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أدت الفاشيات مثل أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض  A(H5N1) والمتالزمة التنفسية 
الحادة الوخيمة )سارس( إلى إذكاء الوعي بفداحة الهشاشة العالمية إزاء العوامل الُمْمرضة 

التنفسية المستجدة )1، 2(. وانتشرت العوامل الُمْمرضة المسؤولة عن هذه الفاشيات بسرعة 
على امتداد العديد من البلدان، وأحدثت اختالاًل اجتماعيًا واقتصاديًا جسيمًا. وماتزال نظم 

 ، A(H7N9)الصحة العمومية تواجه عداوى بشرية بفيروسات األنفلونزا غير الموسمية مثل
و)A)H5N6، وA(H3N2)v، وكذلك بعوامل ُمْمرضة ناشئة أخرى مثل فيروس كورونا 
المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية )MERS-CoV( "فيروس كورونا المتالزمة" 

( 3(. ومع التفاعل الجاري بين الحيوان واإلنسان فإن عوامل ُمْمرضة جديدة أخرى ستعبر 
خط األنواع وُتسبب عداوى بشرية )4، 5).

ويعتبر التحقيق ذو التوقيت المناسب عاماًل أساسيًا في الحد من حاالت المراضاة والوفاة 
المرتبطة بالعوامل الُمْمرضة لألنفلونزا غير الموسمية أو األمراض التنفسية الناشئة األخرى. 
وتحدد التحقيقات الحاالت، وتبت في سبب المرض، ومصدر السراية، وأبرز منوال مرجح 
)مناويل مرجحة( لهذه السراية، وكذلك في المجموعات السكانية المعرضة للخطر وحاالت 
التعرض التي قد تؤهب األفراد للعدوى )6(. وُتستخدم االستنتاجات بعد ذلك لتقدير الخطر 

الذي يطرحه الحدث، وإلعداد وتنفيذ تدخالت لوقف السراية. وتدعو الحاجة إلى صالت قوية 
بين قطاعي صحة اإلنسان والحيوان إلجراء التحقيقات عند نقاط التفاعل بين الحيوانات 

والبشر، وتعتبر تقديرات المخاطر ذات أهمية حاسمة في توجيه إجراءات المكافحة والوقاية 
طيلة عملية التحقيق والتصدي.

نطاق البروتوكول والمستخدمون المستهدفون  1-1
 

يوفر هذا البروتوكول نهجًا لسلطات الصحة العمومية وللمحققين على كل األصعدة إلجراء 
التحقيقات بشأن األنفلونزا غير الموسمية واألمراض التنفسية الناشئة األخرى. وال ُتعرف 

مسببات المرض دائمًا عند بداية الحدث؛ ولذلك فإن هذا البروتوكول يركز على الخطوات 
المنطبقة المهمة وذات الطابع العام في الوقت نفسه التي ينبغي اتخاذها عند التحقيق في 

حدث لمرض تنفسي حاد. وبالمثل فقد تتعذر معرفة مصدر المرض، وحاالت التعرض 
المصاحبة، ومناويل السراية على الفور؛ ومن ثم فإن البروتوكول الحالي يوفر اإلرشاد في 

التحقيق في المصادر المختلفة، وحاالت التعرض، وأنماط السراية. وبما أن العديد من 
العوامل الُمْمرضة األخيرة لألنفلونزا غير الموسمية واألمراض التنفسية الناشئة األخرى هي 

ذات مصدر حيواني فإن البروتوكول يشدد على التحقيق عند نقاط التفاعل بين الحيوان 
واإلنسان.

مقدمة
1

مة
مقد
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ويعكس البروتوكول وُيدمج الخبرة الميدانية العملية التي اكتسبها المحققون العاملون على 
األصعدة الدولية، والوطنية، ودون الوطنية أثناء التحقيقات المتعلقة بفاشيات األنفلونزا 

غير الموسمية، ومتالزمة سارس، وفيروس كورونا المتالزمة. وليس المقصود أن يكون 
البروتوكول خالصة شاملة لكل اإلجراءات التي ينبغي أن ُتتخذ استجابة لحدث ما، بل ينبغي 

قراءاته بالترافق مع اإلرشادات األخرى )مثل إرشادات اإلدارة السريرية، والوقاية من العدوى 
ومكافحتها، ومكافحة أمراض الحيوان( والمعلومات الجديدة عن المرض حال توافرها من 

البحوث التشغيلية أو عمليات التحقيق. وبمقدور هذا البروتوكول وأدواته توفير المرتكز الالزم 
للسلطات الوطنية والمحلية إلعداد إجراءاتها الذاتية المتناسبة مع احتياجاتها النوعية. 

وعلى امتداد البروتوكول ثمة نصائح تحقيق عامة وتذكرات بشأن الصالت مع أنشطة تقدير 
المخاطر وذلك باستخدام األيقونتين المدرجتين أدناه:

بيانات واستنتاجات نصائح واعتبارات
التحقيقات التي يمكن 

استخدامها لتنوير 
تقديرات المخاطر 

وكذلك فرص إجراء هذه 
التقديرات
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يربط هذا البروتوكول بشكل صريح عملية التحقيق واستنتاجاتها بتقدير المخاطر. وفي سياق 
أحداث الصحة العمومية الحادة الناجمة عن العوامل الُمْمرضة للعلل التنفسية، فإن تقدير 

المخاطر يعبر عن احتمال تفاقم انتشار العامل الُمْمرض )من شخص إلى آخر، ومن حيوان 
إلى إنسان، ومن أداة عدوى إلى إنسان(. 

رو المخاطر بما  وينبغي تكرار إجراء تقديرات المخاطر مع جمع معلومات جديدة. وسيقوم مقدِّ
يلي:

البت في نطاق تقدير المخاطر )وذلك مثاًل بطرح سؤال عن المخاطر التماسًا     -1
للجواب(.  

التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن مستوى الخطر )باالستناد إلى التعرض أو     -2
السراية،والوخامة، والقدرة، وإجراءات المكافحة(.  

البت بالقيود أو المعلومات اإلضافية التي قد تغيِّر مستوى الخطر.  -3

البت في مستوى الثقة )أو عدم اليقين( في الخطر الموصوف، باالستناد إلى اتساع    -4
وجودة البيانات المتاحة وقت التقدير.  

ه نواتج تقدير المخاطر التصدي المطلوب، وكذلك أنشطة جمع المزيد من المعلومات  وستوجِّ
ورصد االحتياجات. وألن مستوى الخطر قد يتغير مع الحصول على المزيد من المعلومات، 

فإن تقديرات المخاطر تعكس لقطة زمنية خاطفة ويجب القيام بها على نحو تكراري إلى حين 
تسوية الحدث ومن المحتمل إلى أبعد من ذلك لمنع وقوعه مجددًا. وتتوافر إرشادات مفصلة 

عن إجراء تقديرات المخاطر )7).

محفِّزات التحقيق  1-2

إن المحفِّز هو "إشارة" أو سلسلة من األحداث أو الحاالت التي تدعو إلجراء تحقيق. ومن 
الممكن أن ينشأ الُمحفِّز من ُنظم ترصد مستندة إلى المؤشرات )8( أو األحداث )9(. وفيما 

يتعلق باألنفلونزا غير الموسمية واألمراض التنفسية الحادة الناشئة األخرى فإن معايير 
الُمحفِّزات مصممة لكي تكون حساسة إزاء طائفة متنوعة من سياقات الرعاية الصحية 

والسياقات التشغيلية والمجتمعية، ومستمدة منها (10، 11).

2
التحقيق وتقدير المخاطر
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وتشمل األمثلة على الُمحفِّزات ما يلي:
مرض تنفسي في صفوف البشر مرتبط بتعرض حديث للحيوانات؛	 

مجموعات1  من العدوى التنفسية الحادة الوخيمة "ساري" 2  أو االلتهاب الرئوي في  	 
صفوف األسر، أو أماكن العمل، أو الشبكات االجتماعية؛  

ظهور عدوى "ساري" لدى أحد العاملين في الرعاية الصحية ممن يتولون  	 
العناية بمرضى مصابين بأمراض تنفسية؛  

ظهور عدوى "ساري" أو االلتهاب الرئوي لدى مسافرين من بلدان أو مناطق  	 
موبوءة بعداوى تنفسية حادة ناشئة؛  

ظهور عدوى "ساري" لدى عامل مختبر أو باحث ممن يقومون بمناولة  	 
عوامل ُمْمرضة مستجدة لألنفلونزا واألمراض التنفسية الناشئة األخرى؛  

زيادة عدد حاالت اإلدخال إلى المستشفيات والوفيات الناجمة عن أمراض  	 
تنفسية عن المستوى المعتاد؛  

الكشف المختبري عن عدوى بشرية بفيروس أنفلونزا غير موسمية أو عامل  	 
ُمْمرض تنفسي مستجد؛  

تغيرات مفاجئة وغير مفهومة في اتجاهات معدالت اإلصابة باألمراض  	 
التنفسية أو الحصائل السريرية المشاَهدة في أنشطة الترصد الروتيني؛  

مستويات عالية استثنائية لمبيعات األدوية المستخدمة لمعالجة العلل   	 
التنفسية التي ال يمكن تفسيرها باتجاهات األمراض المعروفة أو المتوقعة.  

وتشمل األمثلة على الُمحفِّزات التي تشير إلى مسببات نوعية ما يلي:
بالنسبة للبلدان المتأثرة بفاشيات األنفلونزا لدى الدواجن أو الحيوانات األخرى: 	 

حاالت غير مفهومة من اإلصابات أو الوفيات بعدوى "ساري" أو االلتهاب 
الرئوي لدى العاملين في قطاع الدواجن أو الماشية، أو لدى آخرين من ذوي 
التعرض الوظيفي مثل األطباء البيطريين أو العاملين في أسواق الحيوانات 

الحية.

إصابة غير مفهومة بعدوى "ساري" أو االلتهاب الرئوي لدى شخص له تاريخ 	 
من السفر إلى مناطق موبوءة باألنفلونزا الحيوانية أو التي تشهد جوالن فيروس 

كورونا المتالزمة؛

المستشفيات 	  مرضى  صفوف  في  التنفسية  األمراض  من  جديدة  حاالت 
المقيِّمين في مرفق شهد مؤخرًا سراية مستشفوية لمرض تنفسي ناشئ.

1 ُتعرَّف "المجموعة" على أنها شخصان أو أكثر يعانون من بدء األعراض في غضون فترة األربعة عشر يومًا ذاتها والمرتبطون بسياق نوعي، مثل 

غرفة صف، أو مكان عمل، أو أسرة معيشية، أو أسرة ممتدة، أو مستشفى، أو مؤسسة سكنية أخرى، أو ثكنة عسكرية، أو مخيم ترويحي.
2 إن "ساري" هي عدوى تنفسية حادة مع تاريخ من الحمى أو الحمى المقيسة بمقدار ≤ 38 درجة مئوية وسعال، مع بدئها في غضون األيام العشرة 

الماضية، والتي تتطلب اإلدخال إلى المستشفى.
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معلومات  يمثل  أنه  أو  حقيقيًا  الحدث  كان  إذا  فيما  البت  الُمحفِّز عن  من  التحقق  وسيسفر 
مضللة، وما إذا كان من الضروري إجراء تحقيق ميداني. ويشمل التحقق من األحداث مع 
السلطات الصحية المحلية، أو المستشفيات، أو األسر المتأثرة، أو القادة المجتمعيين، جمع 

المعلومات التالية (9):

استخِدم المعلومات المجموعة لطرح السؤال 
األولي لتقدير المخاطر "ما هو الخطر الصحي 

العمومي للحدث؟"

انظر في أسئلة مثل "هل الحدث خطير؟"، و"هل 
هو استثنائي؟"، و"هل ُينتظر وقوع المزيد من 
االنتشار؟"، و"هل هناك خطر من فرض قيود 

على السفر والتجارة؟". 
وإذا كانت اإلجابة على أي من هذه األسئلة هي 
"نعم" أو "ال أدري" فعليك أن تبدأ بإجراء تحقيق 

ميداني.

ُقم بتوثيق األساس المنطقي للبدء بتحقيق ميداني 
أو لإلحجام عن ذلك. واستنادًا إلى اتساع وجودة 

المعلومات المتاحة، وثِّق مستوى ثقة الفريق 
بالخطر الموصوف.

إذا ما كان الحدث قد يشكل طارئة صحية 
عمومية تثير قلقًا دوليًا وفقًا للمعايير 
المدرجة في اللوائح الصحية الدولية 

(2005) (12(، فعليك إخطار منظمة 
الصحة العالمية. لالطالع على مزيد من 
التفاصيل بهذا الشأن انظر القسم 7-2.

أعراض وعالمات الحاالت )للتحقق من التشخيص    •
والنظر في تشخيصات متمايزة(؛  

عدد الحاالت ذات األعراض المماثلة؛  •

االستنتاجات المختبرية؛  •

تاريخ بدء أعراض الحالة األولى وأحدث الحاالت    •
المكتشفة؛  

عمر ونوع جنس الحاالت؛  •

المجتمع المحلي والموقع اإلداري للحاالت؛  •

العالقات الجغرافية، والشخصية، والزمنية بين الحاالت    •
)مثل مكان اإلقامة، والسياق األسري، ومكان العمل أو    
المدرسة، والمقاطعة، وحضور مناسبة أو حدث مشترك    
في مرفق صحي محدد حيث اعتل الموظفون الصحيون    

المعاِلجون أيضًا(.  

تفاصيل إدارة الحاالت؛  •

الحصائل بما في ذلك الوفيات؛  •

موظفو الرعاية الصحية المصابون.  •

ويقتضي األمر إجراء تحقيق ميداني إذا ما أكدت عملية التحقق وتقدير  
واجبة  بأمراض  مرتبط  المرضي  االستعالن  وأن  قام  الحدث  أن  المخاطر 

التبليغ أو يتعذر تفسيرها بنشاط مرضي متوقع.
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غايات التحقيق  2-2

عند ترتيب التمرين فإن من المهم للغاية تحديد الغايات بجالء. ويمكن أن تكون الغايات ما يلي:

تحديد العامل المرضي الُمسبب للحدث؛• 

تقرير المنطقة الجغرافية التي يسري فيها العامل الُمْمرض؛• 

تقرير الخصائص الوبائية للحاالت بما في ذلك أبرز منوال مرجح أو مناويل مرجحة • 
للسراية، وفترة الحضانة، وفترة الُنقولية؛

تحديد الحاالت األخرى والكشف عن سالسل سراية المرض من شخص إلى آخر • 
ومن الحيوان إلى اإلنسان؛

تقرير كفاءة سراية المرض، وما إذا كانت هذه النقولية قد تغيرت؛• 

تقدير الخيارات إلدارة الحاالت استنادًا إلى الخصائص السريرية للحاالت بما في ذلك • 
األعراض، واالستعالن، ووخامة المرض، ونسب اإلماتة؛

الحد من استمرار حاالت السراية، والمراضة، والوفاة عبر التحديد العاجل، والعزل، • 
والمعالجة، واإلدارة السريرية للحاالت، ومتابعة المخالطين؛

تفادي الحاالت المقبلة من خالل تحديد المصادر البشرية، أو الحيوانية، أو البيئية • 
للوقاية  المناسبة  اإلجراءات  وتنفيذ  العدوى؛  خطر  وعوامل  للتعرض؛  المحتملة 

والمكافحة؛

تحديد خصائص العامل الُمْمرض استنادًا إلى االستنتاجات الميكروبية من دراسات • 
التسلسل، ومقاومة مضادات الميكروبات، والسراية، وتقدير الوخامة؛ و

تمكين تبادل المعلومات في الوقت المناسب بين األطباء السريريين، ومحققي الصحة • 
البرية،  الحياة  أو  الحيوان،  قطاعات  سلطات  )مثل  األخرى  والقطاعات  العمومية، 
على  والمستنيرة  المهمة  القرارات  اتخاذ  لتيسير  الحكوميين(  والمسؤولين  البيئة،  أو 

األصعدة الدولية، والوطنية، ودون الوطنية خالل التحقيق.
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ُتنفذ أنشطة شتى كجزء من كل تحقيق. ويعتمد ترتيب القيام بهذه األنشطة على الظروف 
المحلية، وغالبًا ما يتم تنفيذ أنشطة متعددة في آن معا. وبغض النظر عن تسلسل هذه 

األنشطة فإن أنشطة التحقيق واستنتاجاته ينبغي أن تصب في عمليات تقدير المخاطر، بما 
يكفل تنوير القرارات المتعلقة بإجراءات المكافحة واالحتياجات المقبلة لجمع البيانات. 

االستعداد للتحقيق  1-3

شكِّل فريقًا للتحقيق  1-1-3
يمكن أن يتضمن الفريق خبرات في علم األوبئة الميداني، واإلدارة السريرية، 

وجمع العينات المختبرية، ومكافحة العدوى، واتصاالت الطوارئ. كما قد تدعو 
الحاجة إلى ضم خبراء في صحة الحيوان في حال االشتباه بوقوع حدث لمرض 
حيواني المصدر. ويمكن أن يشمل أعضاء الفريق اإلضافيين خبراء في مجاالت 
اللوجستيات، والمختبرات، وقواعد البيانات، واإلحصاء، والنمذجة، وعلم األجناس، 

والصحة البيئية. وقد يتباين حجم وتركيب فريق التحقيق األولي، وهو ما يعتمد 
جزئيًا على مدى ضخامة وتعقيد التحقيق المزمع. وبالمستطاع استعمال استنتاجات 

تقديرات المخاطر األولية لتحديد طبيعة الخبرة الالزمة. وتعتبر مسألة تسمية قائد 
للفريق وتخصيص األدوار والمسؤوليات بالغة األهمية لنجاح التحقيق. وتتوافر 
أمثلة على اختصاصات الفريق، ومجموعات المهارات والمسؤوليات المنتظرة 

(13). وينبغي أن يجتمع كل أعضاء الفريق وأن تتم إحاطتهم بأدوارهم، ومهامهم، 
ومسؤولياتهم، وجوانب الحماية الشخصية، واستخدام معدات الوقاية الشخصية حيثما 
اقتضى األمر ذلك. ويتعين أن يتمتع أعضاء الفريق باللياقة الطبية الالزمة لنشرهم، 

ثة.  بما في ذلك تلقيهم لتطعيمات محدَّ

إعالم السلطات المعنية  2-1-3
ينبغي إعالم السلطات المعنية، مثل المسؤولين الحكوميين والمكاتب الصحية 

والمستشفيات وسلطات الصحة البيطرية في المنطقة الموبوءة، بالتحقيق. وعلى 
الفريق تحذير المختبرات واألطباء السريريين الذين سيتولون مناولة العينات 

الحيوانية والبشرية والبيئية المجموعة، والتواصل معهم، وإخطار المجتمعات المحلية 
بأنه سيتم إجراء تحقيق. وينبغي أن يتم إخطار هذه المجتمعات عبر القادة المحليين 

أو أشخاص آخرين مثل األعيان، والزعماء التقليديين أو الدينيين، أو المجموعات 
النسائية، اللتماس تعاونها.
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الخطوات األساسية للتحقيق

بروتوكول التحقيق في األنفلونزا غير الموسمية واألمراض 
التنفسية الحادة الناشئة األخرى
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اجمع المعلومات واإلمدادات  3-1-3
قبل عملية النشر فإن على الفريق جمع معلومات أساسية أولية، وتجميع المواد 

واإلمدادات الضرورية. ويمكن االطالع على المحتويات النموذجية لمجموعة أدوات 
التحقيق في الملحق 1. وينبغي توفير إمدادات لحماية أعضاء الفريق، مثل معدات 

الوقاية الشخصية، والعقاقير المضادة للفيروسات، وعتائد اإلسعافات األولية، 
والناموسيات، والمطهرات، والعقاقير المضادة للمالريا عند التوصية باستعمالها إذا 
ما كان توافرها محدودًا في المنطقة الموبوءة. وعلى الفريق النظر فيما إذا كانت 

هناك أية شواغل تتعلق بالسالمة أو األمن، وأن يطلب الدعم أو اإلحاطة من 
السلطات المعنية.

