا للكشرررف عرررا فيرررروك كورونررراا وب نررراء خضرررو  مخرررالطي وخامترررس
عررا  با يحردوا مرا مخرالطترم اوع ا المري  للتحرع، ينبغري للمخرالطيا 

المتعلقرة برالتنرك للوقايرة مرا الصرحية لألفراد ا صحاء، وبا يلتزموا بالنظافة 
استمرار انتقال العدونا ويمكا االطرال  علرك النصرائح الحاليرة بشرأا الوقايرة 
مرررا انتقرررال العررردون فررري المنرررزل وفررري مرافررر  الرعايرررة الصرررحية علرررك الموقرررع 
اإللكترونرري للمنظمررة الخررا  بريررروك كورونرراا وينبغرري للقرررار بشررأا إدخررال 

  إلررك المستشرررك، با يسررتند إلررك الحكررم عرررااوع ا الحرراالت بو مخالطيرررا 
لرررك القلررر  بشرررأا اسرررتمرار انتقرررال العررردونا وفررري حرررال تقرررديم  مررردن السررريرع وا 

فري المنرزل، ينبغري رصردهم عرا  اوع ا عررا التدبير العالدي إلرك ا فرراد 
ك رررر لمتابعرررة تقررردم اعرررتاللرما وال يمكرررا حاليرررا  التنبرررة بمسرررار االعرررتالل لررردن 

 فرادن المرضكا
فضال  عا رصد مخالطي المري  عا  دوزصليحوزخ وطيحدوزيرض:دوتحي ح

درررررراء اختبرررررار تراعرررررل البررررروليميراز  ك رررررر لتحررررررع ظررررررور االعرررررتالل الحررررراد وا 
ا شررخا  نصررح بيضررا  بشررد  بأخررا عينررات المصررل مررا دميررع المتسلسررل، ي  

فري مدرال الرعايرة المري  عا ك ر، بما فري الرح العراملوا  واخالطالايا ي
والعردون العديمرة الرح علرك إ برات ودرود العردون الخريررة ا وسيسراعد الصحية

التعرر   وا التعرر  المشرترح فري البيئرة بو بنر وا عرا  وعلك تحديد بنرا 
العدونا وينبغري للقرائميا علرك التحررع بخرا عينرات  ت سرر عاللحالة التي قد 

مصل المرحلة الحاد  ما دميع مخرالطي المرري  فرور التعررف علرك الحالرة 
بو المشررتبس فيررراا وينبغرري تكرررار بخررا عينررات المصررل مررا مخررالطي المةكررد  

بسرابيع، سررواء بصريبوا برأعرا  بم الا وينبغرري  2-3المرري  عرا ك ررر بعرد 
عرا  إلدراء اوع ا بخا العينات المالئمة ما المسالح التنرسية للمخالطيا 

اا اسررتمر مررر  2-3اختبررار تراعررل البرروليميراز المتسلسررل اانظررر الرررر   ما وا 
بسررابيع قبررل إدررراء التحرررع، ينبغرري بخررا  2-3 علرركلمررد  تزيررد  الدالليررةالحالررة 
 عينة 

                                                           
تعريرررف مرررر  الدرررراز التنرسررري الحررراد الررروخيم: مرررر  حررراد فررري الدرررراز    7

 سلسرريوكدردررة  33التنرسرري مصررحور بررالحمك بو بارترررا  دردررة الحرررار  إلررك 
تطلرررر بو بك رررر، وبالسرررعال، بررردبت بعراضرررس خرررالل ا يرررام السررربعة ا خيرررر ، وي

 دخول المري  إلك المستشركا

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/
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وفضررال  عررا العينررة المصررلية ال انيررة، ينبغرري مصررلية وحيررد  مررا مخالطيررراا 
 دمع المعلومات الخاصة بكل مخالط للمري ، فيما يتعل  بما يلي:

  دميررع بع اعررتالل حرردث خررالل الرتررر  الزمنيررة الراصررلة، بمررا فرري الررح
 العالمات وا عرا  ومدن وخامتراا

  حاالت التعر  المحدد  للحالة المةكرد  بو المشرتبس فيررا بمرا فري الرح
تقررررديم الرعايررررة، والتعررررر  لسرررروائل الدسررررم وبنرررروا  المالمسررررة البدنيررررة 
ا خرن، ومد  التعر  ومدن القرر عند التعر ، وتناول الطعام مع 

 الحالة والنوم معرا في الغرفة نرسراا
  ،حررراالت التعرررر  للحيوانرررات، وا غايرررة والمشرررروبات غيرررر المعالدرررة

 وحاالت التعر  االدتماعي والبيئي ا خرنا
وضعت منظمة الصحة العالمية واالتحاد المعنري بوضرع المعرايير الخاصرة 

لألنرلرررونزا، البروتوكرررول الخرررا  بتحررررع مخرررالطي  بالوبائيرررات السررريرولودية
  المرضك، وهو متاح علك الرابط التالي:

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/ 
حعنحدوح الحدألخيبحدوب طدوةحثحح3-4-3

ت عررد الدرررود المباولررة مررا بدررل الكشررف عررا الحرراالت ا خرررن بمررا يتدرراوز 
لمري  عا ك ر، حاسمة ا همية ما بدل الوقايرة ا لمخالطيا شخا  ال

مرا العردون ومكافحتررا، ومرا بدرل تحديرد المردن اإلدمرالي لسررياا العرردون 
لسررررعي الح يررررث الكتشرررراف الحرررراالت فرررري ا فرررري المدتمررررع المحلرررريا وينبغرررري

 ز علك ما يلي:مع التركيلخاضعة للتحرع المنطقة ا
  مراف  الرعاية الصحية في المدتمرع المحلري حاليا  في  النزالءالمرضك

بع مرري  و الاع اكت شرت فيس حالة العردون المةكرد  بريرروك كورونراا 
مقرريم حاليررا  فرري المستشرررك ومصررار بمررر  غيررر مبرررر مررا بمرررا  

النظرر فرري إخضراعس الختبررار الدرراز التنرسري الحرراد  الوخيمرة، ينبغرري 
 الكشف عا فيروك كوروناا

 الرعاية الصحية في المدتمعات المحلية  ينبغي إدراء مقابالت  ومقدم
بالترررار رئرروع  حرردي ا   مررع العررامليا الصررحييا بشررأا الحرراالت المصررابة

