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 تمهید 

العون ألصحاب  ید وتقدم  ،19-تحدد خطة التأهب واالستجا�ة االسترات�ج�ة األهداف االسترات�ج�ة لمنظمة الصحة العالم�ة إلنهاء جائحة �وفید
 :في اآلتي  19-األهداف الرئ�س�ة لمنظمة الصحة العالم�ة ف�ما یتعلق �كوفیدوتتمثل    عداد نهٍج منظٍم الستجابتهم.إلعلى الصعید الوطني  المصلحة  

 و��قافه؛ المرض ) إ�طاء انتقال 1

  ) توفیر الرعا�ة المثلى لجم�ع المرضى؛2

 ة والخدمات االجتماع�ة والنشاط االقتصادي. ) الحد من تأثیر الو�اء على النظم الصح� 3

في المرافق الصح�ة   19-االعت�ارات التشغیل�ة لمنظمة الصحة العالم�ة للتدبیر العالجي لحاالت �وفید سع�ًا إلى تحقیق هذه األهداف، تبینو 
  والمجتمع اإلجراءات الرئ�س�ة التي �جب اتخاذها في �ل سینار�و من سینار�وهات انتقال المرض: ال توجد حاالت؛ وحاالت متفرقة؛ ومجموعات

 جل تمكین ز�ادة العمل�ات السر�ر�ة وعمل�ات الصحة العموم�ة في الوقت المناسب. من الحاالت؛ واالنتقال المجتمعي، من أ

السر�ر�ین هة لألخصائیین موجَّ ، على األولو�ات االسترات�ج�ة المذ�ورة آنفًا، وهي 19-التدبیر العالجي السر�ري لكوفید ؛وتعتمد هذه اإلرشادات
السر�ري أو االستعاضة بهذه الوث�قة عن الحكم . وال �قصد ةأو المؤ�دفیها المشت�ه  19-�وفیدعدوى المشار�ین في رعا�ة المرضى المصابین � 

الضوء على تسلط الوث�قة في �امل نصها السر�ر�ة في الخطوط األمام�ة. و عمل�ة التدبیر العالجي بها تعز�ز ُ�قَصد و�نما المتخصصة، المشورة 
 ، مثل المرضى، والمسنین، والنساء الحوامل.والمعرضة للخطرالمتعلقة �الفئات السكان�ة الخاصة االعت�ارات 

ق  رعا�ةٍ   یبین مسارَ ، الذي  )1(الملحق    19-مسار رعا�ة �وفید   ونشیر، في هذه الوث�قة، إلى ما یتبین ومتعدد التخصصات یدخله المر�ض �عد  اً منسَّ
 ،رعا�ة آمنة وجیدة توفیرِ  ضمانُ  من ذلك الخروج من المسار. والهدف، و�ت�ع سلسلة الرعا�ة حتى مشت�ه فیها 19-حالة �وفیدفحصه أنه من 

للحصول على و   .19-النظام الصحي في مسار آخر �خالف مسار �وفیداألشخاص اآلخرون جم�عًا  مع العمل على وقف انتقال الفیروس. و�دخل  
 .)1( منظمة الصحة العالم�ةطر�ة والتقن�ة لالقُ اإلرشادات را�ط ، یرجى ز�ارة 19-�وفیدعدوى أحدث اإلرشادات التقن�ة المتعلقة �االستجا�ة ل

 

 الطرق  المت�عة 

العالمي واالتحاد  ،لقائمین على التجارب في مجال الرعا�ة الحرجةالنسخة األصل�ة من هذه الوث�قة �التشاور مع المنتدى الدولي ل ضعتوُ 
) من الوث�قة، 3-1وهذه هي الط�عة الثالثة (النسخة من اإلنتان. اإلنقاذ حملة م�ادرة و  ،الوخ�مة والناشئةالحادة لعدوى التنفس�ة المعني �ا

�فیروس �ورونا عدوى الالتدبیر العالجي السر�ري للعدوى التنفس�ة الحادة الوخ�مة عند االشت�اه في وث�قة " نمهي في األصل مقت�سة التي 
 ). 2019تنفس�ة (منظمة الصحة العالم�ة، الشرق األوسط الالمسبب لمتالزمة 

یتمتعون  اً تضم أفراد ،اإلرشادات نا على تشكیل مجموعة رسم�ة لوضع، حرص19-وإلعداد النسخة الثالثة من اإلرشادات السر�ر�ة لكوفید
وجعت، ولم ُ�كَشف عن �خبرة واسعة تشمل تخصصات متعددة وتجمع �ل المناطق. وقد ُجِمعت إقرارات السر�ة وعدم تضارب المصالح ورُ 

 أي تضارب في المصالح.

(تصن�ف و�سبب التعجیل �الجدول الزمني واالتساع الكبیر جدًا لنطاق اإلرشادات، لم �كن من الممكن إجراء عمل�ة غر�د الرسم�ة 
فضیالت التوص�ات، والتقدیر، والتطو�ر، والتقی�م) (أسئلة ب�كو التخاذ القرارات السر�ر�ة؛ والمراجعات المنهج�ة؛ والتوثیق الرسمي للق�م والت 

الزمة لمنظمة الصحة العالم�ة لمت  اض�ع الدراسة في اإلرشادات المبدئ�ةحدثت مو ودمج اعت�ارات التكال�ف والموارد والجدوى). وقد استُ 
، بدءًا �الفحص النطاق الكامل للمرض�شكل �بیر لتعكس نطاقها  توس�عفقد جرى ، 19-الشرق األوسط التنفس�ة، ولكن �النس�ة لكوفید

إلى   اً �قاس أرسلت التيمراجعات منهج�ة سر�عة،  صورة نات المنشورة بتنسیق من قسم العلوم فيوجرى تجم�ع البیِّ  إعادة التأهیل.وانتهاًء � 
لتدخالت القائمة على هذه المراجعات لاللجنة التوجیه�ة لمنظمة الصحة العالم�ة في البدا�ة توص�ات  وصاغت  مجموعة إعداد اإلرشادات.  

وعقدت مجموعة إعداد  .اً عد للش�كة مرتین أسبوع� قودة عن �ُ السر�ر�ین الخبراء المشار�ین في مؤتمرات معاألخصائیین والمدخالت من 
نت  ساعة) لمناقشة جم�ع التوص�ات السا�قة والجدیدة. وُضمِّ   12عد (إجمالي  اإلرشادات أر�عة اجتماعات افتراض�ة عبر مؤتمر معقود عن �ُ 

  التوصل إلى توافق في اآلراء �شأن جم�ع التوص�ات المقدمة في النسخة النهائ�ة.وجرى  المراجعات المقترحة في اإلرشادات. 

�ات وقوتها �استخدام الرموز بدًال من مصطلحات غر�د الرسم�ة (توص�ات قو�ة ومشروطة مع تصن�ف التأكد من وُ�عَرض اتجاه التوص
 نات، أو ب�انات أفضل الممارسات).البیِّ 
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 �شیر الرمز األخضر إلى توص�ة قو�ة أو ب�ان أفضل الممارسات في صالح التدخل.

 رسات ضد التدخل. �شیر الرمز األحمر إلى توص�ة أو ب�ان أفضل المما

  خاصة في التنفیذ.عنا�ة و توص�ة تتطلب إلى توص�ة مشروطة في صالح التدخل �شیر الرمز األصفر 

 

الخطوط األمام�ة الذین �قدمون الرعا�ة لمرضى  األخصائیین السر�ر�ین فيلتلب�ة احت�اجات  اً �بیر اتساعًا وقد اتسع نطاق هذه اإلرشادات 
والتدبیر ، وعالج االلتها�ات الحادة والمزمنة، 19-: مسار رعا�ة �وفیداً ت�ة جدیدة تماملضمان جودة الرعا�ة. واألقسام اآل 19-كوفید

والم�ادئ األخالق�ة، واإلبالغ عن الوفاة.  لمظاهر العصب�ة والنفس�ة، واألمراض غیر السار�ة، و�عادة التأهیل، والرعا�ة الملطفة،العالجي ل
ت�ة الضوء على �عض التغییرات المهمة، برغم أنه ال ُ�قصد منها أن األقسام المت�ق�ة إلى حد �بیر. وتسلط النقاط اآلنطاق توس�ع وجرى 

 تكون قائمة شاملة:

للمرضى ذوي  :19-واإلخراج من مسار رعا�ة �وفید إ�قاف االحت�اطات القائمة على انتقال المرض (�ما في ذلك العزل) •
 أ�ام على األقل بدون أعراض (بدون حمى وأعراض تنفس�ة).   3أ�ام �عد ظهور األعراض، �اإلضافة إلى  10 :األعراض 

الخف�فة المشت�ه فیها أو المؤ�دة، عدم استخدام العالج �المضادات   19- لحاالت �وفیدعالج العدوى المصاح�ة الحادة:  •
المعتدلة المشت�ه فیها أو المؤ�دة، �جب عدم وصف المضادات الحیو�ة إال   19-لحاالت �وفید و لحیو�ة أو العالج الوقائي. ا

 إذا �ان هناك اشت�اه سر�ري �العدوى ال�كتیر�ة. 

خدم العالج  تُ ، اس19-المرضى (ال�الغین والمراهقین) الذین ُأدِخلوا إلى المستشفى �حاالت �وفید في الوقا�ة من المضاعفات:  •
للمعاییر المحل�ة والدول�ة، لمنع   اً منخفض الوزن الجز�ئي (مثل اإلینو�سا�ار�ن)، وفقال الوقائي الدوائي، مثل الهی�ار�ن 

خدم العالج الوقائي الم�كان�كي  االنصمام الخثاري الور�دي، عند عدم وجود موانع استعمال. ولمن لدیهم موانع استعمال، استُ 
 (أجهزة االنضغاط الهوائي المتقطع).

 ، وهي: السا�قة أهم�ةالتوص�ات الرئ�س�ة وتكتسي 

لمناعة، وغیرها من العالجات المساعدة: توصي منظمة الصحة العالم�ة �عدم إعطاء مضادات الفیروسات وأدو�ة ض�ط ا •
 ، خارج س�اق التجارب السر�ر�ة. 19-لحاالت �وفید  اً وقائ�  اً أو عالج اً عالج �صفتها  األدو�ة المدرجة 

ستیرو�دات المجموع�ة الروتیني للكورت�كو  توصي منظمة الصحة العالم�ة �عدم االستخدام: 19-الكورت�كوستیرو�دات و�وفید •
 لعالج االلتهاب الرئوي الفیروسي. 

 

لما �انت هذه اإلرشادات قد أعدتها لجنة متعددة التخصصات من مقدمي الرعا�ة الصح�ة من ذوي الخبرة في المعالجة السر�ر�ة للمرضى و 
) وفیروس متالزمة  سارسوااللتها�ات الفیروس�ة األخرى، �ما في ذلك فیروس الجهاز التنفسي الحاد ( 19-�وفید عدوى  الذین �عانون من

األساس  �منزلة  ، فإن هذه اإلرشادات ین�غي أن تكون  نتان ومتالزمة ضیق التنفس الحادة)، �اإلضافة إلى اإلمیرسالشرق األوسط التنفس�ة (
. وتشدد هذه اإلرشادات على أهم�ة استخدام التدخالت العالج�ة االستقصائ�ة  للنجاةفضل فرصة ممكنة للرعا�ة السر�ر�ة المثلى لضمان أ

، مع �تا�ة «سؤال EDCARN@who.int، یرجى إرسال بر�د إلكتروني إلى: لالستفسارات في إطار التجارب المعشاة المضبوطة.
 » في الموضوع.19-سر�ري �خصوص �وفید

 

 شكر وتقدیر 

جانیت في د�از (قائد)، أبر�ل �الیر، أنشو �انیرجي، سیلف�ا بیرتانیولیو، مرسیدس بونیت، أندر�ا بوسمان، ماري  منظمة الصحة العالم�ة:
سترون، فهمي -شارلوت بوسو، مور�س بو�اغو، نیرخا تشوداري، جین �انینغهام، م�غ دوهرتي، تارون دوا، ناثان فورد، لورانس غرومر

و، مار�ا فان �یرخوف، �ارون ��م، �افیتا �وال�ا، تیر�زا �ورتز، أورنیال لینكیتو، جودي آن میلز، حنا، بینید�كت هوتنر، إرنستو جارامیل
�انكا لور�نزو موجا، سوزان نور�س، أولوف�مي أوالدابو، بیتر أولومیز، مارك فان أومر�ن، مارتینا بیناتسو، أنایدا بورتیال، أندر�اس ر�س، بر 



 

 مبدئیة: إرشادات 19-التدبیر العالجي السریري لمرض كوفید  6

إنغر�د سمیث، هوارد سو�یل، مار�ا بورا سولون، یو�ا سومي، آنا ثورسون، �افیتا تر�فیدي، مار�و ر�الن، لیزا روجرز، نا�جل رولینز، 
 فیتور�ا، بر�نزو وایز، و�لسون و�ر، ماتیو ز�نول.

 
  ما�ا أري. الیون�سف:

 
أب�اه، أخصائي أول  نیل أد�كاري، مر�ز سانیبروك للعلوم الصح�ة وجامعة تورونتو؛ وجون أدابيأعضاء مجموعة إعداد اإلرشادات: 

عبد هللا بلخیر، رئ�س وحدة  و رعا�ة األطفال الحرجة ورئ�س وحدة العنا�ة المر�زة لألطفال في مستشفى �ومفو أنو�ي التعل�مي، غانا؛ 
أوغندا؛   ي، �م�اال،انا، زمیلة أ�حاث، جامعة ماكیر�ر لسلطان قابوس، عمان؛ وفلورنس �انغاألمراض المعد�ة وقسم مكافحة العدوى، جامعة ا

النفس�ة وتقی�م الخدمات، جامعة فیرونا، ، المر�ز المتعاون مع منظمة الصحة العالم�ة لل�حوث والتدر�ب في مجال الصحة �ورادو �ار�يو 
مة  ل�ا�ان�ة، جامعة العاص�ن �او، مستشفى الصداقة الصین�ة او ؛  السار�ة، جنوب أفر�ق�ا، المعهد الوطني لألمراض  لوسیل بلومبرجو إ�طال�ا؛  

و�رونو�ن ؛  التخدیر والعنا�ة المر�زة، مستشفى أ�حاث هیومانیتاس، میالنو، إ�طال�ا، رئ�س قسم  وماور�تسیو س�كوني؛  الطب�ة، �كین، الصین
، وج�ك دونینغ؛  وفو �ووك دات، قسم األمراض المعد�ة، جامعة هانوي الطب�ة، فییت نام؛  كونولي، جامعة �و�نز بلفاست، المملكة المتحدة

؛ وروب فاولر، جامعة تورنتو، �ندا؛ المملكة المتحدة، نشأ، الصحة العامة في إنجلترارئ�س قسم األمراض المعد�ة واألمراض الحیوان�ة الم
منطقة هونغ ،  تشارلز جومرسال، جامعة هونغ �ونغ الصین�ةو وها�كي جیدولد، االتحاد األفر�قي لطب الطوارئ، �یب تاون، جنوب أفر�ق�ا؛  

قسم   فخري،  وأستاذ  �اكستان،قسم علم األمراض والطب المخبري، جامعة أغا خان،  �   ، أستاذورومینا حسن؛  دار�ة الخاصة، الصینكونغ اإل
 د�فیدو   ؛تونس  ،هیال، خدمة الطوارئ الطب�ة تونس  وماناي  المتحدة؛لندن للصحة والطب المداري، المملكة    �ل�ة  ،األمراض المعد�ة والمدار�ة

جین ��م، جامعة  و�ا ؛الصین الخاصة، اإلدار�ة �ونغ هونغ منطقة ،الصین�ة �ونغ نغهو  جامعة ،والعالجات الطب قسم رئ�س هوي، إس
لبر�طان�ة ومستشفى ، جامعة �ولومب�ا اونیرانجان ��سون، أستاذ في العنا�ة المر�زة؛  لطبي، جمهور�ة �ور�اا  سامسونج  مر�ز  سونغكیونكوان،

، أوغندا؛ و��ساكا لومب�غانون، �م�اال، الحرجة، جامعة ماكیر�ري ، قسم التخدیر والعنا�ة وآرثر �و�ز�را؛ فانكوفر، �ندابي سي لألطفال، 
تول�ف ال�حوث في الصحة اإلنجاب�ة، �ل�ة الطب، جامعة خون �این، تایالند؛ فالف�ا مدیر المر�ز المتعاون مع منظمة الصحة العالم�ة ل

، جامعة ساو �اولو الفیدرال�ة، البراز�ل؛ سر�ن�فاس مورثي، أستاذ مشارك، جامعة �ولومب�ا ، األلم والعنا�ة المر�زةالتخدیرماتشادو، قسم 
، مدیر المر�ز الوطني للتمیز وروهیت سار�ن؛ آغا خان، �راتشي، �اكستان، مستشفى جامعة البر�طان�ة، فانكوفر، �ندا؛ وسان�ا سابزوري 

؛ و�نتسونغ شین، مر�ز شنغهاي للصحة العامة، جامعة فودان، شنغهاي، الصین ؛دلهي، الهند، نیو الوطني للسل المختبر المرجعي فوق 
جواو �اولو سوزا، أستاذ الصحة العامة، قسم الطب  و صحة األم والطفل، �و�زون سیتي، الفلبین؛ ، رئ�سة ومار�ا أسونسیون سیلفستر

 ، البراز�ل.  ساو �اولو �بیراو بر�تو، جامعة، �ل�ة الطب ر االجتماعي
 

، مدیر قسم الطب النفسي �جامعة مدر�د المستقلة والمر�ز المتعاون مع منظمة ماتیوس-خوس�ه لو�س أیوسوهیئة المراجعین الخارجیین: 
، جامعة ةاألمراض المعد�ة والمدار� ، مدیر قسم وفرانش�سكو �استیللي؛ �حوث وتدر�ب خدمات الصحة النفس�ة، إس�ان�االصحة العالم�ة ل

وأوي غورجي، مدیر معهد علوم األعصاب، مستشفى �ل�ة الجامعة، إ�ادان، ن�جیر�ا؛  ؛ش�ا ومستشفى بر�ش�ا المدني العام، إ�طال�ابر� 
؛  ، رئ�س تحالف العمل الطبي الدولير�تشارد �وجانو تشاري الخدمات واألنظمة السر�ر�ة، منظمة الصحة العالم�ة؛ ، اسوغضنفر خان

ماج، مدیر قسم الطب النفسي، جامعة نابولي، إ�طال�ا؛ وفرح متین، أستاذ مساعد في طب األعصاب، �ل�ة الطب �جامعة هارفارد، ومار�و  
 ، بنغالور، الهند.لوم العصب�ةوالعالنفس�ة ، المعهد الوطني للصحة بوسطن، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة؛ و�رات�ما مورثي، طبی�ة نفس�ة

 
ومكافحتها التا�ع لمنظمة الصحة العالم�ة على  19-خاص إلى فر�ق الخبراء العالمي المعني �الوقا�ة من عدوى �وفیدنتوجه �شكر كذلك 

 مساهمته.
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 االختصارات
ALIMA   التحالف من أجل العمل الطبي الدولي 
ALT   ناِقَلُة َأمیِن اَألالنین 
ARDS    متالزمة ضیق التنفس الحادة 
AWaRe   (مضادات حیو�ة) اإلتاحة والمراق�ة والتقیید 
BiPAP    ضغط مجرى الهواء اإل�جابي ثنائي المستوى 
BP    ضغط الدم 
bpm    ن�ضة في الدق�قة 
COPD   مرض االنسداد الرئوي المزمن 
CPAP   ضغط مسلك الهواء اإل�جابي المستمر 
CRF    نموذج سجالت الحاالت 
CT    المقطعي المحوسب التصو�ر  
DIC   التخثر المنتشر داخل األوع�ة 
ECMO   أكسجة األغش�ة خارج الجسم 
FiO2   تر�یز األكسجین 
GDG   فر�ق إعداد الم�ادئ التوجیه�ة 
GI   المعوي  المعدي الجهاز  
HFNO   األكسجین األنفي عالي التدفق 
HIV   ال�شري  المناعي العوز فیروس  
ICU   المر�زة  الرعا�ة وحدة  
IFRC     األحمر  والهالل األحمر الصلیب لجمع�ات الدولي االتحاد  
InFACT   الحرجة  الرعا�ة مجال في التجارب على للقائمین الدولي المنتدى  
IPC   لوقا�ة من العدوى ومكافحتها 
IQR   النطاق الر��عي 
ISARIC    الوخ�مة الحادة والناشئة االتحاد الدولي للعدوى التنفس�ة  
LRT   الجهاز التنفسي السفلي 
LTCF   مرافق الرعا�ة الطو�لة األجل 
MAP   متوسط الضغط الشر�اني 
MERS-CoV  متالزمة الشرق األوسط التنفس�ة التنفس�ة 
MHPSS   لصحة النفس�ة األساس�ة والدعم النفسي االجتماعي 
NCD   األمراض غیر السار�ة 
NICD    المعهد الوطني لألمراض السار�ة 
NIV   التهو�ة غیر ال�اضعة 
OI   مؤشر التأكسج 
OSI   مؤشر تش�ع األكسجین 
PaO2   ضغط األكسجین الشر�اني 
PBW    
PEEP   الضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي 
PICS   وزن الجسم المتوقع 
PPE    المر�زةمتالزمة ما �عد الرعا�ة 
PUI   المرضى قید ال�حث 
RCT   التجارب المعشاة المضبوطة 
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RDT   اخت�ارات التشخ�ص السر�ع 
RM   مناورات إعادة فتح األسناخ المنخمصة 
RT-PCR   تفاعل البول�میراز المتسلسل العكسي 
SARS-CoV  فیروس �ورونا التنفسي الحاد الوخ�م 
SBP    االنق�اضيضغط الدم 
SIRS   متالزمة االستجا�ة االلتهاب�ة الجهاز�ة 
SOFA   المتسلسل تقی�م فشل األعضاء 
SpO2   تش�ع الدم المح�طي 
TB   السل 
UNICEF  الیون�سف 
URT    العلوي الجهاز التنفسي 
WHO    منظمة الصحة العالم�ة 
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 معلومات أساس�ة  .1

 2فیروس �ورونا المستجد، المعروف �اسم فیروس �ورونا التنفسي الحاد الوخ�م من النوع یتسبب ف�ه  2019مرض فیروس �ورونا 
ألول مرة في مدینة ووهان، �الصین، في �انون األول/د�سمبر اكُتشف  )، وهو فیروس تاجي ظهر حدیثاً 2- سارس-فیروس �ورونا(