قم بالتحقيق في الحاالت األولية الُمبلغ عنها  2-3
يندرج التأكيد المختبري لتشخيص الحاالت األولية في عداد الخطوات المبكرة في 

التحقيق. على أن جمع العينات، وشحنها، واختبارها يتطلب غالبًا عدة أيام أو 
أكثر، وقد ال يكون جمع العينات من هذه الحاالت ممكنا. ولذلك فقد يقتضي األمر 

البدء بجمع البيانات الوبائية، والمختبرية، والسريرية قبل معرفة التشخيص.

بيانات الحالة  1-2-3
سُتساعد البيانات المجموعة عن الحاالت األولية من حيث األشخاص، واألماكن، 

واألوقات فريق التحقيق على تطوير تعاريف حالة الستنتاجات الحالة اإلضافية 
والترصد المعزز. كما أن المعلومات السريرية والوبائية قد تساعد على تركيز 

االهتمام على الُمسببات المرضية المحتملة، ومصادر العدوى، ومناويل السراية، 
والمجموعات السكانية المعرضة للخطر، وجميعها يمكن استخدامها على وجه 

السرعة لتطبيق اإلجراءات الوقائية إلدارة الحاالت وتوقي السراية.

ويعرض الملحق 2 استمارة نموذجية لتحقيقات الحاالت النوعية. وينبغي تعديل 
األسئلة أو األقسام الفرعية الواردة في االستمارة وفقًا لسياق الحدث وغايات 

التحقيق. وفي حال االشتباه بعامل ُمْمرض محدد كمصدر للحدث، أو إذا كانت 
هناك حاجة للعناية بأسئلة أو فرضيات معينة )مثل ما يتعلق بفيروس كورونا 

المتالزمة(، فإنه يتعين حينها استخدام استمارات الحالة أو اإلرشادات المخصصة 
لألمراض التنفسية األخرى )14(. وتشمل البيانات الواجب جمعها الستمارات 

تحقيق الحالة ما يلي:

المعلومات األساسية الضرورية – البيانات الديموغرافية والتاريخ الشخصي   •
للتمكين من تحديد خصائص المجموعات السكانية المعرضة للخطر. ويشمل 

ذلك بيانات الُمبلغين ومن شملتهم المقابالت، بما يتيح المتابعة لجمع معلومات 
إضافية أو تعليقات على نتائج التحقيق.
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المعلومات األساسية الضرورية – البيانات الديموغرافية والتاريخ الشخصي للتمكين • 
من تحديد خصائص المجموعات السكانية المعرضة للخطر. ويشمل ذلك بيانات 

الُمبلغين ومن شملتهم المقابالت، بما يتيح المتابعة لجمع معلومات إضافية أو 
تعليقات على نتائج التحقيق.

المعلومات السريرية – عن مسار العلة وحصيلتها لتحديد خصائص طيف العلة • 
والتحقق من الوفاء بتعريف الحالة. ويشمل ذلك مسلك التماس الرعاية الصحية 

لتحديد المخالطين والتعرض للحالة وكذلك احتمال السراية المستشفوية.

معلومات التعرض وسيرة السفر – المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد • 
المصادر والمنوال المرجح أو المناويل المرجحة للسراية. ويشمل ذلك حاالت 

تعرض المريض الوظيفية، والحيوانية، والغذائية.

المعلومات المختبرية – لتحديد الُمسببات المرضية ومسار العلة.• 

وفيما يتعلق بالحاالت األولية فإن العينات ينبغي أن ُتجمع بأسرع ما يمكن. كما يتعين جمع 
العينات من الحيوانات، أو البيئة، أو أية أغذية ُيشتبه في أن تكون مصادر للعدوى. لالطالع 

على مزيد من المعلومات انظر القسم 3-7. 

مصادر المعلومات   2-2-3
ينبغي جمع البيانات عن الحاالت األولية من طائفة متنوعة من المصادر، بما في ذلك 

المرضى أنفسهم إن أمكن، وأسرهم أو مقدمو الرعاية، والعاملون الصحيون الذين تولوا العناية 
بالمرضى، والجيران أو القادة المجتمعيين، والموظفون في مكان العمل أو المواقع األخرى 

المشتبهة كمصادر للعدوى. وعلى وجه الخصوص فإن من المهم معاينة أسر الحاالت 
والمرافق الصحية التي زارها المصاب خالل مسار العلة، للتحقق بصورة مباشرة من أكبر قدر 

ممكن من المعلومات.

البيانات األسرية

على مستوى األسرة المعيشية:

تأكيد تركيبة األسرة على مدى األسبوعين الماضيين، وحجمها، والعالقات النسبية • 
القائمة بين الحالة أو الحاالت ومخالطيهم األسريين؛

تفحص المنزل ومحيطه بحثًا عن بيِّنات عن الحيوانات أو الحياة البرية، ومالحظة ما • 
إذا كانت الحيوانات قادرة على النفاذ إلى مناطق تخزين مياه وأغذية األسرة، وما إذا 

كان األفراد قد تعرضوا لسطوح ملوثة بمفرزات الحيوانات؛

رسم خريطة للمنزل ومحيطه توضح موقعه بالنسبة إلى الجيران أو األقارب اآلخرين، • 
وحظائر الحيوانات في فناء المنزل، ومزارع القطاع التجاري، واألسواق، واألحواض 

المائية القريبة التي يمكن أن تكون موئاًل للحيوانات؛

توثيق مواقع مصادر الغذاء والماء لألسر المصابة.• 
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3 تشمل االحتياطات القياسية نظافة األيدي واستعمال المعدات ذات الصلة للوقاية الشخصية، رهنًا بخطر االحتكاك المباشر بدماء المرضى، 

وسوائلهم البدنية، وإفرازاتهم )بما في ذلك اإلفرازات التنفسية( وبجلدهم المخدوش. كما تتضمن هذه االحتياطات تفادي وخز اإلبر أو جروح 
األدوات الحادة؛ واإلدارة اآلمنة للنفايات؛ والتنظيف؛ والتطهير؛ وعند االقتضاء تعقيم معدات رعاية المرضى وبياضاتهم؛ وتنظيف وتطهير البيئة. 

وينبغي الحض على النظافة الشخصية التنفسية ألي شخص ذي أعراض تنفسية.

وستساعد هذه المعلومات على تحديد المصادر المحتملة للعدوى، ومناويل السراية، والمجموعات 
السكانية المعرضة للخطر.

مرافق الرعاية الصحية
في مرافق الرعاية الصحية التي ارتادها المصابون أثناء مسار العلة:

تقصي الحاالت المحتملة األخرى مع اهتمام خاص بالعاملين في الرعاية الصحية؛ ويشمل • 
ذلك استعراض االستشارات، وسجالت وقيود اإلدخال أو المختبرات لتحديد هوية المرضى 

ذوي االستعالنات المماثلة لألمراض التنفسية؛

توثيق أنشطة األمراض التنفسية الحادة واتجاهات الترصد، بما في ذلك )في حال المعرفة( ما • 
يلي:

تغطية التطعيم المضاد لألنفلونزا والهيكل العمري للسكان؛• 

معدالت "خط األساس" األسبوعية أو الشهرية لعمليات اإلدخال أو الزيارة المتعلقة • 
بالعلة الشبيهة باألنفلونزا، أو عدوى "ساري"، أو االلتهاب الرئوي، من خالل استعراض 

لة )سنة واحدة مثاًل، إن أمكن( – لالطالع على  سجالت المرضى على فترات مطوَّ
مثال على تقرير ُيجمل أنشطة نظم الترصد واألمراض التنفسية انظر الملحق 3(؛

توثيق اإلجراءات المستخدمة في فرز وإدارة الحاالت، بما في ذلك الممارسات المطبقة • 
لمكافحة العدوى وإدارة الحاالت(؛

توثيق تدفق المرضى واألماكن التي تموضع فيها المرضى أثناء عمليات الزيارة أو اإلدخال • 
خالل ذلك اإلطار الزمني؛

تقصي مدى توافر العقاقير مثل المضادات الفيروسية؛ وطرق المعالجة الداعمة مثل مضادات • 
الحمى والمضادات الحيوية، وإمدادات جمع العينات، وتخزين السلسلة المبردة، وعبوات النقل.

وستساعد هذه المعلومات على تحديد الحاالت، وتقدير إمكانية استمرار انتشار المرض بما في ذلك 
السراية المستشفوية، وتوفير إرشادات مبكرة عن مكافحة العدوى واإلدارة الطبية، واستهالل المساندة 

لتأهب المرافق الستقبال حاالت إضافية جديدة عبر توفير الدعم التقني أو اإلمدادات.

قم بحماية المحققين  3-3

ينبغي تطبيق اإلجراءات القياسية لمعدات الوقاية الشخصية واالحتياطيات القياسية3 على الدوام، 
واستخدام معدات الوقاية الشخصية تبعًا للخطر، لحماية صحة المحققين )15(. ويتعين استعمال 
معدات الوقاية الشخصية المناسبة، وفقًا لمناويل السراية األكثر ترجيحًا، عند االختالط بالمرضى 
ذوي األعراض وفي الحاالت التي ُيشتبه فيها بالسراية من شخص إلى آخر. ويمكن أن تسترشد 

القرارات المتعلقة باالحتياطات المستندة إلى السراية بموقع التحقيق، واالعتبارات الثقافية، والوضع 
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الصحي للمجيبين على أسئلة المقابالت واألشخاص المحيطين بهم، ونوع النشاط المنفَّذ )مثل 
جمع العينات، أو إجراء المقابالت، أو معاينة المرافق(. ويتعين التشديد دومًا على المباعدة 
االجتماعية األساسية، وممارسات نظافة األيدي والنظافة التنفسية. وبالنظر إلى أن معدات 

الوقاية الشخصية قد تخلق انطباعات سلبية لدى المجتمعات المحلية غير المعتادة على 
استخدامها فإن المحققين قد يختارون إجراء المقابالت مع الناس في أماكن مكشوفة ال في 
سياقات داخلية مغلقة، وتفادي االختالط الوثيق بالمجيبين. وتشمل أمثلة االختالط الوثيق 
اللمس، وتبادل الحديث، وتوفير الرعاية على بعد يقل عن متر واحد من الشخص اآلخر.

وينبغي أن ُتتاح لكل األفراد القائمين بالتحقيق في الحدث )بما في ذلك أعضاء الفريق 
الداعمون مثل اللوجستيين أو السائقين( مقادير كافية من معدات الوقاية الشخصية، وإمدادات 

نظافة األيدي، وإمدادات النظافة التنفسية مثل المناديل الورقية التي ُتستعمل لمرة واحدة. 
وتتوافر إرشادات أخرى بشأن استخدام معدات الوقاية الشخصية في سياقات الرعاية الصحية 
وغيرها خالل التحقيق في األحداث واإلدارة السريرية )17-15(. ويمكن طباعة أمثلة على 

ملصقات ومنشورات نظافة األيدي التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على مرافق 
الرعاية الصحية أو على المواقع المزارة األخرى التي تشهد خطرًا للتلوث أو العدوى )18).

َضع تعاريف للحالة  4-3

تكفل تعاريف الحالة تنميط التحقيق عبر إرساء معايير واضحة بشأن من الذي يندرج في 
عداد الحاالت ومن هو خارج هذا التصنيف. وُتطبق تعاريف الحالة بصورة منهجية وبدون 

تحيز على كل األشخاص المشمولين بالتحقيق. وينبغي إعداد تعاريف عملية للحالة باستخدام 
المعلومات المستخلصة من المقابلة األولية والزيارة المنزلية لمريض الحالة، إلى جانب 

المعلومات المعروفة عن العامل الُمْمرض وخصائصه الوبائية. ويتعين أن تكون التعاريف 
حساسة بما فيه الكفاية خالل المراحل األولية للتحقيق القتناص معظم الحاالت. ومع تطور 
التحقيق واستخالص قسط أكبر من المعلومات فقد يكون من المحبذ صقل التعاريف لتعزيز 

حساسيتها وطابعها النوعي.

وتنقسم تعاريف الحالة نموذجيًا إلى ثالث فئات هي: مشتبهة، ومرجحة، ومؤكدة. ويتيح ذلك 
التمييز بين الحاالت باستخدام االستنتاجات السريرية، والوبائية، والمختبرية. ويستند تعريف 
الحاالت المشتبهة عادة إلى العالمات واألعراض السريرية. أما تعريف الحاالت المرجحة 

فيشير عمومًا إلى حاالت مشتبهة مع إضافة صلة وبائية بحالة مؤكدة أو مرجحة، أو بنتيجة 
اختبار مختبري أولي، أو بصورة شعاعية للصدر، أو بحصيلة مميتة. ويغطي تعريف 

الحاالت المؤكدة تلك الحاالت التي تؤكد فيها النتائج المختبرية التشخيصية اإلصابة بالعدوى.

استخدم 
المعلومات 

المجموعة من 
تحقيقات الرعاية 

األولية لتنوير 
تقدير المخاطر.
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وفيما يتعلق بأنفلونزا الطيور A(H5N1)، و)H7N9(، وفيروس كورونا المتالزمة، فإن 
المنظمة أوصت بتعاريف للحالة من أجل عمليات التبليغ الدولية المنمطة للحاالت  

(19-21). وباإلمكان تنقيح هذه التعاريف ألغراض التحقيقات المحلية من أجل إدراج 
الفترات الزمنية، والمواقع، وخصائص العلة، والتعرض، والسمات األخرى ذات الصلة 

بالحدث.

وسمات الوقت، والمكان، والشخص الواجب مراعاتها في تعريف الحالة معروضة أدناه:

الوقت – ألغراض استنتاجات الحالة االرتجاعية فإن الفترة الزمنية ينبغي أن تغطي 	 
مدة أسبوعين على األقل قبل بدء أعراض الحالة مع اعتماد تاريخ البدء األسبق. 
وعلى النحو المرتقب يتعين أن تغطي هذه الفترة ضعف فترة الحضانة إن كانت 

معروفة، أو 4-2 أسابيع بعد شفاء الحالة األخيرة أو وفاتها في حال الجهل بها. 
وإذا دعت الضرورة فإن الفترات الزمنية المدرجة في التعريف يمكن تعديلها إثر 

اتضاح طول فترة الحضانة وفترة اإلعداء.

المكان – يشير ذلك إلى المجتمع المحلي الذي حدثت فيه الحالة، وينبغي إدراج 	 
منطقة تشمل أفرادًا آخرين ربما يتعرضون لمصدر العلة ذاته كالحاالت األولية. 

وإذا كان عمليات التعرض المعنية غير معروفة فإن المكان يجب أن يشمل عوضًا 
عن ذلك المنطقة السكانية التي قد تكون الحاالت قد زارتها، والتي تضم عادة 

األسواق المحلية، وأماكن العبادة، والمزارع، والمرافق الصحية.

الشخص – يشير هذا إلى خصائص المريض، بما في ذلك قائمة األعراض 	 
األساسية الملحوظة في الحاالت. وإذا لم تكن خصائص المرضى معروفة جيدًا، 

فمن الممكن أيضًا النظر في المتالزمات والخصائص الواسعة مثل ما يلي:

مريض بعدوى "ساري" مع أعراض الحمى والسعال، ويتطلب اإلدخال إلى • 
المستشفى، ومرضه ال يفسره بشكل كامل عامل ُمْمرض آخر؛

مريض بعدوى "ساري" ذو مسار سريري وخيم بصورة غير متوقعة ولم يستجب • 
للعالج المضاد لعامل ُمْمرض مشتبه آخر؛

مريض بعدوى "ساري" تعرض مؤخرًا للحيوانات؛• 

مريض منقوص المناعة مصاب بعلة حادة ال يفسرها بشكل كامل عامل • 
ُمْمرض آخر؛

عامل صحي ُيعنى بالمرضى الخاضعين للعالج من عدوى "ساري" ومصاب • 
بمرض تنفسي.

عمليات التعرض – بالنسبة للعوامل الُمْمرضة ذات عوامل الخطر حسنة التحديد 	 
أو في األحداث حيث يكون المصدر الُنقطي للتعرض محتماًل فإن تعريف الحالة 

يمكن أن يتضمن التعرض ألحداث ذات صلة، أو للبيئة، أو الحيوانات، أو 
السلوكيات، أو األشخاص.
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اعُثر على حاالت إضافية  5-3

يتطلب األمر بذل جهود كثيفة لتحديد الحاالت اإلضافية وفهم حجم الحدث المرضي. ويمكن 
اكتشاف مثل هذه الحاالت في صفوف المخالطين وفي المجتمع المحلي. وتشمل األنشطة 

تحديد ورصد مخالطي الحاالت المحددة، والبحث النشيط عن حاالت أخرى لدى األشخاص 
من ذوي عمليات التعرض أو العلل المماثلة.

تحديد مخالطي الحاالت ورصدهم  1-5-3

إن الغرض من رصد المخالطين هو العثور على حاالت مشتبهة جديدة، وتوثيق 
السراية المحتملة من شخص إلى آخر، وتوفير تدخالت موجهة للحد من خطر 

العلة وقطع المزيد من السراية. وينبغي تحديد مخالطي الحاالت ورصدهم بحثًا عن 
ظهور األعراض وذلك لعدد معين من األيام بعد التعرض األخير للحالة. وبالنسبة 

للحدث قيد التحقيق فمن الضروري تعريف المخالط، وتقرير عدد أيام الرصد، 
وإرساء إجراءات للرصد، والتبليغ، والفرز. ويرد أدناه بحث لبعض هذه الجوانب. 

وحال إنجاز التعاريف يتعين استخدام اإلجراءات المعروضة في الملحق 4 لترشيد 
عملية تتبع المخالطين ورصدهم.

من هو المخالط؟
إن المخالطين هم أشخاص كان لهم احتكاك باألفراد المشمولين بتعريف الحالة 
خالل فترة الحضانة الترجيحية )6(. وفيما يتعلق بالعوامل الُمْمرضة لألمراض 

التنفسية التي ال تكون مناويل السراية وفترات اإلعداء والحضانة معروفة بشأنها، 
فإنه يجوز تعريف المخالط على أنه شخص اقترب لمسافة متر واحد من الحالة 

دون معدات وقاية شخصية في اليوم 1 قبل بدء علة الحالة وإلى اليوم 14 بعد بدء 
العلة )10(. وقد يكون من الضروري تتبع مخالطي الحاالت المشتبهة إذا ما كانت 

القدرة على تحديد الحاالت المرجحة أو المؤكدة محدودة.

ما هو طول فترة رصد المخالطين؟
يعتمد عدد أيام رصد الوضع الصحي للمخالطين على فترة حضانة العامل 
الُمْمرض. وينبغي رصد مخالطي الحاالت المصابة بفيروس أنفلونزا الطيور 

A(H5N1) لمدة 7 أيام من تاريخ االحتكاك غير المحمي األخير، أما مخالطي 
الحاالت المصابة بفيروس أنفلونزا الطيور A(H7N9) أو فيروس كورونا المتالزمة 

فيجب رصدهم لمدة 14 يومًا. وإذا كانت فترتا الحضانة واإلعداء غير معروفتين 
فإن النهج البديل هو رصد المخالطين إلى ما يصل إلى 14 يومًا إلى حين 

تقرير المعلومات المتعلقة بهذه السمات الوبائية والتمكُّن من تعديل فترة متابعة 
المخالطين.
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كيف سيتم رصد المخالطين؟
يمكن رصد المخالطين عبر زيارات منزلية أو افتراضية لتقصي األعراض، أو من 

خالل الهاتف، مع طلب قيام المخالط شخصيًا بالتبليغ إذا كان من ذوي األعراض. 
وتشمل العوامل المؤثرة على هذا االختيار إمكانية استخدام االتصاالت السلكية 

والالسلكية، وتوافر الموارد البشرية واللوجيستية إلجراء زيارات فعلية يوميًا، وما إذا 
كان المخالطون قادرين على التعرف على العلة والتبليغ الذاتي عنها، وإمكانية فرار 

المخالطين ذوي األعراض من السلطات الصحية وعواقب ضياع الحاالت.

هل ينبغي توفير الوقاية الكيميائية للمخالطين؟
يعتمد استخدام الوقاية الكيميائية، إن توافرت، على سياق الحدث. ووفقًا لإلرشادات 

المتعلقة بفاشيات عدوى فيروس أنفلونزا الطيور A(H5N1) فإن استخدام الوقاية 
الكيميائية يجب أن يهتدي بتقدير مخاطر التعرض )22).