خطارهم بضرور  التبليغ فورا  عرا بع مرري  تبردو عليرس  غير مبرر، وا 
ريررررف الحالررررة الرررراع و ضررررع  غرررررا  عالمررررات بو بعرررررا  تطرررراب  تع

المرضرررك و ا 0-2-3التحررررع علرررك النحرررو الموضرررح بعرررالت فررري الررررر  
الايا ينطب  عليرم تعريف الحالة ينبغي با يخضعوا الختبرار الكشرف 

 عا فيروك كوروناا
  المرضررك الررايا توفرروا مررةخرا  نتيدررة العررتالل غيررر مبرررر يتماشررك مررع

ينبغرررري با يخضررررعوا  تعريررررف الحالررررة الرررراع و ضررررع  غرررررا  التحرررررع،
الختبرررار الكشرررف عرررا فيرررروك كورونرررا إاا تررروافرت العينرررات السرررريرية 

 المالئمةا
حةاءحدوتيصاحدوزى  ح3-4-4

فضال  عا ا نشطة الخاصة باكتشاف الحراالت، ينبغري تعزيرز الترصرد فري 
المنطقة الخاضعة للتحرع ما بدل الكشف عا الحاالت التي قرد تنشرأ بعرد 

الدالرررةا وسررريلزم تقيررريم المنطقرررة الدغرافيرررة المسرررتردفة علرررك اكتشررراف الحالرررة 
بسرراك كررل حالررة علررك حررد  وتحديرردها باالسررتناد إلررك التعررر  المشررتبس فيررس 
بالنسررربة إلرررك الحالرررة موضرررع التحررررعا وتتوقرررف مرررد  الترصرررد المعرررزز علرررك 
نتائ  التحريات وما إاا كانت هناح بيِّنات تشير إلك احتمال تواصرل انتقرال 

المنطقرررةا وي عررد تعزيررز الترصرررد لمررد  شرررر واحرررد علررك ا قرررل،  العرردون فرري
 نقطة بداية معقولةا

 وتشمل دوانر التعزيز ما يلي:
  توفير القدرات المختبرية الخاصة باختبار الكشرف عرا فيرروك كورونرا

فررري مرفررر  الرعايرررة الصرررحية المحلررري، إا بمكرررا، بو إنشررراء الليرررة لنقرررل 
 ادر  علك الحاالعينات بسرعة إلك بحد المختبرات الق

 

  إخطرررار ا خصرررائييا السرررريرييا فررري المدتمرررع المحلررري بضررررور  التررريقظ
 ما0-4-5وبتعريف الحالة الخا  باكتشاف الحاالت االرر  

  ،إاا كرراا ترصررد بمرررا  الدررراز التنرسرري الحرراد  الوخيمررة قائمررا  بالرعررل
اا لررم يكررا  ينبغرري توسرريع نطاقررس ليشررمل المرافرر  ا خرررن فرري المنطقررةا وا 
قائمررا ، ينبغرري برردء ترصررد بمرررا  الدررراز التنرسرري الحرراد  الوخيمررة فرري 
مرافرر  الرعايررة الصررحية فرري المدتمررع المحلرري الرراع تنتمرري الحالررة إليررسا 

ا االطرررال  علرررك المعرررايير واإلرشرررادات الخاصرررة بترصرررد بمررررا  يمكرررو 
 الدراز التنرسي الحاد  الوخيمة تحت عنواا 

“WHO Global Epidemiological Surveillance Standards for Influenza”  

 علك الرابط التالي: 
http://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_

surveillance_manual/en/ 

  زياد  اختبار الحاالت المصابة بأمرا  الدراز التنرسي الحاد  الوخيمرة
يرررروك كورونرررا فررري مرافررر  الرعايرررة الصرررحية المحليرررة فررري للكشرررف عرررا ف

 المنطقة الخاضعة للتحرعا
  حرراالت اإلصررابة ا خررف  اختبررارإاا سررمحت المرروارد، ينبغرري النظررر فرري

 وطأ  باالعتالالت الشبيرة با نرلونزا التي تزور مواقع الترصدا
جيدءحدوكحلصحدوزختةيروح3-5 حأخذحدوىرب لحدوةرلولجروحلد 
حدوىرب لأخذحح3-5-1

للتأكررررد مررررا إصررررابة الحرررراالت المشررررتبس فيرررررا بريررررروك كورونررررا، ينبغرررري دمررررع 
 العينات السريرية المالئمة إلدراء االختبار، علك النحو التالي:

  تشررير البيِّنررات المتاحررة إلررك با العينررات المررأخوا  مررا المسررالح التنرسررية
ا  مرا الس رلك تحتوع علك عيارات فيروك بعلك مقارنة بالعينات المأخو 

ليرررا وهررري بك رررر حساسرررية فررري الكشرررف عرررا ودرررود المسرررالح التنرسرررية الع  
رررررلك  الريررررروكا وتشررررمل العينررررات المررررأخوا  مررررا المسررررالح التنرسررررية الس 

 يلي: ما
 البلغم الم حر  بو غير الم حر ا -
 الشرطة ما داخل الرغام للمرضك الخاضعيا للتروية الميكانيكيةا -
يوصرك ب خضراعرم لرراا غسل القصربات وا سرنال للمرضرك الرايا  -

 اإلدراء ضما تدبيرهم العالديا
   ليرررا م رررل المسرررحات مرررا البلعررروم بخرررا العينرررات مرررا المسرررالح التنرسرررية الع

وا نف وما البلعوم والررم، إاا تعرار بخرا العينرات مرا المسرالح التنرسرية 
اا بسرر االختبار المبدئي الاع ي درن علك عينرة مرأخوا  مرا و الس رلكا  ا 

ليررا عرررا نتيدرررة سررلبية لمرررري  يشررتبس فررري إصرررابتس رسرررية الع  المسررالح التن
 بالعدون بريروك كورونا، ينبغي تكرار االختبارا

  ،سررحر الرردم الررالزم لالختبررار المصررليا وفيمررا يتعلرر  بالحرراالت الحدي ررة
بسررابيع علررك  3ينبغرري سررحر عينررة دم مبدئيررة  ررم تكرررار بخررا العينررة بعررد 

ت عليرررا ا عرررا  قبررل بك ررر ا قررلا وفيمررا يتعلرر  بالحرراالت الترري ظرررر 
 بسابيع ما بدء التحرع، يكري سحر عينة دم واحد ا 3ما 