وعلى سبیل  �فیروس سارس. اً  وث�قاً �ورونا الذي یرت�ط ارت�اطت بیتا . و�شیر التسلسل الجیني للفیروس إلى أنه أحد فیروسا2019
 . 19-المصحو�ة �أعراض هي شخص ظهرت عل�ه عالمات وأعراض توحي �إصابته �كوفید 19-التعر�ف، فإن حالة �وفید

تشیر الدراسات  و�شیر االنتقال المصحوب �أعراض إلى انتقال فیروس �ورونا المستجد من األشخاص الذین تظهر علیهم األعراض. و 
الو�ائ�ة والفیروس�ة إلى أن االنتقال �حدث �شكل رئ�سي من األشخاص ذوي األعراض إلى اآلخر�ن عن طر�ق االختالط الوثیق من 

-5(  خالل قطیرات الجهاز التنفسي، أو عن طر�ق االختالط الم�اشر مع أشخاص مصابین، أو عن طر�ق مالمسة أش�اء وأسطح ملوثة
- فیروس سارسسر�ر�ة وفیروس�ة ُجِمعت فیها عینات بیولوج�ة متكررة من مرضى مؤ�دي اإلصا�ة أن إطالق  وتظهر دراسات .)8
، خالل األ�ام الثالثة األولى من )11-9( �كون أكبر في الجهاز التنفسي العلوي (األنف والحلق) في وقت م�كر من المرض 2-وفك

، وهي الفترة بین التعرض للفیروس (اإلصا�ة) وظهور األعراض، في  19-�وفیدمرض  . وتمتد فترة الحضانة ل)13-11(  بدا�ة األعراض
�اسم فترة "ما قبل األعراض"، قد �كون  اً یومًا. وخالل هذه الفترة، المعروفة أ�ض 14أ�ام، ولكن �مكن أن تصل إلى  6-5المتوسط، 

. ومن المهم إدراك أن االنتقال ما قبل )13(  ظهور األعراضمن یوم إلى ثالثة أ�ام قبل  تتراوح  لفترة    ینَ عدِ �عض األشخاص المصابین مُ 
األعراض ال یزال یتطلب انتشار الفیروس عبر القطیرات المعد�ة أو عن طر�ق المالمسة الم�اشرة أو غیر الم�اشرة لسوائل الجسم من 

  تظهر عل�ه أعراض. وال  2-كوف -سارس  شخص مصاب. أما الحالة غیر المصحو�ة �أعراض فهي ع�ارة عن شخص مصاب �فیروس

٪) (انظر  40( ة٪) أو معتدل40( ة تظهر علیهم عالمات مرض�ة خف�ف 19-�وفیدمرض وفي حین أن معظم األشخاص المصابین � 
٪ �عانون من مرض حرج مصحوب �مضاعفات مثل  5�صابون �مرض شدید یتطلب الدعم �األكسجین، و ٪ تقر��اً 15)، فإن 2الجدول 

ما فشل الجهاز التنفسي، ومتالزمة ضیق التنفس الحادة، واإلنتان والصدمة اإلنتان�ة، واالْنِصمام الُخثاِري و/أو فشل األعضاء المتعدد، � 
واألمراض غیر السار�ة الكامنة، مثل ) 16، 15(والتدخین  �بر السنوقد ُأبِلغ عن ). 14لى الحادة و�صا�ة القلب (في ذلك إصا�ة الكُ 

مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة والسرطان، بوصفها عوامل خطر لإلصا�ة بدرجة وخ�مة من 
درجة تقی�م فشل األعضاء المتسلسل وز�ادة تحلیل دي دا�مر   وارتفاع�بر السن  متعددة المتغیرات أن  ال المرض والوفاة، وأكدت التحلیالت  

أن   ). والحظت هذه الدراسة أ�ضاً 2(انظر الجدول    )18،  17(  ترت�ط �معدالت وف�ات أعلىالمستشفى  م�كروغرام/لتر عند دخول    1عن  
) بین الناجین، غیر أنه �ان 24.0-17.0(المدى الر��عي  یوماً  20.0متوسط المدة للكشف عن الحمض النووي الر�بي الفیروسي یبلغ 
حتى الموت بین غیر الناجین. و�انت أطول مدة للكشف عن  19-من الممكن الكشف عن الحمض النووي الر�بي الفیروسي لكوفید

  .)18، 17( یوماً  37الحمض النووي الر�بي الفیروسي لدى الناجین 

ن أو اعتالل الدماغ، واله�اج، والسكتة الدماغ�ة، والتهاب السحا�ا والدماغ، �مظاهر نفس�ة وعصب�ة، �ما في ذلك الهذ�ا  19-و�رت�ط �وفید
، والقلق، واالكتئاب، ومشاكل النوم. وفي العدید من الحاالت، ُأبِلغ عن المظاهر العصب�ة حتى من ) 19(  وضعف حاسة الشم أو التذوق 

-�وفید  اإلصا�ة �عدوى   األشخاص الذین یدخلون المستشفى من جراءدون وجود أعراض تنفس�ة. و�بدو أن القلق واالكتئاب شائعان بین  
٪  28٪ من األشخاص �عانون من أعراض القلق و34، بینما �شفت مجموعة واحدة من مستشفى في ووهان، الصین، أن أكثر من 19

-ص الذین �عانون من �وفید٪ من األشخا65فرنسا إلى أن  في  سلسلة من مالحظة الحاالت    وانتهت  )20(  االكتئاب�عانون من أعراض  
. وارت�ط الهذ�ان، )21( ٪ من اله�اج69والموجودین في وحدات العنا�ة المر�زة أظهروا عالمات االرت�اك (أو الهذ�ان) بینما عانى  19

�انت هناك مخاوف تتعلق �األمراض الدماغ�ة  ، وعالوة على ذلك .19-على وجه الخصوص، بز�ادة خطر الوفاة في س�اق �وفید
 وعائ�ة الحادة (�ما في ذلك السكتة الدماغ�ة اإلقفار�ة والنزف�ة) في سلسلة حاالت متعددة من الصین وفرنسا وهولندا والوال�ات المتحدةال

عدوى . وُأبِلغ أ�ضًا عن حاالت لمتالزمة غیالن �اري والتهاب السحا�ا والدماغ بین األشخاص المصابین � )24،  23،  21،  20(  األمر�ك�ة
 .)26، 25( 19-كوفید

لدى فئات سكان�ة معینة، مثل األطفال والنساء الحوامل. وتكون  19-�وفیدعدوى العرض السر�ري ل عنوهناك القلیل من الب�انات 
للرضع الذین  اً وُأبِلغ عن حاالت قلیلة نسب�  .)30-27( بین األطفال مقارنًة �ال�الغین أكثر اعتداالً  19-�وفیدعدوى المظاهر السر�ر�ة ل
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ومع ذلك، في اآلونة األخیرة، جرى وصف أعراض حادة   .)29( من اعتالل خف�ف اً ؛ و�عاني الرضع أ�ض19-تأكدت إصابتهم �كوفید
توصف اآلن �اسم متالزمة االلتها�ات المتعددة األجهزة ،  )31(  أدى إلى فشل أعضاء متعددة وصدمة وهو ما    ،مع متالزمة فرط االلتهاب

نات القو�ة التي تر�ط بین الحاالت الكامنة واالعتالل  وال یزال هناك نقص في البیِّ  .لدى األطفال والمراهقین 19-�كوفید ن�اً زمالمرت�طة 
٪ �عانون 23ومعلومات �املة عن الحاالت الكامنة، �ان  ًا  مؤ�د مختبر�   19- مصابین �كوفیدطفالً   345الشدید لدى األطفال. فمن بین  

 شیوع اإلبالغ عن أمراض الرئة المزمنة (�ما في ذلك الر�و)، وأمراض القلب واألوع�ة الدمو�ة والكبت المناعيمن حالة �امنة، مع 
)32(.  

 النساء الحوامل وال�الغات غیر الحوامل في سن اإلنجاب. في  19-�وفیدعدوى اختالف معروف بین المظاهر السر�ر�ة ل اً وال یوجد حال� 

 

 

 ) 1(انظر الملحق  19-�وفید مسار رعا�ة  .2

 19-على المستو�ات المحل�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة. وتكون مسارات رعا�ة �وفید  19-نوصي �إنشاء مسارات رعا�ة لكوفید
 المشت�ه فیها والمؤ�دة. 19-مخصصة لألشخاص أصحاب حاالت �وفید 

الحالة الق�اسي، �ما في ذلك تقی�م األعراض،  �عد فحصه، بناًء على تعر�ف  19-یدخل الشخص إلى مسار رعا�ة �وفید
   و�ستوفي معاییر الحالة المشت�ه فیها.

 �مكن اإلشارة إلى الحاالت المشت�ه فیها �اسم "األشخاص أو المرضى قید ال�حث" في �عض الس�اقات.   •

غیر حاسم أو    2-كوف-فیروس سارسالحاالت المحتملة هي الحاالت المشت�ه فیها التي �كون فیها اخت�ار   •
 غیر متوفر. 

 .19- �وفیدعدوى الحاالت المؤ�دة هي أشخاص لدیهم تأكید مختبري ل •

 مالحظات :

على الفور الحتواء انتقال  19-�وفیدعدوى المؤ�دة ل�جب عزل جم�ع األشخاص ذوي الحاالت المشت�ه فیها أو المحتملة أو  -1
تجم�ع الحاالت المشت�ه فیها والمحتملة والمؤ�دة عمل�ة العت�ارات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها في  3الفیروس. انظر الجدول 

 �شكل منفصل. 

 . 19-�ة �وفید�جب أن تؤخذ في الحس�ان اعت�ارات العدوى المشتر�ة و/أو األمراض المزمنة في مسار رعا -2

مؤ�دة. وحتى تثبت سلبیتها، �جب أن ت�قى جم�ع الحاالت   ت�ه فیها لتحدید ما إذا �انت حاالت�جب اخت�ار جم�ع الحاالت المش -3
) االشت�اه السر�ري ، �ص�ح الشخص حالة محتملة (بناًء على اً . و�ذا لم �كن االخت�ار متاح19-في مسار رعا�ة �وفید فیها المشت�ه 

 . 19-ء �ه في مسار رعا�ة �وفیدو�جب االعتنا
 

على النحو    19-واإلخراج من مسار رعا�ة �وفید   إ�قاف االحت�اطات القائمة على انتقال المرض (�ما في ذلك العزل)
 تي: اآل

أ�ام على األقل بدون أعراض (بدون  3أ�ام �عد ظهور األعراض، �اإلضافة إلى  10: األعراض ذوو لمرضى ا •
 حمى وأعراض تنفس�ة). 
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  .إ�جابي اخت�ارأ�ام �عد  10لمرضى الذین ال تظهر علیهم أعراض: ا •

 مالحظات :

االت أ�ام للمرضى ذوي الح 9إطالق الفیروس مدة تصل إلى  عنتوفر المعلومات المحدودة المنشورة وما قبل النشر تقدیرات  .1
تقار�ر تفید �أن المرضى �مكن أن ثمة للمرضى الذین ُأدخلوا المستشف�ات. و�اإلضافة إلى ذلك،  اً یوم 20وما �صل إلى  ،الخف�فة

�عد أ�ام   لالخت�ار  نت�جة إ�جاب�ة�ظهروا  ) عدة أساب�ع، أو حتى  PCRتفاعل البول�میراز المتسلسل (ار  خت� ی�قوا �استمرار إ�جابیین ال
 أو أساب�ع من اخت�ار سلبي.

المسار السر�ري بوضوح لمتا�عة �ل مر�ض حتى الوصول لنت�جة، �ما في ذلك الشفاء   ه یلزم على البلدان تحدیدیرجى مالحظة أن  .2
  التام. و�جب أن تأخذ معاییر اإلخراج من الرعا�ة السر�ر�ة في االعت�ار حالة المر�ض وتجر�ة المرض وغیرها من العوامل.

ناح إلى آخر. فمثًال، قد �حتاج �عض المرضى ل�س هو اإلخراج السر�ري من مرفق أو من ج 19-اإلخراج من مسار رعا�ة �وفید .3
، بناًء على االحت�اجات السر�ر�ة 19-إلى إعادة تأهیل مستمرة، أو جوانب أخرى من الرعا�ة، �عد اإلخراج من مسار رعا�ة �وفید

عاة العدید من  یتزامن مع اإلخراج السر�ري، ف�جب مرا  19- . و�ذا �ان اإلخراج من مسار رعا�ة �وفید19-في مسار رعا�ة �وفید
االعت�ارات السر�ر�ة، مثل التوفیق بین األدو�ة، والتخط�ط للمتا�عة مع مقدم الخدمة السر�ر�ة، ومراجعة حالة التمن�ع الروتیني، من 

 بین جملة أمور أخرى.

 

 

  19-الفحص والفرز: التعرف الم�كر على مرضى �وفید  .3

�طاء االنتقال ووقفه، والعثور على �ل حالة مشت�ه فیها وعزلها واخت�ارها، هو إ 19-الهدف األساسي من االستجا�ة العالم�ة لكوفید
. وس�عتمد موقع الرعا�ة الموصى �ه على السینار�و الو�ائي، و�كون إما 19-وتوفیر الرعا�ة المناس�ة في الوقت المناسب لمرضى �وفید

�رجى الرجوع إلى االعت�ارات  و . اً مكن المنزل إذا لم �كن ذلك ممرفق مجتمعي أو في و�ما في  ،19- في مرفق صحي مخصص لكوفید
 .)33( في المرفق الصحي والمجتمع 19-التشغیل�ة لمنظمة الصحة العالم�ة للتدبیر العالجي لحاالت �وفید

- نوصي �فحص جم�ع األشخاص في نقطة االتصال األولى مع النظام الصحي من أجل تحدید األفراد ذوي حاالت �وفید 
 المشت�ه فیها أو المؤ�دة.   19

 :مالحظات 

�مكن إجراء الفحص في أماكن مثل وحدة الطوارئ أو قسم الع�ادات الخارج�ة/ع�ادة الرعا�ة األول�ة، وفي المجتمع من خالل عامل  -1
في س�اق التفشي الحالي، �جب اتخاذ هذا اإلجراء على مسافة (تز�د على و عد. الصحة المجتمع�ة، أو عن طر�ق التطبیب عن �ُ 

). وأفضل طر�قة  2استخدم مجموعة �س�طة من األسئلة بناًء على تعر�ف الحاالت لمنظمة الصحة العالم�ة (انظر الجدول  و متر).  
المخالطین. وقد ُ�ظِهر المسنون وأولئك  عبروتو�والت للفحص في جم�ع نقاط الوصول الصح�ة وأثناء أنشطة تت�ُّ  ذلك وضعُ ِفعل ل

الخاضعون للكبت المناعي أعراضًا غیر نمط�ة مثل التعب، وقلة االنت�اه، وانخفاض الحر�ة، واإلسهال، وفقدان الشه�ة، والهذ�ان، 
 و�ائ�ة. أسئلة الفحص لتالئم �عض الس�اقات وتسترشد �االعت�ارات الیلزم تعدیل ، قد ومن َثم. )36-34( وعدم وجود حمى

المشت�ه فیها في مسار رعا�ة  19-) التي تلبي تعر�ف حالة �وفید1یدخل األشخاص الذین �عانون من األعراض (انظر الجدول  -2
قناع طبي على الفور، وتوجیههم إلى غرفة مفردة. و�ذا لم تكن هناك غرفة مفردة، ین�غي تجم�ع تزو�دهم � ، و�جب 19-كوفید

واحد  إلى عوامل الخطر الو�ائ�ة، مع الفصل المكاني بینهم (على األقل متر    �ري مشا�ه، واستناداً المرضى الذین لدیهم تشخ�ص سر 
 ). 3بین المرضى). وال �جب تجم�ع الحاالت المشت�ه فیها مع الحاالت المؤ�دة (انظر الجدول 
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  ، الفحص ضمن ،ذلك، ین�غي غیرفي المناطق التي بها عدوى متوطنة أخرى مسب�ة للحمى، مثل المالر�ا وحمى الضنك والسل و  -3
العدوى  توجد  ، �غض النظر عن وجود عالمات وأعراض تنفس�ة. وقد  )41-37(  للبروتو�والت الروتین�ة  اً اخت�ار مرضى الحمى وفق

 .19-�وفیدعدوى مع جن�ًا إلى جنب المشتر�ة 

لجم�ع نزالء مرافق الرعا�ة   19-�وفید . و�جب تنش�ط مسار رعا�ة)35( في مرافق الرعا�ة الطو�لة األجل �برى لوحظت فاش�ات  -4
الطو�لة األجل المخالطین لحالة مؤ�دة في هذه المرافق، �ما في ذلك العزل الفوري واالخت�ار والعالج حس�ما تقتضي الضرورة. 

ي السر�ري ضمان سالمة النزالء وحما�ة العاملین الصحیین، وتنفیذ التدبیر العالجعلى و�جب تر�یز األولو�ة في هذه الس�اقات 
- �وفیدعدوى  ع سیر المرض (مثل فحص الزوار للكشف عن  والوقا�ة من العدوى ومكافحتها التي تأخذ في االعت�ار حالة الفرد وتوقُّ 

19( )42(. 

في الس�اقات المجتمع�ة، �جب على العاملین في مجال الصحة المجتمع�ة االستمرار في ات�اع البروتو�والت المعتادة للتعرف  
(�ما في ذلك اإلحالة حسب الحاجة)   19-على األمراض الشائعة األخرى وعالمات الخطر وعالجها أثناء تنش�ط مسار رعا�ة �وفید

جوع إلى إرشادات منظمة الصحة العالم�ة/االتحاد الدولي لجمع�ات الصلیب األحمر والهالل  �رجى الر و للحاالت المشت�ه فیها. 
 .)43( 19- األحمر/الیون�سف �شأن الرعا�ة الصح�ة المجتمع�ة، �ما في ذلك التوع�ة والحمالت، في س�اق جائحة �وفید

�استخدام أداة فرز ق�اس�ة (مثل   19- شت�ه في إصابتهم �كوفیدصح�ة، �عد الفحص والعزل، افرز المرضى الذین �ُ الفي المرافق 
 ). 2أداة الفرز المتكاملة بین الو�االت)؛ وق�ِّم المر�ض لتحدید شدة المرض (انظر الجدول 

ابدأ الرعا�ة في الوقت المناسب للمرضى ذوي الحاالت الحادة �استخدام طر�قة منهج�ة، �ما هو موضح في أداة الرعا�ة  •
  .)45، 44( األساس�ة لمنظمة الصحة العالم�ة/اللجنة الدول�ة للصلیب األحمرالطارئة 

المناس�ة: داخل    19-�عد التقی�م األولي والتدبیر العالجي واستقرار الحاالت، ین�غي إحالة المر�ض إلى وجهة رعا�ة �وفید  •
  اً مجتمعي أو المنزل، وفق  المرفق الصحي (وحدة أو جناح العنا�ة الحرجة)، أو إلى مرفق صحي مختلف أو مرفق

 .  المقررة 19-لالحت�اجات الطب�ة للمر�ض ومسارات رعا�ة �وفید

 مالحظات : 

قد ال �حتاج المرضى المصابون �حالة مرض�ة خف�فة ومعتدلة إلى تدخالت طارئة أو دخول المستشفى؛ ومع ذلك، �كون العزل  -1
فیها أو المؤ�دة الحتواء انتقال الفیروس. و�جب اتخاذ قرار متا�عة إحدى الحاالت المشت�ه فیها ضرور�ًا لجم�ع الحاالت المشت�ه 

في مرفق صحي أو مرفق مجتمعي أو منزل على أساس �ل حالة على حدة. وسوف �عتمد هذا القرار على األعراض السر�ر�ة، 
في المنزل، �ما في ذلك وجود  السائدة الوخ�مة، والظروف ومتطل�ات الرعا�ة الداعمة، وعوامل الخطر المحتملة للحالة المرض�ة

  أشخاص معرضین للخطر في األسرة.

�عاني �عض المرضى من االلتهاب الرئوي الحاد و�تطلبون المعالجة �األكسجین، وتتفاقم حالة عدد قلیل إلى حالة مرض�ة حرجة   -2
). و�سمح التحدید الم�كر للمرضى 2(انظر الجدول    )47،  46(  اإلنتان�ةمصحو�ة �مضاعفات مثل فشل الجهاز التنفسي أو الصدمة  

�البدء السر�ع في عالجات الرعا�ة الداعمة المثلى واإلحالة اآلمنة والسر�عة إلى وجهة محددة    ةالذین �عانون من حالة مرض�ة شدید
 فسي).الوصول إلى األكسجین ودعم الجهاز التن إمكان�ة (مع  19-مسار رعا�ة �وفیدضمن 

أكبر : �بر السن (في اآلتيعوامل الخطر المعروفة للتدهور السر�ع، والحالة المرض�ة الوخ�مة و/أو ز�ادة معدل الوف�ات، تمثل  -3
سنة)، واألمراض غیر السار�ة مثل أمراض القلب واألوع�ة الدمو�ة، ومرض السكري، وأمراض الرئة المزمنة، والسرطان  60 من

  أو أكثر من عوامل الخطر المذ�ورة متا�عةً عامل متا�عة المرضى الذین لدیهم �ن�غي . و )17(  الدماغ�ةوأمراض األوع�ة الدمو�ة 
للكشف عن أي تدهور. و�ما أوضحنا آنفًا، �جب اتخاذ قرار المتا�عة في مرفق صحي أو مرفق مجتمعي أو منزل على  وث�قةً 

أساس �ل حالة على حدة. وسوف �عتمد هذا القرار على األعراض السر�ر�ة، ومتطل�ات الرعا�ة الداعمة، وعوامل الخطر، والظروف  
معرضین للخطر في األسرة. وقد ینطبق هذا أ�ضًا على النساء الحوامل والنساء  في المنزل، �ما في ذلك وجود أشخاصالسائدة 
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أو مرت�طة �الحمل (مثل ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل، سلفًا  في مرحلة ما �عد الوالدة المصا�ات �أمراض مصاح�ة موجودة  
 أو سكري الحمل). 