كيف ستتم إدارة المخالطين ذوي األعراض؟
ينبغي إخضاع أي مخالط يعتل ضمن اإلطار الزمني المحدد للرصد لالختبار، 

والعزل، وتقديم الرعاية السريرية الضرورية المتاحة. ويمكن فرض العزل في المرافق 
الصحية أو في المنزل بانتظار نتائج االختبار، غير أن ذلك يعتمد على وخامة 
العلة، والجدوى، وتوافر أسرَّة المستشفيات. وبالنسبة للحاالت المحددة حديثًا فإنه 

يتعين تحديد مخالطيها ورصدهم.

ماذا لو كانت هناك سراية عديمة األعراض؟
في حال االشتباه بسراية عديمة األعراض في حدث ما، وهو ما جرت مالحظته 

في فاشيات فيروس كورونا المتالزمة، يجب النظر في إخضاع المخالطين عديمي 
األعراض لالختبار، مثل المخالطين األسريين، والعاملين في الرعاية الصحية، أو 

مخالطي المرضى الداخليين في المستشفيات. وتتوافر اإلرشادات بشأن فيروس 
كورونا المتالزمة )23(. ويمكن توجيه النصح إلى الحاالت العديمة األعراض 

باعتماد العزل الذاتي إلى أن يعطي اختبار العينات المتكرر نتائج سلبية أو إلى 
حين اعتبار أن من غير المرجح أن تنقل هذه الحاالت العدوى إلى اآلخرين.

استخدم تقدير المخاطر األولي 
المنفَّذ بشأن هذا الحدث إلرشاد 

القرارات المتعلقة بنطاق تتبع 
المخالطين ورصدهم.

إذا ما كان الحدث قد يشكل 
طارئة صحية عمومية تثير 

قلقًا دوليًا وفقًا للمعايير 
المدرجة في اللوائح الصحية 

الدولية )2005) (12(، 
فعليك إخطار منظمة الصحة 
العالمية. لالطالع على مزيد 

من التفاصيل بهذا الشأن انظر 
القسم 2-7.
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العثور الفعال على الحاالت  2-5-3

يمكن استخدام العثور الفعال على الحاالت الكتشاف حاالت ُتضاف إلى ما تم تحديده من 
مخالطي الحاالت. ويدعم مثل هذا العثور الجهود الرامية إلى تقرير حجم السراية في المجتمع 

المحلي، وضمان تلقي كل المرضى المحتملين للرعاية، وتحديد مصدر السراية ومنوالها، 
وتوثيق خصائص الحاالت.

وفي المناطق المتضررة من األحداث فإن جهود العثور على الحاالت واالختبارات المختبرية 
يجب أن تركز على المجموعات التالية:

األفراد ذوو األعراض الذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لمصدر العامل الُمْمرض • 
ذاته مثل مريض الحالة، واألفراد ذوو التعرض للحيوانات أو الحياة البرية، واألفراد 

المصابون بعدوى "ساري" أو الذين توفوا بعدوى "ساري" ُمبهمة؛

المرضى المصابون بعدوى "ساري" ُمبهمة أو بعلة ُمبهمة تتسق مع تعريف الحالة • 
من نزالء المستشفيات في المرافق الصحية ذاتها التي ُأدخلت إليها حالة أخرى؛

العاملون في الرعاية الصحية الذين تولوا العناية بحاالت مشتبهة، أو مرجحة، أو • 
مؤكدة والذين أصيبوا بمرض تنفسي حاد.

وستسترشد عملية العثور الفعال على الحاالت بموقع الحدث وسياقه، وكذلك بتقديرات 
المخاطر. وعلى الفريق أن ينظر في إجراء مقابالت مع القادة المجتمعيين، والمدارس، 

وأماكن العمل، ومقدمي الرعاية الصحية المحليين )بما في ذلك الممارسون الخاصون أو 
التقليديون(، واألطباء السريريون المستشفويون، والمختبرات، لتحديد الحاالت. وإذا ما ظهر 

أن الحدث ذو طابع محلي، فإن عليهم النظر في إجراء بحوث من منزل إلى آخر، أو إشراك 
المطببين التقليديين والمجموعات المجتمعية )مثل المجموعات النسائية( لتحديد الحاالت 

وتشجيع التبليغ في المستقبل. وينبغي حث جميع أصحاب المصلحة المشمولين بالمقابالت 
على التبليغ فورًا عن أي مرضى من ذوي العالمات، واألعراض، والتعرضات المرتبطة 

بالمرض قيد التحقيق.

ويتمثل نهج آخر في البحث عن الحاالت من خالل استعراض سجالت المرضى أو القيود 
في المرافق الصحية التي تم التبليغ عن حاالت فيها أو البحث في موقع الحدث. والهدف 
هو البحث عن مرضى آخرين ُأدرجوا في السجالت على مدى فترة األسبوعين أو األربعة 
أسابيع الماضية الذين ربما ظهرت عليهم عالمات وأعراض مماثلة لما يتعلق بالمرض قيد 

التحقيق. ومن المهم متابعة أي مريض يبدو أن علته متسقة مع المرض والذي تم إخراجه من 
المستشفى بالفعل. ويوضح الملحق 5 عملية إجراء استعراض لسجالت مرفق صحي كجزء 

من جهود العثور الفعال على الحاالت.
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ز الترصد عزِّ  6-3

باإلضافة إلى أنشطة العثور على الحاالت ورصد المخالطين فقد يكون من المفيد تعزيز نظم 
الترصد القائمة في المواقع التي تقيم فيها الحاالت، أو التي تشهد اندالع فاشيات حيوانية، 

أو حيث ُيشتبه في وجود مصدر العدوى. والغرض الرئيسي هو كشف الحاالت التي قد تنشأ 
عقب اكتشاف الحاالت األولية. وستعتمد المنطقة الجغرافية المستهدفة على سياق الحدث، 

والسيما التعرضات المشتبهة.

وسيعتمد طول فترة الترصد المعزز على استنتاجات التحقيق، والعامل الُمْمرض المسبب 
للحدث، وما إذا كانت البيِّنات تشير إلى احتمال سراية متواصلة جارية في المنطقة. وعلى 
سبيل المثال فإنه بالنسبة لفاشيات عدوى أنفلونزا الطيور A(H5N1)، ينبغي تعزيز الترصد 

لمدة أسبوعين بعد شفاء الحالة البشرية األخيرة أو وفاتها. أما ترصد فيروس كورونا المتالزمة 
فيتعين تعزيزه لمدى شهر واحد بعد الحالة األخيرة. على أن الجوالن الجاري لهذه الفيروسات 

في الحيوانات في المنطقة الموبوءة سيتطلب إطالة فترات الترصد المعزز بسبب احتمال 
السراية ذات المصدر الحيواني.

ويعتمد نطاق أنشطة الترصد المعزز على سلوك التماس الرعاية الصحية للسكان، وينبغي 
النظر في طائفة من الخيارات )مثل الُنهج الفاعلة والمنفعلة المستندة إلى الرعاية الصحية 

والمستندة إلى المجتمعات المحلية(. وفي سياقات المستشفيات فإن على األطباء السريريين 
النظر في اختبار المرضى المصابين بعدوى "ساري" ُمبهمة أو من ذوي العالمات واألعراض 

المتسقة مع المرض الحالي قيد التحقيق. وينبغي التشديد على االختبار بالنسبة للمرضى 
الذين سافروا، في غضون أسبوعين قبل بدء العلة، إلى منطقة موبوءة أو تعرضوا ألشخاص 
أو حيوانات منها، أو الذين تعرضوا لمرضى آخرين تم تشخيصهم مؤخرًا على أنهم مصابون 

بعدوى "ساري".

وقد يكون من الضروري النظر في تعزيز أنشطة الترصد في مرافق الرعاية الصحية األخرى 
مثل الممارسين الخاصين، والمختبرات، والمطببين التقليديين. وإذا اقتضى األمر ينبغي توجيه 

الترصد نحو المجموعات المعرضة لخطر تعرض وظيفي أشد )مثل العاملين في الرعاية 
الصحية والمعرضين للحيوانات الحية أو النافقة(. ويمكن أن يستند الترصد المعزز إلى النظم 

الحالية باستخدام إجراءات تكميلية مثل الخطوط الهاتفية الساخنة، وتتبع الشائعات والتحقق 
منها، والشبكات اإلذاعية أو شبكات الطوارئ األخرى، حسب االقتضاء. كما أن من الممكن 
النهوض بحسن توقيت الترصد المعزز بزيادة وتيرة التبليغ )من تبليغ أسبوعي مثاًل إلى تبليغ 

يومي(.

قم بإجراء تقدير للمخاطر 
لمساندة القرارات بشأن الحاجة 

إلى أنشطة الترصد المعزز 
وحجمها. وعلى سبيل المثال 

اطَرح أسئلة مثل ما يلي:

ما هو الخطر الصحي • 
العمومي للمزيد من 

التعرض للعامل 
الُمْمرض؟

ما هو الخطر الصحي • 
العمومي لالنتشار خارج 
حدود المناطق الجغرافية 

المتأثرة بالحدث والمعروفة 
حاليًا؟
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وسيعتمد نجاح جهود الترصد المعزز على تدريب المهنيين الصحيين، والمحققين والمتطوعين 
المحليين للصحة العمومية، وتوعية المجتمع ككل للتنبه للحاالت المحتملة. وعلى وجه 
الخصوص فإنه يتعين الحض على التبليغ الذاتي عن العلة واستشارة المرافق الصحية 

العمومية )من خالل إطالق عيادات الحمى(، بحيث يمكن توفير الخدمات الفورية والمناسبة 
لالختبار والرعاية السريرية. وينبغي تزويد المجتمع المحلي الموبوء بالتوعية المناسبة، 

وإجراءات الوقاية والتدخل، للحد من خطر اإلصابة بالعدوى من مصادر بشرية وحيوانية.

اجَمع العينات  7-3

يندرج القيام على وجه السرعة بجمع واختبار العينات المناسبة من الحاالت والمخالطين 
ذوي األعراض في عداد األولويات. وينبغي أن يكون المحققون ملمين بنوع العينات المزمع 

جمعها وعددها المستصوب، والتوقيت األمثل لجمع العينات، والتقنيات الصحيحة لهذا الجمع 
)بما في ذلك االستخدام المناسب لمعدات الوقاية الشخصية لألنواع المختلفة من العينات(، 

ومعايير سالمة تخزين العينات، وعبواتها، ونقلها )24، 25(. ويتعين تنفيذ عملية جمع 
العينات من الحاالت الخاضعة للتحقيق بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية المعتمدة لمكافحة 

العدوى )16).

ويوفر الجدول 1 قائمة بالعينات الواجب جمعها، وكذلك متطلبات تخزينها ونقلها في سياق 
عدوى "ساري". وتعتمد أولوية العينات على العامل الُمْمرض. وعلى سبيل المثال فإن عينات 

المجرى التنفسي السفلي مفضلة للكشف عن فيروس كورونا المتالزمة )11(، في حين ُتفضل 
عينات المجرى التنفسي العلوي والسفلي وكذلك المصل فيما يتعلق بالكشف عن فيروس 
األنفلونزا )19، 25(. وحينما تكون مسببات الحدث غير معروفة، فإن من المفيد جمع 

عينات مختلفة حيثما أمكن، لتعظيم فرص الكشف وتحديد الخصائص.

وينبغي وسم العينات بمعرِّف فريد يمكن ربطه بالبيانات الديموغرافية والوبائية لمريض الحالة، 
كما يتعين تخصيص معرِّفات يمكن أن تميز العينات المتعددة المستخلصة من المريض ذاته.

ومن الواجب أيضًا تحديد القدرات المختبرية الكافية لتجهيز واختبار العينات، واستخدامها 
وفقًا للوائح الوطنية للسالمة البيولوجية. وإذا لم تكن القدرات أو مرافق السالمة البيولوجية 
أو المختبرات كافية للقيام باألنشطة الالزمة لتحديد خصائص العوامل الُمْمرضة الخطيرة 

المحتملة فإنه ينبغي شحن العينات إلى مختبر وطني أو دولي يمتلك مرافق وافية للسالمة 
البيولوجية. وبالمستطاع استخدام تقنيات مختلفة مستندة إلى المختبرات إلجراء االختبارات 

الضرورية للكشف عن طائفة من العوامل الُمْمرضة الفيروسية، أو البكتيرية، أو الُفطارية، أو 
الذيفانات.

وفيما يتصل بالعوامل الُمْمرضة المستجدة فإن باإلمكان استخدام تسلسل الجينوم الجزئي 
والكامل لتوفير المعلومات عن أصل التعرض ومصدره. وينبغي استشارة الكتيبات المختبرية 

وإرشادات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة لالطالع على اإلجراءات التشخيصية المتعلقة 
بأنواع محددة من العوامل الُمْمرضة.
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وفي حال االشتباه باألنفلونزا كعامل ُمسبب فإن الشكل 1 يوفر خوارزمية مقترحة لالختبار 
المختبري. وبالنسبة للعينات من المرضى الذين تنطبق عليهم معايير الخطر السريرية 

والوبائية والتي تشير إلى عدوى بفيروسات أنفلونزا غير موسمية فإن تداولها يجب أن ُينفذ 
عند ممارسات االحتواء من المستوى BSL-2) 2( وBSL-3 كحد أدنى. ويجب القيام 

بكل عمليات التداول لعينات الفيروسات الحية ضمن خزانة للسالمة البيولوجية من الصنف 
الثاني )أو أعلى(. ويوفر كتيب التشخيص المختبري لألنفلونزا المزيد من المعلومات )26). 
وينبغي استشارة مركز متعاون معين مع منظمة الصحة العالمية بشأن اإلجراءات المناسبة 
واحتياجات السالمة البيولوجية )27(. وفيما يتصل بفيروسات األنفلونزا، وخصوصًا غير 
الموسمية منها، فإن قيام مركز متعاون معين مع منظمة الصحة العالمية بوضع تحديد 

مفصل للخصائص الجينية والمستضدية يتسم بأهمية بالغة لتنوير عمليات تقدير المخاطر 
العالمية لألنفلونزا الجائحة. ويتعين إرسال كل العينات اإليجابية لفيروس األنفلونزا A التي 

تتعذر معرفة صنفها الفرعي على الفور إلى مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية 
إلخضاعها لمزيد من التحليل )27(. وتتوافر خوارزميات االختبار المختبري في حال االشتباه 

بعوامل ُمسببة أخرى، بما في ذلك فيروس كورونا المتالزمة )28( أو المتالزمة التنفسية 
الحادة الوخيمة "سارس" )29). 
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الجدول 1: نوع من العينات الختبار وجود مسببات األمراض وأمراض الجهاز التنفسي وتقديم المشورة بشأن المناولة

EDTA = مانع تخثر ثنائي أمين اإليثيلين رباعي حمض األسيتيك؛ NA = غير منطبق؛ VTM = مستنبت نقل فيروسي

أ  تندرج المواد الُمعدية عمومًا ضمن الشعبة 2-6 ويمكن نقلها باعتبارها من الفئة "ألف" أو الفئة "باء". وتشير الفئة ألف إلى مواد ُمعدية منقولة بشكل يمكن أن ُيسبب إعاقة دائمة أو علة تهدد الحياة، أو مرضًا 

مميتًا للبشر والحيوانات. أما الفئة باء فتشير إلى مواد ال تشكل خطر التسبب في إعاقة دائمة، أو علة تهدد الحياة، أو مرضًا مميتًا للبشر والحيوانات. التمس النصيحة عند المختبر، ووحدة الشحن، والناقل بشأن 
التصنيف المناسب وتعليمات التعبئة المطلوبة. انظر إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن لوائح نقل المواد الُمعدية )24).

بلغم

غسل القصبات 
واألسناخ

ُرشافة الرغامي

ُرشافة بلعومية أنفية

غسول أنفي

مسحة أنفية أو حلقية

مسحة بلعومية أنفية

نسيج من االختزاع أو 
التشريح بما في ذلك من 

الرئة

مصل

دم كامل

بول

NA

NA

NA

NA

NA

VTM

VTM

 VTM
أو محلول 

ملحي 

NA

EDTA أنبوب

NA

4 درجات مئوية

4 درجات مئوية

4 درجات مئوية

4 درجات مئوية

4 درجات مئوية

4 درجات مئوية

4 درجات مئوية

4 درجات مئوية

4 درجات مئوية

4 درجات مئوية

4 درجات مئوية

≥48 ساعة: 4 درجات مئوية
<48 ساعة: - 70 درجة مئوية

≥48 ساعة: 4 درجات مئوية
<48 ساعة: - 70 درجة مئوية

≥48 ساعة: 4 درجات مئوية
<48 ساعة: - 70 درجة مئوية

≥48 ساعة: 4 درجات مئوية
<48 ساعة: - 70 درجة مئوية

≥48 ساعة: 4 درجات مئوية
<48 ساعة: - 70 درجة مئوية

≥5 أيام: 4 درجات مئوية
<5 أيام: - 70 درجة مئوية

≥5 أيام: 4 درجات مئوية
<5 أيام: - 70 درجة مئوية

≥5 أيام: 4 درجات مئوية
<5 أيام: - 70 درجة مئوية

≥5 أيام: 4 درجات مئوية
<5 أيام: - 70 درجة مئوية

≥5 أيام: 4 درجات مئوية
<5 أيام: - 70 درجة مئوية

≥5 أيام: 4 درجات مئوية
<5 أيام: - 70 درجة مئوية

المجرى  من  المادة  تكون  أن  تأكد 
التنفسي السفلي

قد يكون هناك بعض التخفيف للعامل 
ذلك  مع  تظل  العينة  ولكن  الُمْمرض 

جديرة باالهتمام

اجمع عينات مزدوجة:
حادة – األسبوع األول من العلة• 
نقاهة –  بعد أسبوعين أو ثالثة • 

من ذلك

للكشف عن المستضدات والسيما في 
األسبوع األول من العلة

التعليقالتخزين حتى االختبارالنقل إلى المختبرأ مستنب النقل نوع العينة
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الشكل 1: الخوارزمية المختبرية في حال االشتباه باألنفلونزا في الحدث

عينة المريض

تفاعل النسخ المعكوس لسلسلة 
)RT-PCR( البوليميراز

Bو A األنفلونزا

إيجابية
A األنفلونزا

إيجابية
H1، H3

في حال توافر القدرة:
استفراد الجراثيم	 
تحديد خصائص 	 

النمط الفرعي

في حال توافر القدرة:
استفراد الجراثيم	 
تحديد الساللة	 

إيجابية
H5، H7

سلبية أو مجهولة النمط 
الفرعي

مقايسة RT-PCR لتحديد األنماط الرئيسية والفرعية 
من األنفلونزا  A فيما يتعلق بفيروسات H1 و H3 و 

H7 و H5

في حال توافر القدرة: 
العزل أو تحديد 

الخصائص عند مستوى 
أعلى من السالمة 

البيولوجية

اشحن العينة السريرية أو المستفردة الفيروسية إلى مركز متعاون مع منظمة 
الصحة العالمية للمزيد من عمليات تحديد الخصائص أ

اشحن الُقسامة إلى المختبر المرجعي المعني 
للمزيد من عمليات تحديد الخصائص

انظر في إنشاء لجان تشخيص 
للعوامل الُمْمرضة األخرى

استنادًا إلى نتائج المزيد من 
البحوث فإن الحاجة قد تدعو 

إلى مستويات أعلى من السالمة 
البيولوجية 

إيجابية
B سلبيةاألنفلونزا

CC, collaborating centre (WHO); RT-PCR, reverse transcription polymerase chain reaction

إذا لم تكن القدرة المختبرية أو مرافق 
السالمة البيولوجية مناسبة للقيام بأنشطة 
لتحديد عامل ُمْمرض غير معروف أو 
ألية خطوة في هذه العملية فإنه ينبغي 
شحن العينات إلى مركز متعاون مع 

منظمة الصحة العالمية لمعالجتها.