  في سوائل الدسم ا خرن بما في الح دم  كوروناتم الكشف عا فيروك
ا ومررع الررح، فرر ا عيررارات الريررروك هموبررراز  رمالمرضررك المصررابيا وبررول

فرررري سرررروائل الدسررررم هررررات متدنيررررة بشررررد  وقررررد ال تكرررروا مريررررد   غرررررا  
ختبار التشخيصيا وقد يترتر علك ودود الريروك في سروائل الدسرم اال

ال ار علك الصحة العموميرة ويمكرا با يكروا درزءا  مرا الدراسرة الالحقرة 
 إلحدن الحاالتا

الرررايا يتولررروا بخرررا العينرررات  فررري مدرررال الرعايرررة الصرررحيةوينبغررري للعرررامليا 
الررح اسررتخدام السررريرية با يتخرراوا ترردابير مكافحررة العرردون المالئمررة بمررا فرري 

يمكرا االطرال  علرك المبرادئ التوديريرة الحاليرة و معدات الحماية الشخصيةا 
بشأا مكافحة العدون والوقاية منرا علك الموقع اإللكتروني للمنظمة الخرا  

 بريروك كورونا علك الرابط التالي: 
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-

guidance-infection/en/ 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
http://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/
http://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-infection/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-infection/en/
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حدوت خرصحدوج رئيح3-5-2
ع انتشرررارا  للكشرررف عرررا ي عرررد تراعرررل البررروليميراز المتسلسرررل ا سرررلور ا وسررر

ودود الريروكا وقد تم تحديد  ال ة مواقع علرك ا قرل فري مدريا الريرروك 
 Eالبرروتيا  ات، بمرا فري الرح دريالمقايسرا ا النرو  مراكأهداف مالئمة لررا

طارو  طارب و 1 المرتوح القراء  ا  ن شرت متواليات قد ، و ر1 المرتوح القراء  ا 
ات، ينبغررري للمختبررررات با المقايسررربادئرررات التنسرررخ الالزمرررةا وإلدرررراء هرررات 

تطلررررر بادئررررات التنسررررخ مررررا مورديرررررا المعتررررادياا كمررررا تترررروافر الضرررروابط 
 إطرارالتأكيرد بواسرطة  مقايسرةول Eالبرروتيا  ديا رحو  تحرعاإليدابية ل

رشرررادات منظمرررة الصرررحة العالميرررة بشرررأا الرحرررو  و ا ب1 المرتررروح القرررراء  ا 
 المختبرية متاحة علك الرابط التالي: 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technic

al-guidance-laboratory/en/ 
وينبغرررري للحالررررة المةكررررد  با تررررأتي بنتيدررررة إيدابيررررة عنررررد اختبررررار مرررروقعيا 
مختلررريا فرري مدرريا الريررروك، بو بنتيدررة إيدابيررة عنررد اختبررار موقررع وحيررد 
فضال  عا تحديد المتوالية الدينية لموقع مختلف مالئم يظرر تشابرا  و يقرا  

  فررري مرررع المتواليرررات الدينيرررة المعروفرررة للريرررروكا وينبغررري إدرررراء الرحرررو 
مختبرررات تتمتررع بررالخبر  فرري إدررراء هررات العمليرراتا وينبغرري إرسررال العينررات 

 إلك مختبر مردعي لتأكيد النتائ ا
ة البيولوديرة بمرا ويلرزم با يترولك مختبرر يحقر  المسرتون ال راني مرا السرالم

 2بو  1خزانرررة السرررالمة الميكروبيولوديرررة امرررا الرئرررة  فررري الرررح اسرررتخدام
م مناولررة العينررات الترري ي عتقررد فرري احتوائرررا علررك فيررروك كورونررا عنررد 3 بو

إدراء استخال  الحم  النووع الريبي إلدراء اختبرار تراعرل البروليميراز 
المتسلسرررلا وقرررد ب عررردت التوصررريات بشرررأا إدار  المخررراطر البيولوديرررة فررري 

 المختبرات فيما يتعل  بريروك كورونا المستددا
حدوزصليحختة يداح3-5-3

ات المصرلية الخاصرة بريرروك كورونرا المسربر مقايسرتم تطوير عدد مرا ال
لمتالزمرررة الشرررر  ا وسررررط التنرسرررية تحديررردا ، وهرررري اما متاحرررة، ويسررررتمر 

ات المصرررررلية فرررري العديررررد مرررررا مقايسررررالعمررررل علررررك تطرررروير المزيرررررد مررررا ال
المختبرررات حررول العررالما وسيسرراعد دمررع عينررات ا مصررال مررا المرضررك 

للكشف عا العدون بريروك كورونرا مسراعد  كبيرر  فري  الخاضعيا للتحرع
ت قيرد التطروير حاليرا ، وقرد يريرد فري تأكيرد العردون بعرد مقايساالتحق  ما ال

 اكتمال عملية التحق ا
حز يعوحدوكريلاح3-5-4

 بررت با فيررروك كورونررا المسرربر لمتالزمررة الشررر  ا وسررط التنرسررية ينمررو 
علررك نحررو شررائعا ومررع  تترروافر ترريفرري عرردد مررا خطرروط الخاليررا المختلرررة ال

الح، فينبغي عدم محاولة زر  هاا الريروك خارج المختبرات المتخصصة 
 المزود  بقدرات السالمة البيولودية المالئمة ما الدردة ال ال ةا

حتحاراحدوزتلدور لحدوجربروح3-5-5
ينبغي تحديرد المتواليرات الدينيرة للعينرات التري بسررر اختبارهرا للكشرف عرا 

ورونررا عررا نتيدررة إيدابيررة، وينبغرري تحميررل البيانررات علررك قواعررد فيررروك ك
اا كراا المختبرر الراع يترولك إدرراء االختبرار  البيانات المتاحرة للدمررورا وا 
المبررردئي ال يتمترررع بالقررردر  علرررك تحديرررد المتواليرررات الدينيرررة، ينبغررري إرسرررال 
 قسررامة مرررا العينرررة إلررك بحرررد المراكرررز المردعيررةا وينبغررري لررررات المراكرررز با
تحرراول عررزل الريروسررات مررا دميررع الحرراالت حتررك يتسررنك تحديررد متواليررات 
المدرريا بالكامررل، سررواء فرري المختبررر المردعرري الرروطني بو الرردوليا ويرروفر 
التحديررررد الدزئرررري والتحديررررد الكامررررل لمتواليررررات المدرررريا معلومررررات حاسررررمة 