مع القائمین على رعایتهم متى أمكن ذلك (إذا �ان  19-�وفید عدوى �جب حجز األطفال ذوي الحاالت المشت�ه فیها أو المؤ�دة ل -4
)، وأن ُ�عتنى بهم في أماكن مالئمة لألطفال، مع 19-�وفیدعدوى  القائمون على الرعا�ة أ�ضًا لدیهم حاالت مشت�ه فیها أو مؤ�دة ل

 واحت�اجات الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال.   األخذ �عین االعت�ار الخدمات الطب�ة والتمر�ض�ة والغذائ�ة الخاصة والصحة النفس�ة 

 

 الجدول 1 األعراض وعوامل الخطر المرت�طة �عدوى �وفید- 19

   .19-تختلف األعراض والعالمات المرت�طة �عدوى �وفید األعراض السر�ر�ة
 

٪)، وضیق 84-40٪)، وفقدان الشه�ة (70-44٪)، والتعب (82-59٪)، والسعال (99-83�عاني معظم األشخاص من الحمى (
 ٪).   35- 11٪)، وآالم العضالت ( 40-31التنفس ( 

أُبِلغ  ذلك �وُأبِلغ أ�ضًا عن أعراض أخرى غیر خاصة �المرض، مثل التهاب الحلق واحتقان األنف والصداع واإلسهال والغث�ان والقيء. 
   عن فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة التذوق قبل ظهور األعراض التنفس�ة.

 
والمرضى الخاضعون للكبت المناعي على وجه الخصوص أعراضًا غیر نمط�ة مثل التعب، وقلة االنت�اه، وانخفاض المسنون  وقد ُ�ظِهر  

 حمى.الحر�ة، واإلسهال، وفقدان الشه�ة، والهذ�ان، وعدم وجود 
 
ساء الحوامل  قد تتداخل أعراض مثل ضیق التنفس أو الحمى أو أعراض الجهاز الهضمي أو التعب �سبب التك�فات الفسیولوج�ة لدى النو 

 .19-�وفیدعدوى رة أو أمراض أخرى مثل المالر�ا، مع أعراض أو أحداث الحمل الضا
 

 ل�الغین.ور�ما لم یبلغ األطفال عن الحمى أو السعال �شكل متكرر مثل ا
 

عوامل الخطر للحاالت المرض�ة  

 الوخ�مة

 زداد مع تقدم العمر). سنة (ت 60أكبر من العمر  
 

ارت�طت األمراض غیر السار�ة الكامنة �ارتفاع معدل الوف�ات: مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة 
 المزمنة، وأمراض األوع�ة الدمو�ة الدماغ�ة، وأمراض الكلى المزمنة، والكبت المناعي، والسرطان.  

 
 التدخین 

 
 

 الجدول 2 شدة مرض �وفید- 19  

الحالة المرض�ة 
 الخف�فة

 

 
 

 
من دون دلیل على   19-�وفیدعدوى ) الذین �ستوفون تعر�ف الحالة ل1المرضى ذوو األعراض (الجدول  

  .التأكسجااللتهاب الرئوي الفیروسي أو نقص 
 

   .)1( لحاالت لتعر�فات   أحدث راجع الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالم�ة للحصول على

الحالة المرض�ة  

 المعتدلة

 

 
 االلتهاب الرئوي 

 

الذین �عانون من عالمات سر�ر�ة لاللتهاب الرئوي (الحمى، السعال، ضیق التنفس، سرعة   المراهقون أو ال�الغون 
نس�ة تش�ع الدم كون فیها تالتنفس)، ولكن ال عالمات على االلتهاب الرئوي الوخ�م، �ما في ذلك الحاالت التي 

 . )54( % في هواء الغرفة90أكثر من أو �ساوي  المح�طي �األكسجین
 

أو صعو�ة التنفس + سرعة الذین �عانون من عالمات سر�ر�ة لاللتهاب الرئوي غیر الوخ�م (السعال  األطفال
 )، وال عالمات على االلتهاب الرئوي الوخ�م.غؤور الصدرأو التنفس و/

 ؛  50  ≥: اً شهر  11-2؛ 60 ≥س/دق�قة): < شهر�ن: سرعة التنفس (نفَ 
 . 40  ≥سنوات:  1-5

لى أسس سر�ر�ة، فإن تصو�ر الصدر (التصو�ر الشعاعي، األشعة المقطع�ة، بینما �مكن إجراء التشخ�ص ع
 الموجات فوق الصوت�ة) قد �ساعد على تشخ�ص وتحدید المضاعفات الرئو�ة أو است�عادها.

–– 
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الحالة المرض�ة  
 الوخ�مة 

 

 
 االلتهاب الرئوي الوخ�م 

سعال، ضیق التنفس، سرعة التنفس)  الحمى، الالذین �عانون من أعراض االلتهاب الرئوي ( المراهقون أو ال�الغون 
نس�ة تش�ع الدم المح�طي  دق�قة؛ ضیق التنفس الوخ�م؛ أو /ساً نفَ  30: معدل التنفس> �أتي�اإلضافة إلى واحد مما 

 ). 54% في هواء الغرفة ( 90أقل من  �األكسجین
 

من عالمات سر�ر�ة لاللتهاب الرئوي (سعال أو صعو�ة في التنفس) + واحد   الذین �عانون  األطفال
 : �أتيعلى األقل مما 

%؛ ضیق تنفس وخ�م (على سبیل المثال،  90زرقة مر�ز�ة أو تش�ع الدم المح�طي �األكسجین أقل من  •
)؛ عالمة خطر عامة: عدم القدرة على غؤور الصدر الشدید الوخامةو سرعة التنفس السر�ع، والشخیر، 

   ).56، 55ختالجات ( االاإلرضاع أو الشرب، أو الخمول أو فقدان الوعي، أو 
   ).55( 40 ≥سنوات  5-1؛  50  ≥: اً شهر  11-2؛ 60 ≥س/دق�قة): < شهر�ن: (نفَ  سرعة التنفس •

 
بینما �مكن إجراء التشخ�ص على أسس سر�ر�ة، فإن تصو�ر الصدر (التصو�ر الشعاعي، األشعة المقطع�ة، 

 الموجات فوق الصوت�ة) قد �ساعد على تشخ�ص وتحدید المضاعفات الرئو�ة أو است�عادها.

 مرض�ة حرجةحالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متالزمة ضیق التنفس 
 ) 59- 57( الحادة 

 

ي االلتهاب الرئوي) أو أعراض تنفس�ة جدیدة أو البدا�ة: في غضون أسبوع واحد من سبب سر�ري معروف (أ
 متفاقمة. 

 
تصو�ر الصدر: (التصو�ر الشعاعي، أو التصو�ر المقطعي، أو الموجات فوق الصوت�ة للرئة): عتامة ثنائ�ة، ال 

 ر �الكامل من خالل فرط حجم الدم، وانه�ار الفصوص أو الرئة، أو العقیدات. فسَّ تُ 
 

�حتاج   االرتشاح الرئوي: فشل في الجهاز التنفسي غیر مفسر �الكامل �فشل القلب أو ز�ادة حمل السوائل. نشأة
إلى تقی�م موضوعي (مثل تخط�ط صدى القلب) الست�عاد السبب الهیدروستات�كي لالرتشاح/الوذمة إذا لم یوجد 

 عامل خطر. 
 

 ): 59، 57لدى ال�الغین (  األكسجة قصور
نس�ة تش�ع الدم المح�طي  ملم زئ�قي أقل من  200متالزمة ضیق التنفس الحادة الخف�فة:   •

ملم زئ�قي (الضغط الزفیري االنتهائي  300أقل من أو �ساوي  أتر�یز األكسجین/�األكسجین
 ب سم ماء).  5تمر أكبر من أو �ساوي اإل�جابي أو ضغط مسلك الهواء اإل�جابي المس

ضغط األكسجین الشر�اني/تر�یز  ملم زئ�قي أقل من 100: الحادة المعتدلة متالزمة ضیق التنفس   •
ملم زئ�قي (الضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي أكبر من أو    200األكسجین أقل من أو �ساوي 

 ب سم ماء). 5�ساوي 
متالزمة ضیق التنفس الحادة الوخ�مة: ضغط األكسجین الشر�اني/تر�یز األكسجین أقل من أو   •

   بسم ماء). 5ملم زئ�قي (الضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي أكبر من أو �ساوي  100�ساوي 
 

عند  مؤشر التأكسج  استخدم. جمؤشر تش�ع األكسجین مؤشر التأكسج و األكسجة لدى األطفال: الحظ قصور
نس�ة تش�ع الدم المح�طي تر�یز األكسجین للحفاظ على    فأوقِ فیتوفر ضغط األكسجین الشر�اني،  إذا لم    فره.اتو 

تر�یز /نس�ة تش�ع الدم المح�طي �األكسجینأو أقل لحساب مؤشر تش�ع األكسجین أو  97عند  �األكسجین
 األكسجین:

أكبر من أو   )و ضغط مسلك الهواء اإل�جابي المستمرثنائي المستوى (التهو�ة غیر ال�اضعة أ  •
  سم ماء عبر قناع �امل الوجه: ضغط األكسجین الشر�اني/تر�یز األكسجین أقل من أو 5�ساوي 
 . 264ملم زئبق أو مق�اس التأكسج الن�ضي/تر�یز األكسجین أقل من أو �ساوي  300�ساوي 

أقل   التأكسجأقل من أو �ساوي مؤشر  4): متالزمة ضیق التنفس الحادة الخف�فة (تهو�ة �اضعة  •
 .  7.5من أو �ساوي مؤشر تش�ع األكسجین أقل من   لقأ 5أو   8من 

أقل   التأكسجأقل من أو �ساوي مؤشر  8متالزمة ضیق التنفس الحادة المعتدلة (تهو�ة �اضعة):   •
 . 12.3  من أقلي مؤشر تش�ع األكسجین أقل من أو �ساو   7.5أو   16من 

  16أكبر من أو �ساوي  التأكسجمتالزمة ضیق التنفس الحادة الوخ�مة (تهو�ة �اضعة): مؤشر   •
 . 12.3أو مؤشر تش�ع األكسجین أكبر من أو �ساوي 

أو فیها  : خلل في وظائف األعضاء یهدد الح�اة ناجم عن استجا�ة غیر منظمة من العائل للعدوى المشت�ه  ال�الغون    )4، 3اإلنتان ( حالة مرض�ة حرجة
، أو  أو سرعته تشمل عالمات الخلل في وظائف األعضاء: تغیر الحالة النفس�ة، أو صعو�ة التنفس و المؤ�دة. 

ت القلب، أو ضعف الن�ض، أو  )، أو سرعة معدل ضر�ا3انخفاض تش�ع األكسجین، أو انخفاض إخراج البول ( 
برودة األطراف أو انخفاض ضغط الدم، أو ترقق الجلد، أو أدلة مختبر�ة على اعتالل تجلط الدم، أو قلة الصف�حات،  

 أو الُحَماض أو ارتفاع الالكتات أو فرط بیلیرو�ین الدم.
 

: عدوى مشت�ه فیها أو مؤ�دة ومعاییر متالزمة االستجا�ة االلتهاب�ة الجهاز�ة لألطفال ال�الغین عامین األطفال
 حرارة غیر الطب�ع�ة أو تعداد خال�ا الدم الب�ضاء.الفأقل، وأحدها �جب أن �كون درجة 
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الصدمة اإلنتان�ة 
)3،4(   
 

ما یتطلب رافعات التوتر للحفاظ على  وهو : نقص ضغط الدم المستمر على الرغم من إنعاش الحجم، ال�الغون 
ملي    2ومستوى حمض الالكت�ك في الدم أكبر من  ، ملم زئ�قي أو أكثر 65متوسط الضغط الشر�اني عند 

 مول/لتر.  
 

 
من انحرافین  الخامس أو أقل المئي منانخفاض في ضغط الدم (ضغط الدم االنق�اضي أقل  أياألطفال:  

ت�ة: تغیر الحالة النفس�ة، و�طء مع�ار�ین عن المعدل الطب�عي �النس�ة للسن) أو �عاملین أو ثالثة من العوامل اآل
في الدق�قة في الرضع،   ن�ضة 160في الدق�قة أو أكثر من  ن�ضة 90(سرعة القلب أقل من  هالقلب أو تسرع

 ةفي الدق�قة في األطفال)؛ وز�ادة زمن عودن�ضة    150في الدق�قة أو أكثر من  ن�ضة    70وسرعة القلب أقل من  
امتالء الشعیرات (أكثر من ثانیتین) أو ضعف الن�ض؛ وتسرع النفس؛ وت�قع الجلد أو برودته أو الطفح الجلدي  

 أو قلة البول، أو فرط الحرارة أو انخفاض الحرارة. الحبري أو الفرفري، أو ز�ادة الالكتات، 
 

الحاالت الحادة التي تهدد الح�اة مثل: االنسداد الرئوي الحاد، ومتالزمة الشر�ان التاجي الحادة، والسكتة   19-في مرضى �وفید تفِص تشمل المضاعفات األخرى التي وُ 
 ، وتوافر بروتو�والت التشخ�ص والعالج المناس�ة. 19-الدماغ�ة الحادة والهذ�ان. و�جب ز�ادة االشت�اه السر�ري لهذه المضاعفات عند رعا�ة مرضى �وفید

الضغط ال�ارومتري/   x ضغط األكسجین الشر�اني/تر�یز األكسجین تي:، فین�غي حساب عامل التصح�ح على النحو اآلمتر 1000االرتفاع أعلى من  (أ) إذا �ان
760 . 

تر�یز األكسجین �شیر إلى متالزمة ضیق التنفس الحادة (�ما في ذلك في المرضى غیر /تش�ع الدم المح�طي �األكسجینعندما ال یتوفر ضغط األكسجین الشر�اني، فإن  )ب(
 .)للتهو�ةالخاضعین 

تي: النس�ة ب على النحو اآلحسَ مؤشر األكسجة هو ق�اس غیر �اضع لشدة الفشل التنفسي �سبب نقص األكسجة و�مكن استخدامه للتنبؤ �النتائج في األطفال المرضى. و�ُ  )ج(
في متوسط ضغط مجرى الهواء (�الملل�متر الزئ�قي)، مقسومًا على الضغط الجزئي لألكسجین الشر�اني (�الملل�متر الزئ�قي).  اً المئو�ة لجزء من األكسجین المستنشق مضرو�
�حل مؤشر تش�ع و ین الذین �عانون من فشل تنفسي. وقد ثبت أنه مؤشر بدیل موثوق �ه لمؤشر األكسجة لدى األطفال وال�الغ ،ومؤشر تش�ع األكسجین هو ق�اس غیر �اضع

 في معادلة مؤشر األكسجین. ) تش�ع الدم المح�طي �األكسجین(األكسجین محل ضغط األكسجین الشر�اني بتش�ع األكسجین �حسب ق�اسه بواسطة مق�اس التأكسج الن�ضي 

وتشمل النقاط المتعلقة �ستة أجهزة عضو�ة: الجهاز التنفسي (نقص األكسجة المحدد �انخفاض نس�ة ضغط   ،24إلى  0المتسلسل من األعضاء (د) تتراوح درجات تقی�م فشل 
انخفاض ضغط الدم)؛ والجهاز العصبي األكسجین الشر�اني/تر�یز األكسجین)؛ والتخثر (الصفائح الدمو�ة المنخفضة)؛ والكبد (ارتفاع البیلیرو�ین)؛ والقلب واألوع�ة الدمو�ة (

األعضاء  دة في درجة تقی�م فشل زي (مستوى الوعي المنخفض الذي �حدده مق�اس غالسكو �وما)؛ والكلوي (انخفاض إنتاج البول أو ارتفاع الكر�اتینین). ُ�عرف اإلنتان بز�االمر�
 ).62ب�انات متاحة (إذا لم تكن ال 0المتسلسل المتعلقة �اإلنتان �مقدار أكبر من أو �ساوي نقطتین. افترض أن الدرجة األساس�ة هي 

أو   للسندرجة مئو�ة)؛ وعدم انتظام دقات القلب �النس�ة  36درجة مئو�ة أو أقل من  38.5معاییر متالزمة االستجا�ة االلتهاب�ة الجهاز�ة: درجة حرارة غیر طب�ع�ة (أعلى من (ه) 
أو أكثر من للسن اجة للتهو�ة الم�كان�ك�ة؛ وتعداد �ر�ات الدم الب�ضاء غیر الطب�عي �النس�ة أو الح للسن س �النس�ة تسرع النفَ و إذا �ان أقل من سنة؛ للسن �طء القلب �النس�ة 

 ٪ ُ�َر�َّة َبْ�َضاء َمْأطوَرة.10

 
  

–– 
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 التنفیذ الفوري لتدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها  .4

حاسم ومتكامل في التدبیر العالجي السر�ري للمرضى. وللحصول على أحدث اإلرشادات الشاملة   الوقا�ة من العدوى ومكافحتها جزءٌ 
 .)63(المصدر  انظرلمنظمة الصحة العالم�ة، 

 

  19- �وفیدعدوى . ��ف�ة تنفیذ تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها للمرضى ذوي الحاالت المشت�ه فیها أو المؤ�دة ل3الجدول 
)63(  

     تعل�مات للمرضى 
حافظ  و فرة. امنطقة عزل إذا �انت متو منفصل، ومن األفضل أن تكون غرفة/ ه المر�ض إلى مكانالمشت�ه ف�ه أن یرتدي قناعًا طب�ًا ووجِّ اطلب من المر�ض 

المرفق،  اطلب من جم�ع المرضى تغط�ة األنف والفم أثناء السعال أو العطس �استخدام المنادیل أو بثني و على األقل بین المرضى. واحد على مسافة متر 
 والتخلص من المنادیل �أمان فورًا �عد استخدامها في حاو�ة مغلقة وتنظ�ف الیدین �عد مالمسة إفرازات الجهاز التنفسي. 

 تطبیق االحت�اطات الق�اس�ة 
الرعا�ة. وتشمل االحت�اطات  لتقی�م المخاطر لجم�ع المرضى، في جم�ع األوقات، عند تقد�م أي خدمات تشخ�ص�ة وخدمات  اً طبِّق االحت�اطات الق�اس�ة وفق

ما في ذلك إفرازات  الق�اس�ة نظافة الیدین واستخدام معدات الحما�ة الشخص�ة عند خطر التعرض للرذاذ أو عند مالمسة دم المر�ض وسوائل الجسم واإلفرازات (�
والوقا�ة من إصا�ات اإلبرة أو األدوات الحادة؛ واإلدارة اآلمنة  الجهاز التنفسي) والجلد المفتوح. وتتضمن االحت�اطات الق�اس�ة أ�ضًا الوضع المناسب للمر�ض؛ 

ي ذلك النفا�ات  للنفا�ات؛ وتنظ�ف المعدات وتعق�مها؛ وتنظ�ف البیئة المح�طة. و�جب ات�اع أفضل الممارسات إلدارة نفا�ات الرعا�ة الصح�ة �أمان، �ما ف
 المتعلقة �الجراحة ورعا�ة التولید.

    احت�اطات المخالطة والقطیراتتطبیق  
والمؤ�دة إصابتهم، �جب تطبیق احت�اطات االنتقال �المالمسة والقطیرات أو االنتقال عبر الهواء.   19-�وفیدعدوى �النس�ة للمرضى المشت�ه في إصابتهم �

األسطح أو  مالمسة مؤ�دة أو مشت�ه فیها و/أو  19-شخص ذي حالة �وفیدمخالطة االنتقال الم�اشر أو غیر الم�اشر من  المالمسةتمنع احت�اطات و 
 المعدات الملوثة (أي مالمسة أنابیب/وصالت األكسجین الملوثة). 

 
وحید االستخدام. وتحول احت�اطات القطیرات دون انتقال القطرات الكبیرة من فیروسات الجهاز التنفسي، وتشمل القناع   اً وتشمل احت�اطات المخالطة القفازات وثو�

من المر�ض. وعند تقد�م الرعا�ة في مخالطة وث�قة ألحد المرضى المشت�ه في واحد  إذا �نت تعمل على مسافة متر    طب�اً   . استخدم قناعاً ینالعین  وواق�اتالطبي  
(قناع الوجه أو نظارات واق�ة)، ألنه قد �حدث إطالق لإلفرازات. وعلى وجه الخصوص، استخدم   ینللعین  واق�اتاستخدم  و أو المؤ�دة إصابته،    19-ته �كوفیدإصاب
دخول الغرفة، وانزع معدات الحما�ة ) عند اً ، قفازات، وثو�ینالعین واق�ات، اً طب� اً والقطیرات (قناع المالمسة من معدات الحما�ة الشخص�ة الحت�اطات  مز�جاً 

ف الشخص�ة عند المغادرة. و  �عنا�ة الیدین �استخدام مواد فرك الیدین التي تحتوي على الكحول إذا �انت األیدي غیر متسخة �شكل واضح أو صابون وماء نظِّ
لنهج منظمة الصحة   الضرورة ذلك أثناء تقد�م الرعا�ة، وفقاً ومناشف وحیدة االستخدام، قبل استخدام معدات الحما�ة الشخص�ة و�عد نزعها، وعندما تقتضي 

معدات مخصصة (مثل سماعات الطبیب وأصفاد ق�اس ضغط الدم  و�ما  العالم�ة «خمس لحظات لنظافة الید». و�ن أمكن، استخدم إما معدات وحیدة االستخدام  
احرص على تنظ�فها وتعق�مها �عد �ل مر�ض. فجة إلى مشار�ة المعدات بین المرضى،  وأجهزة ق�اس التأكسد الن�ضي وأجهزة ق�اس الحرارة). و�ذا �انت هناك حا

واب ومفات�ح وتأكد أن العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة یتجنبون تلو�ث أسطح البیئة المح�طة التي ال ترت�ط م�اشرة برعا�ة المرضى (مثل مقا�ض األب
  .یرتدون  سواء �انوا یرتدون قفازات أم ال ،�أیدیهماههم وأفو فهم و اإلضاءة)، و�متنعون عن لمس أعینهم وأن

 
، مثل الحاالت المشت�ه فیها مع الحاالت المشت�ه  نفسه ع �شكل منفصل األشخاص الذین لدیهم تشخ�ص المسب�اتضع جم�ع الحاالت في غرف مفردة، أو جمِّ 

ع المرضى جمِّ فنًا، فیها؛ والحاالت المحتملة مع الحاالت المحتملة؛ والحاالت المؤ�دة مع الحاالت المؤ�دة. و�ع�ارة أخرى، إذا لم �كن تشخ�ص المسب�ات ممك
بین الحاالت. وال �جب تجم�ع  واحد  مكانيحافظ على األقل على مسافة متر و �ة. و�ناًء على عوامل الخطر الو�ائ ،الذین لدیهم التشخ�ص السر�ري المشا�ه

 خارج غرفهم.وجودهم  وتأكد من ارتداء المرضى ألقنعة طب�ة عند    ،الحاالت المشت�ه فیها أو المحتملة مع الحاالت المؤ�دة. وحدد حر�ة المر�ض داخل المؤسسة

 فیذ إجراءات مولدة للرذاذ  تطبیق احت�اطات االنتقال عبر الهواء عند تن 
بل التنبیب، وتنظیر عند تنفیذ إجراءات مولدة للرذاذ (التنبیب الرغامي، والتنفس غیر ال�اضع، وال�ضع الرغامي، واإلنعاش القلبي الرئوي، والتنفس الیدوي ق

لإلجراءات المولدة للرذاذ، �جب استخدام احت�اطات االنتقال عبر الهواء بدًال من احت�اطات القطیرات، جن�ًا إلى جنب   القص�ات) وفي األماكن التي فیها تكرارٌ 
، وأجهزة تنفس ینالعین وواق�ات. واستخدم معدات الحما�ة الشخص�ة المناس�ة، �ما في ذلك القفازات، واألثواب ذات األكمام الطو�لة، المالمسةمع احت�اطات 

أو ما �عادلها، أو مستوى أعلى من الحما�ة). وال ین�غي الخلط بین اخت�ار المالءمة المقرر وفحص اإلحكام للمستخدم   N95مالءمتها (  تر بِ اختُ   �مات التيالجس
�حد أدنى  یتغیر فیها الهواء ضغط ة السال� اً فرد�ة جیدة التهو�ة عند تنفیذ اإلجراءات المولدة للرذاذ، وهذا �عني غرف قبل �ل استخدام. و�لما أمكن، استخدم غرفاً 

مر�ض في المرافق ذات التهو�ة الطب�ع�ة. وتجنب وجود أشخاص/أفراد غیر ضرور�ین في الغرفة  في الثان�ة لكل  لتراً  160في الساعة أو  مرة على األقل 12
  �عد بدء التهو�ة الم�كان�ك�ة.نفسها احرص على رعا�ة المر�ض في نوع الغرفة و أثناء اإلجراء. 