أ انظر اإلرشادات التشغيلية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تبادل فيروسات األنفلونزا الموسمية مع المراكز المتعاونة مع 

منظمة الصحة العالمية في إطار شبكة المنظمة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها )30(، واإلرشادات التشغيلية 
للمنظمة بشأن تبادل فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة بشرية في ظل إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة )31).
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قم بإجراء تحقيقات بشأن صحة الحيوان والبيئة  8-3

تدعو الحاجة إلى أن يعمل محققو الصحة العمومية وصحة الحيوان معًا لتقدير دور الحيوانات 
كمصادر للتعرض والعدوى عند البشر. ويمكن أن تتضمن الزيارات الميدانية للتحقيق في وقوع 

العلة لدى الحيوانات أو جوالن العامل الُمْمرض في صفوفها زيارات إلى كل من:

منزل الحالة ومحيطها؛• 

المزارع وأسواق الحيوانات الحية؛• 

المناطق المحلية التي ُتنتج فيها األغذية المزمع استهالكها في صورتها الخام أو بدون • 
تعقيم؛

ألماكن التي ترتادها الحيوانات البرية )مثل الكهوف والِبرك(.• 

وينبغي جمع المعلومات عن علل الحيوانات وحاالت نفوقها، وكذلك عن الحظائر، واألعالف، 
وممارسات المناولة. وعلى المحققين تنسيق أنشطتهم بحيث يمكن الربط بين العينات البشرية 

والحيوانية والمقارنة بينها. ويتعين استشارة اإلرشادات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم 
المتحدة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان فيما يتعلق بالمسائل التقنية المتصلة بترصد األمراض، 

والوقاية منها، ومكافحتها في صفوف الحيوانات.
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أِدر البيانات  1-4

تولِّد التحقيقات مقادير ضخمة من البيانات عن الحاالت، والمخالطين، 
واألفراد الخاضعين للتحقيق. وعلى المحققين استخدام جدول معلومات وإرساء 

إجراءات لحفظ السجالت والتحقق من البيانات بغرض تيسير التحليالت.

ويكفل جدول المعلومات تنظيم البيانات المجموعة من استمارات التحقيق، 
والسجالت السريرية، ونتائج االختبارات المختبرية لفئات مختلفة من الحاالت، 
والمخالطين، واألشخاص الخاضعين للتحقيق. وينبغي أن ُيستخدم هذا الجدول 
كنقطة انطالق لتحليل البيانات وصفيا. وضمانًا للجودة العالية لبيانات جدول 
المعلومات يتعين إنشاء نظام إلكتروني لحفظ البيانات؛ وينبغي أن يكون هذا 

النظام ميسور المنال، ومستقرًا، ومنظما. وسيقلل ذلك من ازدواج الجهود، 
وخطر فقد البيانات، وأخطاء قيود البيانات.

وبغية حفظ البيانات عالية الجودة في قاعدة بيانات إلدارة معلومات األحداث 
يتعين النظر بما يلي: التدوين اليومي للسجالت؛ والمراجعة المتقاطعة 

للمعلومات المجموعة مع المعلومات المطابقة المستخلصة من مصادر 
أخرى؛ والتصفية الروتينية للبيانات، بما في ذلك مراجعات الُنُطق والمراجعات 

المنطقية لكل متغاير. وحيثما أمكن ينبغي تأصيل المراجعات التلقائية 
للبيانات.

حلِّل البيانات  2-4

ستعتمد خطة تحليل البيانات على غايات التحقيق. وتشمل الخطوات األساسية تحليل 
البيانات حسب الوقت، والمكان، والشخص لتحديد خصائص االتجاهات عبر الزمن، والتوزيع 

الجغرافي، والمجموعات السكانية المتضررة من المرض. وباإلمكان استخدام نتائج هذا 
التحليل لتحديد المجموعة السكانية المعرضة لخطر المرض أو االستدالل عليها؛ وطرح 

الفرضيات بشأن الُمسببات، والمصادر، ومناويل السرية؛ وتوفير نظرة مستبصرة بشأن التدخل 
المحتمل أو إجراءات الوقاية. كما يمكن أن تشكل البيانات مرتكزًا لعمليات تقدير المخاطر، 

ر. وسيؤثر توافرها أو االفتقار إليها على مستوى الثقة بشأن الخطر المقدَّ

عند إرساء إجراءات لنظام 
السجالت، عليك أن تطرح 

األسئلة التالية:
أين سُتحفظ السجالت؟• 
كيف سُتحفظ السجالت؟• 
من الذي سُيكلف بحفظ • 

السجالت؟
كيف سيتم حفظ نسخ • 

احتياطية من السجالت؟
كيف ستجري المحافظة • 

على سرية السجالت 
لحماية المعلومات 

الشخصية؟

تحليل البيانات

4
تحليل البيانات

بروتوكول التحقيق في األنفلونزا غير الموسمية واألمراض 
التنفسية الحادة الناشئة األخرى
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Onset date

Suzhou City closed LPM in 26 Dec 2016 

Wuxi City closed LPM in 29 Dec 2016 

Changzhou City closed LPM in 30 Dec 2016 

Figure 1d. Epidemic curve of human infection with H7N9 virus in China [excluding Hong Kong SAR (China), 
Macao SAR (China) and Taiwan, China] by day, September 2016–December 2016

الشكل 2: مثال على المنحى الوبائي يظهر حاالت أنفلونزا الطيور A)H7N9( في الصين ] باستثناء منطقة 
هونغ كونغ اإلدارية الخاصة )الصين(، ومنطقة ماكاو اإلدارية الخاصة )الصين(، وتايوان، الصين [ حسب 

اليوم في الفترة من أيلول/ سبتمبر 2016 إلى كانون األول/ ديسمبر 2016 )32(

الوقت  1-2-4

ينبغي رسم منحنى وبائي، مع عدد من الحاالت على المحور "عين"، وتاريخ أو توقيت بداية العلة على 
المحور "سين". ويعرض الشكل 2 مثااًل على منحنى وبائي. وبمقدور هذا المنحنى أن يوفر معلومات عن 

حجم الحدث وسماته الوبائية المختلفة، وكذلك أثر تدخالت المكافحة، بما في ذلك ما يلي:

أنماط االنتشار والتعرض – يمكن لشكل المنحنى أن يشير إلى ما إذا كان النمط مصدرًا 	 
مشتركًا )نقطيًا، أومستمرًا، أو متقطعًا(، أو منتشرًا )من شخص إلى آخر، أو منقواًل بأدوات 
العدوى، أو محمواًل بنواقل(، أو مزيجًا من النمطين، أو مختلفًا عن كليهما )مما يشير إلى 

بعض األمراض ذات المصدر الحيواني أو المحمولة بالنواقل، حيث تؤدي العدوى الكافية لدى 
المضيف أو األنواع المستودعية، والحضور الكافي للنواقل، والمستودع البشري الكافي، أو 

التفاعل الكافي بين البشر والنواقل إلى نشوء الحاالت(؛ وبالمستطاع تقدير نمط االنتشار على 
النحو األفضل إذا ما كانت فترة حضانة المرض معروفة.

االتجاه الزمني للحدث – إن تحديد ما إذا كان الحدث في طور البداية، أو الذروة، أو االنحسار 	 
يمكن أن يشير إلى ما إذا كان يتعين توقع عدد ضخم أو صغير من الحاالت الجديدة؛

فترة حضانة المرض – في الظروف التي يكون فيها اإلطار الزمني للتعرض معروفًا مع الجهل 	 
في الوقت ذاته بمسببات المرض وسماته.

نوع التعرض – يمكن أن يوفر شكل المنحنى مؤشرات حول ما إذا كانت هناك إمكانية للسراية 	 
المنتشرة من شخص إلى آخر.

الشوارد – قد يوفر توقيت وعدد الحاالت التي ال تتسق مع هيكل المنحنى مؤشرات على 	 
عمليات تعرض أخرى أو على مجموعات من العلة؛

أثر التدخالت المنفَّذة – لتقييم ما إذا كانت أعداد الحاالت أو سماتها قد تغيرت منذ أن قامت 	 
سلطات الصحة العمومية أو غيرها من السلطات بتطبيق اإلجراءات.

مدينة شنغجو تغلق أسواق الدواجن المحلية في 30 كانون األول/ ديسمبر 2016

الت
لحا

د ا
عد

تاريخ البدء

مدينة أوشي تغلق أسواق الدواجن المحلية في 29 كانون األول/ ديسمبر 2016

مدينة سوجو تغلق أسواق الدواجن المحلية في 26 كانون األول/ ديسمبر 2016
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المكان  2-2-4

ينبغي رسم خرائط توضح المواقع الجغرافية للحاالت؛ وذلك مثاًل حسب القرية، أو المنزل، 
أو الموقع ضمن مرفق للرعاية الصحية. ويمكن أن تكون الخرائط محلية، أو جهوية، أو 

وطنية تبعًا لالنتشار الجغرافي للحدث. ويعرض الشكل 3 مثااًل على خريطة لحدث. وبمقدور 
التفسير البصري للبيانات أن يوفر إشارات عن المسببات، وتكتل المجموعات، وإتاحة 

تفاصيل عن المدى الجغرافي النتشار المرض:

خريطة النقاط – استخِدم خرائط النقاط لتقدير المنوال المحتمل لالنتشار. وعلى 	 
سبيل المثال فإن تجمع الحاالت في جناح واحد من المستشفى يتسق مع وجود 

مصدر مشترك وتفٍش انتشاري من شخص إلى آخر، في حين أن تبعثر الحاالت 
في ذلك المرفق على عدة أجنحة سيتسق أكثر مع أداة عدوى متوزعة على نطاق 

واسع، وإلى مريض متنقل ينشر المرض أو إلى مصدر ال يرتبط بغرفة معينة )مثل 
أنماط تدفق الهواء في المبنى(.

خريطة المنطقة – استخدام خرائط المناطق لكي تأخذ في الحسبان المجموعة 	 
السكانية األساسية في ذلك الموقع. ويتيح ذلك إجراء مقارنة مباشرة لمعدالت 

اإلصابة بين المواقع، أو المناطق، أو البلدان.

الشكل 3: مثال لخريطة تبين التوزيع الجغرافي للعدوى البشرية بفيروس )A )H7N9 في الصين ]باستثناء 
منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة )الصين( ، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة )الصين( وتايوان ، الصين[ ، 

سبتمبر 2016 - ديسمبر 2016 )32(.

The South China Sea Islands

Counties with H7N9 cases after 1 Sep 2016

Provinces with H7N9 cases after 1 Sep 2016

Newly emerged counties with H7N9 cases after 1 Sep 2016

Figure 1c. Geographic distribution of human infection with H7N9 virus in China [excluding Hong Kong SAR 
(China), Macao SAR (China) and Taiwan, China], September 2016–December 2016

Disclaimer: The boundaries shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the 
World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its 
frontiers or boundaries. White lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

مديريات مصابة حديثًا بحاالت H7N9 بعد 1 أيلول/ سبتمبر 2016

جزر بحر الصين الجنوبي

مديريات مصابة بحاالت H7N9 بعد 1 أيلول/ سبتمبر 2016

مقاطعات مصابة بحاالت H7N9 بعد 1 أيلول/ سبتمبر 2016

إخالء المسؤولية: إن الحدود المعروضة والتسميات المستخَدمة في هذه الخريطة ال تعبِّر إطالقًا عن رأي منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو 
منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها، أو تخومها. وتشكِّل الخطوط المنقوطة على الخرائط خطوطًا تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.
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الشخص   3-2-4

يتطلب فهم الطيف السريري وديناميات المرض تحليل ما يلي:

البارامترات الوبائية والسريرية للحاالت؛• 

معدالت الهجمات حسب العمر، ونوع الجنس، والمهنة، وتاريخ التعرض؛• 

بالنسبة للبارامترات السريرية: طيف وخامة العلة، بما في ذلك نسبة الحاالت • 
المعانية من االلتهاب الرئوي، وتلك التي تتطلب اإلدخال إلى المستشفى، واإلدخال 

إلى وحدات العناية المركزة، ونسبة الحاالت التي كانت مميتة.

ويعرض الجدول 2 مثااًل مجدواًل موجزًا للسمات الديموغرافية، والتعرضية، والسريرية.
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الجدول 2: مثال على السمات الديموغرافية والسريرية لـ 186 من حاالت عدوى فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق 
األوسط التنفسية، جمهورية كوريا، 2015 )33(

نوع الجنس، العدد )٪(
ذكر
أنثى

العمر )سنة(، المتوسط )المدى الُربيعي(
≤ 65 سنة )٪(

تصنيف الحالة، العدد )٪(
العاملون في الرعاية الصحية

المرضى
مقدمو الرعاية

آخرون*
أعراض االستعالن، العدد )٪(

حمى/ نافض
سعال

ُزلَّة
ألم عضلي

صداع
أعراض معدية معوية †

بلغم
التهاب حلق

مراضة مشتركة، العدد )٪(
أي مراضة مشتركة‡

مرض تنفسي §
داء السكري

مرض قلبي ¶
مرض كلوي مزمن

َخباثة
سياق معروف للمخالط، العدد )٪(¤

مرفق للرعاية الصحية
أسرة

عربة إسعاف

الفترة الزمنية من بدء األعراض إلى التأكيد المختبري باأليام، المتوسط )المدى الُربيعي(

الفترة الزمنية من بدء األعراض إلى الوفاة باأليام، المتوسط )المدى الُربيعي(

الحصيلة في 13 تموز/ يوليو 2015، العدد )٪(
شفاء

معالجة جارية في المستشفى
وفاة

111(59.7)
75 )40.3(
55.)42.3(
55 )29.6(

25 )13.4(
82 )44.1(
61 )32.8(
18 (9.7)

138 )74.2(
33 (17.7)
10 )5.4(

47 )25.3(
16 )8.6(

24 )12.9(
14 )7.5(
8 )4.3(

102 )54.8(
23 )12.4(
52 (28.0)
42 )22.6(

9 )4.8(
43 )23.1(

178 (98.0)
1 (0.5)
3 (1.5)

5 )3-9(

15 )10-20(

131 )70.4(
19 )10.4(
36 )19.4(

عدد المرضىالسمات
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ويمكن إنشاء ُأطر زمنية للحاالت الفردية ُتظهر الفترة الزمنية المنقضية بين التعرض، وبدء المرض، وحصيلة المرض؛ 
وبالمستطاع بعدها مقارنة هذه األطر مع أطر الحاالت األخرى في الحدث. ويعرض الشكل 4 مثااًل على اإلطار الزمني لحالة 

فردية.

 الشكل 4: مثال على إطار زمني يبين التعرض، والبدء، وحصيلة المرض لحالة ثانوية في حدث مرضي

تشرين األول/ أكتوبر

الحالة 2
ذكر، 23 سنة

أخ الحالتين 1 و3
منزل 1

التعرض للحالة 1 المحافظة جيم
في المستشفى؟

مسكن مشترك

زيارة الحالة 1 في المستشفي

في غرفة العناية المركزة الحالة 1 وصلت إلى المنزل معتلة

الجنازةالوفاةاإلدخالالبدء

تشرين الثاني/ نوفمبر

11113 68910 28293031 27 26 25 24 23 22 2127 26 25 24 23 21 20 234571214151617181922
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ويمكن استخدام األطر الزمنية للحاالت الفردية لرسم خريطة سراية توضح بصريًا ديناميات االنتشار ونمطه. ويعرض الشكل 5 
خريطة لسراية فيروس كورونا المتالزمة. وُتبرز هذه الخريطة االنتشار المستشفوي الناجم عن مريض دالة نقل العدوى إلى 26 حالة 
ثانوية في مستشفى واحد، مما أدى بدوره إلى المزيد من سالسل السراية في ذلك المستشفى وكذلك في مرافق صحية أخرى ُنقل إليها 

بعض المرضى.

تموز/  بحلول  كوريا  جمهورية  في  المتالزمة  كورونا  فيروس  لعدوى  مؤكدة  حالة   182 لـ  سراية  خريطة  على  مثال   :5 الشكل 
يوليو 2015 )33، 34(

المستشفى أ، ب

المستشفى  د، ه

المستشفى  و

المستشفى  ل

المستشفى م، ن

المستشفى ح

إسعاف
المستشفى ي، ك

المستشفى ط

المستشفى ز
أسرة

المستشفى ج

2 حالة

36 حالة

2 حالة

2 حالة

1 حالة

10 حالة

6 حالة

25 حالة

1 حالة

1 حالة

89 حالة

4 حالة

1 حالة

إسعاف

1
16 614

17

76
123

132

15

143

143

المستشفى س

المستشفى ع

التاريخ

15 أيار/ مايو 20 أيار/ مايو 25 أيار/ مايو 1 حزيران/ يونيو 5 حزيران/ يونيو 10 حزيران/ يونيو 15 حزيران/ يونيو 20 حزيران/ يونيو 25 حزيران/ يونيو 30 حزيران/ يونيو
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وبالنسبة للعوامل الُمْمرضة الناشئة التي تسبب مرضًا تنفسيًا حادًا وخيمًا مثل عداوى فيروس األنفلونزا  
influenza A(H5N1)، أو "سارس"، أو فيروس كورونا المتالزمة فإنه ينبغي تحديد ما إذا كان العامل 

ز من نقوليته بين البشر. ويمكن لعملية  الُمْمرض قد اكتسب قدرة معززة على التسبب بمرض بشري أو عزَّ
تحديد الخصائص الجزيئية للعامل الُمْمرض وتجارب السراية على الحيوانات المختبرية أن تشير إلى التغيرات 

في النقولية أو القدرة على التكيف.

كما أن التقدير الوبائي لنمط االنتشار يمكن أن يشير إلى التغيرات في النقولية. ويعرض الشكل 6 مثااًل على 
فاشية ألنفلونزا الطيور A(H5N1) أدت فيها حالة واحدة حيوانية المصدر إلى سراية منتشرة من شخص إلى 
آخر للفيروس. وينبغي تحليل البيانات المتوافرة من حاالت الشوارد أو حاالت الناشرين الفائقين تحلياًل كاماًل 

لتحديد العوامل المحتملة لإلعداء الزائد أو نمط السراية

الشكل 6: مثال على مسار العدوى في مجموعة من حاالت أنفلونزا الطيور )H5N1(A في باكستان، 2007 )35(

1

2

3

4

5

6

7

8

H

H

H

H

H

H

رقم المريض
29 تشرين األول

/ أكتوبر

22 تشرين األول
/ أكتوبر

29 تشرين الثاني
/ نوفمبر

16 تشرين الثاني
/ نوفمبر

19 تشرين الثاني
/ نوفمبر

21 تشرين الثاني
/ نوفمبر

21 تشرين الثاني
/ نوفمبر

21 تشرين الثاني
/ نوفمبر

23 تشرين الثاني
/ نوفمبر

23 تشرين الثاني
/ نوفمبر

23 تشرين الثاني
/ نوفمبر

28 تشرين الثاني
/ نوفمبر

30 تشرين الثاني
/ نوفمبر

15 تشرين الثاني
/ نوفمبر

12 تشرين الثاني
/ نوفمبر

2 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض 1

2 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض 1

12 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض2

12 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض2

12 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض2

12 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض2

12 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض2

5 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض1

2 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض 1

2 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض 1

2 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض 1

28 تشرين الثاني
/ نوفمبر - المريض3

9 كانون األول
/ ديسمبر

11 كانون األول
/ ديسمبر

22 كانون األول
/ ديسمبر

الشفاء بتاريخ غير معروف

الشفاء بتاريخ غير معروف

الشفاء في كانون األول/ديسمبر

حالة مؤكدة
احتكاك بدواجن مريضة أو نافقة

بدء األعراض

إدخال إلى المستشفى

إخراج من المستشفى، شفاء

وفاة المريض

تعرض بشري يؤدي إلى سراية

فترة حضانة التعرض تشير إلى 
عدم وجود سراية

ليس هناك من عينات

نتيجة االختبار سلبية

نتيجة االختبار غير مؤكدة

22 تشرين األول
/ أكتوبر

29 تشرين األول
/ أكتوبر

5 تشرين الثاني
/ نوفمبر

12 تشرين الثاني
/ نوفمبر

19 تشرين الثاني
/ نوفمبر

26 تشرين الثاني
/ نوفمبر

30 تشرين الثاني
/ نوفمبر

10 كانون األول
/ ديسمبر

22 كانون األول
/ ديسمبر
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وتشمل األسئلة الوبائية الرئيسية الواجب النظر فيها فيما يتعلق باألمراض حيوانية 
المصدر التي يمكن أن تزيد من النقولية من شخص إلى آخر ما يلي:

هل هناك زيادة حادة في عدد الحاالت أو الحاالت المشتبهة رغم إجراءات • 
المكافحة الوافية في صفوف الحيوانات؟

هل هناك زيادة في وتيرة المجموعات، أو الحجم، أو المدة، أو االنتشار • 
ضمن منطقة معينة؟

هل هناك تكتل للمجموعات مع بيِّنات على جيلين أو أكثر أو سلسلتين أو • 
أكثر من السراية باالستناد إلى تعرض الشخص واألطر الزمنية لبدء العلة؟

هل هناك حاالت في صفوف المخالطين من غير أفراد األسرة؟• 

هل الحاالت معتلة بشكل طفيف أو معتدل؟• 

هل هناك انعدام للتعرض للحيوانات؟• 

هل هناك تغيرات في السمات الوبائية مثل توزيع العمر أو وخامة المرض؟• 

وينبغي أن يؤدي أي من العوامل آنفة الذكر إلى إثارة القلق من احتمال أن يكون العامل 
الُمْمرض آخذ في اكتساب خواص السراية الضرورية بما قد يشير إلى انتشار أوسع 

للفيروس في صفوف البشر، وهو ما يمكن أن يسمح له بالتسبب في جائحة. وربما تؤثر 
االستنتاجات على المتطلبات الوطنية والدولية للتبليغ عن األحداث، وقد تحفز إجراءات 

تأهب أوسع لمكافحة المرض.