 ا همية عا بصل التعر  لريروك كورونا ومصدرتا
 

حتحلرلحدوةر ب لح-4
 ستتوقف خطة التحليل علك بهداف التحرعا

وينبغررري كحرررد بدنرررك إدرررراء التحليرررل الوصرررري للحررراالت مرررا حيرررث الشرررخ  
والمكاا والوقتا وفي عمليات التحرع التي تسرر عا حاالت متعدد ، ينبغي 
وضرررررررع توصررررررريف بيررررررراني و/ بو دررررررردولي للحررررررراالت حسرررررررر تررررررراريخ بررررررردئرا 

ام ررررل خرررررائط المكرررراا، ومنررررازل المنحنررررك الوبررررائيم، والموقررررع الدغرافرررري  ابع
المرضرررررك بصرررررحار الحررررراالتم، والعالقرررررات ابع شررررردر  السررررررياا بو شررررردر  
العائلرةم، والخصررائ  الديم غرافيرة ام ررل التوزيرع حسررر السرا ونررو  الدررنكما 

ام ررررل تقرررردير فتررررر  الحضررررانة، الرئيسررررية رامترات الوبائيررررة اوينبغرررري تحديررررد البرررر
ابة حسررر السررا، والمرنررة، ووصررف بنمرراط انتقررال المررر ، ومعرردالت اإلصرر

وخامررة المرررر ،  دردرراتوسررواب  التعررر  ومررا إلررك الرررحم والسررريرية ام ررل 
طلرررررر دخرررررول ونسررررربة الحررررراالت التررررري تصرررررار بااللتررررررار الرئررررروع، والتررررري تت

وديناميرررات المرررر  المررررتبط  بنمررراط، لتعزيرررز فررررم المستشررررك، والتررري تتررروفكم
 بالعدون بريروك كوروناا

ححااةدوايدم لحلدوتحير لحدوزح-5
لرررا يمكرررا اإلدابرررة عرررا العديرررد مرررا ا سرررئلة الحاسرررمة ا هميرررة التررري تتعلررر  
بالمظررراهر السرررريرية والخصرررائ  الوبائيرررة للعررردون بريرررروك كورونرررا المسررربر 
لمتالزمة الشر  ا وسط التنرسية، إال بر دراء دراسرات رسرمية دقيقرة ومرصرلة 

راسررات الترري عررا الحرراالتا ويرررد فيمررا يلرري بعرر  اإلرشررادات بشررأا بنرروا  الد
 ينبغي النظر في إدرائراا 

يمكرا االطرال  علررك البروتوكروالت المريرد  علررك الموقرع اإللكترونري لالتحرراد و 
 : المعني بوضع معايير الوبائيات السيرولودية لألنرلونزا علك الرابط التالي

http://consise.tghn.org/articles/novel-coronavirus-ncov/ 

اعتمرردت منظمررة الصررحة العالميررة بربعررة مررا البروتوكرروالت الصررادر  عررا  وقررد
 االتحرراد المعنرري بوضررع المعررايير الخاصررة بالوبائيررات السرريرولودية لألنرلررونزا

  علك الرابط التالي:
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-

guidance-surveillance/en/ 
ويغطرري هرراا الرررر  التصرراميم المختلرررة للدراسررات والتحريررات الوبائيررة للكشررف 

الشرر  ا وسرط التنرسرية، بمرا فري الرح عا فيروك كورونا المسبر لمتالزمرة 
 وصف مودز للتحريات وبهداف كل منراا

حايدموحح الحإفيداروحزقتيبوحةح الحض ةطوح5-1
ينبغررري مواصرررلة تحررررع عوامرررل خطرررر العررردون باسرررتخدام دراسرررات الحررراالت 

إلررك نتررائ  المقررابالت المبدئيررة  باالسررتناداإلفراديررة المقترنررة بحرراالت ضررابطة، 
مررع الحرراالت فيمررا يتعلرر  بررالتعر ا ويتم ررل الغررر  مررا هررات الدراسررات فرري 

التعررررر  المحررردد  تتكرررررر بك رررر لرررردن المرضررررك  وا تحديرررد مررررا إاا كانرررت بنرررر
المصابيا بريروك كورونا االحاالتم، مقارنة بغير المصرابيا برس االضروابطم 

  الدررنك نرسررس داخررل المدتمررع نررو مررا ا عمررار نرسرررا و  فرريمررا ا شررخا  
المحلري واإلطرار الزمنري نرسرسا وتقررارا الحراالت بالضروابط المخترار  عشرروائيا  
ما المدتمع المدني ما حيث تعرضرم مرةخرا  للمرضرك امخرريا والحيوانرات 

شرررتبس فررري كونررررا التعرررر  التررري ي   وا وا غايرررة والمشرررروبات، وغيرهرررا مرررا بنررر
 مصدرا  للعدونا 

كرول خرا  بالدراسرات لرراا الغرر  وهرو متراح علرك الررابط و ضرع بروتو وقد 
 التالي: 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERSCo

VCaseControlStudyofExposures.pdf?ua=1 

ومرع الرح، فينبغرري ل طرار المحرردد للتسراةالت الخاصررة بالدراسرة، با يسترشررد 
 بالمقابالت المبدئية مع الحاالتا 

 
 
 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-laboratory/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-laboratory/en/
http://consise.tghn.org/articles/novel-coronavirus-ncov/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-surveillance/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-surveillance/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERSCoVCaseControlStudyofExposures.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERSCoVCaseControlStudyofExposures.pdf?ua=1
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حدوتىيضحفيحإط يحدويع روحدوصحروح5-2
تررم التبليرررغ عررا العديرررد مررا مدموعرررات الحرراالت المرتبطرررة بمرافرر  الرعايرررة 
الصررررررحية وي عتقررررررد بنرررررررا تم ررررررل حرررررراالت النتقررررررال المررررررر  الناشررررررئة عررررررا 

فررري مدرررال الرعايرررة المستشررررياتا وقرررد لررروحظ هررراا السررررياا بررريا العرررامليا 
نرسرررررا، وبرررريا المرضررررك، وبرررريا  اتالررررايا يعملرررروا فرررري المةسسرررر الصررررحية