 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125


 

 مبدئیة: إرشادات 19-التدبیر العالجي السریري لمرض كوفید  17

تدفق والتنفس غیر ال�اضع، �ما في ذلك ضغط مسلك الهواء  عالي الال، �جب استخدام األكسجین األنفي من إمكان�ة حدوث االْسِتْض�اب التأكدو�سبب عدم 
لرذاذات �إجراء مولد  اإل�جابي المستمر الفقاعي، مع احت�اطات االنتقال عبر الهواء إلى حین استكمال تقی�م السالمة. وال توجد أدلة �اف�ة لتصن�ف العالج �ا

   اث.. وهناك حاجة إلى مز�د من األ�ح19-للرذاذ مرت�ط �انتقال �وفید
 

 ملحوظة:  في الحاالت التي قد �صاحبها مرض السل، قد تكون هناك حاجة إلى تدابیر محددة �اإلضافة إلى ما سبق.  

 

 

 التشخ�ص المختبري  .5

المختبري وتوص�ات لمز�د من التفاصیل، یرجى مراجعة إرشادات منظمة الصحة العالم�ة المنشورة �شأن جمع العینات ومعالجتها والفحص  
 .)66( 19-�وفید عدوى  استرات�ج�ة منظمة الصحة العالم�ة للفحص المختبري �شأن

 

نوصي، في جم�ع الحاالت المشت�ه فیها، �جمع عینات من الجهاز التنفسي العلوي (المسلك األنفي البلعومي والمسلك الفموي  
)، ومتى ظل االشت�اه السر�ري و�انت عینات  RT-PCRالعكسي ( البلعومي) لالخت�ار عن طر�ق تفاعل البول�میراز المتسلسل 

الجهاز التنفسي العلوي سلب�ة، �جمع العینات من الجهاز التنفسي السفلي عندما تكون متاحة �سهولة (البلغم المطرود، أو  
). �اإلضافة إلى ذلك، ین�غي النظر في اخت�ار الكشف عن  للتهو�ةفاطة الرغام�ة/غسل القص�ات لدى المر�ض الخاضع الشُّ 

 . إلیها سر�ر�اً الحاجة الفیروسات وال�كتیر�ا التنفس�ة األخرى عند 

 .19- لتشخ�ص العدوى الحال�ة �كوفید  2- كوف-سارسال یوصى �إجراء اخت�ارات األجسام المضادة لفیروس 

 مالحظات : 

لعینات الجهاز التنفسي العلوي؛ والمالمسة استخدم معدات الحما�ة الشخص�ة المناس�ة لجمع العینات (احت�اطات القطیرات  .1
واحت�اطات االنتقال عبر الهواء لعینات الجهاز التنفسي السفلي). عند جمع عینات الجهاز التنفسي العلوي، استخدم المسحات  
الفیروس�ة (الداكرون أو الحر�ر الصناعي المعقم، ول�س القطن) ووسائط نقل الفیروسات. وال تأخذ عینات من فتحتي األنف أو 

، خاصة مع االلتهاب الرئوي أو اإلع�اء الشدید، فإن عینة  19-�وفیدعدوى في المرضى الذین �شت�ه في إصابتهم � و اللوزتین. 
سلب�ة واحدة من الجهاز التنفسي العلوي ال تست�عد التشخ�ص، و�وصى �عینات إضاف�ة من الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي 

عینات الجهاز التنفسي السفلي (مقابل الجهاز التنفسي العلوي) إ�جاب�ة ولفترات أطول. وقد �ختار  السفلي. ومن المرجح أن تكون 
عینات الجهاز التنفسي السفلي فقط عندما تكون متاحة �سهولة (على سبیل المثال، في المرضى الذین �خضعون  أخذاألط�اء 

 خطر االنتقال عبر الرذاذ.  ب تحر�ض البلغم �سبب ز�ادة). و�جب تجنُّ للتهو�ة الم�كان�ك�ة

، �مكن جمع عینات متكررة من الجهاز التنفسي  19-�وفیدعدوى المرضى الذین ُأدخلوا المستشف�ات �سبب إصابتهم المؤ�دة � في  .2
. وسوف �عتمد 19-العلوي والجهاز التنفسي السفلي، �ما هو موصى �ه سر�ر�ًا، ولكن لم �عد یوصى �التحرر من احت�اطات �وفید

 المحل�ة.والموارد الو�ائ�ة  السماتر جمع العینات على توات 

 

على السمات الو�ائ�ة المحل�ة واألعراض السر�ر�ة، ین�غي إجراء اخت�ار للكشف عن المسب�ات المحتملة األخرى (مثل   اً اعتماد
 المالر�ا وحمى الضنك وحمى الت�فوئید) حسب االقتضاء.

 
 مالحظات :

). ونت�جة لذلك، فإن  67( 19-أخرى (الفیروس�ة وال�كتیر�ة والفطر�ة) لدى مرضى �وفید ةعدوى مزدوجة �أمراض تنفس� اكُتِشفت  .1
أو العكس. وفي هذه المرحلة، هناك حاجة   19-ال �ست�عد �وفید 19-االخت�ار اإل�جابي لمسب�ات األمراض األخرى �خالف �وفید

خت�ار �ل من عینات الجهاز التنفسي العلوي والجهاز لدراسات م�كرو�یولوج�ة مفصلة في جم�ع الحاالت المشت�ه فیها. و�مكن ا
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عن فیروسات تنفس�ة أخرى، مثل األنفلونزا من النمط أ وب (�ما في ذلك اإلنفلونزا الحیوان�ة من النمط أ)  اً التنفسي السفلي �حث 
لفیروسات المعو�ة (على سبیل المثال والفیروس المخلوي التنفسي والفیروسات نظیرة األنفلونزا وفیروسات الز�ام والفیروسات الغد�ة وا

EVD68  وفیروس میتانیومو (metapneumovirus    أي ) ال�شري والفیروسات التاج�ة ال�شر�ة المتوطنةHKU1    وOC43  و 
NL63 229وEاخت�ار عینات الجهاز التنفسي السفلي للكشف عن مسب�ات األمراض ال�كتیر�ة، �ما في ذلك  اً ). و�مكن أ�ض

 .  Legionella pneumophilaالَفیَلِق�َّة الُمْسَتْرِوَحة 

في المناطق التي تتوطنها المالر�ا، �جب فحص المرضى الذین �عانون من الحمى للكشف عن وجود المالر�ا أو غیرها من أنواع  .2
. وفي  )68( جها حسب االقتضاءالالمصاح�ة من خالل اخت�ارات تشخ�ص سر�ع معتمدة أو مسحة دم سم�كة ورق�قة، وعالعدوى 

النظر في وجود عدوى الفیروسات المنقولة �المفصل�ات (حمى الضنك/الش�كونغون�ا) في  اً س�اقات توطن األمراض، �جب أ�ض
المصاح�ة مع فیروس    . وقد تحدث العدوى )37(  ي حالة قلة الصف�حاتالتشخ�ص التفر�قي لمرض الحمى غیر المتمایز، خاصة ف

وال �ست�عد اخت�ار التشخ�ص اإل�جابي لحمى الضنك (مثل اخت�ارات التشخ�ص السر�ع لحمى الضنك) اخت�ار  اً أ�ض 19-كوفید
ُ�جرى في   محددة (على سبیل المثال، أنوفي حالة االشت�اه في اإلصا�ة �السل أ�ضًا، اجمع البلغم بتعل�مات  .)69( 19-كوفید

.  )38( و�فضل أن �كون خارج المرفق الصحي -عن اآلخر�ن) أو في مكان مفتوح جید التهو�ة  اً مكان مفتوح خارج المنزل و�عید
 العینة. وظفون �القرب من المر�ض أثناء أخذ �قف المو�جب أالَّ 

 

جمع مزارع الدم،  اً الوخ�مة والحرجة، �جب أ�ضلحاالت ذوي ا 19-�النس�ة لمرضى �وفید
  .)3( �شكل مثالي قبل بدء العالج �مضادات الم�كرو�ات

 

 المعتدل: عالج األعراض  19- التدبیر العالجي لكوفید .6

االلتقاء بهم أثناء الع�ادات الخارج�ة، أو �مكن /قد �أتي المرضى المصابون �حالة خف�فة إلى وحدة الطوارئ، أو قسم الرعا�ة األول�ة
 أنشطة التواصل مع المجتمع، مثل الز�ارات المنزل�ة أو عن طر�ق التطبیب عن ُ�عد.

لمسار رعا�ة    اً الحتواء انتقال الفیروس وفق   19-�وفیدعدوى  نوصي �عزل المرضى ذوي الحاالت المشت�ه فیها أو المؤ�دة ل 
 أو مرفق مجتمعي أو في المنزل (العزل الذاتي).  19- وفید ذلك في مرفق صحي مخصص لك  فعل �مكن  و   المقرر.  19- كوفید

 

 مالحظات :

إلخ)، ین�غي اخت�ار مرضى الحمى  في المناطق التي بها عدوى متوطنة أخرى مسب�ة للحمى، (مثل المالر�ا وحمى الضنك... .1
، �غض النظر عن وجود عالمات وأعراض تنفس�ة. )40، 37( للبروتو�والت الروتین�ة اً للكشف عن تلك األمراض المتوطنة وفق
 .19-وقد تحدث العدوى المشتر�ة مع �وفید

في مرفق صحي أو مرفق مجتمعي أو منزل   19-�جب اتخاذ قرار متا�عة إحدى الحاالت المشت�ه في إصابتها �عدوى خف�فة لكوفید .2
إلى ذلك، قد �عتمد هذا القرار على األعراض السر�ر�ة، ومتطل�ات الرعا�ة الداعمة، وعوامل على أساس �ل حالة على حدة. و�ضافة  

 في المنزل، �ما في ذلك وجود أشخاص معرضین للخطر في األسرة.   السائدة الخطر المحتملة للحالة المرض�ة الوخ�مة، والظروف

رشادات منظمة الصحة العالم�ة �شأن الرعا�ة المنزل�ة لمرضى إذا جرت المعالجة في العزل الذاتي �المنزل، یرجى الرجوع إلى إ .3
 . )70( الذین �عانون من أعراض خف�فة ومعالجة مخالطیهم 19-كوفید

 

ألعراض مثل خافضات الحرارة للحمى واأللم، ل اً عالج 19-نوصي �إعطاء المرضى ذوي اإلصا�ة الخف�فة �عدوى �وفید
 والتغذ�ة الكاف�ة، واإلماهة المناس�ة.

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
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 مالحظة:

نت�جة الستخدام األدو�ة غیر الستیرو�د�ة المضادة  19-ال دلیل حال�ًا �شیر إلى وجود أحداث سلب�ة وخ�مة لدى المرضى الذین �عانون من �وفید
 .)71( لاللتها�ات

 

�شأن عالمات وأعراض المضاعفات  19-للمرضى الذین �عانون من إصا�ة معتدل من �وفیدإسداء المشورة 
 التي تتطلب رعا�ة عاجلة.

 
 مالحظة:

، �النظر إلى خطر التدهور المحتمل. و�ذا ظهرت علیهم أي رصدًا وث�قاً  المرضى الذین �عانون من عوامل خطر اإلصا�ة �مرضٍ  رصد�جب 
ف�جب علیهم التماس الرعا�ة العاجلة من خالل مسار ، إلخ) خف�ف، وصعو�ة في التنفس، وألم في الصدر، وجفاف...أعراض متفاقمة (مثل دوار  

عالمات وأعراض التدهور السر�ري الذي رصد  19-�وفیدعدوى . و�ن�غي للقائمین على رعا�ة األطفال المصابین �حالة خف�فة ل19-رعا�ة �وفید
ذلك صعو�ة في التنفس/التنفس السر�ع أو الضحل (للرضع: الشخیر، وعدم القدرة على الرضاعة الطب�ع�ة)،  یتطلب إعادة تقی�م عاجلة، و�شمل 

، أو عدم القدرة على االست�قاظ/عدم التفاعل عند االست�قاظ، أو عدم اً جدید اً الزرقاء أو الوجه األزرق، أو ألم الصدر أو الضغط، أو ارت�اكوالشفاه 
عد أو فرق التوع�ة  ر في منصات بدیلة لتقد�م الخدمة مثل المنزل أو الهاتف أو التطبیب عن �ُ فكِّ و ب أي سوائل. القدرة على الشرب أو تجن 
 .)72( الرصدالمجتمع�ة للمساعدة في 

 

 
 .  19-ال نوصي �العالج �المضادات الحیو�ة أو العالج الوقائي للمرضى الذین �عانون من إصا�ة خف�فة �كوفید 

 
 مالحظة:

سیؤثر على وهو ما لمقاومة ال�كتیر�ة، اقد یؤدي استخدامها إلى ارتفاع معدالت فال �جب تشج�ع استخدام المضادات الحیو�ة على نطاق واسع، 
 .)74، 73( وما �عدها 19-والوف�ات بین السكان خالل جائحة �وفیدعبء المرض 
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الع�ادات الخارج�ة، أو �مكن االلتقاء بهم أثناء /قد �أتي المرضى المصابون �حالة معتدلة إلى وحدة الطوارئ، أو قسم الرعا�ة األول�ة
 لتعر�ف االلتهاب الرئوي. 2التواصل مع المجتمع، مثل الز�ارات المنزل�ة أو عن طر�ق التطبیب عن ُ�عد. انظر الجدول أنشطة 

 
ذوي الحاالت المشت�ه فیها  �انوا من سواء  ،(االلتهاب الرئوي) المعتدل 19-نوصي �عزل المرضى الذین �شت�ه في إصابتهم �كوفید

قد ال �حتاج المرضى المصابون �حالة مرض�ة معتدلة إلى تدخالت طارئة أو دخول المستشفى؛ و الحتواء انتقال الفیروس.    ،المؤ�دةأم  
 �كون العزل ضرور�ًا لجم�ع الحاالت المشت�ه فیها أو المؤ�دة. ، ومع ذلك
 المقرر و�مكن إجراؤه في مرفق صحي أو مرفق مجتمعي أو في المنزل.    19-س�عتمد موقع العزل على مسار رعا�ة �وفید  •

ین�غي أن ُیتخذ القرار �شأن مكان العزل على أساس �ل حالة على حدة، وسوف �عتمد على األعراض السر�ر�ة،  •
في المنزل، �ما في  السائدة المرض�ة الوخ�مة، والظروف ومتطل�ات الرعا�ة الداعمة، وعوامل الخطر المحتملة للحالة 

 ذلك وجود أشخاص معرضین للخطر في األسرة.  
 �النس�ة للمرضى المعرضین لخطر التدهور الشدید، �فضل العزل في المستشفى. •

 
 مالحظة:
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إلخ)، ین�غي اخت�ار مرضى الحمى للكشف عن تلك  عدوى متوطنة أخرى مسب�ة للحمى، (مثل المالر�ا وحمى الضنك...فیها في المناطق التي 
، �غض النظر عن وجود عالمات وأعراض تنفس�ة. وقد تحدث العدوى المشتر�ة )41، 40، 37( للبروتو�والت الروتین�ة اً األمراض المتوطنة وفق

 .19-مع �وفیدجن�ًا إلى جنب 
 

المضادات الحیو�ة إال إذا �ان هناك اشت�اه  �مشت�ه فیها أو مؤ�دة  19-نوصي للمرضى المصابین �حالة معتدلة من �وفید ال 
 سر�ري �العدوى ال�كتیر�ة. 

 
 مالحظات :

 
عین في المودَ  19-�وفیدمن عدوى �كتیر�ة ثانو�ة. وأفادت مراجعة منهج�ة حدیثة لمرضى  19-�عاني عدد قلیل من مرضى �وفید .1

  .)75( أنهم �عانون من عدوى مصاح�ة �كتیر�ة/فطر�ة أثناء دخول المستشفى�  غَ بلِ أُ ٪ فقط 8المستشفى 
 
انظر في توفیر العالج  فسنوات،   5قل من األن، خاصة أولئك الذین یوجدون في مرافق الرعا�ة الطو�لة األجل، واألطفال و لمسن أما ا .2

في المستشفى، فإن العالج  ون عدَ و ألن هؤالء المرضى ال یُ  اً . ونظر )74، 73( �المضادات الحیو�ة التجر�ب�ة لاللتهاب الرئوي المحتمل
واسعة المجال (المضادات الحیو�ة من ال، بدًال من المضادات الحیو�ة ) �افٍ co-amoxicillinإلتاحة (مثل �المضادات الحیو�ة من فئة ا

 .)76( فئتي المراق�ة والتقید)
 

�جب توفیر  و المعتدل للكشف عن عالمات أو أعراض تطور المرض.  19-نوصي �المراق�ة الوث�قة للمرضى الذین �عانون من �وفید
 للمتا�عة الوث�قة في حالة الحاجة إلى ز�ادة الرعا�ة الطب�ة. آل�ات  

 
 مالحظات :

 
إلخ)   (مثل صعو�ة التنفس وألم الصدر...وأعراضها  �جب تقد�م المشورة �شأن عالمات المضاعفات  ففي المنزل،  ُ�عاَلجون  لمرضى الذین  أما ا .1

-لدیهم أي من هذه األعراض، �جب علیهم طلب الرعا�ة العاجلة من خالل مسار رعا�ة �وفیدللمرضى والقائمین على رعایتهم. و�ذا ظهرت  
 ،ر في منصات بدیلة لتقد�م الخدمةفكِّ و على توج�ه استخدام مق�اس التأكسد الن�ضي في المنازل.  وفي الوقت الحالي، ال دلیلَ  المقرر. 19

 وع�ة المجتمع�ة للمساعدة في المراق�ة.عد أو فرق الت مثل المنزل أو الهاتف أو التطبیب عن �ُ 
 
ب العالمات الحیو�ة �انتظام (�ما في ذلك ق�اس التأكسج الن�ضي) واستخدم، متى أمكن، راقِ ففي المستشفى، الموَدعون لمرضى وأما ا .2

 . )77( عالج المر�ض ذي الحالة المتدهورة وتصعید) التي تسهل التعرف الم�كر NEWS2 ،PEWSدرجات اإلنذار الطبي الم�كر (مثل 
 
 

 الوخ�م: عالج االلتهاب الرئوي الوخ�م 19- التدبیر العالجي لكوفید .8

 
�جب أن تكون جم�ع األماكن التي �مكن فیها رعا�ة المرضى ذوي الحاالت الوخ�مة مزودة �مق�اس تأكسج ن�ضي، وأنظمة 

 وحیدة االستخدام (قن�ة األنف، وقناع فینتوري، وقناع مزود �ك�س مستودع).ال أكسجین فعالة، ووصالت توصیل األكسجین 
 
 مالحظة:

 
األماكن في أي جزء من المرافق الصح�ة، �ما في ذلك وحدات الطوارئ، ووحدات الرعا�ة الحرجة، والع�ادات األول�ة/الع�ادات  یتضمن ذلك 

الوخ�م. انظر  19-الخارج�ة، و�ذلك األماكن ما قبل المستشفى والمرافق المجتمع�ة المخصصة التي قد تستقبل المرضى الذین �عانون من �وفید
 .)78( الصادر عن منظمة الصحة العالم�ة "19-وتوز�عه لمراكز عالج �وفیدمصادر األكسجین "
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وألي مر�ض بدون عالمات   ،نوصي �إعطاء العالج �األكسجین التكمیلي فورًا ألي مر�ض �عاني من عالمات الطوارئ 
 %. 90الطوارئ ولد�ه تش�ع الدم المح�طي �األكسجین أقل من 

 
 :مالحظات 

 
�جب أن یتلقى ال�الغون الذین �عانون من عالمات الطوارئ (انسداد أو غ�اب التنفس، ضیق التنفس الشدید، زرقة مر�ز�ة، صدمة، غیبو�ة  .1

تش�ع الدم المح�طي �األكسجین  مجرى الهواء في حاالت الطوارئ والمعالجة �األكسجین أثناء اإلنعاش الستهدافو/أو اختالجات) معالجة 
٪ لدى ال�الغات غیر 90ف تش�ع الدم المح�طي �األكسجین بنس�ة أكثر من استقرار المر�ض، استهدِ فوَر و .)79، 44( أو أكثر ٪94بنس�ة 