بالنسبة ألحداث األنفلونزا غير 
الموسمية حيث تكون هناك 

بيِّنات على سراية من شخص 
إلى آخر، انظر في إجراء 

تقدير للمخاطر الجائحية عبر 
طرح السؤال التالي:

ما هو خطر سراية • 
الفيروس المتواصلة من 

شخص إلى آخر؟
انظر في االتصال بمنظمة 

الصحة العالمية إلجراء تقدير 
عالمي للمخاطر لهذا الفيروس 

باستخدام أداة تقدير مخاطر 
(TIPRA، 36( جوائح اإلنفلونزا
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ال يمكن اإلجابة على العديد من األسئلة المتعلقة بالمظاهر السريرية والسمات الوبائية 
للمرض إال من خالل تحقيقات تفصيلية في الحاالت. وُيجمل الجدول 3 بعض أسئلة 

الصحة العمومية التي قد تتطلب دراسات تكميلية خالل حدث ألنفلونزا غير موسمية أو 
أمراض تنفسية حادة ناشئة أخرى. وينبغي استخدام االستنتاجات لتنوير القرارات بشأن 

إجراءات التصدي أو تنقيح الممارسات الطويلة األجل. وتتوافر بروتوكوالت تحقيق 
مخصوصة لألنفلونزا وفيروس كورونا المتالزمة وبالمستطاع تكييفها بسرعة لتتالءم مع 

سياق الحدث (8، 11).

انظر في إعادة تقدير المخاطر 
الصحية العمومية للحدث عند 

توافر معلومات أو تحليالت 
جديدة. 

ويمكن بعد ذلك استخدام 
االستنتاجات إلرشاد المزيد 
من القرارات بشأن إجراءات 

المكافحة واالحتياجات 
اإلضافية من البيانات.

فية
ضا

 اإل
لية

كمي
الت

ت 
سا

درا
ال

5
الدراسات التكميلية اإلضافية

بروتوكول التحقيق في األنفلونزا غير الموسمية واألمراض 
التنفسية الحادة الناشئة األخرى
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الجدول 3: الدراسات المحتملة التي يمكن أن ُتعنى بأسئلة الصحة العمومية خالل التحقيق

ما مدى سهولة السراية من 
شخص إلى آخر؟

ما هي عمليات التعرض 
التي تسفر عن اإلصابة 

بالعدوى؟

ما هو المظهر السريري للعلة 
ومسارها؟

ما هو مصدر العامل 
الُمْمرض؟ 

هل العامل الُمْمرض جديد؟ 
متى ظهر ألول مرة؟

قرار الصحة العموميةالتحقيقالسؤال

مسح العاملين المعرضين في • 
الرعاية الصحية باختبارات مصلية 

وميكروبولوجية
تتبع مخالطي األسر المعرضة • 

والمخالطين االجتماعيين بدعم من 
اختبارات مصلية

دراسات مختبرية لتقدير واسمات • 
تكيف الثدييات أو اإلعداء البشري

مقابلة مرضى الحالة أو البدالء• 
دراسة الحاالت والشواهد مع مخالطين • 

من المجتمعات المحلية المتأثرة 
بالحدث أو تلك التي تشهد تعرضًا 

وظيفيا

جمع البيانات السريرية والمختبرية عن • 
مرضى الحالة

اختبارات ميكروبولوجية ومصلية • 
لعينات الحيوانات، واألغذية، والبيئة

مسوح وبائية مصلية لمجموعات • 
مخاطر بشرية مخصوصة

اختبار العينات الحيوانية المخزونة• 

استعراض بيانات الترصد الحديثة، • 
وسجالت اإلدخال، وبيانات 

إحصاءات األحوال المدنية من أجل 
المتالزمة السريرية ذات الصلة

اختبار استعادي للعينات السريرية • 
المخزونة من الدراسات، أو الترصد، 

أو محفوظات المرافق الصحية
تحديد الخصائص الجينومية وتحليل • 

تطور السالالت

تدابير العزل والحجر الالزمة لمنع • 
السراية ومكافحتها

إجراءات لمنع عمليات التعرض أو • 
التخفيف منها

وضع تعاريف للحالة• 
تحسين ممارسات اإلدارة السريرية• 

تنفيذ إجراءات السالمة البيولوجية عند • 
نقاط التفاعل بين الحيوان واإلنسان؛ 

وتعديل ممارسات تربية الحيوانات 
واإلتجار بها

ضبط جماعات الحيوانات• 

جدوى االحتواء، والمنطقة أو المناطق • 
التي يجب أن تتركز التحقيقات 
عليها، والحاجة الملحة للتصدي
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قم بإدارة المرضى  1-6

ينبغي تنميط عمليات التقييم السريري، والفرز، واإلدارة للحاالت المكتشفة في الحدث. وكمثال 
على ذلك فإن الشكل 7 يعرض خوارزمية إلدارة الحاالت المحتملة في حدث ألنفلونزا غير 
موسمية )37(. وُتيسر الخوارزمية االكتشاف المبكر للمرضى، وتنفيذ إجراءات الوقاية من 

العدوى ومكافحتها، وجمع العينات للتشخيص المختبري، والمعالجة الداعمة والرصد في 
مرحلة مبكرة، وإدارة العلل الوخيمة. وبصفة عامة فإن بالمستطاع تطبيق النهج على األطفال 

والبالغين سواء بسواء، كما أنه يمكن تكييفه الستخدامه فيما يتعلق باألمراض التنفسية 
األخرى. على أن الهدف من هذا النهج ال يتمثل في أن يحل محل بروتوكوالت اإلدارة 

السريرية المفصلة، كما أنه ال ُيعنى باحتياجات المرضى من ذوي االعتبارات الخاصة مثل 
الحوامل أو منقوصي المناعة. وبالتشاور مع الخبراء فإنه ينبغي تكييف الخوارزمية لتالئم 

الحدث والظروف المحلية.

ويتعين توفير الخوارزمية للعاملين في الرعاية الصحية المنخرطين في تقييم المرضى، 
وفرزهم، وإدارتهم، كما ينبغي تحديث المعلومات عن الحدث، واالستعالن السريري للمرضى، 

وتعريف حالة الحدث. وبالمستطاع توزيع إرشادات أخرى إلنعاش معارف العاملين في الرعاية 
الصحية في إدارة األمراض التنفسية، ومن بين األمثلة على ذلك شريط الفيديو عن المبادئ 

التوجيهية الطارئة إلدارة المرضى المعانين من ضائقة وصدمة تنفسيتين )38(. وستدعو 
الحاجة إلى تدريب عملي لضمان قدرة العاملين في الرعاية الصحية على توفير عناية مناسبة 

للمرضى.

وإذا ما كان الحدث ناجمًا عن عامل ُمْمرض ناشئ تقل بشأنه المعلومات السريرية، فإن على 
المحققين النظر في المشاركة واستعمال أدوات بيانات تحديد الخصائص السريرية التي طورها 

االتحاد المعني بالعدوى التنفسية الحادة الوخيمة والناشئة )38(. وُتيسر أدوات البيانات هذه 
جمع البيانات المفصلة بشأن عداوى "ساري" الناشئة، وهي تطبق تعاريف واضحة ونقاط 

نهائية منمطة.

انظر في إجراء تقدير للمخاطر 
لمعالجة السؤال التالي:

ما هو الخطر الصحي • 
العمومي إلصابة العاملين 

في الرعاية الصحية 
المنخرطين في العناية 
بالمرضى المصابين 

بالعدوى؟

ويمكن أن يرشد ذلك القرارات 
بشأن الحاجة إلى تدريب 
إضافي، وإجراءات تتعلق 

بمعدات الوقاية الشخصية، 
وتعديل تدفق المرضى وفرزهم.
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5
نفِّذ إجراءات التصدي والمكافحة

بروتوكول التحقيق في األنفلونزا غير الموسمية واألمراض 
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بروتوكول التحقيق في األنفلونزا غير الموسمية واألمراض التنفسية الحادة الناشئة األخرى 36

حمى ذات بداية شديدة وسعال 
أو

 أعراض حسب تعريف الحالة 
و

تعرض حسب تعريف الحالة واإلطار 
الزمني أ،ب

تطبيق احتياطات قياسية وبشأن القطيرات 
والمخالطين: الفحص األولي واالختبار 
)التاريخ+ الفحص السريري+ عينات 

تنفسية/ سريرية لالختبار(د، هـ

م المعالجة المناسبة	  قدِّ
انصح المريض بالتبليغ 	 

في حال التعرض لتدهور 
سريري

م المعالجة بترتيب مضاد للفيروسات	  قدِّ
عزل منزلي طوعي أثناء المعاناة من الحمى، واإلدخال 	 

إلى المستشفى في حال ظهور االلتهاب الرئوي أو بحة 
الصوت

انصح المريض بالتبليغ في حال التعرض لتدهور سريري	 

استكمل الترتيب المضاد للفيروسات في حال 	 
م المعالجة  اإلصابة باألنفلونزا الموسمية، أو قدِّ

المناسبة
انصح المريض بالتبليغ في حال التعرض 	 

لتدهور سريري

مرض معتدل - شديد
خذ عينة من البلغم، وُرشافة  ، والدم، وما إلى ذلك د	 
قدم المعالجة بمضادات الفيروسات في حال اإلصابة باألنفلونزا	 
معالجة تجريبية بالنسبة لاللتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع 	 

المحلي
ابحث عن مسببات أخرى وعالج حسبما هو مناسب	 
استخِدم االحتياطات المنقولة بالهواء في حال خطر توليد 	 

الَضبوب

اإلخراج
انصح المريض وأسرته بشأن النظافة 	 

الشخصية ومكافحة العدوى في 
المنزل حتى اليوم 21 بعد البداية

مرض طفيف
قدم المعالجة بمضادات الفيروسات 	 

في حال اإلصابة باألنفلونزا
ابحث عن مسببات أخرى وعالج 	 

حسبما هو مناسب

مواصلة إدارة المريض
إدارة رعاية مركزة مناسبة في حال اإلصابة بمتالزمة الضائقة 	 

التنفسية الحادة
كرر أخذ العينات ألغراض الميكروبيولوجيا والتشخيص د	 

اإلدخال إلى المستشفى واحتياطات قياسية ومتعلقة بالقطيرات والمخالطين؛ هـ  تتبَّع وارصد المخالطين ج

التهاب رئوي أو بحة

تدهور سريري

احتمال األنفلونزا

تطبيق احتياطات قياسية وبشأن القطيرات 
والمخالطين: الفحص األولي واالختبار 
)التاريخ+ الفحص السريري+ عينات 

تنفسية/ سريرية لالختبار(د، هـ

حمى ذات بداية شديدة وأحد العاملين في 
الرعاية الصحية 

أو
 غيرهم ممن اعتنوا بحالة التهاب رئوي ذات 

مسببات غير معروفة ب 
أو

 مخالط للحالة في الحدث الراهن ج

التهاب رئوي ذو تقدم سريع ومسببات 
غير معروفة ب

و
مجموعة من حاالت عدوى "ساري" أو 

االلتهاب الرئوي ب 
أو

 مجموعة من العلة الشبيهة باألنفلونزا 
المرتبطة بحالة االلتهاب الرئوي أو  

الوفيات

الشكل 7: خوارزمية اإلدارة السريرية للحاالت المحتملة في حدث لألنفلونزا غير الموسمية
ARDS, acute respiratory distress; ILI, influenza-like illness; SARI, severe acute respiratory infection

أ يمكن أن تتسم أنواع التعرض وأطره الزمنية قبل بدء العلة بطابع 

مخصوص وفقًا لكل عامل ُمْمرض. انظر تعاريف الحالة القائمة 
لعمليات التعرض واألطر الزمنية لفيروس A(H5N1(، وفيروس 

A(H7N9(، وعدوى فيروس كورونا المتالزمة )انظر القسم 3-4).

ب بالنسبة لألشخاص المصابين بالعلة في مناطق غير متأثرة 

بالحدث، انظر في سيرة السفر إلى منطقة موبوءة أو في مخالط 
لمسافر عليل عائد من هذه المنطقة ضمن اإلطار الزمني للتعرض 
قبل بدء العلة، وكذلك في عمليات التعرض للحيوانات أو البيئات 

الموبوءة )انظر القسم 3-5).

ج ينبغي إخضاع أي شخص مخالط لحالة مؤكدة، أو محتملة، أو 

مشتبهة لرصد فعال للعلة بعد عمليات التعرض األخيرة ووفقًا لفترة 
الرصد المعتمدة )انظر القسم 3-5-1).

د  قد يزيد جمع العينات المتعدد على مدى عدة أيام من العلة 
التشخيصية. اتَّبع االحتياطات المناسبة عن جمع العينات السريرية 

)انظر القسم 3-7).

ه انظر في إجراء صورة شعاعية صدرية، وعّد دموي شامل 
)تمايزي(، وإشباع أكسجيني، ودراسات للكيميائية الدموية والتخثر. 
وبانتظار نتائج االختبارات التشخيصية، ورهنًا بالموارد المتاحة فقد 

يكون العزل المنزلي الطوعي أثناء الخضوع للمعالجة التجريبية 
إجراء معقواًل ألولئك المصابين باعتالل طفيف.

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

إيجابي بالنسبة 
لألنفلونزا غير 

الموسمية
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امنع المزيد من السراية  2-6

ينبغي اختيار تدخالت الصحة العمومية لمنع المزيد من سراية المرض تبعًا للمسببات 
المشتبهة، والمصدر، والمنوال أو المناويل األكثر ترجيحًا للسراية. وكما يتبين من الجدول 

4 أدناه فإنه يمكن النظر في تدخالت مختلفة، وبالمستطاع توجيهها إلى المصدر أو األفراد 
المعرضين لخطر العدوى. وليس هناك من داع لتطبيق كل هذه التدخالت، وينبغي أن تستند 

القرارات إلى أحدث البيِّنات ونواتج التقديرات.

الجدول 4: تدخالت الصحة العمومية لمنع سراية المرض وانتشاره )39(

تدخالت موجهة إلى المصدر:

تعزيز النظافة الشخصية التنفسية؛• 

معالجة الحاالت بمداوة مخصوصة أو معالجة • 
داعمة حسب االقتضاء؛

وضع المرضى ذوي التشخيص المتماثل • 
للمسببات في مناطق أو أجنحة مخصصة 
)أترابية(، ووضع ذوي التشخيص المشتبه 

المتماثل في منطقة منفصلة أو جناح 
منفصل؛

حجر األفراد المعرضين، أو المواقع والمصادر • 
الملوثة؛

إشراك سلطات صحة الحيوان بشأن إجراءات • 
المكافحة ذات الصلة في حال تحديد مصدر 

حيواني؛

منع التجمعات الجموعية والحد من تنقل • 
الناس؛

إشراك سلطات سالمة األغذية بشأن إجراءات • 
المكافحة ذات الصلة في حال تحديد مصدر 

غذائي؛

تنظيف وتطهير األسطح أو البيئات الملوثة؛ • 

تعديل السلوك )مثل ارتداء أقنعة جراحية( أو • 
تفادي االحتكاك البدني مثل المصافحة.

تدخالت موجهة إلى األفراد المشتبهين:

اتخاذ التدابير االتقائية، حسب االقتضاء؛• 

التطعيم، في حال توافر اللقاح؛• 

استخدام تقنيات التمريض العازلة؛• 

منع التجمعات الجموعية والحد من تنقل الناس؛• 

تعديل السلوك مثل النظافة الشخصية لأليدي • 
في اللحظات الهامة )مثل قبل مناولة األغذية، 
وبعد استخدام المرحاض، وبعد لمس اإلفرازات(؛

استخدام ترتيب االحتماء في المكان )أي الحجر • 
المعاكس(؛

تتبع ورصد المخالطين؛ • 

توضيح استراتيجيات الوقاية عبر وسائل اإلعالم • 
والتحذيرات واإلخطارات الصحية
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وعند الجهل بمصدر ومناويل السراية فيما يتعلق بحدث مرض تنفسي فإنه ينبغي استخدام 
نهج تحوطي عند السعي لوقف السراية. وقد يتطلب األمر تطبيق إجراءات للمباعدة 

االجتماعية؛ وذلك مثاًل بإغالق المدارس، وتفادي المصادر الغذائية المشتبهة أو القتل 
الوقائي للحيوانات. وتتطلب هذه اإلجراءات التنسيق مع السلطات المتعددة القطاعات، وهي 

صعبة التنفيذ والرصد، وذات فعالية غير مؤكدة، وقد تكون مكلفة بالنسبة للمتأثرين بها. 
ولذلك فإن من المهم التزام الدقة عند تقدير األثر المحتمل لهذه اإلجراءات قبل االلتزام بها. 

ويتعين استعراض التدخالت بانتظام وتعديلها استنادًا إلى البيِّنات المتزايدة بشأن الحدث.

الوقاية من العدوى ومكافحتها  3-6

على نحو ما لوحظ في فاشيات متالزمة "سارس" وفيروس كورونا المتالزمة فإن المرافق 
الصحية قد تغدو بؤرًا لسراية المرض، ضمن مرفق منفرد وفيما بين المرافق على حد سواء. 

وقد يكون العاملون في الرعاية الصحية معرضين بشكل خاص للخطر، ويتعين توفير معدات 
الوقاية الشخصية واستخدامها بصرامة. وينبغي إخضاع حركة المرضى وعمليات نقلهم لتنظيم 

دقيق تفاديًا النتشار المرض، وكذلك رصد العاملين في الرعاية الصحية الذين يشتغلون في 
ثة عن المرض بشكل  أجنحة أو مرافق مختلفة رصدًا وثيقا. كما ينبغي تبادل المعلومات المحدَّ
متكرر مع مدراء المرافق في المناطق الموبوءة، وإرساء نظم واضحة للفرز واإلحالة. ويتعين 

أن يكون لدى مدراء المرافق نقطة اتصال واضحة لمديري الحدث من أجل التبليغ وتبادل 
المعلومات بصورة منتظمة.

ويعرض الملحق 6 موجزًا لمستويات معدات الوقاية الشخصية الالزمة خالل الرعاية الروتينية 
للمرضى )باستثناء إجراءات توليد الَضبوب(. ويتوافر المزيد من اإلرشادات المفصلة بشأن 

معدات الوقاية الشخصية )16(. ومنعًا للعداوى المستشفوية فإن اإلجراءات القياسية تتضمن 
المكافحة المشددة للعداوى خالل ما يلي:

تقديم الرعاية وعزل الحاالت؛• 

جمع، ونقل، واختبار العينات المختبرية للمرضى المشتبه بإصابتهم بالمرض؛ • 

إدارة معالجة الحاالت، والشروع في العثور الفعال على الحاالت، والرصد الفعال • 
للمخالطين، والترصد المعزز.

اإلعالم بالخطر  4-6
ينبغي إعالم الجمهور العام بشأن الحدث، والشروع في التواصل المجتمعي حول طرق الوقاية 

والتصدي لمنع انتشار المرض. ويتمثل الهدف من اتصاالت المخاطر العامة في تمكين 
المجموعة السكانية المستهدفة من اتخاذ قرارات مستنيرة إزاء اإلجراءات المجتمعية الموصى 

بها للوقاية والتخفيف.