، وبيا المرضرك والرزوار فري في مدال الرعاية الصحيةالمرضك والعامليا 
بمررراكا الرعايرررة الصررررحيةا ومرررع الررررح فررر ا طريقرررة انتقررررال المرررر  وبنرررروا  
التعرررر  التررري ترررةدع إلرررك العررردون ومررردن فعاليرررة تررردابير مكافحرررة العررردون 

ا وفيمرررا ةغيرررر معروفررر ت دميعرررراالمحررردد  فررري الوقايرررة مرررا العررردون، مازالررر
دراسررررة با ترررروفر لررررك المستشرررررك، يمكررررا يتعلرررر  بالحرررراالت الترررري دخلررررت إ

والمرضرررك الرررايا تعرضررروا لحررراالت  فررري مدرررال الرعايرررة الصرررحيةالعرررامليا 
بعر  هرات المعلومراتا وي رضررل با تنررا هرات الدراسرات علرك نحررو  ،مةكرد 

تتنررراول  ينبغرري بااستشرررافي فررور االشرررتبات فرري العرردون بريرررروك كورونرراا و 
تعرضرروا للحالررة فرري مكرراا الدراسررة حرردوث العرردون لرردن ا شررخا  الررايا 

با الرعايرررة الطبيرررة، باسرررتخدام التشرررخي  الدزيئررري واالختبرررار المصرررلي، و 
تحررراول ربرررط العررردون برررأنوا  محررردد  مرررا التعرررر ، م رررل إدرررراء عمليرررات 
محررردد ، ومالمسرررة ابو عررردم مالمسرررةم سررروائل الدسرررم، ومررردن القررررر عنرررد 

مصرررلية التعررر ا وفررري حررال إدرررراء الدراسررة برررأ ر ردعرري باسرررتخدام عينررة 
وحيرررد  للكشرررف عرررا العررردون المحتملررررة، ينبغررري بيضرررا  اسرررتخدام مدموعررررة 

الايا لرم يتعرضروا للعردون،  في مدال الرعاية الصحيةشاهد  ما العامليا 
حيررث ال يمكررا تشررخي  العرردون الحرراد  علررك نحررو قرراطع باسررتخدام عينررة 

 مصلية وحيد ا
 يلي:هات التحريات، ما  مادمعرا  تعياوتشمل المعلومات التي ي

 التعر  ب ناء تنريا إدراءات معينة علك المري ا 
 استخدام عامل الرعاية الصحية لمعدات الحماية الشخصية المحدد ا 
 وقت حدوث التعر  المتعل  ب صابة المري  باالعتاللا 
 مد  التعر ا 
 التعر  لسوائل الدسم بو إفرازاتس بو إفراغاتسا 
 إصابة عامل الرعاية الصحية باالعتاللا 
  حردث خرارج مكراا العمرل علرك النحرو الموضررح  قرد يكروا التعرر قرد

 في البروتوكول الخا  بمراقبة الحاالت الماكور بعالتا
وضرررعت شررربكة االتحررراد المعنرري بوضرررع المعرررايير الخاصرررة بالوبائيرررات وقررد 

في مدال الرعايرة السيرولودية لألنرلونزا بروتوكوال  لعمليات تحرع العامليا 
 منظمة الصحة العالميةا، بالتعاوا مع الصحية

  فررري مدرررال الرعايرررة تقيررريم عوامرررل الخطرررر المحتملرررة إلصرررابة العرررامليا
بعررردون فيرررروك كورونرررا المسررربر لمتالزمرررة الشرررر  ا وسرررط  الصرررحية

 التنرسية في بماكا الرعاية الصحية 
(http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Health

care_MERS_Seroepi_Investigation_27Jan2014.pdf?ua=1) 

حح5-3 حزخ وطي حدوما بروحتحي  حلدوزجزلع ل حاثا حعن دوزيضى
حدوزىيضوحولزخ طي

ب دريررت دراسررتاا بخريرراا مررا الدراسررات المصررلية الوبائيررة لريررروك كورونررا 
 ما بدل تقييم مخاطر العدون بيا مخالطي المرضك عا ك ر:

  فيرروك بائي لمخالطي المرضك المصابيا بعدون التحرع المصلي الو
  وسط التنرسيةكورونا المسبر لمتالزمة الشر  ا 

(http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/WHO_

Contact_Protocol_MERSCoV_19_November_2013.pdf?ua=1) 

 

  دراسررررة متعرررردد  القطاعررررات بشررررأا االنتشررررار المصررررلي لريررررروك كورونررررا
المسررربر لمتالزمرررة الشرررر  ا وسرررط التنرسرررية فررري المدموعرررات السررركانية 

 المرتر  تعرضرا بشد  للمخاطر
(http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_

CoV_Cross_Sectional_Seroepi_Protocol.pdf?ua=1) 
حجه  حدوتبكميداتج ه لحدوحارثوحألزيدضحدوح5-4

فضرررال  عرررا رصرررد مخرررالطي المرضرررك عرررا ك رررر لتحررررع عالمرررات العررردون، 
ينبغررري إدرررراء بحرررث بوسرررع نطاقرررا  للوقررروف علرررك البيِّنرررات الدالرررة علرررك سررررياا 
العدون بو الحاالت غير المكتشرة في المدتمع المحليا وت عد مرافر  الرعايرة 

هات التحرياتا الصحية والممارسوا في مدال الرعاية الصحية محور تركيز 
ويتم ررل الررردف فرري تحديررد إاا كرراا معرردل اإلصررابة بمررر  الدررراز التنرسرري 
الرروخيم قررد زاد مررةخرا ، بو إاا كانررت هنرراح حرراالت غيررر عاديررة قررد حررد ت ولررم 

 ي بل غ عنراا وتشمل التحريات ما يلي:
اسرررتعرا  بيانرررات ترصرررد بمررررا  الدرررراز التنرسررري الحررراد  الوخيمرررة  -ب 

المرضرررية ا خررررن الخاضرررعة للترصرررد لتحررررع زيررراد  بو الحررراالت  و/
اا  عررردد حررراالت بمررررا  الدرررراز التنرسررري الحررراد  الوخيمرررة مرررةخرا   وا 
كانت هناح عينرات مخزونرة مرأخوا  مرا الحراالت المصرابة برأمرا  
الدراز التنرسي الحاد  الوخيمة، ينبغي اختبارها للكشرف عرا فيرروك 

 كورونا 
التابعرررررة  ركرررررز الرعايرررررة الممرادعرررررة سررررردالت الررررردخول إلرررررك وحررررردات  -ر 