المناس�ة (مثل استخدام قن�ة األنف التوفیر  معدالت تدفق األكسجین �استخدام أجهزة  ر  ووفِّ ٪ أو أكثر لدى النساء الحوامل.  95-92الحوامل و
-10دق�قة؛ وقناع الوجه مع حقی�ة مستودع لمعدالت التدفق  /اتلتر   10-6دق�قة؛ قناع فینتوري لمعدالت التدفق  /اتلتر   5لمعدالت تصل إلى  

مجموعة أدوات منظمة الصحة العالم�ة السر�ر�ة للرعا�ة الخاصة  "دق�قة) . لمز�د من التفاصیل حول معایرة األكسجین، ارجع إلى /اً لتر  15
 .)45( "19-تعدیل �وفید �عدوى الجهاز التنفسي الحادة الوخ�مة:

 
غیبو�ة ، صدمة، زرقة مر�ز�ة، ضیق التنفس الشدید، �جب أن یتلقى األطفال الذین �عانون من عالمات الطوارئ (انسداد أو غ�اب التنفس .2

مجرى الهواء في حاالت الطوارئ وعالج األكسجین أثناء اإلنعاش الستهداف تش�ع الدم المح�طي �األكسجین بنس�ة  معالجةأو تشنجات) 
�فضل و   ).80(  %90استقرار المر�ض، �ص�ح الهدف تش�ع الدم المح�طي �األكسجین بنس�ة أكبر من  فوَر  و )  80,  79,  44(  ٪ أو أكثر.94

 �مكن تحملها �شكل أفضل. إذ استخدام شو�ات األنف أو قن�ة األنف لدى األطفال الصغار، 
 
مثل تحدید الوضع، على سبیل المثال الجلوس المرتفع المدعوم، على تحسین األكسجة، وتخف�ف ضیق  قد تساعد أسالیب ، في ال�الغین .3

األكسجة ونس�ة   اً وضع�ة االنك�اب في حالة االست�قاظ والتنفس التلقائي للمرضى أ�ضن . وقد تحسِّ )81( التنفس، وتقلیل إهدار الطاقة
 و�جب إجراؤها �موجب بروتو�ول التجارب السر�ر�ة لتقی�م الفعال�ة والسالمة.  ،نات غیر متوافرةالتهو�ة/اإلرواء، ولكن البیِّ 

 
أو احت�اس اإلفراز و/أو السعال الضع�ف، قد تساعد المعالجة بتنق�ة مجرى في المرضى ال�الغین الذین لدیهم دلیل على ز�ادة إنتاج اإلفراز و/ .4

ب  الهواء في تنق�ة اإلفراز. وتشمل األسالیب المت�عة الصرف �مساعدة الجاذب�ة والدورات النشطة ألسلوب التنفس. و�جب قدر اإلمكان تجنُّ 
لكل مر�ض  اً األسالیب مصمماإل�جابي الشه�قي. و�جب أن �كون تنفیذ األجهزة، �ما فیها النفخ واالستنشاق الم�كان�كي، والتنفس �الضغط 

 . )81( وأن ُتت�ع اإلرشادات المتاحة ،على حدة
 

متدرجتین السر�عتین،  ارصد المرضى عن �ثب للكشف عن عالمات التدهور السر�ري، مثل الفشل التنفسي والصدمة ال
  من خالل تدخالت الرعا�ة الداعمة. واستجب فوراً 

 
 مالحظات :

 
إلى مراق�ة منتظمة للعالمات الحیو�ة (�ما في ذلك ق�اس التأكسد   19-�حتاج المرضى الذین دخلوا المستشفى جراء إصابتهم �كوفید .1

) التي تسهل التعرف الم�كر وز�ادة عالج PEWSو NEWS2الن�ضي)، ومتى أمكن، استخدام درجات اإلنذار الطبي الم�كر (مثل 
  .)77( المر�ض ذي الحالة المتدهورة

 
خول، وعلى النحو الموصى �ه  و�جب إجراء فحوصات مخبر�ة ألمراض الدم والك�م�اء الحیو�ة وتخط�ط القلب وتصو�ر الصدر عند الد .2

الكبد الحادة، و�صا�ات الكلى الحادة، و�صا�ات القلب الحادة، ، لرصد المضاعفات، مثل متالزمة ضیق التنفس الحادة و�صا�ة اً سر�ر� 
الزاو�ة في العالج    عد تطبیق العالجات الداعمة الفعالة واآلمنة في الوقت المناسب حجرَ والتخثر المنتشر داخل األوع�ة و/أو الصدمة. و�ُ 
 .19-للمرضى الذین �صابون �مظاهر وخ�مة لكوفید

 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-infections-tool-kit
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للكشف عن عالمات أو أعراض توحي �االْنِصمام الُخثاِرّي الور�دي أو الشر�اني، مثل  19-�وفید عدوى المرضى المصابین �  ارصد .3
لبروتو�والت المستشفى  اً السكتة الدماغ�ة، أو الجلطة الور�د�ة العم�قة، أو االنسداد الرئوي أو المتالزمة التاج�ة الحادة، والمتا�عة وفق

 لتصو�ر) والمعالجة اإلضاف�ة.للتشخ�ص (مثل الفحوصات المختبر�ة و/أو ا
 
بناًء على  اً � سالمة الجنین. و�جب أن �كون تكرار رصد معدل ضر�ات قلب الجنین فردرصد �عد إنعاش المرأة الحامل واستقرارها، �جب  .4

 عمر الحمل والحالة السر�ر�ة لألم (مثل نقص األكسجة) وظروف الجنین. 

بدون نقص انس�اب الدم في األنسجة  19-المرضى الذین �عانون من �وفید في السوائل المعالجة الحذرة �استخدم 
   واستجا�ة السوائل.

 
 مالحظة:

 
�حذر �السوائل الور�د�ة؛ فقد یؤدي اإلنعاش الشدید �السوائل إلى تفاقم األكسجة، خاصة في األماكن التي  19-ین�غي عالج مرضى �وفید

 و�نطبق هذا على �ل من األطفال وال�الغین. ).82(تتوفر فیها تهو�ة م�كان�ك�ة محدودة 
 

 : متالزمة ضیق التنفس الحادة ةالحرج 19-�وفیدحاالت التدبیر العالجي ل .9

في سالسل الحاالت المختلفة طول مدة   تفاوتت الوف�ات لدى المرضى في المستشف�ات والمرضى ذوي الحاالت الحرجة تفاوتًا �بیراً 
  .)92، 3( ت�ة مع المعاییر الدول�ة الحال�ة لمعالجة جم�ع أس�اب متالزمة ضیق التنفس الحادةالو�اء. وتتماشى التوص�ات اآل

 
والذین   ، الحادةت�ة �المرضى ال�الغین واألطفال الذین �عانون من حالة خف�فة من متالزمة ضیق التنفس تتعلق التوص�ات اآل

 عال�ة التدفق.الجون �أنظمة األكسجین األنفي غیر ال�اضعة أو عالَ �ُ 
 

حالة خف�فة من متالزمة ضیق التنفس الحادة، �مكن استخدام تجر�ة  و  19-من المرضى المصابین �كوفید في مجموعة مختارة
ضغط مجرى الهواء اإل�جابي المستمر، وضغط مجرى الهواء اإل�جابي    -عالي التدفق، والتهو�ة غیر ال�اضعة  الاألكسجین األنفي  

 والوخ�مة.   ةوالمعتدل ةللحصول على تعر�ف متالزمة ضیق التنفس الحادة الخف�ف  2الجدول انظر ثنائي المستوى. ال
 

 مالحظات : 
 
متعدد األعضاء أو  ال یتلقى المرضى الذین �عانون من فشل تنفسي �سبب نقص األكسجة وعدم استقرار حر�ة الدم أو الفشل �جب أالَّ   -1

 عالي التدفق أو التهو�ة غیر ال�اضعة بدًال من الخ�ارات األخرى مثل التهو�ة ال�اضعة. الالحالة النفس�ة غیر الطب�ع�ة، األكسجین األنفي  
 

و�عتني   ،الرصدعالي التدفق أو التهو�ة غیر ال�اضعة في مكان خاضع  ال�جب أن �كون المرضى الذین یتلقون تجر�ة األكسجین األنفي   -2
قادرون على إجراء التنبیب الرغامي في حالة    ،عالي التدفق و/أو التهو�ة غیر ال�اضعةالبهم أفراد من ذوي الخبرة في األكسجین األنفي 

). وال ین�غي تأجیل التنبیب إذا تدهور المر�ض �شدة د تجر�ة قصیرة (حوالي ساعة واحدةأو ال یتحسن �ع اً حادتدهورًا تدهور المر�ض 
 لم یتحسن �عد تجر�ة قصیرة.أو 

 
. وتتعامل 1.0دق�قة من تدفق الغاز وتر�یز األكسجین حتى /اً لتر  60 توصلعالي التدفق لل�الغین أن ال�مكن ألنظمة األكسجین األنفي  -3

دق�قة فقط، وسیتطلب العدید من األطفال دائرة �الغین لتوصیل التدفق الكافي. وعند /اً لتر   25دارات األطفال �شكل عام مع ما �صل إلى  
عالي التدفق أو التهو�ة غیر ال�اضعة خارج أماكن الرعا�ة المعتادة، من المهم تقی�م سعة األكسجین الالتفكیر في تقد�م األكسجین األنفي  

الصادر   19-األجهزة. انظر مصادر األكسجین وتوز�عه لمراكز عالج �وفید المطلو�ة لهذه �الضمان الحفاظ على معدالت التدفق العل
 .)78( عن منظمة الصحة العالم�ة

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331746/WHO-2019-nCoV-Oxygen_sources-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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عالي التدفق والتنفس غیر ال�اضع، �ما في ذلك ال، �جب استخدام األكسجین األنفي إمكان�ة حدوث االْسِتْض�ابالتأكد من �سبب عدم  -4
هذه  تذفِّ �ذا نُ و ضغط مسلك الهواء اإل�جابي المستمر الفقاعي، مع احت�اطات االنتقال عبر الهواء إلى حین استكمال تقی�م السالمة. 

ظمة تهو�ة مناس�ة، فإن تجم�ع المرضى الذین �حتاجون إلى هذه التدخالت خارج غرف خاصة في وحدات العنا�ة المر�زة مع تر�یب أن 
ما �ضمن ارتداء جم�ع الموظفین الذین یدخلون وهو التدخالت في أجنحة مخصصة س�سهل تنفیذ احت�اطات االنتقال عبر الهواء، 

 معدات الوقا�ة الشخص�ة المناس�ة والتهو�ة البیئ�ة المناس�ة.
 

المرضى الذین و .)83( من الحاجة إلى التنبیب األنفي العالي التدفقن الق�اسي، قد �قلل األكسجین �المقارنة مع العالج �األكسجی  -5
م (تفاقم مرض الرئة االنسدادي، الوذمة الرئو�ة القلب�ة)، وعدم استقرار حر�ة الدم ، والفشل  �عانون من َفْرط ُثنائي ُأكسید الَكْر�ون في الدَّ

، على الرغم من أن الب�انات األنفي العالي التدفق یتلقوا �شكل عام األكسجین  �ة غیر الطب�ع�ة �جب أالَّ متعدد األعضاء أو الحالة النفسال
م  اً قد �كون آمن  األنفي العالي التدفقالمستجدة تشیر إلى أن األكسجین  في المرضى الذین �عانون من فْرط ُثنائي ُأكسید الَكْر�ون في الدَّ

، في األنفي العالي التدفقنات �شأن األكسجین �البیِّ  ةال تتوافر م�ادئ توجیه�ة مسندو  .)85-83( متفاقمالمعتدل وغیر الخف�ف إلى ال
 .)85( لدى المرضى المصابین �فیروسات تاج�ة أخرى  األنفي العالي التدفقحول األكسجین محدودة تقار�ر توجد حین 

 
التهو�ة غیر ال�اضعة أي توص�ة �شأن االستخدام في الفشل التنفسي �سبب نقص األكسجة (�صرف  ال تقدم الم�ادئ التوجیه�ة �شأن  -6

ة) النظر عن الوذمة الرئو�ة القلب�ة، والفشل التنفسي التالي للجراحة والتهو�ة غیر ال�اضعة الم�كرة للمرضى الذین �عانون من نقص المناع
). وتشمل المخاطر تأخر التنبیب، واألحجام 83ات السارس واألنفلونزا الجائحة) (أو المرض الفیروسي الو�ائي (في إشارة إلى دراس

المد�ة الكبیرة، والضغوط عبر الرئو�ة الضارة. وتشیر الب�انات المحدودة إلى ارتفاع معدل الفشل لدى المرضى الذین �عانون من عدوى 
 . )86( لتنفس�ة الذین یتلقون التهو�ة غیر ال�اضعةفیروس�ة أخرى مثل فیروس �ورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط ا

 
 اً فر فیها التهو�ة الم�كان�ك�ة، قد �كون ضغط مسلك الهواء اإل�جابي المستمر األنفي الفقاعي بدیًال متاحاالتي قد ال تتو الحاالت في  -7

 �سهولة أكبر لحدیثي الوالدة واألطفال الذین �عانون من نقص األكسجة الوخ�مة في الدم.

 
�المرضى ال�الغین واألطفال الذین �عانون من متالزمة ضیق التنفس الحادة الذین �حتاجون إلى   التال�ةتتعلق التوص�ات 

 التنبیب والتهو�ة الم�كان�ك�ة ال�اضعة. 
 

نقص األكسجة الحاد عندما �فشل المر�ض المصاب �ضیق التنفس  الناجم عن  نوصي �التعرف الفوري على الفشل التنفسي  
 في االستجا�ة للعالج �األكسجین الق�اسي واإلعداد الكافي لتوفیر دعم متقدم لألكسجین/التهو�ة.

 
 مالحظة:

 
توصیل األكسجین عن طر�ق قناع الوجه المزود �ك�س  جري حتى عندما �  األكسجةقد یتواصل لدى المرضى ز�ادة عمل التنفس أو نقص 

دق�قة، وهو عادة الحد األدنى من التدفق المطلوب للحفاظ على تضخم الك�س؛ تر�یز األكسجین /اً لتر  15-10مستودع (معدالت تدفق 
اإلرواء نقص األكسجة في متالزمة ضیق التنفس الحادة عن عدم تطابق أو تهو�ة    الناجم عنالفشل التنفسي    ). وعادًة ما ینتج0.95–0.60

  .)3( داخل الرئة أو التحو�لة، وعادًة ما یتطلب تهو�ة م�كان�ك�ة
 

 الهواء. خبرة �استخدام احت�اطات االنتقال عبر وذو خدمة مدرب  لرغامي مقدمُ التنبیب ا أن ُ�جري نوصي �
 
 مالحظة:

 
�فقدون المرضى الذین �عانون من متالزمة ضیق التنفس الحادة، وخاصة األطفال الصغار أو أولئك الذین �عانون من السمنة أو الحوامل، قد  

مزود �ك�س  الدقائق، واستخدام قناع الوجه  5٪ مع تر�یز األكسجین 100�قة بنس�ة ال األكسجة السفضَّ تُ تش�ع �سرعة أثناء التنبیب. و ال
عد التنبیب �التسلسل السر�ع مناس�ًا �عد تقی�م مجرى تهو�ة القناع �الصمام أو الك�س لتقلیل التعرض للرذاذ. و�ُ   وعند اإلمكان، تجنْب   مستودع.

 .)90-88( الهواء الذي ال �حدد أي عالمات على صعو�ة التنبیب
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�المرضى ال�الغین واألطفال الذین �خضعون للتهو�ة الم�كان�ك�ة المصابین �متالزمة ضیق التنفس ت�ة اآلتتعلق التوص�ات 

 ). 92، 3الحادة (
 

مل/كجم من وزن الجسم المتوقع وضغوط الشهیق  8-4نوصي بتنفیذ التهو�ة الم�كان�ك�ة �استخدام أحجام مد�ة أقل (
 ).ماءسم   30األقل (ضغط الهض�ة أقل من 

 
 مالحظات عن ال�الغین: 

 
شهیق أقل توص�ة قو�ة من الم�ادئ التوجیه�ة السر�ر�ة للمرضى الذین أقل وضغوط ُ�عد تنفیذ التهو�ة الم�كان�ك�ة �استخدام أحجام مد�ة 

والذین ال �ستوفون   ،عن اإلنتانناجم  للمرضى الذین �عانون من فشل تنفسي    اً و�قترح أ�ض،  )3(  �عانون من متالزمة ضیق التنفس الحادة
مل/كغ من وزن الجسم؛ وُ�سمح �حجم مدي �صل  6الحجم المدي األولي المستهدف هو و .)3( معاییر متالزمة ضیق التنفس الحادة

دوث آثار جانب�ة غیر مرغوب فیها (مثل خلل التزامن، الرقم الهیدروجیني أقل من مل/كغ من وزن الجسم المتوقع في حالة ح 8إلى 
م). و�سمح �َفْرط ُثنائي ُأكسی 7.15 استخدام التهدئة العم�قة   األمر وقد یتطلب .)91( . وتتوفر بروتو�والت التهو�ةد الَكْر�ون في الدَّ

 للس�طرة على الجهاز التنفسي وتحقیق أهداف الحجم المدي. 
 

 مالحظات عن األطفال: 
 

- 7.15)، و�سمح بهدف أقل من الرقم الهیدروجیني (ماءسم  28(أقل من  يضغط الهضب الُ�ستهدف في األطفال مستوى أقل من 
تمدد الجهاز التنفسي،   مل/كغم من وزن الجسم في حالة ضعف قابل�ة  6-3). و�جب تعدیل األحجام المد�ة حسب وخامة المرض:  7.30

 .)92( األفضلمل/كغم من وزن الجسم المتوقع مع قابل�ة التمدد  8-5و 

 
�عانون من متالزمة ضیق التنفس الحادة الوخ�مة (ضغط األكسجین الشر�اني/تر�یز في المرضى ال�الغین الذین 

 ساعة یوم�ًا. 16-12)، ینصح �التهو�ة االنك�اب�ة 150األكسجین أقل من 
 

 مالحظات : 
 
مرضى األطفال لالیوم، و�مكن النظر ف�ه لساعة في  16وصى بتطبیق التهو�ة االنك�اب�ة للمرضى ال�الغین، و�فضل أن �كون ذلك یُ  -1

�أمان؛ وتتوفر بروتو�والت في  ى جرَ تطلب موارد �شر�ة �اف�ة وخبرة لتُ ا ت ولكنه ،الذین �عانون من متالزمة ضیق التنفس الحادة الوخ�مة
  .)94، 93( هذا الشأن (�ما في ذلك مقاطع الفیدیو)

 
االنك�اب�ة للنساء الحوامل المصا�ات �االلتهاب الرئوي الحاد. و�مكن النظر في ذلك أثناء الحمل  نات على الوضع�ة  هناك القلیل من البیِّ  -2

 الم�كر. وقد تستفید النساء الحوامل في الثلث الثالث من الحمل في وضع�ة االستلقاء الجانبي.
 

نقص انس�اب الدم في األنسجة استخدم استرات�ج�ة متحفظة إلدارة السوائل لمرضى متالزمة ضیق التنفس الحادة بدون 
 واستجا�ة السوائل. 

 
 ل�الغین واألطفال: لمالحظات  

 
فر نموذج من بروتو�ول لتنفیذ ا. و�كمن التأثیر الرئ�سي في تقصیر مدة التهو�ة. و�تو )3(  في دلیل دولي آخر  اً التوص�ة بذلك أ�ضجرت  

 .)95( هذه التوص�ة
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الضغط الزفیري االنتهائي  أو الوخ�مة، ُ�قترح تجر�ة    ةمتالزمة ضیق التنفس الحادة المعتدل لدى المرضى الذین �عانون من   
الضغط الزفیري  ، نقترح تفرد  19-األعلى بدًال من المنخفض، و�تطلب النظر في الفوائد مقابل المخاطر. وفي �وفید   اإل�جابي

 أجل التأثیرات (المفیدة أو الضارة) والضغط الدافع. مراق�ة المر�ض أثناء المعایرة من تجري حیث  االنتهائي اإل�جابي
 

 مالحظات : 
 
تتطلب معایرة الضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي النظر في الفوائد (خفض األضرار الناجمة عن التهو�ة الم�كان�ك�ة وتحسین إعادة فتح  -1

الناجم عن الضغط الشه�قي االنتهائي الذي یؤدي إلى إصا�ة الرئة وز�ادة مقاومة األسناخ المنخمصة) في مقابل المخاطر (فرط التمدد  
 قوتتوافر الجداول لتوج�ه معایرة الضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي �االستناد إلى درجة تر�یز األكسجین الُمستنشَ  األوع�ة الرئو�ة).

تبلغ المعدالت القصوى للضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي   ،وفي صغار األطفال  .)91(  الالزمة للحفاظ على تش�ع األكسجین المح�طي
الضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي) قد �ساعد على التنبؤ  -وعلى الرغم من أن ارتفاع الضغط الدافع (الضغط الهضبي  سم ماء. 15

بز�ادة الحجم المدّي أو الضغط الهضبي  مقارنةً  الحادة التنفس ضیق �متالزمة المصابینة احتمال الوفاة في على نحو أفضل بز�اد
)، فإن الب�انات الخاصة �التجارب الُمعّشاة المضبوطة التي تتناول استرات�ج�ات التهو�ة التي تستهدف الضغط الدافع غیر متاحة  96(

 حال�ًا.
 