وخالل التحقيق يتسم التواصل الكفوء وذو التوقيت الحسن مع الجمهور ووسائل اإلعالم 
بأهمية بالغة. وتحقق اتصاالت المخاطر النجاح إذا كان التواصل مبينًا على الثقة بين 

العارفين )الخبراء(، والمسؤولين )السلطات(، والمتضررين. وتندرج مصداقية مقدمي 
المعلومات والنصائح، وإعرابهم عن االهتمام والتعاطف، وقدرتهم على التماهي مع الجمهور، 

في عداد العوامل التي تكفل فعالية اتصاالت المخاطر.
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وعلى المحققين التبصر في انطباعات أصحاب المصلحة، وهواجسهم، ومعتقداتهم، وكذلك 
معارفهم وممارساتهم. ومن المهم التعامل مع الشائعات، والمعلومات المضللة، وتحديات 

االتصال األخرى. ويمكن استخدام المعلومات المستخلصة في إعداد رسائل مناسبة وحساسة 
ثقافيًا عن عوامل ومسلكيات الخطر المحددة، وقد يكون من المفيد استعمال طائفة متنوعة 

من تقنيات االتصاالت تتراوح بين وسائل اإلعالم الخطية ووسائل التواصل االجتماعي 
وصواًل إلى االتصاالت الجماهيرية، وإشراك إصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. وينبغي 

تشجيع التبليغ الذاتي المبكر عن العلل واستشارة مسؤولي الصحة العمومية، بحيث يمكن 
اتخاذ التدابير الفورية والمناسبة إلجراء االختبارات وتقديم الرعاية السريرية والمعالجة.

ارصد الحدث والتصدي  5-6

من المهم، إلى حين احتواء الحدث، الحفاظ على الترصد الفعال، والتحليل الروتيني للبيانات، 
والتقدير المنتظم للمخاطر، والتواصل المتكرر، وتوفير المعلومات المرتدة لألطباء السريريين، 
وأفرقة الصحة العمومية، والمجتمعات المحلية، والجهات المحددة األخرى صاحبة المصلحة. 

ثة عن الحاالت والظروف  كما أن من المهم تزويد أصحاب المصلحة هؤالء ببيانات محدَّ
السريرية، وحجم الحدث، واالستنتاجات المختبرية، وتدابير الوقاية الفعالة، وخصوصًا فيما 
يتعلق باألمراض الناشئة التي لم يتم بعد إرساء قاعدة بيِّنات بشأنها. ويعتبر الحدث قد بلغ 
مرحلة االحتواء عندما ال يؤدي الترصد الفعال في صفوف السكان المعرضين للخطر إلى 

اكتشاف حاالت جديدة خالل مدة تعادل ضعف فترة الحضانة المفترضة للمرض.
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ابِلغ عن نتائج التحقيق  1-7

ينبغي خالل التحقيق تقديم تقارير حالة يومية إلى السلطات والجهات صاحبة المصلحة 
المعنية. وقد يكون أصحاب المصلحة موجودين على المستوى المحلي، والوطني، والدولي، 
وربما يكون من بينهم الجمهور العام أو وسائل اإلعالم. وحتى قبل استكمال التحليالت فإنه 
يتعين اإلبالغ بانتظام عن بعض المعلومات )مثل التدخالت وتوقيت إطالقها(، بغية تنوير 

أنشطة تقدير المخاطر وصنع القرار.

وحال انتهاء التحقيق ينبغي إجراء تقدير للمخاطر بشأن مخاطر الصحة العمومية التي 
يشكلها تكرار الحدث )7(. وبناء على هذا التقدير وعلى استنتاجات التحقيق الميداني فإن 
باإلمكان عندها إعداد تقرير يفصل سمات الحدث وأية خالصات تتعلق بمسببات السراية، 
ومصدرها، ومنوالها المرجح أو مناويلها المرجحة، والسكان المتضررين. ويتعين تعميم هذا 
التقرير فورًا على الكيان الذي أوكل العمل إلى الفريق، وعلى المرافق الصحية والمختبرات 

المعنية، والوكاالت والجهات صاحبة المصلحة األخرى التي يعنيها األمر. ويعرض الملحق 
7 مخططًا لتقرير نموذجي.

ويشكل تقرير الحدث وثيقة للعمل تحدد إجراءات المكافحة والوقاية المتخذة والموصى بها. 
كما أن بمقدور التقرير أن يوفر تفاصيل عن االستنتاجات المستجدة عن المرض من قبيل 
آليات السراية المكتشفة حديثًا، أو المستودعات، أو التدخالت التي أصابت النجاح. وعلى 
هذا فإن نشر االستنتاجات أو توزيع التقرير على نطاق واسع سيعود بالفائدة على المناطق 

اإلدارية أو األقضية األخرى فيما يتعلق بإجراءاتها الذاتية للتأهب.

وينبغي إبالغ منظمة الصحة العالمية بأنشطة الرصد والدراسات الخاصة الجارية. وُتحث 
السلطات الوطنية على أن تطلع المنظمة على معلومات إضافية مثل تواريخ البدء، والعمر 

ونوع الجنس، والحصيلة، والطيف السريري للعلة، والظروف المستبطنة، ومعلومات التعرض، 
وسيرة السفر، والمعالجة. وسُتستخدم مثل هذه المعلومات لتنوير التقدير العالمي للمخاطر 

وإعداد أو تنقيح إرشادات تقنية للنهوض بتدابير التصدي المقبلة.

اإلخطار  2-7

ينبغي القيام على الفور باإلخطار عن حالة بشرية محتملة لألنفلونزا غير الموسمية، أو 
فيروس كورونا المتالزمة، أو أي عامل ُمْمرض ناشئ آخر يسبب مرضًا تنفسيًا حادًا وخيمًا. 

وسيتيح ذلك للسلطات اتخاذ قرارات فورية بشأن إطالق التحقيق والمدى الالزم لتدابير 
التصدي. وينبغي استخدام الكشف عن مثل هذه الحالة لحفز إخطار مقدمي الرعاية الصحية 

التقليديين وغير التقليديين، والمستشفيات، ومرافق المرضى الخارجيين، والقادة المجتمعيين، 

ابِلغ واخِطر

7
ابِلغ واخِطر

بروتوكول التحقيق في األنفلونزا غير الموسمية واألمراض 
التنفسية الحادة الناشئة األخرى
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في المنطقة التي أقام فيها أو سافر إليها مرضى الحالة، كجزء من جهود العثور الفعال على 
الحاالت.

وتمشيًا مع اللوائح الصحية الدولية )2005) (12( فإن على السلطة الصحية الوطنية أن 
ُتبلغ المنظمة في غضون 24 ساعة بكل األحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير 
قلقًا دوليًا وفقًا لمعايير محددة. ويتعين أن يتم اإلخطار عبر نقطة االتصال اإلقليمية المعنية 

باللوائح الصحية الدولية في المكتب اإلقليمي المناسب لمنظمة الصحة العالمية. ويتعين 
استخدام المبادئ التوجيهية التخاذ القرارات الواردة في اللوائح الصحية الدولية للبت فيما إذا 
كان ينبغي تبليغ منظمة الصحة العالمية بالحدث. وبالنسبة لفيروس كورونا المتالزمة تتوافر 

استمارة تبليغ مخصوصة للوائح الصحية الدولية )40(. كما يتوافر المزيد من اإلرشادات عن 
استخدام المبادئ التوجيهية التخاذ القرارات المدرجة في اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك 

أمثلة عن تطبيقها )12).

وعلى السلطة الوطنية لصحة الحيوان أن ُتبلغ المنظمة العالمية لصحة الحيوان بأمراض 
حيوانية معينة اكتشفت في أراضيها. ويتعين التواصل مع نقاط اتصال المنظمة المذكورة 

لالطالع على المزيد من التفاصيل )41).
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اإلمدادات الوبائية
تعاريف الحالة �
استمارات التبليغ �
استبيانات �
أدوات مكتبية �

اإلمدادات الطبية
أدوية مضادة للفيروسات �
سمَّاعة �
مقاييس حرارة �

اإلمدادات المختبرية
مواد جمع العينات �
حاويات نقل �
مستنبتات نقل فيروسي �
معدات معقَّمة لسحب الدم )مثل اإلبر،   �

والُحَقن، واألنابيب(  
بطاقات وواسمات دائمة �
أكياس جمع العينات �
ُمبرِّدات وأكياس تبريد �

بنود متفرقة 
مبالغ نقدية �
شارة هوية �
خطاب تقديم رسمي �
شهادة توظيف �
القدرة على النفاذ إلى مكتبة إلكترونية علمية �
معلومات مجموعة قباًل عن الحاالت �
قائمة بجهات االتصال والموارد المهمة �
بروتوكوالت )عن إدارة الحاالت وجمع العينات مثاًل( �

مكافحة العدوى
منافيس �
قفازات �
وزرة، ونظارات واقية، وحذاء طويل �
سطل ومحلول إلزالة تلوث األسطح  �

المعدات اإللكترونية
حواسيب حضنية، وألواح حاسوبية، ونواقل   �

تسلسلية عالمية  
هواتف خلوية مع أجهزة شحن �
برمجيات الوبائيات، واإلحصاء، ومكافحة   �

الفيروسات  
أجهزة تحديد الموقع �

مواد تثقيفية للمجتمع المحلي
كتيبات معلومات وملصقات ذات رسائل   �

بسيطة ومناسبة ثقافيًا  
مبادئ توجيهية للمخالطين �
مواد اتصاالت �

مثال على مجموعة أدوات التحقيق الملحق  1:  

حق
لمل

ا
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استمارة عامة للتحقيق في حاالت األمراض التنفسية الملحق  2:  

القسم 1: المعلومات األساسية الضرورية
أ: معلومات جامع البيانات

ب: معلومات مجيب المقابلة )إن لم يكن هو المريض ذاته(

اسم جامع البيانات  1
رقم هاتف جامع البيانات  2

مؤسسة جامع البيانات  3
تاريخ استكمال االستمارة )يوم/ شهر/ سنة(  4

اسم المجيب  5
رقم هاتف المجيب  6

عنوان المجيب  7
ماهية الصلة بالمريض  8

الهوية الفريدة للحالة/ رقم المجموعة )إن انطبق ذلك(  9

وضع الحالة )مؤكدة، مرجحة، مشتبهة، غير ذلك(  10

الشهرة  11

االسم )األسماء(  12

بلد اإلقامة  13

نوع الجنس  14

تاريخ الوالدة )يوم/ شهر/ سنة(  15

العمر )سنوات، أشهر(  16

العنوان )قرية/ بلدة، محافظة، مقاطعة/ منطقة(  17

رقم هاتف المريض  18

تاريخ بدء األعراض )يوم/ شهر/ سنة(  19

تاريخ أول زيارة لمرفق صحي )بما في ذلك الرعاية التقليدية(  20

مجموع عدد المرافق الصحية الُمزارة حتى تاريخ الحصيلة  21

تاريخ أول إدخال إلى المستشفى  22

تاريخ أول إدخال إلى وحدة العناية المركزة  23

تاريخ أول تهوية ميكانيكية    24

المعالجة المضادة للفيروسات  25

الحصيلة  26

تاريخ الحصيلة  27

      /      /     ◘ غير معروف    ◘ عديم األعراض

      /      /    ◘ غير متوافر  ◘ غير معروف

◘ غير معروف ◘ غير متوافر    

      /      /    ◘ غير متوافر  ◘ غير معروف

◘ غير معروف ◘ غير متوافر النهاية:     /    /   البداية:     /    /  

◘ غير معروف ◘ غير متوافر النهاية:     /    /   البداية:     /    /  

◘ غير معروف ◘ غير متوافر النهاية:     /    /   البداية:     /    /  

◘ متوفى ◘ على قيد الحياة ◘ غير معروف ◘ غير متوافر

      /      /    ◘ غير متوافر ◘ غير معروف

ج: معلومات ُمعرِّف المريض

القسم 2: المعلومات السريرية
د – المسار السريري للمريض

   ____ /  __ /  __ 

◘ غير معروف     ____ /  __ /  __ 

◘ غير معروف ____________

◘ ذكر     ◘ أنثي     ◘ غير معروف

حق
لمل

ا
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استمارة عامة للتحقيق في حاالت األمراض التنفسية   الملحق  2:  

  القسم  2: المعلومات السريرية )تتمة(
ه – أعراض المريض منذ بدء المرض )ومضاعفاته(

حمى ≤38 درجة مئوية )أو تاريخ الحمى(  28

نوافض  29

سعال  30

التهاب حلق  31

سيالن أنف  32

تقيؤ  33

إسهال  34

صداع  35

عالمات عصبية  36

طفح  37

التهاب ملتحمة  38

ضيق تنفس  39

آالم عضلية  40

التهاب رئوي على أساس صورة شعاعية للصدر  41

متالزمة الضائقة التنفسية الحادة  42

فشل كلوي حاد  43

فشل قلبي  44

اعتالل َخثري استهالكي  45

أعراض أخرى )إذا كانت اإلجابة بنعم ُيرجى التحديد(  46

سرطان  47

داء السكري  48

فيروس العوز المناعي البشري/عوز مناعي آخر  49

مرض قلبي  50

ربو  51

مرض رئوي مزمن )غير الربو(  52

مرض كبدي مزمن  53

اضطراب دموي مزمن  54

حمل  55

مرض كلوي مزمن  56

عاهة عصبية مزمنة  57

سمنة  58

غير ذلك )إذا كانت اإلجابة بنعم ُيرجى التحديد(  59

جرى تطعيم المريض ضد األنفلونزا خالل األشهر االثني عشر الماضية  60

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، إذا كانت اإلجابة بنعم حدد األثلوث  

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف ، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف  ¬¬

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف تاريخ البدء:     /   /____  ¬¬   

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف  تاريخ البدء:     /   /____  ¬¬   

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف  تاريخ البدء:     /   /____  ¬¬   

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف  تاريخ البدء:     /   /____  ¬¬   

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف  تاريخ البدء:     /   /____  ¬¬   

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

و - الظروف السابقة للمريض
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القسم 3: معلومات التعرض وسيرة السفر

ح – عمليات التعرض البشرية للمرض خالل األربعة عشر يومًا قبل بدء العلة

ز – عمليات تعرض المريض الوظيفية

استمارة عامة للتحقيق في حاالت األمراض التنفسية   الملحق  2:  

الوظيفة )حدد الموقع/المرفق(   61

عامل في الرعاية الصحية )إذا كانت اإلجابة بنعم حدد النوع/ الموقع(  62

عامل مختبر )إذا كانت اإلجابة بنعم حدد النوع/ الموقع(  63
عامل بيطري )إذا كانت اإلجابة بنعم حدد أنواع الحيوانات التي تم    64

االحتكاك بها خالل األيام العشرة قبل العلة(  
عامل في قطاع الحياة البرية )إذا كانت اإلجابة بنعم حدد أنواع    65
الحيوانات التي تم االحتكاك بها خالل األيام العشرة قبل العلة(  

عامل في سوق الحيوانات الحية )إذا كانت اإلجابة بنعم حدد أنواع    66

الحيوانات التي تم االحتكاك بها خالل األيام العشرة قبل العلة(  

عامل زراعي )إذا كانت اإلجابة بنعم حدد أنواع الحيوانات التي تم    67

االحتكاك بها خالل األيام العشرة قبل العلة(  

زار المريض مرفقًا لمعالجة المرضى الخارجيين )إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى التحديد(  68

زار المريض مطببًا تقليديًا )إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى التحديد(  69

زار المريض أو ُأدخل إلى مرفق صحي للمرضى الداخليين )إذا    70

كانت اإلجابة بنعم يرجى التحديد(   

حضر المريض مهرجانًا أو اجتماعًا جماهيريًا )إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى التحديد(  71

تعرض المريض لشخص ذي علة مماثلة  72

نوع المخالطة )ضع عالمة حسب االقتضاء(  73

موقع التعريض  74

الهوية الفريدة حالة المريض )إذا توافرت(  75

أسرة،  فرد  مثاًل  التحديد،  )يرجى  الحالي  بالمريض  العالقة  ماهية   76
صديق، عامل رعاية صحية، زميل(

صلة الدم )إذا كانت اإلجابة بنعم حدد الصلة(  77

تأكدت إصابة المريض أو اعُتبر حالة مرجحة في الحدث الراهن  78

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف

◘ نعم 
◘ ال  

◘ غير معروف، )انتقل إلى السؤال 79)

◘ مخالطة وثيقة ضمن متر واحد
◘ احتكاك بالسوائل البدنية/ مفرزات الشخص

◘ االنتماء إلى األسرة المعيشية ذاتها
◘ اإلدخال إلى غرفة المرفق الصحي ذاتها

◘ اإلدخال إلى المرفق الصحي ذاته )ولكن إلى غرفة مختلفة(
◘ زيارة المرفق الصحي ذاته )بما في ذلك التقليدي(

◘ غير ذلك، يرجى الوصف: _ ________________

◘ منزل 
◘ مكان عمل

◘ مستشفى 
◘ مجموعة سياحية

◘ غير ذلك، حدد ____________
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القسم 3: معلومات التعرض وسيرة السفر ]تتمة[

احتكَّ المريض بالحيوانات  83

أنواع الحيوانات التي جرى االحتكاك بها )مثل الخنازير، أو الدواجن، أو البط، أو غيرها(  84
نوع االحتكاك )مثل اإلطعام، أو التنظيف، أو الذبح(  85

موقع االحتكاك بالحيوانات  86

في غضون أسبوعين قبل أو بعد االحتكاك بأية حيوانات مريضة أو نافقة؟ )إذا    87
كان الجواب بنعم فما هو النوع، أو العدد، أو النسبة من السرب أو القطيع(  

88  تعرض المريض للحيوانات في البيئة ولكنه لم يحتك بها )في الجوار مثاًل، أو  
المزرعة، أو حديقة الحيوان، أو المنزل، أو معرض زراعي، أو العمل(  

89  نوع الحيوانات في تلك البيئة )مثل الخنازير، أو الدواجن، أو البط، أو غيرها(

موقع التعرض  90

في غضون أسبوعين قبل أو بعد التعرض للحيوانات في البيئة، هل كانت    91
هناك أية حيوانات مريضة أو نافقة؟ )إذا كانت اإلجابة بنعم حدد النوع    

والعدد والنسبة من السرب أو القطيع(  

تعرض المريض لمنتجات ثانوية حيوانية مثل ريش الطيور أو مفرزات     92

الحيوانات )إذا كانت اإلجابة بنعم حدد الُمنَتج(  

زار المريض سوقًا للحيوانات الحية )إذا كانت اإلجابة بنعم حدد السوق(  93

ط – سيرة سفر المريض خالل األربعة عشر يومًا قبل بدء العلة )أضف صفحات في حال زيارة مواقع متعددة(

الوجهة:_________________________________________
منوال السفر: _____________________________________

الوصول: / /         
المغادرة: / /         

الوجهة:_________________________________________
منوال السفر: _____________________________________

الوصول: / /         
المغادرة: / /         

سافر المريض من المنطقة اإلدارية األولى  79

إذا كانت اإلجابة بنعم حدد الموقع 1 )مدينة أو منطقة، البلد(  80

إذا كانت اإلجابة بنعم حدد الموقع 2 )مدينة أو منطقة، البلد(  81

سافر المريض مع مرافقين )إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى التحديد(  82

استمارة عامة للتحقيق في حاالت األمراض التنفسية   الملحق  2:  

ي – عمليات تعرض المريض للحيوانات خالل  األربعة عشر يومًا قبل بدء العلة

◘ مخالطة وثيقة ضمن متر واحد
◘ احتكاك بالسوائل البدنية/ مفرزات الشخص

◘ االنتماء إلى األسرة المعيشية ذاتها
◘ اإلدخال إلى غرفة المرفق الصحي ذاتها

◘ اإلدخال إلى المرفق الصحي ذاته )ولكن إلى غرفة مختلفة(
◘ زيارة المرفق الصحي ذاته )بما في ذلك التقليدي(

◘ غير ذلك، يرجى الوصف: _ ________________

◘ منزل 
◘ مكان عمل

◘ مستشفى 
◘ مجموعة سياحية

◘ غير ذلك، حدد ____________

◘ نعم 
◘ ال  

◘ غير معروف، )انتقل إلى السؤال 83)

◘ نعم 
◘ ال  

◘ غير معروف، )انتقل إلى السؤال 88)

◘ نعم 
◘ ال  

◘ غير معروف، )انتقل إلى السؤال 92)

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ مكان عمل ◘ منزل  
◘ مجموعة سياحية ◘ مستشفى 