للمستشرريات المحليررة للوقرروف علررك البيِّنرات الدالررة علررك حرردوث زيرراد  
فرررري عرررردد حرررراالت اإلصررررابة بررررا مرا  التنرسررررية مقارنررررة بالبيانررررات 

بع حررراالت و ا ساسرررية االرترررر  الزمنيرررة نرسررررا مرررا العرررام الماضررريم  
ترسيرا  تاما ، مودود  حاليا  في وحد  الرعاية المركز  لم يرسر اعتاللرا 
 ينبغي با تخضع الختبار الكشف عا فيروك كورونا 

اسررتعرا  سرردالت الرردخول الخاصررة بالمستشررريات المحليررة للوقرروف  -ج 
علرررك البيِّنرررات الدالرررة علرررك حررردوث زيررراد  فررري عررردد حررراالت اإلصرررابة 
بااللترررار الرئرروع  كمررا هررو الحررال بالنسرربة إلررك المرضررك فرري وحررد  

مصررار بااللترررار الرئرروع مودررود حاليررا   الرعايررة المركررز ، ينبغرري  ع
 في المستشرك با يخضع الختبار الكشف عا فيروك كورونا 

استعرا  سدالت عيادات المرضك الخاردية للوقروف علرك البيِّنرات  -د 
الدالرة علرك حردوث زيراد  فري عردد حراالت اإلصرابة برأمرا  الدرراز 

 التنرسي بو ا مرا  الشبيرة با نرلونزا 
ت الخاصررة بالمستشررريات وبيانررات السرردل المرردني اسررتعرا  السرردال -ه 

للوقرروف علررك البيِّنررات الدالررة علررك حرردوث زيرراد  فرري معرردل الوفيررات 
 النادمة عا االلترار الرئوعا

حايدم لحدابت  يحدوزصليح5-5
 ، عررراد  مرررا ال ي كتشرررف فررري البدايرررة مسرررتددمرضرررات العنرررد ظررررور بحرررد الم  

دراسرات االنتشرار المصرلي التري  الحاالت ا شد وخامرةا ويمكرا اسرتخدام إال
مر  الدديررررد فرررري مدموعررررات تقرررريك مرررردن انتشررررار ا ضررررداد الخاصررررة بررررالم  

سكانية معينة، في مقارنة معدل االنتشار النسبي لحاالت العدون السابقة في 
المدموعررات السرركانية المختلرررة، مررا خررالل مختلررف بنرروا  التعررر ، وكررالح 

ل فترر  زمنيرة محردد ا وسريتطلر ما بدل تقدير معدل اإلصرابة بالعردون خرال
المدموعررات  الررايا ينتمرروا إلرركا مررر ا ول عينررات مررأخوا  مررا ا شررخا  

التي تم ل بنوا  التعرر  المختلررة، م رل العرامليا فري ا سروا ، بو العرامليا 
، بو الكتبرررة بو ردرررال فررري مدرررال الرعايرررة الصرررحيةفررري المرررزار ، بو العرررامليا 

ا بنوا  ا نشطة التري يمارسررا ا شرخا  فري ا عمال، وما إلك الحا وت قار 
كرل مدموعررة بانتظررام، بمعردل االنتشررار المصررلي لألضرداد الخاصررة بريررروك 
كورونررا فرري كررل مدموعررة وبا نشررطة المحرردد  الترري يقومرروا بررراا  ررم يخضررع 

 الح للتحليل بغية تحديد ا نشطة المرتبطة بمخاطر العدون بالريروكا

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Healthcare_MERS_Seroepi_Investigation_27Jan2014.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Healthcare_MERS_Seroepi_Investigation_27Jan2014.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/WHO_Contact_Protocol_MERSCoV_19_November_2013.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/WHO_Contact_Protocol_MERSCoV_19_November_2013.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_CoV_Cross_Sectional_Seroepi_Protocol.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_CoV_Cross_Sectional_Seroepi_Protocol.pdf?ua=1
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با يكررروا الشرررخ  الررراع خضرررع الختبرررار  حيرررةمررردن بردوينبغررري مراعرررا  با 

مصررابا  بالعرردون بالرعررل، سررريتوقف  ،إيدابيررة بسرررر عررا نتيدرررةمصررلي وحيررد 
ا فاالختبررررار او النتيدررررة اإليدابيررررة ةالمسررررتخدم مقايسررررةعلررررك مرررردن نوعيررررة ال

العدون بسبر التراعل المشرترح ودود الخا  بشخ  وحيد قد ال يدل علك 
مع ا ضداد الخاصة بأنوا  فيروك كورونا ا خرنا ومع الح ف ا التراوتات 
النسرررربية فرررري معرررردل االنتشررررار برررريا مدموعررررات ا فررررراد يمكررررا ربطرررررا بررررأنوا  

فررررم بفضرررل  نررروا  التعرررر  المرمرررة والمخررراطر  تحقيررر التعرررر  مرررا بدرررل 
تلررةا ومرع الرح، فريمكا اسرتخدام النسبية للعدون في بوساط المدموعات المخ

عيررارات الريررروك فرري المرحلررة الحرراد  ومرحلررة النقاهررة لرردن ا شررخا  الررايا 
تعرضرروا مررةخرا  لمصررادر العرردون،  غرررا  التشررخي  المحرردد إاا اسررتخدم 

با الزيراد  الكبيرر  فري عيرارات الريرروك  اوي عررف فيرر اتم التحقر  منرر مقايسة
 العدوناودود ترتبط ب

ات الحاليررة، مقايسررتحقرر  فرررم بفضررل لدردررة التراعررل المشررترح فرري الوعنرردما ي
ويتحدد مدن استمرار ا ضداد لردن ا شرخا  المصرابيا بالعردون، قرد تتريح 
المسررروح المصرررلية للمدموعرررات السررركانية بيضرررا  تقررردير المسرررتويات ا ساسرررية 
للعرردون فرري المدتمررع المحلرريا ومررع الررح، فحتررك دوا معرفررة مرردن حساسررية 

، يمكرررا اسرررتخدام مقارنرررة معررردالت االنتشرررار المصرررلي فررري مقايسرررةالونوعيرررة 
المدموعة السكانية عبر الزما ما بدل تقدير معدل اإلصابةا ولتحقي  الرح 
ينبغرري إدررراء مسررح مقطعرري لالنتشررار المصررلي فرري المدموعررة السرركانية فرري 
مرحلررة مبكررر  مررا الراشرريةا ويمكررا بعررد الررح مقارنررة معرردل االنتشررار المصررلي 