هناك تدخل ذو صلة لمناورات إعادة فتح األسناخ المنخمصة ُینفذ على شكل فترات دور�ة من ضغط المسالك الهوائ�ة اإل�جابي المرتفع  -2
أو سم ماء]، مع ز�ادات تدر�ج�ة مستمرة في الضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي في ظل ضغط دافع ثابت،  40 – 30المستمر [

بز�ادة الضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي ومناورات ُأوِصي  وقد    اطر مماثلة.رات الخاصة �الفوائد مقابل المخضغط دافع مرتفع، واالعت�ا
إعادة فتح األسناخ المنخمصة في دلیل الممارسة السر�ر�ة. وف�ما یتعلق �الضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي، تراعي الم�ادئ التوجیه�ة 

  اة الُمعشَّ إحدى التجارب  أشارت فقد ك،ومع ذل اة مضبوطة. ُمعشَّ ل مر�ض وذلك في ثالث تجارب لب�انات � )97( التحلیل التلوي 
إلى وقوع   ،المنخمصةاإل�جابي المرتفع ومناورات إعادة فتح األسناخ    االنتهائيالمضبوطة التي ُأجر�ت الحقًا، وتناولت الضغط الزفیري  

وُ�قترح رصد المرضى لتحدید أولئك الذین �ستجیبون   ).98(  �ع في هذه التجر�ةالبروتو�ول المتَّ ما �شیر إلى ضرورة تجنب  وهو    ،الضرر
المرتفع، أو لبروتو�ول مختلف لمناورات إعادة فتح األسناخ المنخمصة، و��قاف  للضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي  يللتطبیق األول

 .)99( هذه التدخالت لغیر المستجیبین لها
 

 /الضغط الجزئي لألكسجین في الدم الشر�اني خ�مة (و وال  المعتدلةالحادة  التنفس ضیق �متالزمةفي المرضى المصابین 
 )، ال ین�غي استخدام الحصار العصبي العضلي �التسر�ب المستمر.150أقل من  ق تر�یز األكسجین الُمستنشَ 

 
 مالحظة:

 
الضغط الجزئي الحادة الوخ�مة ( ن فرص نجاة المرضى المصابین �متالزمة الضائقة التنفس�ة ن إحدى التجارب أن هذه االسترات�ج�ة تحسِّ ُتبیِّ 

نتائج ، ومع ذلك فقد أشارت )100( ) دون أن تسبب ضعفًا �بیراً 150أقل من  األكسجین الُمستنشقتر�یز  /لألكسجین في الدم الشر�اني
ع تجر�ة أكبر حجمًا ُأجر�ت مؤخرًا إلى أن استخدام الحصار العصبي العضلي من خالل استرات�ج�ة الضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي المرتف

و�مكن مع ذلك النظر في إجراء   العصبي العضلي.استرات�ج�ة التهدئة الخف�فة دون الحصار لم �كن مرت�طًا �فرص النجاة عند مقارنته � 
في حاالت  على السواء، واألطفال الحصار العصبي العضلي المتقطع أو المستمر في مرضى متالزمة الضائقة التنفس�ة الحادة، ال�الغین 

ّي على نحو �عول عل�ه؛ أو    معینة، مثل عدم تزامن جهاز التهو�ة رغم التهدئة �حیث ال ؛ الحرون نقص أكسجة الدم  یتحقق الحد من الحجم الَمدِّ
 أو فرط ثنائي أكسید الكر�ون في الدم.

 
یؤدي ذلك إلى فقدان الضغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي وحدوث انخماص   إذتجنب فصل المر�ض عن جهاز التهو�ة،   

 وتز�د مخاطر إصا�ة العاملین الصحیین.
 

 مالحظات : 
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المر�ض عن الجهاز (لنقل م تثبیت األنبوب داخل الرغامى عندما یلزم فصل استخدم قثطارًا لشفط السوائل من المسالك الهوائ�ة وأحكِ  .1
  المر�ض إلى جهاز تهو�ة محمول مثًال).

 
 . )81( بذلك يَ وِص �جب تجنب التضخم المفرط الیدوي واستخدام التضخم المفرط لجهاز التهو�ة بدًال من ذلك، إذا أُ  .2
 

في المرضى الذین �عانون من إفرازات مفرطة، أو صعو�ة في إزالة اإلفرازات، ضع في اعت�ارك تطبیق تقن�ات تنق�ة مجرى 
  بر مناس�ًا من الناح�ة الطب�ة.ذ ذلك فقط إذا اعتُ نفَّ �جب أن یُ و الهواء. 
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التنفس الحادة الذین تفشل لدیهم معهم ت�ة �المرضى ال�الغین واألطفال المصابین �متالزمة ضیق تتعلق التوص�ات اآل
 استرات�ج�ة التهو�ة الرئو�ة الوقائ�ة في تحقیق األكسجة والتهو�ة.

 

في األماكن التي تتمتع �الوصول إلى الخبرة في أكسجة األغش�ة خارج الجسم، انظر في إحالة المرضى الذین �عانون من  
مم زئبق في   50لألكسجین الشر�اني إلى جزء األكسجین المستنشق أقل من  نقص أكسجة الدم (مثل نس�ة الضغط الجزئي  

ساعات) على الرغم من التهو�ة   6مم زئبق أكثر من    80تر�یز األكسجین أقل من    ساعات، ضغط األكسجین الشر�اني:  3
 الرئو�ة الوقائ�ة. 

 

 ل�الغین: لمالحظات  

 

ولم   ،وقفت م�كراً الحادة، وأُ ضیق التنفس اة مضبوطة لألكسجة الغشائ�ة خارج الجسم على المرضى المصابین �متالزمة ُأجر�ت تجر�ة ُمعشَّ 
�ة تجد اختالفًا ذا أهم�ة إحصائ�ة بین التدبیر العالجي �األكسجة الغشائ�ة خارج الجسم والتدبیر العالجي الطبي الق�اسي (�ما في ذلك وضع

ومع ذلك، فإن األكسجة الغشائ�ة  .)102( یوماً  60االنك�اب والحصار العصبي العضلي) في الحصائل األول�ة للوف�ات التي حدثت خالل 
وأشار تحلیل ، )104( ج الجسم ارت�طت بتراجع مخاطر الحصائل المر��ة لمعدل الوف�ات والتحول إلى األكسجة الغشائ�ة خارج الجسمخار 
  �قة الهذه التجر�ة أن األكسجة الغشائ�ة خارج الجسم غال�ًا ما تحد من الوف�ات على نطاق واسع من االفتراضات الس Bayesianان �ایز� 

ارت�طت األكسجة الغشائ�ة خارج الجسم بتراجع الوف�ات في دراسة أتراب�ة  ،  �ةن �متالزمة الشرق األوسط التنفسالمصابی   . وفي المرضى)212(
�جب تقد�مه فقط في مراكز الخبراء ذات حجم الحاالت الكافي   ،�ث�ف االستخدام للموارد اً أكسجة األغش�ة خارج الجسم عالجوُتعد . )2(

�مكن ، وفي األطفال .)104، 103( للحفاظ على الخبرة وحجم الموظفین والقدرة على تطبیق تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها المطلو�ة
ق التنفس الحادة الوخ�مة، على الرغم من عدم وجود أكسجة األغش�ة خارج الجسم لدى أولئك الذین �عانون من متالزمة ضی  النظر في  اً أ�ض

  .)92( بّینات عال�ة الجودة على الفوائد
 

 الحرج: الصدمة اإلنتان�ة  19- التدبیر العالجي لكوفید .10

الحاجة إلى رافعات  عند و  ، ف على الصدمة اإلنتان�ة في ال�الغین عند االشت�اه في العدوى أو التأكد منهاتعرَّ   
مل�مول للتر أو   2 ةوالالكتات ال�الغ ،مم زئبق أو أكثر 65الوعائي للحفاظ على الضغط الشر�اني الوسطي ال�الغ التوتر 

 أكثر، في غ�اب نقص حجم الدم. 

الخامس    المئيف على الصدمة اإلنتان�ة في األطفال المصابین بنقص ضغط الدم (ضغط الدم االنق�اضي أقل من  تعرَّ   
ر الحالة النفس�ة؛ أو �طء  ت�ة: تغیُّ أو أكثر من العوامل اآل أو أقل من انحرافین مع�ار�ین عن المعدل الطب�عي للسن) �عاملینِ 

ضر�ة في الدق�قة في الرضع، وسرعة القلب   160في الدق�قة أو أكثر من  ن�ضة 90(سرعة القلب أقل من  هالقلب أو تسرع
في الدق�قة في األطفال)؛ وز�ادة زمن عود امتالء الشعیرات (أكثر من  ن�ضة  150في الدق�قة أو أكثر من  ن�ضة 70أقل من 

ي أو الفرفري، أو ز�ادة الالكتات، أو  ع النفس؛ وت�قع الجلد أو برودته أو الطفح الجلدي الحبر ثانیتین) أو ضعف الن�ض؛ وتسرُّ 
 . )2(انظر الجدول  قلة البول، أو فرط الحرارة أو انخفاض الحرارة

 

 مالحظات :

 

لتحدید اإلصا�ة في حال عدم إمكان�ة ق�اس الالكتات، استخدم ضغط الدم (أي الضغط الشر�اني الوسطي) والعالمات السر�ر�ة لإلرواء   .1
 �الصدمة.

 

تشمل الرعا�ة المع�ار�ة التعرف الم�كر على الحالة وتقد�م العالجات التال�ة في غضون ساعة واحدة من تحدیدها: المعالجة �مضادات   .2
و�ن�غي أن �ستند استخدام القثطار الور�دي . )3( رو�ات، و�دء ُبلعة السوائل ورافعات التوتر الوعائي لعالج نقص ضغط الدم الم�ك

من اإلنقاذ المر�زي والقثطار الشر�اني إلى مدى توافر الموارد واالحت�اجات الخاصة �كل مر�ض. وصدرت إرشادات مفصلة عن حملة 
. وُتقترح المقررات )105، 55( واألطفال )3( اإلنتان ومنظمة الصحة العالم�ة �شأن التدبیر العالجي للصدمة اإلنتان�ة في ال�الغین

 )107، 106العالج�ة البدیلة �السوائل عند رعا�ة ال�الغین واألطفال في البیئات المحدودة الموارد (
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 ت�ة �استرات�ج�ات اإلنعاش للمرضى ال�الغین واألطفال المصابین �الصدمة اإلنتان�ة.تتعلق التوص�ات اآل

مل من السوائل البلوران�ة ألغراض   500- 250 ال�الغین ال�الغین، أعطِ في حالة اإلنعاش للصدمة اإلنتان�ة عند   
 دق�قة.   30-15�ُبلعة سوائل سر�عة في أول  ،اإلنعاش

- 30مل/ �غم من السوائل البلوران�ة �ُبلعة سوائل في أول  20- 10أعِط في حالة اإلنعاش لصدمة اإلنتان عند األطفال، 
 ز�ادة ِحمل السوائل �عد �ل ُبلعة.وأعد التقی�م لتحري عالمات  ،دق�قة 60

س�ما في حالة اإلصا�ة   قد یؤدي اإلنعاش �السوائل إلى الِحمل الحجمي الزائد، �ما في ذلك الفشل التنفسي، وال  
في حال عدم االستجا�ة لتحمیل السوائل أو ظهور عالمات الِحمل الحجمي الزائد (مثل  و التنفس الحادة.  ضیق�متالزمة 

ذمة الرئو�ة عند التصو�ر الشعاعي للصدر، أو تضخم الكبد عند  و الور�د الوداجي، أو الكر�رة عند تسمع الرئة، أو التمدد 
األطفال)، ثم قلل اإلمداد �السوائل أو أوقفه. وتكتسي هذه الخطوة أهم�ة خاصة في المرضى المصابین �الفشل التنفسي  

 �سبب نقص األكسجة. 
 

 مالحظات : 
 
 �ة المحلول الملحي ومحلول الكتات ر�نغر. ان تشمل السوائل البلور  -1
 
ملیلتر/ �غم في األطفال) �االستناد إلى  20-10مل في ال�الغین و 500-250حدد مدى الحاجة إلى المز�د من ُبلعات السوائل ( -2

ائل �عد �ل بلعة. وتشمل غا�ات اإلرواء الضغط  ن غا�ات اإلرواء، و�عادة تقی�م عالمات ز�ادة حمل السو االستجا�ة السر�ر�ة وتحسُّ 
مل/كغم في   0.5مل�متر زئبق أو الغا�ات المالئمة للسن في األطفال)، والنتاج البولي (أكثر من  65الشر�اني الوسطي (أكثر من 

ء الشعیرات وسرعة القلب  ن ت�قع الجلد و�رواء األطراف وعود امتالمل/كغم في الساعة في األطفال)، وتحسُّ  1الساعة في ال�الغین، و
 ومستوى الوعي والالكتات. 

 
انظر في المؤشرات الدینام�ة لالستجا�ة الحجم�ة لالسترشاد بها في تحدید حجم السوائل التي ُتعطى �عد اإلنعاش األولي، �االستناد إلى  -3

وتشمل هذه المؤشرات اخت�ار رفع الساقین السلبي، والمعالجة االخت�ار�ة �السوائل مع الق�اسات  .)3(  الموارد والخبرات المحل�ة المتاحة
 الن�ضي، أو حجم الور�د األجوف السفلي، أو حجم النفضة استجا�ةً رات في الضغط االنق�اضي والضغط  المتتال�ة لحجم النفضة، أو التغیُّ 

 كان�ك�ة.ر الضغط داخل الصدر أثناء التهو�ة الم� لتغیُّ 
 
قد یؤدي انضغاط الور�د األجوف السفلي في النساء الحوامل إلى انخفاض العائد الور�دي والِحمل القلبي الَقبلي وقد ینتج عنه نقص ضغط  -4

جوف  ولذا فقد یلزم وضع النساء الحوامل المصا�ات �اإلنتان أو الصدمة اإلنتان�ة في وضع�ة االستلقاء لرفع الِحمل عن الور�د األ الدم.
 . )108( السفلي

تشیر التجارب السر�ر�ة التي ُأجر�ت في إطار الدراسات المحدودة الموارد للمقارنة بین المقررات العالج�ة �جرعات �بیرة من السوائل   -5
�رجى  . و )107،  106(  والمقررات العالج�ة �جرعات أشد تحفظًا إلى ارتفاع معدل الوف�ات بین المرضى الحاصلین على الجرعات الكبیرة

لصلیب األحمر (وحدة الصدمات) للحصول على نهج لالرجوع إلى رعا�ة الطوارئ األساس�ة لمنظمة الصحة العالم�ة / اللجنة الدول�ة 
 التدبیر العالجي للصدمة في األماكن المحدودة الموارد.و مبدئي 

 
 ال تستخدم السوائل البلوران�ة الناقصة التوتر أو النشو�ات أو الجیالتینات في اإلنعاش.  

 
 مالحظة:

 
وُ�عد أثر الجیالتینات أقل وضوحًا ولكن تكلفتها   ترت�ط النشو�ات بز�ادة مخاطر الوفاة واإلصا�ة الحادة في الكلى على عكس المر��ات البلوران�ة.

  .أعلى من المر��ات البلوران�ة
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 اإلنقاذوتقترح حملة "  ال�ة في ز�ادة الحجم داخل األوع�ة.) وُتعد المحالیل الناقصة التوتر (على عكس المحالیل المتفاوتة التوتر) أقل فعَّ 109،  3(
د إلى من اإلنتان" أ�ضًا استخدام األلبومین في اإلنعاش عندما �حتاج المرضى إلى قدر �بیر من البلوران�ات، ولكن هذه التوص�ة المشروطة تستن 

 ).3نات متدن�ة الجودة (بیِّ 
  

وتتمثل الغا�ة   .في ال�الغین، استخدم رافعات التوتر الوعائي في حال استمرار الصدمة أثناء اإلنعاش �السوائل أو �عده
 مل�متر زئبق أو أكثر في ال�الغین وتحسن عالمات اإلرواء.  65األول�ة لضغط الدم في بلوغ الضغط الشر�اني الوسطي 

 
 اآلتي �عد بلعتین من السوائل:   في األطفال أعِط رافعات التوتر إذا �انت عالمات ز�ادة حمل السوائل واضحة أو استمرَّ  
 ؛النفس�ةر الحالة عالمات الصدمة مثل تغیُّ  •
ضر�ة في الدق�قة في الرضع،   160ضر�ة في الدق�قة أو أكثر من    90(سرعة القلب أقل من    هعأو �طء القلب أو تسرُّ  •

  ؛ضر�ة في الدق�قة في األطفال) 150ضر�ة في الدق�قة أو أكثر من   70وسرعة القلب أقل من 
  ؛ز�ادة زمن عود امتالء الشعیرات (أكثر من ثانیتین) أو ضعف الن�ض وأ •
جلد أو برودته أو الطفح الجلدي الحبري أو الفرفري، أو ز�ادة الالكتات، أو استمرار قلة  ع النفس، أو ت�قع ال أو تسرُّ  •

 البول �عد تكرار الُبلعة مرتین؛ 
 ).105أو عدم بلوغ غا�ات ضغط الدم المالئمة للسن ( •

 
 مالحظات :

 
ُتعَطى رافعات التوتر (أي النور�بینفراین واإلبین�فر�ن والفاسو�ر�سین والدو�امین) �أمان من خالل قثتار ور�دي مر�زي �معدل خاضع   -1

راقب ضغط الدم �شكل  و ) و�برة داخل العظام. 110ها �أمان عبر الور�د المح�طي (ؤ إعطا اً ق�ة الصارمة، ولكن من الممكن أ�ضللمرا
إلى الحد األدنى من الجرعة الالزمة للحفاظ على اإلرواء ومنع اآلثار الجانب�ة. وتشیر دراسة حدیثة إلى  رافعات التوترر ایِ متكرر وعَ 

 ).111مم زئبق أو أكثر ( 65مم زئ�قي �ساوي  65-60أو أكثر، فإن هدف متوسط الضغط الشر�اني  اً عام 65أنه في ال�الغین 
 
ل في المرضى ال�الغین. و�مكن إضافة اإلبین�فر�ن أو فاسو�ر�سین لتحقیق هدف متوسط الضغط  �عتبر النور�بینفر�ن عالج الخط األو  -2

ْظم  الشر�اني. و�سبب خطر اْضِطراب النَّْظم التََّسرُِّعي، احتفظ �الدو�امین لمجموعة مختارة من المرضى الذین �عانون من اْضِطراب النَّ 
 لقلب. التََّسرُِّعي أو أولئك الذین �عانون من �طء ا

 
  في األطفال، �عتبر اإلیبین�فر�ن عالج الخط األول، بینما �مكن إضافة النور�یبین�فر�ن إذا استمرت الصدمة على الرغم من الجرعة المثلى -3

 .)4( من اإلیبین�فر�ن
 

  اً دم ور�د استخفي حالة عدم توفر القثتار الور�دي المر�زي، �مكن إعطاء رافعات التوتر من خالل الور�د المح�طي، ولكن 
  اً �مكن أ�ض و وفي حالة حدوث تسرب، أوقف التسر�ب.  وراقب عن �ثب عالمات التسرب ونخر األنسجة الموضعي. كبیراً 

 إعطاء رافعات التوتر من خالل إبر داخل العظام. 
 

سوائل  إذا استمرت عالمات ضعف اإلرواء والخلل القلبي على الرغم من تحقیق هدف متوسط الضغط الشر�اني مع ال
 ر في مقو�ات التقلص العضلي مثل الدو�وتامین.فكِّ فورافعات التوتر، 

 
 مالحظة:

 
 لم تقارن أي تجارب معشاة مضبوطة الدو�وتامین مع الدواء الوهمي للنتائج السر�ر�ة.
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جون في المستشف�ات وذوي الحاالت الحرجة الوقا�ة من المضاعفات لدى المرضى الذین �عالَ  .11
   19- من �وفید

 االْنِصمام الُخثاِري 

، 24، 23( عن االْنِصمام الُخثاِري الور�دي والشر�انيُأبِلغ الوخ�م، وقد  19-�ش�ع اعتالل التخثر في المرضى الذین �عانون من �وفید
112-114(. 

 

، استخدم العالج الوقائي الدوائي، (مثل  19-المرضى (ال�الغین والمراهقین) الذین ُأدِخلوا إلى المستشفى �حاالت �وفیدفي 
للمعاییر المحل�ة والدول�ة، لمنع االنصمام الخثاري الور�دي،   اً منخفض الوزن الجز�ئي (مثل اإلینو�سا�ار�ن)، وفقالالهی�ار�ن  

و�النس�ة لمن لدیهم موانع استعمال، استخدم العالج الوقائي الم�كان�كي (أجهزة االنضغاط  عند عدم وجود موانع استعمال.  
 الهوائي المتقطع). 

عن عالمات أو أعراض توحي �انصمام خثاري، مثل السكتة الدماغ�ة أو الجلطة الور�د�ة  للكشف    19-مرضى �وفید  ارصد
�مسارات    ابدأ فوراً ف ،  اً فیها سر�ر�  اً ت مشتبه �ذا �انت هذه العالما و ادة.  العم�قة أو االنسداد الرئوي أو المتالزمة التاج�ة الح 

  التشخ�ص والمعالجة المناس�ة.

 التأثیرات السلب�ة لألدو�ة

،  19-لألدو�ة التي �مكن استخدامها في س�اق �وفید  اً �جب النظر �عنا�ة في العدید من اآلثار الجانب�ة المهمة سر�ر� 
(�ما في ذلك اآلثار على الجهاز التنفسي   19-ؤثر على أعراض �وفیدتاهما قد ت�اإلضافة إلى التفاعالت بین األدو�ة، و�ل

 وائ�ة.والعصبي). و�جب مراعاة �ل من تأثیرات الحرائك الدوائ�ة والدینام�كا الد  والنفسيوالقلب والجهاز المناعي 
 

 مالحظات :
 
التهدئة والتسمم القلبي عن طر�ق   19-�شمل خطر اآلثار الجانب�ة ذات الصلة والتفاعالت بین األدو�ة والعقاقیر المتعلقة �أعراض �وفید -1

الجرعات المتصاعدة). ولهذا السبب، فترة �یو تي المصححة المطولة والكبت التنفسي، وقد �عتمد ذلك على الجرعة (أي الز�ادة مع 
�جب توخي الحذر عند استخدام الحد األدنى من الجرعات الفعالة من األدو�ة ذات اآلثار السلب�ة المعتمدة على الجرعة وألقصر مدة  

 ممكنة.
 
استخدم األدو�ة التي تحمل أقل خطر ممكن للتفاعالت بین األدو�ة واألدو�ة األخرى التي قد یتلقاها الشخص. و�مكن أن تؤدي أدو�ة  -2

المؤثرات النفس�ة ذات الخصائص المهدئة، مثل البنزود�از�بینات، إلى تفاقم وظ�فة الجهاز التنفسي. ول�عض األدو�ة ذات المؤثرات  
استخدم األدو�ة التي تحمل أقل  و فترة �یو تي المصححة (مثل �عض مضادات الذهان و�عض مضادات االكتئاب).  النفس�ة نشاط �طیل  

، �ما في ذلك التهدئة، أو وظ�فة الجهاز التنفسي أو القلب، أو 19-خطر ممكن لآلثار الجانب�ة التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض �وفید
 أو تشوهات التخثر. خطر الحمى أو التشوهات المناع�ة األخرى، 

 مضاعفات أخرى 

)، وتقتصر �شكل عام على 119-116) أو غیرها من الم�ادئ التوجیه�ة (3من اإلنتان ( ت اإلنقاذتستند هذه التدخالت إلى إرشادا
-تفشي �وفید  شجعت المنشورات األخیرة أفضل الممارسات على االستمرار أثناءو نات عال�ة الجودة.  التوص�ات الممكنة المستندة إلى بیِّ 

 لألدوات العمل�ة للمساعدة في التنفیذ 19-تكی�ف �وفید انظر مجموعة أدوات الرعا�ة السر�ر�ة للعدوى التنفس�ة الحادة الوخ�مة: .19
)45( . 