◘ غير ذلك، حدد ____________

◘ منزل
◘ محلة
◘ سوق

◘ معرض زراعي/حديقة حيوان
◘ مزرعة

حدد ____________ ◘ غير ذلك 
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استمارة عامة للتحقيق في حاالت األمراض التنفسية   الملحق  2:  
القسم 3: معلومات التعرض وسيرة السفر ]تتمة[

ك - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

استهلك المريض منتجات حيوانية في صورتها الخام أو بدون تعقيم    94
)إذا كانت اإلجابة بنعم، حدد المنتجات(  

تناول المريض عالجات صحية أو تقليدية مع منتجات حيوانية في    95
صورتها الخام أو بدون تعقيم )إذا كانت اإلجابة بنعم، حدد المنتجات(  

من وجهة نظر المريض أو األسرة، ما هو المصدر المحتمل للعدوى     96
والموقع الجغرافي للتعرض؟  

القسم 4:  المعلومات المختبرية
م - العينات والنتائج المختبرية

ل – تعرض المريض الُمتصور

العينات المجموعة من المريض )ضع عالمة حسب االقتضاء( تاريخ الجمع::     /   / ________97  ◘ مسحة أنفية  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ مسحة حلقية  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ مسحة بلعومية أنفية 
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ غسول أنفي  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ بلغم   
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ ُرشافة بلعومية أنفيية 
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ ُرشافة الرغامي  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ غسل القصبات واألسناخ 
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ نسيج من التشريح  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ مصل )العينة األولى( 
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ مصل )العينة الثانية( 
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ دم كامل  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ بول   
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ غير ذلك: ____  

االختبارالُمستخدم: : ________   A/B أنفلونزا ◘
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ تحديد النمط الفرعي لألنفلونزا 

◘ فيروس كورونا المسبب لمتالزمة 
االختبارالُمستخدم: :________    الشرق األوسط التنفسية 
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ متالزمة سارس  
االختبارالُمستخدم: :________  )RSV) الفيروس الَمْخلوي التنفسي ◘

◘ الفيروس الرئوي التالي البشري
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ نظيرة األنفلونزا )1، 2، 3( 
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ الفيروس الُغدي  
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ الفيروس األنفي  
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ الفيروس المعوي  
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ فيروس كورونا  
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ متدثرة االلتهاب الرئوي 

تم اختبار العامل الممرض )ضع عالمة حسب االقتضاء(  98

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________

◘ نعم ◘ ال  ◘ غير معروف، حدد ____________
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تاريخ الجمع::     /   / ________ ◘ مسحة أنفية  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ مسحة حلقية  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ مسحة بلعومية أنفية 
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ غسول أنفي  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ بلغم   
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ ُرشافة بلعومية أنفيية 
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ ُرشافة الرغامي  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ غسل القصبات واألسناخ 
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ نسيج من التشريح  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ مصل )العينة األولى( 
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ مصل )العينة الثانية( 
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ دم كامل  
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ بول   
تاريخ الجمع:     /   / ________ ◘ غير ذلك: ____  

االختبارالُمستخدم: : ________   A/B أنفلونزا ◘
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ تحديد النمط الفرعي لألنفلونزا 

◘ فيروس كورونا المسبب لمتالزمة 
االختبارالُمستخدم: :________    الشرق األوسط التنفسية 
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ متالزمة سارس  
االختبارالُمستخدم: :________  )RSV) الفيروس الَمْخلوي التنفسي ◘

◘ الفيروس الرئوي التالي البشري
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ نظيرة األنفلونزا )1، 2، 3( 
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ الفيروس الُغدي  
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ الفيروس األنفي  
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ الفيروس المعوي  
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ فيروس كورونا  
االختبارالُمستخدم: :________ ◘ متدثرة االلتهاب الرئوي 

تم اختبار العامل الممرض )ضع عالمة حسب االقتضاء( )تتمة( االختبار الُمستخدم:  ________98  ◘ مفطورات االلتهاب الرئوي 
االختبار الُمستخدم:  ________   ◘ الفيلقية   
االختبار الُمستخدم:  ________  ◘ عقدية االلتهاب الرئوي 
االختبار الُمستخدم:  ________ ◘ غير ذلك:________ 

 ◘ نعم ◘ ال، إذا كانت اإلجابة بنعم حدد المختبر المتلقي وتاريخ الشحن:    
________________________  

________________________________________________  

ُشحنت العينات إلى مختبرات مرجعية دولية  99

100  حدد العينة )العينات(  اإليجابية

101  حدد العامل الُمْمرض اإليجابي/العوامل الُمْمرضة اإليجابية

102   حدد األهداف اإليجابية )لفيروس كورونا المتالزمة مثاًل(

103  حدد األنماط الفرعية اإليجابية )لألنفلونزا مثال(

حدد العيارات )مثل المصل المزدوج لألنفلونزا(  104

استمارة عامة للتحقيق في حاالت األمراض التنفسية   الملحق  2:  

القسم 4:  المعلومات المختبرية )تتمة(
م - العينات والنتائج المختبرية

ID, identification; MERS-CoV, Middle East respiratory syndrome coronavirus; RSV, respiratory syncytial virus; SARS, severe acute respiratory syndrome; 
NA, not-applicable.
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تقرير نموذجي عن نظم الترصد وأنشطة األمراض التنفسية الملحق  3:  

تساعد المعلومات المتعلقة بنظم الترصد واتجاهات األمراض التنفسية الحالية على وضع الحدث ضمن سياقه المناسب. لخِّص نظم 
الترصد القائمة عبر توثيق المتالزمات أو العوامل الُمْمرضة التنفسية قيد الترصد، والمرافق المشاركة، وتعاريف الحالة المستخدمة، 

والمجموعة السكانية المشمولة بالخدمات الطبية. وسُتعين المعلومات بشأن نظم الترصد القائمة المحققين في تحديد مدى تغطية وتمثيلية 
الترصد، وقدرة النظم على اكتشاف حاالت إضافية مرتبطة بالحدث. ويرد أدناه ملخص نموذجي )الجدول ألف3-1).

الجدول ألف3-1: األمراض التنفسية الحادة قيد الترصد على المستوى الوطني في المنطقة المتضررة من الحدث )ملخص نموذجي(

ILI, influenza-like illness; RSV, respiratory syncytial virus; SARI, severe acute respiratory infection

نموذج فقط

حق
لمل

ا

المستوى اإلداري ونوع 
نظام الترصد

المرض التنفسي 
الحاد قيد الترصد

تعريف الحالة 
المطبق في النظام

عدد المرافق 
ونوعها

البيانات 
المتاحة منذ 

)السنة(

العدد التقديري 
للمجموعة 
السكانية 
المشمولة 

بالخدمات الطبية

التشخيصات 
المختبرية

وطني
 • شامل

جميع المستشفيات مؤكدة شعاعيًا•  التهاب رئوي
الحكومية الثماني 

والعشرين

مجموع السكان 2008
(5 ماليين(

ال شيء

• علة شبيهة •  خفيري
  باألنفلونزا 

• عدوى تنفسية حادة   
وخيمة "ساري

حمى مقيسة تبلغ 
◘38 درجة مئوية؛ 

وسعال؛ مع بدء 
في غضون األيام 

العشرة الماضية

تاريخ من الحمى أو 
حمى مقيسة تبلغ ≤ 

38 درجة مئوية؛ 
وسعال؛ مع بدء 

في غضون األيام 
العشرة الماضية؛ 
وتتطلب اإلدخال 

إلى المستشفى

10 عيادات خارجية 
حكومية

8 مستشفيات 
حكومية )واحدة في 

كل محافظة(

2010

2010

000 400

1.4 مليون

أنفلونزا فيروس 
َمْخلوي تنفسي

أنفلونزا

المحافظة المتضررة
 • شامل

4 مستشفيات مؤكدة شعاعيًا•  التهاب رئوي
حكومية

ال شيء715 2008000

•  عدوى تنفسية حادة •  خفيري
    وخيمة "ساري"

تاريخ من الحمى أو 
حمى مقيسة تبلغ 

◘38 درجة مئوية؛ 
وسعال؛ مع بدء 

في غضون األيام 
العشرة الماضية؛ 

وتتطلب اإلدخال إلى 
المستشفى

مستشفى محافظة 
واحدة

أنفلونزا180 2010000



55منظمة الصحة العالمية

ورهنًا بالموارد والبيانات المتاحة، انظر في توثيق األداء الحالي لكل نظام للترصد؛ والسيما بالنسبة للمحافظة أو المنطقة 
المتضررة من الحدث. ادِرج معلومات عن الجوانب التالية:

الحاالت المحددة أو المسجلة كل أسبوع في المنطقة المتضررة بالمقارنة مع المواقع األخرى أو المتوسط الوطني؛• 

حسن توقيت التبليغ من مواقع الخفارة؛• 

االمتثال إلى تعاريف الحالة واستخدامها في تحديد الحاالت أو تسجيلها؛• 

كمال وجودة البيانات في استمارات الحالة أو الجداول المرفوعة من الموقع؛• 

عدد األسابيع )إن وِجدت( التي لم تشهد أي تبليغ؛• 

حسن توقيت النتائج المختبرية عن بيانات جميع العينات.• 

انظر في تقديم جداول موجزة. ويرد أدناه جدوالن نموذجيان )الجدوالن ألف2-3 وألف3-3(. ويعرض هذان النموذجان 
أداء نظام ترصد العدوى التنفسية الحادة الوخيمة "ساري" في عامي 2014 و2015 لتسليط الضوء على التغيرات في 
األداء عبر الزمن. ويمكن تعديل مثل هذه الجداول أو تكرارها للمنطقة المتضررة من الحدث، ولنظم ترصد األمراض 

التنفسية األخرى، والفترات الزمنية المختلفة.

الجدول أ3-2: مؤشرات األداء لترصد عدوى "ساري" حسب المستشفى وعلى مستوى البلد، عام 2014 )جدول نموذجي(

مجموع عمليات المستشفى
اإلدخال

حاالت عدوى "ساري" 
المكتشفة )٪(

حاالت عدوى "ساري" 
مع العينات )٪(

] الهدف = 100 
]٪

عدد األسابيع بدون 
تبليغ

]الهدف = صفر[

3152 (92)342 (2.5)13 515المستشفى 1

3801 (86)442 (1.8)24 957المستشفى 2

2063 (74)278 (1.9)14 574المستشفى 3

2380 (67)355 (1.6)21 542المستشفى 4

1991 (84)237 (2.3)10 188المستشفى 5

3082 (96)321 (2.3)14 219المستشفى 6

2053 (96)214 (2)10 744المستشفى 7

2221 (84)264 (2.1)12 846المستشفى 8

–2 073 )85(453 2 )2(122 585المجموع

SARI, severe acute respiratory infection

نموذج فقط
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الجدول أ3-3: مؤشرات األداء لترصد عدوى "ساري" حسب المستشفى وعلى مستوى البلد، عام 2015 )جدول نموذجي(

وتوفر بيانات الترصد فهمًا للوضع الصحي عند خط األساس في المجموعة السكانية. وبمقدور البيانات أن تساعد المحققين 
في عملية التحقق من الحدث وفي البت فيما إذا كان النظام يمكن أن يكون مفيدًا في تحديد الحاالت اإلضافية. وُتلقي 

اتجاهات الترصد الضوء على ما إذا كان

الحدث مرتبطًا بزيادة حقيقية في نشاط المرض؛• 

الحدث مرتبطًا بعوامل ُمْمرضة أو سالالت ناشئة أو ُمدخلة حديثًا؛• 

ممارسات الترصد قد تغيرت مما يقود إلى حفز اإلشارة.• 

وقد وضعت بعض البلدان عتبات لتقدير ما إذا كان نشاط المرض ضمن المدى المنتظر أو أعلى منه )وبالتالي فإنه يشير 
إلى حدث استثنائي(.

وبصورة مثالية فإن باإلمكان عرض االتجاهات األسبوعية أو الشهرية للظروف التنفسية الحادة مثل العلة الشبيهة 
باألنفلونزا، أو االلتهاب الرئوي، أو عدوى "ساري" كأشكال أو جداول. وترد أدناه أمثلة على األشكال وعلى جدول واحد 

أدناه )األشكال ألف3-1 إلى ألف3-6 والجدول 3-4(. ويعرض ذلك نواتج ترصد عدوى "ساري" المرتبطة باألنفلونزا على 
المستوى الوطني، وبالمستطاع تكرارها للمنطقة المتضررة من الحدث، والعوامل الُمْمرضة التنفسية األخرى قيد الترصد، وأي 

ظرف تنفسي يجري ترصده )مثل العلة الشبيهة باألنفلونزا، أو االلتهاب الرئوي، أو العلة التنفسية السفلى الحادة(.

مجموع عمليات المستشفى
اإلدخال

حاالت عدوى "ساري" 
المكتشفة )٪(

حاالت عدوى "ساري" 
مع العينات )٪(

] الهدف = 100 
]٪

عدد األسابيع بدون 
تبليغ

]الهدف = صفر[

6671 (93)721 (4.4)16 328المستشفى 1

8430 (95)887 (4.4)20 025المستشفى 2

5570 (83)671 (3.5)19 174المستشفى 3

6580 (77)854 (4.3)20 080المستشفى 4

4573 (87)525 (3.7)14 154المستشفى 5

9770 (99)987 (4.8)20 387المستشفى 6

6701 (96)698 (3.7)18 795المستشفى 7

6340 (84)755 (6.1)12 457المستشفى 8

–5 462 )90(6 098 )4.3(141 400المجموع
SARI, severe acute respiratory infection

نموذج فقط
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SARI, severe acute respiratory infection

الشكل أ3-1: حاالت عدوى "ساري" من مجموع عمليات اإلدخال على المستوى القطري،  2014-2015 )شكل نموذجي(
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الشكل أ3-3: نسبة حاالت األنفلونزا اإليجابية الناجمة عن حاالت عدوى "ساري" على المستوى القطري،  2014-2015 )شكل نموذجي(2015
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الشكل أ3-6: الوفيات المرتبطة باألنفلونزا حسب المجموعة العمرية وعلى المستوى القطري، 2015-2014 )شكل نموذجي(
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الجدول ألف3-4: السمات الديموغرافية، واألعراض، والسير الطبية، والحصائل المتعلقة بحاالت عدوى "ساري" وحاالت األنفلونزا 
اإليجابية على المستوى القطري، 2014-2015

حاالت عدوى "ساري" )العدد=8 551( 
العدد )٪(

)العدد=1  اإليجابية  األنفلونزا  حاالت 
609( العدد )٪( 

نوع الجنس 

836 (52)4 788 (56)ذكر

773 (48)3 763 (44)أنثى

العمر 

169 (10)1 847 (22)>1 سنة

690 (43)3 279 (39)1–4 سنوات

249 (16)1 263 (15)5–14 سنة

174 (11)1 081 (13)15–49 سنة

230 (14)752 (9)50–64 سنة
97 (6)329 (4)≤ 65 سنة

األعراض 

1 597 (99)8 476 (98)تاريخ الحمى

1 110 (69)5 643 (66)حمى ≤ 38 درجة مئوية

1 607 (100)8 498 (99)سعال

771 (48)2 821 (33)التهاب حلق

595 (37)4 018 (47)ضيق تنفس

659 (41)3 847 (45)تقيؤ

273 (17)1 710 (20)ألم صدري متعلق بالتهاب الَجَنبة

482 (30)2 736 (32)تسمُّع إيجابي

289 (18)1 881 (22)إسهال

الظروف الطبية 

ن 160 (10)684 (8)مدخِّ

182 (11)680 (8)ربو

17 (1)86 (1)مرض قلبي وعائي

20 (1)87 (1)اضطراب عصبي

ظروف اإلخراج 

63 (4)397 (5)وفاة

434 (27)2 650 (31)إجراء فحص أشعة

التهاب رئوي على أساس فحص 
األشعة

(17) 450(18) 78

نموذج فقط
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إجراءات تتبُّع المخالطين ورصدهم الملحق  4:  

يعتبر إرساء رصد المخالطين والحفاظ عليه عملية كثيفة الموارد ولكنها حيوية أثناء التحقيق. وتتمثل الخطوات الرئيسية 
في هذه العملية بما يلي:

تحديد مخالطي الحالة من المقابالت مع المريض، وأفراد األسرة، والعاملين في الرعاية الصحية، ومكان . 1
العمل، أو مع أطراف أخرى على اطالع على ما قام به المريض مؤخرًا من أنشطة، وزيارات لمرافق الرعاية 
الصحية، وأسفار. أدِرج كل المخالطين في استمارة قائمة المخالطين. وعلى غرار االستمارة النموذجية الواردة 

في الجدول ألف1-4 فإن قائمة المخالطين يجب أن تتضمن المعلومات الديموغرافية، وتاريخ التعرض 
األخير للحالة، وحصيلة رصد الحالة )هل ظل الشخص معافى أم أنه أصيب بالعلة(. استكمل قائمة منفصلة 

للمخالطين لكل حالة خالل التحقيق.
استنادًا إلى قائمة المخالطين حدد هوية المخالطين المزمع رصدهم وخصص لكل منهم رقم هوية مخالط . 2

)هوية المخالط(. وفي حال تحديد عدد كبير من المخالطين أو إذا ما كانت الموارد من العاملين محدودة فقد 
يكون من الضروري ترتيب المخالطين المقرر رصدهم من حيث األولوية. وعند القيام بهذا الترتيب فإن عليك 

النظر بما يلي:
احتمال العدوى في الحالة التي تعرض لها المخالط، بحيث ُتمنح األولوية في الرصد لمخالطي الحاالت • 

المؤكدة أو المرجحة؛
مدة تعرض المخالط للحالة، والقرب المكاني لهذا التعرض وشدته، بحيث ُتمنح األولوية في الرصد • 

للعاملين في الرعاية الصحية، والمخالطين األسريين الذين يتقاسمون مكان النوم أو يتناولون الطعام ذاته، 
أو األشخاص الذين يقدمون الرعاية عند سرير المرض؛

احتمال أن تكون السراية من شخص إلى آخر قد جاءت نتيجة مخالطة الحالة.• 
إيكال أمر كل المخالطين المختارين للرصد إلى أعضاء فريق التحقيق أو العاملين العمومين أو المحليين في . 3

الرعاية الطبية المكلفين بأنشطة الرصد. تزويد العاملين في الرصد باستمارات رصد المخالطين التي تتضمن 
أسماء المخالطين المكلفين بمتابعتهم يوميًا. وعلى غرار ما هو معروض في الجدول ألف2-4 فإن استمارة 

فاته الديموغرافية، وتاريخ المخالطة األخيرة مع الحالة،  رصد المخالط ينبغي أن تشتمل على هوية المخالط ومعرِّ
وتاريخ آخر زيارة رصد منتظرة وأعمدة لتدوين الوضع الصحي للمخالط خالل كل زيارة يومية منفَّذة.

خالل المتابعة األولية لكل مخالط، اطلب من موظفي الرصد أن يوضحوا أن تلقي الرعاية السريرية المبكرة . 4
والجيدة يؤدي إلى تحسين حصائل معظم األمراض، وأن االبتعاد عن اآلخرين أثناء المرض يقلل من نقل 
ثة،  العدوى إلى المخالطين الوثيقين مثل أفراد األسرة. امنح المخالط خيارات لإلبالغ عن المعلومات المحدَّ

مثل أرقام هواتف موظفي الرصد المعينين أو رقم هاتف ساخن للحدث. واشرح للمخالطين أنه في حال ظهور 
األعراض فإن عليهم تطبيق العزل الذاتي، وممارسة التدابير الجيدة للنظافة الشخصية التنفسية، وإخطار موظفي 

الرصد المعينين. واطلب إلى المخالطين إخطار موظفي الرصد المعينين في حال انتقالهم من المنطقة أو 
مغادرتهم لها خالل فترة الرصد.

اطلب إلى موظفي الرصد المعينين رفع التقارير يوميًا إلى فريق التحقيق في الحدث بشأن االستنتاجات . 5
المستخلصة من متابعة المخالطين. ويمكن القيام بذلك عبر الهاتف أو بشكل شخصي، وينبغي أن يتضمن 

ذلك معلومات عن عدد المخالطين الذين:
جرت متابعتهم اليوم )من عديمي األعراض(؛• 
جرت متابعتهم اليوم )من ذوي األعراض( وماهية التدابير المتخذة؛• 
جرى إخراجهم من عملية المتابعة؛• 
لم تتم متابعتهم اليوم وأسباب ذلك؛• 
 العدد اإلجمالي للمخالطين قيد المتابعة حاليًا. 	 