المستويات التي تكشرف عنررا المسروح المتكررر  التري ت دررن بعرد الراشرية هاا ب
لتحديررد معرردل اإلصررابة بالعرردون عبررر الررزماا االبروتوكررول: دراسررة مقطعيررة 
لالنتشرررار المصرررلي للعررردون بريرررروك كورونرررا المسرررتدد قبرررل الرتررررات الوبائيرررة 

 ما8وبعدها
حدوتحير لحدوخ صوحةصحوحدوحرلدنحلدوةرئوح5-6

للقائميا علك التحريات فري مدرال الصرحة العموميرة وصرحة الحيرواا، ينبغي 
با يعملررروا معرررا  علرررك تقيررريم الررردور الررراع تلعبرررس العررردون بريرررروك كورونرررا فررري 
الحيوانات البرية ام ل الخرافيل والقوار م بو الحيوانات ا ليرة ام رل اإلبرل 

بالنسربة إلرك والغنم والماعز والحيوانات المنزليةم كمصادر للتعر  المحتمرل 
 الحاالت البشريةا

ويمكرررا با تشرررمل الزيرررارات الميدانيرررة لتحررررع حررردوث االعرررتالل فررري صرررروف 
 الحيوانات، ما يلي:

 منزل المري  ومحيطس 
  /المنرراط  المحليررة حيررث يدرررع إنترراج ا غايررة مررا بدررل اسررترالكرا نيئررة

 غير معالدة ام ل الرواكس المدررة في الشمكم
 الحية المزار  وبسوا  الحيوانات 
 ردد عليرا الحيوانات ام ل الكروفمتا ماكا التي ت 
  بع بماكا بخررن اات بهميرة قرام المرري  بزيارتررا خرالل ا يرام ا ربعرة

 عشر قبل بدء االعتالل
وفضررررال  عررررا المعلومررررات عررررا اعررررتالل الحيوانررررات ونروقرررررا، ينبغرررري التمرررراك 

وبعالفررررا  المعلومرررات عرررا الممارسرررات المحليرررة الخاصرررة بحظرررائر الحيوانرررات
 ومناولتراا

 

وقبررررل بخررررا بيررررة عينررررات، مررررا ا هميررررة بمكرررراا با يتعرررررف القررررائموا علررررك 
التحرع علك التقنيات الصحيحة  خا العينات وبنوا  العينات التي يوصك 
بأخررراها وبعررردادها، واالسرررتخدام السرررليم لمعررردات الحمايرررة الشخصررريةا كمرررا 

الالزمرررة لمعالدرررة العينرررات ينبغررري بيضرررا  تحديرررد القررردرات المختبريرررة الكافيرررة 
واختبارهرراا وينبغرري للقررائميا علررك التحرررع با ينسررقوا بنشررطترم حتررك يمكررا 
الررربط برريا العينررات المررأخوا  مررا البشررر ومررا الحيوانررات والمقارنررة بينررراا 
وينبغررري االطرررال  علرررك اإلرشرررادات الصرررادر  عرررا منظمرررة ا مرررم المتحرررد  

الحيرواا بشرأا المسرائل التقنيرة لألغاية والزراعة والمنظمة العالمية لصرحة 
 المتعلقة بترصد ا مرا  في الحيوانات والوقاية منرا ومكافحتراا

حدوايدم لحدوخ صوحة وتاةريحدوى جيحدوميري ح5-6
ت عرررد المعرررارف حرررول السرررمات السرررريرية للعررردون بريرررروك كورونرررا المسررربر 
لمتالزمة الشر  ا وسط التنرسية محدود  حاليا ، ولاا ف ا التدبير العالدي 
السررريرع يركررز علررك الترردبير العالدرري الررداعم للمرضررك المصررابيا بالرشررل 

دات اإلرشررراو التنرسررري الحررراد والصررردمة اإلنتانيرررة نتيدرررة للعررردون الوخيمرررةا 
متاحررررة علررررك الموقررررع اإللكترونرررري لمنظمررررة الصررررحة العالميررررة علررررك الرررررابط 

 التالي: 
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical

-guidance-infection/en/ 
وقد تمت دراسة عدد ما العالدات المحدد  المحتملة في المزار  الخلويرةا 
وبشار استعرا  للمةلرات بدرات االتحراد العرالمي المعنري برأمرا  الدرراز 

با استخدام مصل النقاهة المرأخوا  إلك  مستددالتنرسي الحاد  الوخيمة وال
نرررررات الداعمرررررة مررررا المرضرررررك الررررايا تعرررررافوا يحظرررررك بررررأكبر قررررردر مررررا البيِّ 

الستخدامس، ومع الح فينبغي إدراء المزيد مرا الدراسراتا ويعكرف االتحراد 
  علرك المسرتددالعالمي المعني بأمرا  الدرراز التنرسري الحراد  الوخيمرة و 

وضررررع بروتوكرررروالت الترررردبير العالدرررري السررررريرع، وي حررررث القررررائموا علررررك 
االتحراد علرك التحرع المرتموا ب دراء م ل هرات التحريرات علرك االتصرال ب

 العنواا اإللكتروني التالي:
 مstina.longuere@ndm.ox.ac.uk-kajsaا

حزا فحوحدوىالبح-6
سب  اإلشار  إلرك العديرد مرا تردابير الوقايرة مرا العردون ومكافحتررا الراميرة 

الناشئة عا المستشريات، ويرد إلك الحد ما فر  استمرار سرياا العدون 
 فيما يلي قائمة براا

  اتخرراا ترردابير صررارمة لمكافحررة العرردون، واسررتخدام معرردات الحمايررة
 الشخصية ب ناء تقديم الرعاية، وعزل الحاالت المةكد  والمحتملة

  اتخررراا تررردابير صرررارمة لمكافحرررة العررردون واسرررتخدام معررردات الحمايرررة
يررة مررا المرضررك المشررتبس فرري الشخصررية ب نرراء بخررا العينررات المختبر 
 واختبارهاا هات العينات إصابترم بريروك كورونا، وب ناء نقل