 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-infections-tool-kit
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 الوقا�ة من المضاعفات: . 3الجدول 

  الحصائل المتوقعة 
 التدخالت 

من عدد أ�ام التهو�ة  قلل
 الم�كان�ك�ة ال�اضعة

 تنفس تلقائ�اً تتضمن التقی�م الیومي لالستعداد لل التي استخدم بروتو�والت تقلیل االعتماد على المنفسة  •
التهدئة المستمرة أو المتقطعة، �استهداف نقاط النها�ة المحددة للمعایرة (التهدئة الخف�فة  قلل إلى أدنى حد من  •

 ما لم تكن هناك موانع استعمال)، أو �انقطاع یومي للتسر�ب المستمر للمهدئات.
 التعبئة الم�كرة  •
اظ والتنفس وتقی�م من الهذ�ان)؛ مثل نهج تنسیق االست�ق اً رعا�ة (قد �قلل أ�ض �صفته ُحزمة تنفیذ ما سبق  •

 الهذ�ان ومعالجته والتنقل الم�كر. 
 

اإلصا�ة �االلتهاب    مخاطر من قلل
الرئوي المرت�ط �جهاز التنفس  

 االصطناعي

 ُ�فضل التنبیب عن طر�ق الفم على التنبیب األنفي لدى المراهقین وال�الغین •
 درجة مئو�ة)  45-30(ارتفاع رأس السر�ر   إ�قاء المر�ض في وضع ش�ه مستلقٍ  •

 استخدم نظامًا مغلقًا للشفط؛ وانزح المواد المتكثفة في األنابیب وتخلص منها دور�اً  •
أو إذا  انتهاء تهو�ة المر�ض إذا اتسخت  فوَر استخدم دارة تهو�ة جدیدة لكل مر�ض، و�ن�غي تغییر الدارة  •

 أصابها تلف، ول�س �صفة روتین�ة

 أ�ام  7-5دل الحراري للرطو�ة عند حدوث خلل �ه، أو اتساخه، أو �ل  ر الم�اغیِّ  •
 

اإلصا�ة   مخاطر من قلل
�عدوى مجرى الدم المرت�طة  

 �القثطار
 

تحقق من استكمالها على نحو خاضع للمراق�ة في الزمن الفعلي، من أجل  الاستخدم قائمة مرجع�ة مع  •
لمعقم للقثطار، والتذ�یر الیومي �إزالته إذا لم تعد هناك التذ�یر �كل خطوة من الخطوات الالزمة لالستخدام ا

 حاجة إل�ه 
 

 ب المر�ض �ل ساعتینقلِ ا • اإلصا�ة �قرح الفراش   مخاطر من قلل
 

اإلصا�ة   مخاطر من قلل
�قرح اإلجهاد والنزف  

 الِمعدي المعوي 
 

 المستشفى) ساعة من دخول المر�ض  48-24إعطاء التغذ�ة المعو�ة الم�كرة (خالل  •
لعوامل خطر  أو مث�طات مضخة البروتون في المرضى المعرضین   2أعِط محصرات مستقبالت اله�ستامین  •

  48وتشمل عوامل خطر نز�ف الجهاز الِمعدي المعوي التهو�ة الم�كان�ك�ة  نز�ف الجهاز الِمعدي المعوي. 
مراض الكبد، واالعتالالت المصاح�ة  االعتالالت الخثر�ة، والعالج الكلوي المعاوض، وأساعة أو أكثر، و 

 فشل األعضاء.المتعددة، وارتفاع درجات مق�اس  

تطور مقاومة مضادات   مخاطر من قلل
 الم�كرو�ات 

 
تطور اآلثار الدوائ�ة  مخاطر من قلل

 الضارة
 

عزز وصف األدو�ة المضادة 
للم�كرو�ات واستخدامها أثناء جائحة 

 ) 121(19-كوفید

وعدم وجود بّینات على وجود عدوى  اً استقرار المر�ض سر�ر� فوراستخدم بروتو�والت خفض التصعید  •
 �كتیر�ة

 
عّرض المر�ض للعالج التجر�بي �مضادات الم�كرو�ات ألقصر وقت ممكن، لمنع التسمم الكلوي، واآلثار   •

 لم�كرو�ات مضادات ااألخرى الناجمة عن االستخدام غیر الضروري ل  الجانب�ة القلب�ة واآلثار الجانب�ة
 

الذین لدیهم   19-ال تصف المضادات الحیو�ة للمرضى ذوي الحاالت المشت�ه فیها أو المؤ�دة �عدوى �وفید •
الجانب�ة القصیرة المدى للمضادات  في اإلصا�ة �عدوى �كتیر�ة، لتجنب المز�د من اآلثار اشت�اه منخفض 

 الحیو�ة في المرضى والعواقب السلب�ة الطو�لة المدى لز�ادة مقاومة مضادات الم�كرو�ات 
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 . 19-مضادات الفیروسات وأدو�ة ض�ط المناعة، وغیرها من العالجات المساعدة لكوفید .12

 ، خارج س�اق التجارب السر�ر�ة:  19-لحاالت �وفید   اً وقائ� اً أو عالج  اً عالج�صفتها نوصي �عدم إعطاء األدو�ة المدرجة 
 أز�ثروم�سین)، �ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:  -الكلورو�ین والهیدرو�سي �لورو�ین (+/ •
 المثال ال الحصر:األدو�ة المضادة للفیروسات، �ما في ذلك على سبیل  •

  لو�ینافیر / ر�تونافیر 
  ر�مید�س�فیر 

  أوم�فینوفیر 
  فافیبیرافیر 

 أدو�ة ض�ط المناعة، �ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:  •

   توسیلیزوماب 
  أ  1-بیتا -انترفیرون 

 العالج �البالزما.  •
 

 مالحظات :
 
هي في الغالب قائمة على المالحظة �طب�عتها، مع عدد قلیل من التجارب السر�ر�ة؛ وال آنفًا العوامل المذ�ورة عن األدب�ات المنشورة  .1

  .)131-122( همةماآلثار الجانب�ة ال تفِص تقدم بینات عال�ة الجودة لصالح أي من هؤالء الو�الء. �اإلضافة إلى ذلك، وُ 
منهما إطالة مدة �یو تي، و�مكن أن یؤدي  أز�ثروم�سین: �مكن أن �سبب �لٌّ  -الكلورو�ین والهیدرو�سي �لورو�ین +/ •

  إلى ز�ادة خطر التسمم القلبي. اً تناولهما مع
 لو�ینافیر/ر�تونافیر: التأثیرات الضارة األكثر شیوعًا هي أمراض الجهاز الهضمي. •
والطفح الجلدي واالختالل الكلوي وانخفاض المعدي المعوي ر�مد�س�فیر: ارتفاع اإلنز�مات الكبد�ة ومضاعفات الجهاز  •

 ضغط الدم. 
 أوم�فینوفیر: اإلسهال والغث�ان. •
 إطالة فترة �یو تي. فافیبیرافیر:  •

 أ: حمى، انحالل الر�یدات.1-بیتا-إنترفیرون  •
وز�ادة ناِقَلة َأمین التها�ات الجهاز التنفسي العلوي، والتهاب البلعوم األنفي، والصداع، وارتفاع ضغط الدم، توسیلیزوماب:  •

 اَألالنین، وتفاعالت موقع الحقن.
 

وهي متسقة مع وثائق اإلرشادات السا�قة لمنظمة الصحة العالم�ة والم�ادئ التوجیه�ة الدول�ة األخرى   ،لم تتغیر هذه التوص�ة .2
   .)132( القائمة على الدرجات

 
) ال 2) ال یوجد عالج فعال مثبت ؛  1ت�ة للوصول إلى العالجات االستقصائ�ة:  خارج التجارب السر�ر�ة، �جب است�فاء المعاییر اآل .3

) الب�انات التي توفر الدعم األولي لفعال�ة التدخل وسالمته متاحة، على األقل 3�مكن الشروع في إجراء دراسات سر�ر�ة على الفور؛  
تأهیًال لتجارب السر�ر�ة من قبل لجنة استشار�ة علم�ة مؤهلة من الدراسات المختبر�ة أو الحیوان�ة، واقترح استخدام التدخل خارج ا

، اً مناس� تأهیًال  ) وافقت سلطات البلد المعن�ة، و�ذلك لجنة األخالق�ات المؤهلة  4على أساس تحلیل الفوائد والمخاطر المواتي؛    اً مناس� 
) الحصول على موافقة المر�ض المستنیرة؛ 6األدنى؛  ) توافر الموارد الكاف�ة لضمان تقلیل المخاطر إلى الحد  5على هذا االستخدام؛  

 .)133( في الوقت المناسب مع المجتمع الطبي والعلمي األوسعوُتشاَرك النتائج وُتوثَّق االستخدام الطارئ للتدخل  درَص ) یُ 7
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 19- العالج �الكورت�كوستیرو�د و�وفید  .13

 ة لعالج االلتهاب الرئوي الفیروسي.  نوصي �عدم االستخدام الروتیني للكورت�كوستیرو�دات المجموع�
 

 مالحظات :
 
، 2-كوف-كشفت المراجعة المنهج�ة والتحلیل التلوي لتأثیر العالج �الكورت�كوستیرو�د على نتائج األشخاص المصابین �فیروس سارس -1

دخول  معدل الوفاة، ولم تقلل مدة االستشفاء، و كوف، أن الكورت�كوستیرو�دات لم تقلل �شكل �بیر من خطر -كوف، ومیرس-وسارس
. وأفادت مراجعة منهج�ة للدراسات  )134( وحدة العنا�ة المر�زة و/أو استخدام التهو�ة الم�كان�ك�ة، و�ان لها العدید من اآلثار السلب�ة

جود فائدة �النس�ة للنجاة إلى جانب  للمرضى الذین �عانون من السارس عدم و ُتعَطى القائمة على المراق�ة للكورت�كوستیرو�دات التي 
وجدت مراجعة منهج�ة لدراسات الرصد  قد  ). و 135األضرار المحتملة (نخر األوع�ة الدمو�ة والذهان والسكري وتأخر تنق�ة الفیروسات) (

منخفضة الجودة للغا�ة إلى منخفضة أنها  � م على البّینات  كِ في اإلنفلونزا خطرًا أعلى للوف�ات وااللتها�ات الثانو�ة �الكورت�كوستیرو�دات. وحُ 
). ولم تجد دراسة الحقة تناولت هذا القید عن طر�ق ض�ط اإلر�اكات المتغیرة  136الجودة �سبب االرت�اك الناجم عن دواعي االستعمال (

تیرو�دات من أجل ، استخدمت دراسة على المرضى الذین یتلقون الكورت�كوس). وأخیراً 137على معدل الوف�ات (  �مرور الوقت أي تأثیر
ولكن تأخرت تنق�ة   ،ولم تجد أي تأثیر للكورت�كوستیرو�دات على معدل الوف�ات  ،متالزمة الشرق األوسط التنفس�ة نهجًا إحصائ�ًا مشابهاً 

 ).138الجهاز التنفسي السفلي من فیروس �ورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفس�ة (
 
تمل، �جب تجنب الكورت�كوستیرو�دات الروتین�ة ما لم یوجد داٍع آخر الستعماله لسبب آخر. وقد تشمل نظرًا لنقص الفعال�ة والضرر المح -2

األس�اب األخرى تفاقم الر�و أو مرض االنسداد الرئوي المزمن، أو الصدمة اإلنتان�ة أو متالزمة ضیق التنفس الحادة، و�جب إجراء تحلیل  
 المخاطر/الفوائد لفرادى المرضى. 

 
 توص�ةً  ،ین من التجارب المعشاة المضبوطة الكبیرة الحدیثةت و�ستند إلى نتائج اثن  ،إرشادي حدیث صادر عن لجنة دول�ة م دلیلٌ قدِّ �ُ  -3

). وتوصي 139مشروطة �استخدام الكورت�كوستیرو�دات لجم�ع المرضى الذین �عانون من اإلنتان (�ما في ذلك الصدمة اإلنتان�ة) (
ن، المكتو�ة قبل اإلبالغ عن التجر�تین المذ�ورتین، �الكورت�كوستیرو�دات فقط للمرضى الذین ال تعید السوائل من اإلنتااإلنقاذ إرشادات 

ذ�رت تجر�ة حدیثة أن ، ). �اإلضافة إلى ذلك3المناس�ة والعالج برافعات التوتر األوع�ة الدمو�ة لدیهم االستقرار الدینام�كي الدموي (
السر�ر�ین األخصائیین والوخ�مة. و�جب على  ةمعدل الوف�ات في متالزمة ضیق التنفس الحادة المعتدل الكورت�كوستیرو�دات قد تقلل من

االنخفاض الضئیل المحتمل في معدل  واواإلنتان أن یوازن  19-الذین �فكرون في استخدام الكورت�كوستیرو�دات لمر�ض مصاب �كوفید
للفیروسات التاج�ة في الجهاز التنفسي، �ما لوحظ في المرضى الذین �عانون من الوف�ات مع الجانب السلبي المحتمل لإلطالق المطول 

ج فرط سكر الدم وفرط صودیوم الدم ب وعالِ راقِ فالكورت�كوستیرو�دات،  ت فِص ). و�ذا وُ 141، 138، 84متالزمة الشرق األوسط التنفس�ة (
تقلیلها. و�سبب یلزم  ، التي قد  �كوستیرو�داتلكظر�ة �عد إ�قاف الكورت تكرار االلتهاب وعالمات قصور الغدة اوراِقب  ونقص بوتاسیوم الدم.  

المناطق   خطر اإلصا�ة �العدوى القو�ة �اُألْسُطواِن�َّات الِبراِز�َّة مع العالج �الستیرو�د، ین�غي النظر في التشخ�ص أو العالج التجر�بي في
 ).142الستیرو�دات ( تخدمالمو�وءة إذا استُ 

 
 من األوان قبل الوالدة لخطر المعرضات للنساء للوالدة السا�قة الفترة  في �الكورت�كوستیرو�دات �العالج العالم�ة الصحة  منظمة توصي -4

 حدیثيال  واألطفال للوالدة �اف�ة رعا�ة وتتوافر األمهات، عدوى  على سر�ري  دلیل هناك �كون  ال عندما ،الحمل من اً أسبوع 34 إلى 24
 للوالدة  السابق للكورت�كوستیرو�د السر�ر�ة الفوائد فإن المعتدل، 19-�وفید أعراض المرأة  على تظهر التي  لحاالتا ففي ذلك، ومع الوالدة.

 لضمان   المرأة   مع  األوان  قبل  والمولود  للمرأة   واألضرار  الفوائد  توازن   مناقشة  �جب  الحالة،  هذه  وفي  لألم.  المحتمل  الضرر  مخاطر  تفوق   قد
  الصح�ة  الرعا�ة وموارد عائلتها، ورغ�ة ورغ�اتها للمرأة، السر�ر�ة الحالة على اعتماداً  �ختلف قد التقی�م ذاه ألن مستنیر، قرار اتخاذ

 المتاحة.
 
وهناك العدید من  ،أعطت منظمة الصحة العالم�ة األولو�ة لتقی�م الكورت�كوستیرو�دات في التجارب السر�ر�ة لتقی�م السالمة والفعال�ة -5

 التجارب السر�ر�ة الجار�ة.
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 19- عالج االلتها�ات الحادة والمزمنة األخرى لدى المرضى الذین �عانون من �وفید .14

، )75( ، ولكن یبدو أنها منخفضةاً مناس�  وصفاً  19-ف انتشار العدوى المصاح�ة الحادة أو العدوى الثانو�ة المتزامنة مع �وفیدوَص لم یُ 
. و�ز�د اإلفراط في استخدام )121، 74، 73، 84( وستعتمد على العوامل المحل�ة والعدوى المتوطنة أو غیرها من اإلصا�ات الناشئة

�صعب عالج العدوى �ال�كتیر�ا المقاومة لألدو�ة، وترت�ط بز�ادة و ر ظهور ال�كتیر�ا المقاومة لألدو�ة وانتقالها.  المضادات الحیو�ة من خط
 معدالت االعتالل والوف�ات.

 

 العدوى المصاح�ة الحادة 

 نوصي المرضى الذین �عانون من:

 المشت�ه فیها أو المؤ�دة، �عدم استخدام العالج �المضادات الحیو�ة أو العالج الوقائي. الخف�فة 19-حاالت �وفید 

المشت�ه فیها أو المؤ�دة، �جب عدم وصف المضادات الحیو�ة إال إذا �ان هناك اشت�اه سر�ري �العدوى   المعتدلة 19-حاالت �وفید 
 ال�كتیر�ة. 

دة، �استخدام مضادات الم�كرو�ات التجر�ب�ة لعالج جم�ع مسب�ات األمراض  المشت�ه فیها أو المؤ�  الوخ�مة 19-حاالت �وفید 

ذلك في أقرب وقت ممكن   ِفعل، و�جب ةالمحتملة، بناًء على الحكم السر�ري، والعوامل المض�فة للمرضى والسمات الو�ائ�ة المحل�
العالج   و�جب تقی�م على مزارع الدم في الحاالت المثلى. (في غضون ساعة واحدة من التقی�م األولي إن أمكن)، مع الحصول أوالً 

 لتقلیل الجرعة أو إ�قاف العالج.  اً �مضادات الم�كرو�ات یوم� 
 

 مالحظات : 
 
) في 3و�النس�ة للمرضى الذین �عانون من حالة مرض�ة وخ�مة، �مكن إعطاء العالج المضاد للم�كرو�ات التجر�بي المناسب والم�كر ( -1

وحدة الطوارئ و/أو المكان السابق لدخول المستشفى. و�جب أن �عتمد العالج �المضادات الحیو�ة التجر�ب�ة على التشخ�ص السر�ري 
تسب من المجتمع، وااللتهاب الرئوي المرت�ط �الرعا�ة الصح�ة [إذا اكُتسبت العدوى في أماكن الرعا�ة الصح�ة] أو (االلتهاب الرئوي المك

على   ر المضادات الحیو�ة األقل تأثیراً اخت و للعالج. الوطن�ة اإلنتان)، والسمات الو�ائ�ة المحل�ة و��انات الحساس�ة، والم�ادئ التوجیه�ة 
لى الب�انات واإلرشادات من مؤسستك أو منطقتك أو بلدك (على سبیل المثال، فئة اإلتاحة لتصن�ف فئات المضادات  البیئة المح�طة بناًء ع

المضادات الحیو�ة إلى ثالث مجموعات مختلفة (اإلتاحة والمراق�ة والتقیید) بناًء   AWaReو�صنف تصن�ف    .)AWaRe(  )76الحیو�ة  
هو    AWaReوتصن�ف   الشائعة، ونطاق نشاطها، و�مكان�ة ز�ادة مقاومة المضادات الحیو�ة.على استعماالتها على المتالزمات المعد�ة  

أداة إلدارة المضادات الحیو�ة على المستو�ات المحلي والوطني والعالمي بهدف تحسین استخدام المضادات الحیو�ة وتقلیل مقاومة 
 المضادات الحیو�ة. 

 
مناطق أو المعاییر الو�ائ�ة. فعلى سبیل المثال، في ال اً قد �عتمد عالج أنواع العدوى المصاح�ة األخرى على التشخ�ص المؤ�د مختبر� -2

، �جب البدء �مضادات المالر�ا في أقرب وقت اً أ�ض اً المو�وءة �المالر�ا، عندما �كون اخت�ار التشخ�ص السر�ع لمرض المالر�ا إ�جاب� 
، أو عندما �كون هناك انتشار محلي مستمر لألنفلونزا الموسم�ة، ین�غي النظر في العالج التجر�بي )40(  للبروتو�ول المحلي  اً ممكن وفق

ط النیورامینیداز للمرضى الذین �عانون من مرض شدید أو المعرضین لخطر اإلنفلونزا الشدیدة. و�ذا االشت�اه في اإلصا�ة �السل أو  �مث� 
 . )41( تأكیدها، فات�ع بروتو�والت عالج السل المحل�ة

 
�ة الدق�قة والحكم السر�ري. وراجع �انتظام �جب تقلیل العالج �المضادات الحیو�ة التجر�ب�ة أو إ�قافه على أساس النتائج الم�كرو�یولوج -3

  إمكان�ة التحول من اإلعطاء عن طر�ق الور�د إلى الفم وتوفیر العالج الموجه على أساس النتائج الم�كرو�یولوج�ة.
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 أ�ام. 7-5�جب أن تكون مدة العالج �المضادات الحیو�ة التجر�ب�ة قصیرة قدر اإلمكان؛ �شكل عام  -4
 
الز�ادة في استخدام المضادات الحیو�ة أثناء الو�اء في حدوث ردود فعل سلب�ة مثل عدوى المطث�ة العسیرة، حیث یتراوح المرض قد تتسبب   -5

-. و�جب تفعیل برامج رعا�ة المضادات الحیو�ة أو استمرارها بین مرضى �وفید)144(  السر�ري من اإلسهال والحمى إلى التهاب القولون 
19. 