حق
لمل

ا



الجدول أ4-1: استمارة إلدراج كل المخالطين المحددين
إجراءات تتبُّع المخالطين ورصدهم الملحق  4:  

اسم شهرة المخالط
العمر العالقة بالحالةالمخالط

)بالسنوات(
نوع 
المحافظة أو القرية أو المحلةالجنس

تاريخ المخالطة نوع المخالط*البلدة
األخيرة

آخر تاريخ 
للمتابعة

هوية المخالط 
المعينة

تاريخ الزيارة 
حصيلة المخالطاألولى

استمارة قائمة المخالطين
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* تشمل الخيارات فرد من األسرة، أو عامل في الرعاية الصحية، أو زميل في العمل، أو جار، أو غير ذلك )يرجى التحديد(.

استمارة قائمة المخالطين المستكملة على يد:  

هوية الحالة إذا تم تخصيصها: _________________________________________________ اسم الحالة: _____________________________________________________ 
زعيم أو قائد المجتمع المحلي: _________________________________________________ محلة/ قرية الحالة: _________________________________________________ 
المقاطعة/ المنطقة: ________________________________________________________ المحافظة/ البلدة: __________________________________________________ 



شهرة هوية المخالط
نوع العمراسم المخالطالمخالط

الجنس
تاريخ المخالطة 
األخيرة مع الحالة

تاريخ زيارة الرصد 
األخيرة للمخالط

االستنتاجات المستخلصة من المتابعة اليومية*

الجدول أ4-2: استمارة لرصد المخالطين يوميًا
proceduresإجراءات تتبُّع المخالطين ورصدهم الملحق  4:  

اسم موظف الرصد:
رقم هاتف موظف الرصد:

استمارة قائمة المخالطين

* تعتمد أيام المتابعة على الحدث ويمكن تمديدها إلى أي عدد من األيام.
ضع عالمة "0" إذا لم يكن المخالط قد ُأصيب بأعراض المرض.
ضع عالمة "X" إذا كان المخالط قد ُأصيب بأعراض المرض. 

7  6  5  4  3  2  1
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الملحق  5: استعراض سجالت المرافق الصحية من أجل العثور الفعال على الحاالت

غالبًا ما ُيطلب إلى المرافق الصحية أثناء حدث مرضى تقديم إخطار بشأن أي مرضى من ذوي العالمات واألعراض 
المرتبطة بالمرض. والهدف من استعراض السجالت هو جمع المعلومات عن الحاالت الُمدخلة إلى المرافق الصحية 

أثناء فترة محددة، والتحديد الفعال لهوية الذين يشكلون حاالت في الحدث الجاري. وقد تحدد العملية أشخاصًا يحتاجون 
إلى مزيد من التحقيق للبت فيما إذا كانوا يندرجون في عداد الحاالت. كما أن االستعراض يساعد على ضمان إدراك 

المرافق الصحية للحدث، وأنها قادرة على تطبيق تعريف الحالة من أجل فرز المرضى، وأنها تمتلك الوسائل الضرورية 
إلخطار فريق التحقيق بأية حاالت محتملة. ويمكن اتخاذ تدابير مثل إعادة إشراك أو تدريب موظفي المرافق الصحية 

لتعظيم الجهود الفعالة والمنهجية للعثور على الحاالت. وقد تحتاج المرافق أيضًا إلى تجهيزها بقدرات لالتصاالت، وتبسيط 
عمليات اإلخطار عن الحاالت المحتملة.

وتتمثل الخطوات في هذه العملية بما يلي:

تحديد المرافق الصحية المزمع زيارتها من أجل استعراض السجالت. رهنًا بسياق الحدث وموقعه، انظر في ترتيب . 1
المرافق المزمع زيارتها من حيث األولوية. ويمكن أن تتضمن األولويات التالي:

مرافق المرضى الداخليين التي تضم أكثر من 10 أسرة مستشفوية؛• 

مرافق المرضى الداخليين الحكومية؛• 

المرافق التي تخدم، كما هو معروف، السكان في المناطق المتضررة؛• 

المستشفيات المرجعية أو التعليمية الضخمة التي تتلقى اإلحاالت من المرافق الصحية األخرى؛• 

المرافق المتخصصة لألمراض مثل مستشفيات األمراض الصدرية؛• 

المرافق التي تقدم الخدمات إلى المجموعات السكانية ذات القدرة المحدودة على الوصول إلى الخدمات • 
المنتظمة، مثل مجموعات الالجئين أو المهمَّشين.

االلتقاء بالمسؤولين اإلداريين والموظفين السريريين في المرفق الصحي، وتقديم معلومات عن الحدث، وإيضاح . 2
د على أن النشاط هو لدعم العثور الفعال على الحاالت كجزء من التحقيق، وأنه ليس  الغرض من االستعراض. شدِّ

استعراضًا ألداء العاملين في الرعاية الصحية.

اشرح عالمات المرض وأعراضه. اطلب إلى الموظفين السريريين في المرفق الصحي تحديد األجنحة المستخدمة . 3
الستقبال المرضى من ذوي مثل هذا االستعالن السريري. وسيحدد ذلك السجالت التي تحتاج إلى استعراض. وعلى 

وجه الخصوص فإن عليك استجالء ما يلي:

ما إذا كانت أجنحة التوليد، في حال وجودها، سُتستخدم الستقبال الحوامل من ذوات عالمات أو أعراض • 
المرض، وما إذا كانت مثل هذه األجنحة مخصصة حصرًا للرعاية التوليدية؛

ما إذا كانت وحدة الطوارئ، في حال وجودها، سُتستخدم في مراقبة المرضى لمدة يوم واحد أو أكثر، أو أنها • 
ستكون مرفقًا للفرز فحسب ولن ُيستبقى المرضى للمراقبة أكثر من بضعة ساعات؛ وأدِرج وحدة الطوارئ في 

استعراضك إذا كان يمكن استبقاء المرضى للمراقبة لمدة يوم واحد أو أكثر.

اطلب مشاهدة سجل المرضى الُمدخلين خالل األسبوعين إلى األربعة أسابيع الماضية إلى األجنحة التي تم . 4
تحديدها في الخطوة السابقة. سيعتمد اإلطار الزمني لالستعراض االستعادي على سياق الحدث، وتاريخ بدئه، 

والمعلومات بشأن فترة حضانة المرض. وقد ُيطلب إلى الموظفين الذين يقومون عادة بتدوين السجل أن يساعدوا أو 
يجيبوا على أسئلة، بالنظر إلى احتمال استخدام مختصرات ورموز للداللة على بعض الظروف أو تفاصيل المرضى.
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اسأل عن الكيفية التي سيتم فيها توثيق المرضى الذين يحملون عالمات المرض وأعراضه في سجل ذلك المرفق. . 5
استوضح ما إذا كان المرفق سيقوم بالترميز على الفور مستخدمًا رموز التصنيف الدولي لألمراض )ICD(، أو 
أنه سيوثِّق المرضى وفقًا الستعالن المرض أو أعراضه. وقد يشمل التوثيق العلة التنفسية الحادة، والعلة الشبيهة 

باألنفلونزا، وااللتهاب الرئوي، والضائقة التنفسية، والعلة الُحموية، أو غير ذلك. قرر ما هي الرموز أو االستعالنات 
التي سيتم تدقيقها في سجل المرفق.

انظر بصورة منهجية في كل سجل من سجالت األجنحة وقم بجدولة أي مرضى، بما في ذلك من قضوا نحبهم، . 6
ممن يلبون الرموز أو االستعالنات المتفق عليها في الخطوة السابقة. استخدم قالب الجدولة المعروض في الجدول 
ألف1-5. وفي حال عودة مريض إلى المرفق من أجل عمليات إدخال الحقة إلى المستشفى فيما يتصل بالعلة ذاتها، 

فعليك االكتفاء بجدولة هذا المريض مرة واحدة فقط.

اسأل موظفي المرفق الصحي ما إذا كان أي مريض محدد ومجدول قد خضع للتحقيق أو ُأبلغ عنه كحالة محتملة . 7
في الحدث الحالي. دقق في السجالت الطبية للمريض الستخالص المزيد من التفاصيل بشأن ما إذا كانت العلة، أو 
اإلطار الزمني، أو أية استنتاجات مختبرية تشير إلى اتساق مع الحدث الجاري. وُستستخدم الجدولة الناجمة لمتابعة 

المرضى من أجل العثور الفعال على الحاالت.

اطلب إلى موظفي السجالت الطبية تزويدك بالعدد اإلجمالي للمرضى الذين ُأدخلوا إلى المستشفى في كل أسبوع . 8
وبائي )epi-week(. استكمل القالب للتمكين من حساب النسب التالية:

نسبة المرضى من ذوي العلل المتسقة 
في األسبوع 

المجموعات العمرية للمرضى ذوي 
العلل المتسقة

نوع جنس المرضى ذوي العلل المتسقة

نسبة المرضى من ذوي العلل المتسقة 
الُمبلغ عنهم

د موظفي المرفق الصحي بمعلومات مرتدة عن المرضى المجدولين والناجمة عن استعراض السجالت وعن . 9 زوِّ
م بيانات موجزة مستخلصة من حسابات النسب في الخطوة 8. اغتنم الفرصة للقيام  الخطوات المقبلة لتحديد الحاالت. قدِّ

أيضًا بما يلي:

استعرض أية سمات إلدارة الحاالت فيما يتعلق بالعلة والتي قد ُتعين العاملين في الرعاية الصحية في المرفق؛• 

عزز أهمية التبليغ الفوري والتحقيق في الحاالت كأدوات لمكافحة هذا الحدث وغيره؛• 

تحدث عن كيفية تقوية حفظ السجالت بحيث يمكن جمع المعلومات واستخدامها ألغراض الصحة العمومية.• 

اخِضع المرضى المحددين والمجدولين لمزيد من التحقيق للبت فيما إذا كانوا من حاالت الحدث.. 10

أدِرج االستنتاجات المستخلصة في الخطوات من 8 إلى 10 في التقارير المرفوعة إلى فريق إدارة الحدث. يمكن . 11
استخدام المعلومات حينها لتنوير تقديرات المخاطر المقبلة وتدابير إدارة المخاطر.

 

# المرضى من ذوي العلل المتسقة في كل أسبوع وبائي

# المرضى من ذوي العلل المتسقة حسب المجموعة العمرية
مجموع المرضى من ذوي العلل المتسقة خالل الفترة الزمنية بأكملها

# المرضى الذكور )اإلناث( من ذوي )ذوات( العلل المتسقة 
مجموع المرضى من ذوي العلل المتسقة خالل الفترة الزمنية بأكملها

# المرضى الُمجدولون الذين أبلغ عنهم المرفق
مجموع المرضى من ذوي العلل المتسقة الذين تم تحديدهم

=

=

=

=

مجموع المرضى المدخلين إلى المستشفى في كل أسبوع وبائي



تاريخ زيارة المرفق: ______________________________________________________________________________________ )أ( 
اسم المرفق الصحي: ______________ __________ ____________________________________________________________ )ب( 
اسم الممرض/ معاون التمريض:_______________________________________________________________________________ )ج( 
رقم هاتف الممرض/ معاون التمريض: __________________________________________________________________________ )د( 

اسم موظف فريق التحقيق ورقم هاتفه: ___________________________________________________________________________ )ه( 
مجموع عمليات إدخال المرضى الداخليين إلى المرفق في األسبوع )للتغطية حتى ما يصل إلى شهر واحد من هذه العمليات(:______________________ )و( 

بالنسبة لفترة تصل إلى قبل شهر مضى: ادِرج كل المرضى الداخليين المدونين في السجل الذين يتسق استعالنهم المرضى مع تعريف الحالة. )ز( 

الجدول أ5-1: استعراض سجالت المرافق الصحية من أجل العثور الفعال على الحاالت خالل الحدث

العدد هذا األسبوع:     
العدد في األسبوع الماضي:     

العدد األسبوعي قبل أسبوعين:    
العدد األسبوعي قبل ثالثة أسابيع:     

مجموع عمليات إدخال المرضى إلى المرفق األسبوع الوبائي )مثاًل: االثنين-األحد(

تاريخ 
عمر المريض االسماإلدخال

)بالسنوات(

نوع جنس 
المريض 
)ذكر/أنثى(

التشخيص )من األفضل اإلخراج وبخالف العنوان والهاتف
ذلك اإلدخال(

وضع المريض 
)وفاة، إخراج، إدخال 

إلى المستشفى(

حالة محتملة في 
الوضع الحالي؟ 

)نعم/ال(
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الملحق  6: ااالحتياطات خالل الرعاية الروتينية لمصاب بمرض تنفسي

العامل الُمعدي

مستوى الوقاية من 
العدوى خالل الرعاية 

الروتينية للمريض، 
باستثناء إجراءات توليد 

الُضبوب أ

لم يتم تحديد عامل 
ُمْمرض، وليس هناك 

من عامل خطر لعدوى 
تنفسية حادة ذي أهمية 

محتملة )مثل علة شبيهة 
باألنفلونزا دون عامل 

خطر لعدوى تنفسية حادة 
ذي أهمية محتملة(

مستوى الوقاية من 
العدوى خالل الرعاية 

الروتينية للمريض، 
باستثناء إجراءات توليد 

الُضبوب أ

لم يتم تحديد عامل 
ُمْمرض، وليس هناك 

من عامل خطر لعدوى 
تنفسية حادة ذي أهمية 

محتملة )مثل علة 
شبيهة باألنفلونزا دون 

عامل خطر لعدوى 
تنفسية حادة ذي أهمية 

محتملة(

مستوى الوقاية من 
العدوى خالل الرعاية 

الروتينية للمريض، 
باستثناء إجراءات توليد 

الُضبوب أ

لم يتم تحديد عامل 
ُمْمرض، وليس هناك 

من عامل خطر لعدوى 
تنفسية حادة ذي أهمية 

محتملة )مثل علة 
شبيهة باألنفلونزا دون 

عامل خطر لعدوى 
تنفسية حادة ذي أهمية 

محتملة(

عدوى "سارس"، 
وفيروس كورونا 

المسبب لمتالزمة 
الشرق األوسط التنفسية

عدوى تنفسية مستجدة 
)مسار السراية غير 

معروف(د

احتياطات قياسية

احتياطات القطيرات

احتياطات المخالطة
احتياطات النقل بالهواء

ARI, acute respiratory infection; MERS-CoV, Middle East respiratory syndrome coronavirus; RSV, respiratory syncytial virus; SARS, severe acute respiratory syndrome
مقتبس من الجدول 2-1 في:

 World Health Organization. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care. World Health Organization. 2014 
(http://www.who.int/iris/handle/10665/112656#sthash.NtwwkcHw.dpuf, accessed 19 November 2015).

أ  لالطالع على تعاريف االحتياطات القياسية، واحتياطات القطيرات، واحتياطات المخالطة، واحتياطات النقل بالهواء يرجى الرجوع إلى :

World Health Organization. Infection prevention and control during health care for probable or confirmed cases of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) 
infection. World Health Organization. 2015 )http://www.who.int/iris/han¬dle/10665/174652#sthash.uKt5Vjqx.dpuf, accessed 19 November 2015).

ب  تشير العدوى التنفسية الحادة البكتيرية إلى العداوى التنفسية البكتيرية الشائعة الناجمة عن كائنات حية مثل عقدية االلتهاب الرئوي، والمستدمية النزلية، والمتدثرات.

ج على نحو ما يشير مطبوع منظمة الصحة العالمية بشأن المبادئ التوجيهية آنفة الذكر في عام 2014 فلم تحدث، على حد ما هو معروف، أية سراية كفوءة متواصلة من شخص إلى آخر ألنفلونزا الطيور A(H5N1(. ولذلك 

فإن ارتداء القناع الطبي كاف للرعاية الروتينية.
د  عند تحديد عدوى تنفسية حادة مستجدة فإن منوال السراية ال يكون معروفًا في العادة. قم بتطبيق أعلى مستوى متاح من احتياطات الوقاية من العدوى ومكافحتها إلى حين اتضاح الوضع ومنوال السراية. 
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الملحق  7: مخطط تقرير تحقيق نموذجي 

العنوان/ الوصف )أدِرج المرض/ الظرف الخاضع للتحقيق(

الفترة           المكان
)القرية، المحلة، المحافظة، المقاطعة(

موجز تنفيذي
معلومات أساسية

استنتاجات تقدير المخاطر األولي وأسباب التحقيق )مثل األهمية بالنسبة للصحة العمومية، وبلوغ العتبة(

الطرق:
تواريخ التحقيق

موقع )مواقع( التحقيق )مرافق رعاية صحية، قرى، غير ذلك(

استنتاجات الحالة )اذكر ما تم فعله بشأن هذه االستنتاجات، مثل استعراض السجالت، والتحقيق بشأن المخالطة، وتحذير المرافق 
الصحية األخرى، وغير ذلك(

جمع العينات المختبرية
وصف االستجابة والتدخل )ادرج التواريخ(

إدارة البيانات
تقدير المخاطر )الوتيرة، والمشاركون، واألسئلة المحددة لكل منهم(

النتائج:
تاريخ وموقع أول حالة )دالة( معروفة

التاريخ والمرفق الصحي الذي عاين فيه نظام الرعاية الصحية أول حالة
نتائج العثور على حاالت إضافية

التحليالت والنتائج المختبرية
صف، مع النص، السمات الرئيسية لنتائج تحليل الوقت، والمكان، والشخص

النتائج المختبرية حسب الوقت )منحنى وبائي(، والموقع )خريطة(، وسمات الشخص )جداول(
الخطر الذي تم تحديد خصائصه، والثقة، والقرارات الرئيسية من كل تقدير منفَّذ للمخاطر

نتائج االستجابة وبيِّنات األثر

التفسيرات، والمناقشات، والخالصات:
موجز الستنتاجات الحدث والفرضيات عن مصدر العدوى، ومناويل السراية، وعمليات التعرض، والحجم

تدابير الصحة العمومية الموصى بها:
علِّق على المستويات التالية: المجتمع المحلي، والمرفق الصحي، والمحافظة، والشركاء، ومستوى المقاطعة، والمستوى الوطني

علِّق على طرق تفادي تكرار وقوع الحدث

تاريخ استكمال التقرير:

# مقتبس من:
World Health Organization and Centers for Disease Control and Prevention. Technical guidelines for 
integrated disease surveillance and response (IDSR) in the African Region: 2nd edition. Geneva: WHO; 
2010 (http://www.afro.who.int/publications/technical-guidelines-integrated-disease-surveillance-and-
response-african-region-0, accessed 24 November 2017).
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WHO/WHE/IHM/GIP/2018.2

Contacts:
 

Global Influenza Programme: WHOinfluenza@who.int 

Outbreak:outbreak@who.int 

IHR: ihrinfo@who.int

منظمة الصحة العالمية
Avenue Appia 20 
1211 Geneva 27 

Switzerland

يوفر هذا البروتوكول نهجًا لسلطات الصحة العمومية وللمحققين على كل األصعدة إلجراء التحقيقات 
بشأن األنفلونزا غير الموسمية واألمراض التنفسية الناشئة األخرى ويوفر نصائح وتذكرات لربط المعلومات 

المستخلصة من التحقيق مع تقدير المخاطر. وال ُتعرف مسببات المرض دائمًا عند بداية الحدث؛ ولذلك فإن 
هذا البروتوكول يركز على الخطوات المنطبقة المهمة وذات الطابع العام في الوقت نفسه التي ينبغي اتخاذها 

عند التحقيق في حدث لمرض تنفسي حاد، والسيما تلك التي تقع عند نقاط التفاعل بين الحيوان واإلنسان. 
ويعكس البروتوكول وُيدمج الخبرة الميدانية العملية التي اكتسبها المحققون العاملون على األصعدة الدولية، 

والوطنية، ودون الوطنية أثناء التحقيقات السابقة المتعلقة بفاشيات األنفلونزا غير الموسمية، ومتالزمة سارس، 
وفيروس كورونا المتالزمة. وبمقدور هذا البروتوكول وأدواته توفير المرتكز الالزم للسلطات الوطنية والمحلية 

إلعداد إجراءاتها الذاتية المتناسبة مع احتياجاتها النوعية. 