عرا  بو المرضك اوع ا وفي حال تقديم الرعاية إلك مخالطي المرضك 
المصررررابيا بررررأعرا  طريرررررة فرررري المنررررزل، ينبغرررري اتخرررراا ترررردابير مكافحررررة 

نرسررية الحرراد  العرردونا ومررع الررح، ونظرررا  لسرررعة تقرردم متالزمررة الضررائقة الت
وغيرهرررا مرررا المضررراعرات الوخيمرررة التررري ترررردد الحيرررا ، ينبغررري النظرررر فررري 

عرا  والحاالت المحتملة للمراقبة عا اوع ا إخضا  مخالطي المرضك 
ا كررانوا يتمتعرروا فرري مررا عرردا الررح بصررحة  ك ررر فرري مرفرر  طبرري، حتررك وا 

لمية اإلرشادات متاحة علك الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العاو ديد ا 
  علك الرابط التالي:

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technic

al-guidance-infection/en/
 

                                                           

 :  الرابط التالي متاح علك   8
https://consise.tghn.org/site_media/media/articles/3._CONSISE_nCoV_S

_8May2013_1.pdfsectional_seroprevalence_protocol-erial_cross 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-infection/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-infection/en/
mailto:kajsa-stina.longuere@ndm.ox.ac.uk
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-infection/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-infection/en/
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حدوتةلرغحعنحدوبت ئجح-7
حدوح الدوتةلرغحعنحح7-1

تطالر منظمة الصحة العالمية برالتبليغ عرا الحراالت المحتملرة والمةكرد  فري 
سرراعة مررا تصررنيررا، والررح مررا خررالل مركررز االتصررال المعنرري  24غضرروا 

باللوائح الصحية الدولية والكائا في المكتر اإلقليمي المعني للمنظمةا انظر 
 لك الرابط التالي: التعريف الحالي للحاالت المحتملة والحاالت المةكد  ع

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_defi

nition/en/ 
وفي حال استخدام القائميا المحلييا علك التحرع لتعاريف مختلرة للحاالت، 

 ي توضيح تراصيل هات التعاريف عند التبليغ عا الحاالتاينبغ

حدوتةلرغحعنحبت ئجحدوتحير لحدوخ صوحة وايدموح7-2
تشرررردع منظمررررة الصررررحة العالميررررة بشررررد  علررررك التبليررررغ المبكررررر عررررا نتررررائ  
التحريرررررات الخاصرررررة بالمرضرررررك المصرررررابيا بريرررررروك كورونرررررا، حترررررك قبرررررل 

ما الشبكات التري يمكنررا با استكمال التحاليلا وقد بنشأت المنظمة عددا  
تقررردم المشرررور  إلرررك القرررائميا علرررك التحررررع بشرررأا إدرررراء التحريرررات وتأويرررل 
النتررائ  ا وليررةا وفضررال  عررا الررح، فرر ا البيانررات ا وليررة قررد تكرروا حاسررمة 
رشرراد عمليررة صررنع القرررارا  ا هميررة فرري تقيرريم االنتشررار الرردولي للريررروك وا 

حاسررمة ا هميررة الترري يدررر اإلدابررة بدنررات التسرراةالت ال 0ويوضررح الدرردول 
عنرا فري مرحلرة مبكرر  مرا مسرار الحردث والتحريرات المحردد  التري سرتوفر 

 المعلومات الالزمة لراا
 

 
ح

حدوتم ؤالحدوخ صوحة وصحوحدوىزلزروحلدوقيديدلحدوح مزوحدألهزروحدوتيحمتمتي احة وتحير لحدوزةايةح-1دوجاللح
حدوح مزوحدألهزروحقيديدلحدوصحوحدوىزلزرو دوتحي حدومؤدل

مرررررا مررررردن سررررررولة انتقرررررال 
 العدون بيا البشر؟

المعرضرررريا  فرررري مدررررال الرعايررررة الصررررحيةإدررررراء مسررررح للعررررامليا  •
 للمخاطر باستخدام االختبارات المصلية والريروسية

تتبررع مخررالطي المرضررك ضررما بفررراد ا سررر  والمعررارف باالسررتناد  •
 إلك االختبار المصلي

 التنرسي الترصد المعزز  مرا  الدراز •

اسررررتخدام إدررررراءات العرررررزل والحدررررر الصرررررحي  •
 الالزمة للوقاية ما انتقال الريروك ومكافحتس

 ددون تدابير االحتواء وك افترا •

مرررررا هررررري بنررررروا  التعرررررر  
 التي تةدع إلك العدون؟

 

مقابلرررة المرضرررك بو مرررا ينرررور عرررنرم  دراسرررة للحررراالت اإلفراديرررة  •
 المقترنة بحاالت ضابطة

إلرررك الوقايرررة مرررا التعرررر  بو التررردابير الراميرررة  •
 التخريف ما حدتس

مررا هرري المظرراهر السررريرية 
 ؟ومسار االعتالل

 وضع تعاريف الحاالت • دمع البيانات السريرية والمختبرية عا المرضك •
تحسيا الممارسرات الخاصرة بالتردبير العالدري  •

 السريرع
مرررا هرررو مصررردر الممرررر  

 المستدد؟
 

والمصررلي للحيوانررات وعينررات ا غايررة  يإدررراء االختبررار الريروسرر •
 والعينات البيئية

المسررروح المصرررلية الوبائيرررة لمدموعرررات البشرررر المحررردد  المعرضرررة  •
 للمخاطر

 اختبار العينات الحيوانية المخزونة •

اتخاا تدابير السالمة البيولودية في التعامالت  •
برريا البشررر والحيررواا  وتعررديل ممارسررات تربيررة 

 الحيوانات واالتدار برا
 مراقبة قطعاا الحيوانات •

مررر  دديررد؟ متررك هررل الم  
 ظرر  ول مر ؟

 

استعرا  بيانات الترصد الحدي ة، وسدالت دخول المستشرريات،  •
 وبيانات السدل المدني الخاصة بالمتالزمة السريرية المعنية

إدررررراء اختبررررار بررررأ ر ردعرررري علررررك العينررررات السررررريرية المخزونررررة  •
محروظرررررات مرافررررر  الرعايرررررة الخاصرررررة بالدراسرررررات بو الترصرررررد بو 

 الصحية

مدن ددون االحترواء، واإلقلريم الراع ينبغري با  •
تركز التحريات عليس، ومردن إلحراح االسرتدابة 

 الالزمة

 
ح

ح

ح

ح
ح

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/
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