 
 زمنة حاالت العدوى الم

في خطر   المناعة الناتج عن العدوى المشتر�ة المزمنة مثل فیروس العوز المناعي ال�شري األشخاَص  �بتُ  هل �ضع اً ال ُ�عَرف حال� 
الوخ�م. ومع ذلك، فإن األشخاص المصابین �حالة مرض�ة متقدمة من فیروس العوز المناعي ال�شري  19-أكبر لإلصا�ة �مرض �وفید

یواجهون خطرًا متزایدًا لإلصا�ة �العدوى االنتهاز�ة (ال س�ما السل) والمضاعفات ذات الصلة �شكل عام. و�جب أن تستمر خدمات 
العالج المضاد للفیروسات  حدیثاً  ت حاالتهمصخِّ دأ أولئك الذین شُ المناعي ال�شري في المرافق، و�ن�غي أن یب  اخت�ار فیروس العوز

و�النس�ة لألشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري الذین یتلقون العالج �الفعل، تعد استمرار�ة  القهقر�ة في أقرب وقت ممكن.
 مع وصفها لعدة أشهر.، ة والوقا�ة من العدوى المشتر�ة أمرًا ضرور�اً العالج المضاد للفیروسات القهقر� 

 

 . 19- التدبیر العالجي للمظاهر العصب�ة والنفس�ة المرت�طة �كوفید  .15

قد �كون الهذ�ان سمة عرض�ة بدون أعراض تنفس�ة (انظر   اً خطرًا �بیرًا لإلصا�ة �الهذ�ان، وأح�ان  19-یواجه األشخاص المصابون �كوفید
 ون لدخَ ، خاصة ألولئك الذین قد یُ 19-). وقد �شكل القلق واألعراض االكتئاب�ة ردود فعل شائعة لألشخاص في س�اق تشخ�ص �وفید3الفصل  

)، االجتماعي  العزل  إلى  ؤديی قد    الذي(  الجسديإلى المستشفى، �سبب المخاوف على صحة الشخص أو صحة اآلخر�ن، والحاجة إلى العزل  
المحتمل للوفاة، والمخاوف �شأن خطر إصا�ة اآلخر�ن، والمخاوف من ترك أفراد األسرة وحدهم الذین قد �حتاجون إلى الرعا�ة.   والخطر

في الحجر الصحي،    الخوف من الوقوع في المرض والوفاة، والخوف من االست�عاد االجتماعي/وضعه  19-وتشمل الضغوطات الخاصة �كوفید
، والشعور �العجز، والملل والوحدة �سبب العزل. وقد تؤدي هذه الضغوطات إلى ظهور أعراض جدیدة أو اءوفقدان سبل الع�ش وفقدان األح� 

تفاقم الحاالت النفس�ة أو العصب�ة الكامنة. وقد �كون هناك تأثیر سلبي على المرضى الذین �عانون من حاالت صح�ة نفس�ة موجودة سلفًا  
أكثر عرضة لمشاكل النوم �سبب استجا�ات اإلجهاد الحادة، �اإلضافة   19-لمصابون �كوفیدواضطرا�ات تعاطي المخدرات. و�كون األشخاص ا

(مثل التهو�ة الم�كان�ك�ة) والمز�ج المتكرر ال�اضعة  إلى أس�اب إضاف�ة ألولئك الذین یدخلون المستشفى مثل العوامل البیئ�ة واإلجراءات الطب�ة  
  .)146، 145( لنوممن األدو�ة المتعددة التي ر�ما تعطل أنماط ا

 
 الهذ�ان

 
م ق�َّ ، بتنفیذ تدابیر لمنع الهذ�ان، وهي حالة طارئة نفس�ة عصب�ة حادة؛ و�ُ 19-نوصي، في المرضى الذین �عانون من �وفید 

الكشف عنه، فمن المستحسن التقی�م الفوري من الطبیب  جرى المرضى �استخدام البروتو�والت الموحدة لتطور الهذ�ان. و�ذا 
 لمعالجة أي سبب �امن للهذ�ان وتقد�م العالج المناسب. 

 مالحظات : 
 
السوائل، وتصح�ح تشوهات التمثیل الغذائي أو الغدد الصماء، ومعالجة ج أي سبب �امن للهذ�ان من خالل مراق�ة األكسجین وحالة  عالِ  -1

العدوى المصاح�ة، وتقلیل استخدام األدو�ة التي قد تسبب الهذ�ان أو تز�د منه، وعالج االنسحاب من المواد، وفهم وتقلیل آثار أي 
 ).147( والحفاظ على دورات النوم الطب�ع�ة قدر اإلمكان ،تفاعالت دوائ�ة

 
المرضى الذین یتلقون التهو�ة الغاز�ة، قلل من التهدئة المستمرة أو المتقطعة، �استهداف نقاط النها�ة المحددة للمعایرة (التهدئة   وفي -2

 .)147( الخف�فة ما لم تكن هناك موانع استعمال) أو �انقطاع یومي للتسر�ب المستمر للمهدئات، لتقلیل الهذ�ان
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في الغالب �القلق)، استخدم استرات�ج�ات    ضطراب أو نشاط حر�ي مفرط، مصحو�اً اله�اج (�عرف �أنه قلق وا في المرضى الذین �عانون من   -3

و�جب  ،لالضطراب للتهدئة ومحاولة إعادة توج�ه الشخص. و�جب اعت�ار األلم الحاد الناجم عن المرض البدني أو عوز الهواء محفزاتٍ 
�عاني من ضائقة شدیدة، فقد أص�ح و  ،على الرغم من االسترات�ج�ات الموضحة آنفاً  ،�اجمعالجته على الفور. و�ذا استمر الشخص في اله

 �كون من الضروري استخدام األدو�ة ذات التأثیر النفسي.
 

�فة عند استخدام األدو�ة المضادة للذهان لله�اج، انظر في اآلثار الجانب�ة التي قد تؤدي إلى تفاقم األعراض، �ما في ذلك التهدئة، أو وظ -4
 الجهاز التنفسي أو القلب، أو خطر الحمى أو التشوهات المناع�ة األخرى، أو تشوهات التخثر وأي تفاعالت دوائ�ة محتملة بین هذه األدو�ة

  استخدم الحد األدنى من الجرعات الفعالة لألدو�ة المضادة للذهان و�أقل تكرار ممكن وألقصر مدة ممكنة، مع تعدیل الجرعاتو وأدو�ة أخرى.  
ولله�اج الوخ�م، �مكن النظر في جرعات منخفضة من هالو�یر�دول (تدار عن طر�ق    للعمر والمراضة الطب�ة المشتر�ة ودرجة الضائقة.  اً وفق

 الفم أو عن طر�ق الحقن العضلي)، مع المراق�ة الدق�قة لآلثار الضارة مثل إطالة مدة �یو تي.
 
 الحالة السر�ر�ة للمر�ض (مثل فترة �یو تي الطو�لة، واحتشاء عضلة القلب مؤخرًا، ومرض �ار�نسون،ع استخدام هالو�یر�دول �سبب  نِ إذا مُ  -5

�عد  اً سمات القلب واألوع�ة الدمو�ة األكثر أمان  ذات�مكن استخدام األدو�ة األخرى المضادة للذهان وخرف لیوي بودي، وما إلى ذلك)، 
 ط التنفسي أو التهدئة) والتفاعالت بین األدو�ة.النظر �عنا�ة في المخاطر األخرى (مثل التثب� 

 
�شدة على الرغم من االسترات�ج�ات الموصوفة آنفًا، �مكن إضافة البنزود�از�بینات، مع إعطاء األفضل�ة لمن  إذا ظل المر�ض مضطر�اً  -6

عات وألقصر مدة ممكنة. و�جب  �جب استخدام أقل الجر و لدیهم عمر نصف أقصر وانخفاض خطر التفاعالت الدوائ�ة (مثل لوراز��ام)؛ 
 تجنب المسار الور�دي.

 
 
 

 الصحة النفس�ة والدعم النفسي واالجتماعي 

 
المشت�ه   19-�وفید ذوي حاالت الصحة النفس�ة األساس�ة والدعم النفسي االجتماعي لجم�ع األشخاص  خدمات نوصي بتوفیر 

   ومخاوفهم ومعالجتها.عن طر�ق سؤالهم عن احت�اجاتهم فیها أو المؤ�دة 
 

 مالحظات : 
 
الشائعة بین النساء  النفس�ةعلى مستوى الفرد واألسرة، واالنتشار الواسع لحاالت الصحة  19-�النظر إلى اإلجهاد الذي قد �خلقه �وفید -1

مجال الصحة النفس�ة والدعم النفسي واالجتماعي في في فترة ما قبل الوالدة و�عدها، ومقبول�ة البرامج التي تستهدفهن، فإن التدخالت 
ت الموجهة لألمهات �جب أن ُتنفذ على نطاق أوسع. و�جب أن تكون خدمات الوقا�ة متاحة �اإلضافة إلى الخدمات التي تعالج حاال

 الصحة النفس�ة.
 
ال یتجزأ من الرعا�ة التي �جب   اً االجتماعي األساس�ة ضرور�ة لمعالجة جم�ع المرضى، وهي تمثل جزءرات الدعم النفسي تعد مها -2

 . 19-ن والنساء الحوامل وغیرهم من المتضرر�ن من �وفیدو تقد�مها لمجموعات مختلفة، �ما في ذلك األطفال والمسن 
 
-الصحة النفس�ة والجوانب النفس�ة االجتماع�ة لكوفید  عنتتسق هذه التوص�ة مع مذ�رة اإلحاطة للجنة الدائمة المشتر�ة بین الو�االت   -3

بناًء على م�ادئ اإلسعافات األول�ة النفس�ة لألشخاص   ،وتوص�ات منظمة الصحة العالم�ة �شأن توفیر إمكان�ة الحصول على الدعم  ،19
  .)152( لحدث صادم اً ن إجهاد حاد وتعرضوا مؤخر الذین �عانون م

 
سیر المرض وغیر ذلك من المسائل االجتماع�ة أو األسر�ة أو المتعلقة   عْ وتوقَّ   ،اسأل الناس عن احت�اجاتهم واهتماماتهم حول التشخ�ص -4

وساعده على تحدید أولو�اته، وار�طه �الموارد استمع �عنا�ة، وحاول أن تفهم األمور األكثر أهم�ة للشخص في هذه اللحظة، و �العمل. 
  والخدمات المالئمة.
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 مكن أن �كون نقص المعلومات مصدرًا رئ�س�اً � إذ قدم معلومات دق�قة عن حالة الشخص وخطط العالج بلغة سهلة الفهم وغیر تقن�ة،  -5

اتخاذ القرار، حسب الضرورة. وساعد في ر�ط األشخاص  ساعد الناس على تلب�ة االحت�اجات واالهتمامات العاجلة، وساعد في  و للتوتر.  
   �أح�ائهم والدعم االجتماعي، �ما في ذلك من خالل الهاتف أو اإلنترنت حسب االقتضاء.

  
�جب أن تستمر الصحة النفس�ة والدعم النفسي االجتماعي والمتا�عة �عد خروج الشخص من المستشفى للتأكد من أن أعراضه ال تزداد  -6

 عد، متى �ان ذلك متاحًا ومناس�ًا.نه لم یزل �حالة جیدة. و�مكن توفیر ذلك من خالل الخدمات الصح�ة عن �ُ وأ ،سوءاً 
 
�جب أن یتمتع اآل�اء والقائمون على الرعا�ة الذین قد یلزم فصلهم عن أطفالهم، واألطفال الذین قد یلزم فصلهم عن القائمین الرئ�سیین  -7

لتقد�م خدمات الصحة النفس�ة والدعم  اً ى العاملین الصحیین أو غیر الصحیین المدر�ین تدر��ًا مناس� على رعایتهم، �إمكان�ة الوصول إل
النفسي واالجتماعي. و�جب تكی�ف خدمات الصحة النفس�ة والدعم النفسي االجتماعي �شكل مناسب لتالئم احت�اجات األطفال، مع 

 .)151( مراعاة نموهم االجتماعي والعاطفي والتعلم والسلوك
 

والشروع في استرات�ج�ات الدعم النفسي واالجتماعي   19-نوصي بتحدید وتقی�م فور�ین ألعراض القلق واالكتئاب في س�اق �وفید
 وتدخالت الخط األول، لمعالجة األعراض الجدیدة للقلق واالكتئاب.  

 
 مالحظات :

 
القلق، ین�غي النظر في استرات�ج�ات الدعم النفسي االجتماعي مثل اإلسعافات األول�ة  �النس�ة لألشخاص الذین �عانون من أعراض  -1

  .)153، 152( النفس�ة، و�دارة اإلجهاد، والتدخالت النفس�ة القصیرة القائمة على م�ادئ العالج السلو�ي المعرفي
 
االجتماعي، �مكن النظر في استعمال  تجیب السترات�ج�ات الدعم النفسي للتخف�ف من القلق الذي یتسبب في ضائقة شدیدة ال تس -2

البنزود�از�بینات، خاصة في المستشف�ات. وال �جب استعمال البنزود�از�بینات إال �حذر شدید مع تفضیل تلك التي لدیها عمر نصف 
األقل وألقصر مدة ممكنة؛ و�جب تجنب الجرعات   أقصر وأقل خطرًا للتفاعالت بین األدو�ة (مثل لوراز��ام). و�جب استخدام الجرعات

تحمل البنزود�از�بینات مخاطر حدوث االرت�اك والكبت التنفسي، وقد تؤدي إلى تفاقم  و . )154( العال�ة واالستخدام على المدى الطو�ل
ئي في العدید من حاالت تفاعالت اإلجهاد الصادمة، و�مكن أن تؤدي إلى التحمل واالعتماد، ومن المعروف أنها توصف �شكل عشوا

 الطوارئ. 
�النس�ة لألشخاص الذین �عانون من أعراض االكتئاب، �مكن النظر في التدخالت النفس�ة الوجیزة بناًء على م�ادئ العالج السلو�ي  -3

  .)149( المعرفي والعالج �حل المشكالت والتدر�ب على االسترخاء
 
و/أو الخروج من المستشفى، عندها �مكن االشت�اه   19-إذا استمر القلق أو أعراض االكتئاب لدى الشخص إلى ما �عد التعافي من �وفید -4

في وجود قلق أو اضطراب اكتئابي، و�جب استشارة أخصائي الصحة النفس�ة و�جب التدبیر العالجي لهذه الحاالت �شكل مناسب. 
برنامج العمل لرأب الفجوة في الصحة النفس�ة: النهوض برعا�ة االضطرا�ات النفس�ة والعصب�ة واالضطرا�ات الناجمة  �رجى مراجعة و 

 عن معاقرة مواد اإلدمان في أماكن الرعا�ة الصح�ة غیر التخصص�ة (155).
 

، �سبب عوامل الخطر إلیذاء الذات واالنتحار 19-من المهم أن تسأل عن األفكار أو أفعال إیذاء النفس، خاصًة أثناء العدوى �كوفید -5
ل فعِّ تخلص من الوسائل الممكنة إلیذاء النفس، و و مثل الشعور �العزلة، وفقدان شخص محبوب أو وظ�فة، أو الخسارة المال�ة وال�أس. 

برنامج العمل �رجى مراجعة و جتماعي، والمتا�عة مع الشخص، واستشارة أخصائي صحة نفس�ة حسب الضرورة. الدعم النفسي واال
لرأب الفجوة في الصحة النفس�ة: النهوض برعا�ة االضطرا�ات النفس�ة والعصب�ة واالضطرا�ات الناجمة عن معاقرة مو اد اإلدمان في  

 أماكن الرعا�ة الصح�ة غیر التخصص�ة (155).
 

 مشاكل النوم في س�اق اإلجهاد الحاد.  عت�ارها تدخالت الخط األول لمعالجةاالجتماعي �انفسي نوصي �استرات�ج�ات الدعم ال
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 مالحظات :
 
الن�كوتین أو الكحول)، و�دارة تعتبر نصائح سلو��ات النوم الصحي (�ما في ذلك تجنب استخدام المنشطات النفس�ة مثل الكافیین أو  -1

النظر في  اً و�مكن أ�ض اإلجهاد (�ما في ذلك تقن�ات االسترخاء وممارسات التأمل) فعالة في الحد من مشاكل النوم و�مكن تقد�مها.
  التدخالت النفس�ة القائمة على م�ادئ العالج السلو�ي المعرفي.

  
، فقد تشمل األس�اب اإلضاف�ة لألرق عوامل بیئ�ة (مثل الضوء والضوضاء  19-د�النس�ة لألشخاص الذین دخلوا المستشفى �سبب �وفی  -2

المفرطة في اللیل) أو القلق أو الهذ�ان أو اله�اج أو األلم أو عوز الهواء. و�جب إعطاء األولو�ة لتحدید األس�اب الكامنة ومعالجتها 
 على الفور قبل استخدام أي مساعدات دوائ�ة للنوم.

 

 19-األمراض غیر السار�ة و�وفید .16

جرى تحدید األمراض غیر السار�ة الموجودة سلفًا، �ما في ذلك أمراض القلب واألوع�ة الدمو�ة والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة 
 .)18( وارتفاع ضغط الدم والسرطان، على أنها عوامل خطر مستقلة للوفاة

 
لحاالت المشت�ه فیها والمؤ�دة الذین لدیهم أمراض غیر سار�ة أساس�ة  ذوي ا 19-نوصي عند رعا�ة مرضى �وفید

 للحالة السر�ر�ة للمر�ض. اً �مواصلة العالج الطبي السابق أو تعدیله وفق 
 

، ولكن قد یلزم تعدیل  19-ال �جب إ�قاف األدو�ة الخافضة للضغط �شكل روتیني في المرضى الذین �عانون من �وفید 
اعت�ارات عامة للمرضى الذین �عانون من اعتالل حاد، مع اإلشارة �شكل خاص إلى الحفاظ على ضغط  العالج بناًء على 

 الدم الطب�عي ووظائف الكلى. 
 

 مالحظة:
 

ل لَألْنِجیوَتْنسین    2-كوف-�ستخدم فیروس سارس للدخول إلى الخال�ا. وقد اقُتِرح أن األدو�ة الخافضة للضغط   ACE2ُمْستقِبل اِإلْنز�م الُمَحوِّ
لالتي تمارس تأثیرها عن ط للَألْنِجیوَتْنسین  ر�ق تثب�ط اِإلْنز�م الُمَحوِّ لَألْنِجیوَتْنسین قد تؤدي إلى تفاقم أو  أو حجب مستقبالت اِإلْنز�م الُمَحوِّ

�مواصلة   اً ات �مكن أن تثبت ذلك، و�نصح عموم. وحتى اآلن، ال دراس)156(  19-تحسین المسار السر�ري للمرضى الذین �عانون من �وفید
  هذه األدو�ة ما لم تكن هناك أس�اب أخرى لوقفها (مثل فرط بوتاسیوم الدم أو انخفاض ضغط الدم أو التدهور الحاد في وظائف الكلى) 

)157(. 
 
 
 
 

 19-إعادة التأهیل مرضى �وفید  .17

نات من المجموعة السكان�ة بیِّ استنادًا إلى  مرضًا جدیدًا، فإن احت�اجات إعادة التأهیل للمرضى الذین یتعافون منه متوقعة    19-لما �ان �وفید
الوخ�م   19-�وفیدنات، من المتوقع أن تؤدي التدخالت الحادة لمعالجة المرضى الذین �عانون من  العامة للرعا�ة الحرجة. و�ناًء على هذه البیِّ 

 والحرج، �ما في ذلك التهو�ة الم�كان�ك�ة أو التهدئة و/أو الراحة في الفراش فترات طو�لة، إلى مجموعة من االعتالالت �ما في ذلك (على 
  النفس�ةسبیل المثال ال الحصر) تدهور عضالت القلب والعضالت اله�كل�ة، والجهاز التنفسي، والبلع، واالعتالالت الصح�ة اإلدراك�ة و 

. وقد �كون المسنون والمرضى )169( �شار إلى هذه األعراض �شكل جماعي �اسم متالزمة ما �عد الرعا�ة المر�زةو . )158-168، 145(
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 19-. وقد �عاني المرضى الذین یتعافون من �وفید)173-170( من جم�ع األعمار الذین �عانون من أمراض مزمنة أكثر عرضة لتأثیراتها
 . )174( تهم دخول وحدة العنا�ة المر�زة، أ�ضًا من درجة ما من هذه األعراضن لم تتطلب حاالالوخ�م، الذی 

 
الحر�ة، والوظائف، والبلع، واالعتالالت اإلدراك�ة، ومخاوف الصحة   اً روتین�  تقی�ماً ت�ة، ق�ِّم �النس�ة لمجموعات المرضى اآل

د جاهز�ة الخروج من المستشفى، ومتطل�ات إعادة التأهیل والمتا�عة:  اً النفس�ة، واستناد  إلى هذا التقی�م، حدِّ

 لمرضى الذین هم في العنا�ة المر�زة أو خرجوا منها؛ ل •
 مة؛  لمرضى المسنین الذین عانوا من حاالت وخ�ل •

 لمرضى الذین تظهر علیهم عالمات أي من هذه االعتالالت.  ل •
 

  مالحظة:
 

، الكتشاف وجود ووخامة العاهات المتعلقة �الوظائف الجسد�ة ووظائف  )175ومناس�ًا ( اً حدة، متى �ان ذلك متاحاستخدم أدوات تقی�م مو 
الح�اة الیوم�ة واالحت�اجات النفس�ة االجتماع�ة (أو أي اعتالالت أخرى). وضعها الجهاز التنفسي واإلدراك والتغذ�ة واالتصال والبلع وأنشطة  

في اعت�ارك في س�اق الحالة الفرد�ة للشخص، �ما في ذلك حالة ما قبل دخول المستشفى والدعم االجتماعي و�یئة المنزل ومتا�عة إعادة 
ن لدیهم متطل�ات أكثر تعقیدًا والذین قد تكو  ،ن �عانون من أمراض مصاح�ةالتأهیل. و�ن�غي إیالء اهتمام خاص للمسنین وذوي اإلعاقة والذی 

 شرك الشخص واألسرة والقائمین على الرعا�ة في التقی�م واتخاذ القرار �شأن إعادة التأهیل والتخط�ط للخروج من المستشفى. ). وأ177،  176(
 
 

المرضى �القسم الداخلي أو في الع�ادات الخارج�ة أو احت�اجات إعادة التأهیل، احرص على متا�عات تحددت  متى
 المتا�عات المجتمع�ة �ما هو موضح و�ناًء على احت�اجات إعادة التأهیل. 

 
 مالحظات :

 
فر تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها المناس�ة في مناطق إعادة التأهیل المحددة التي ترعى المرضى الذین �عانون من اتأكد من تو  -1

 معد�ة.  هم ما زالتحاالت و  19-كوفید
ن�غي اإلحالة  عندما ال �حتاج المر�ض إلى سر�ر مستشفى رعا�ة حادة لالحت�اجات الطب�ة و�حتاج إلى إعادة تأهیل �القسم الداخلي، إذًا ی  -2

 إلى جناح أو مرفق إعادة تأهیل لد�ه القدرة على تقد�م مستوى الرعا�ة المطلوب. 
  
ولكنه س�ستفید من متا�عة إعادة التأهیل �عد الخروج من المستشفى، ین�غي  ،عندما ال �حتاج المر�ض إلى إعادة تأهیل �القسم الداخلي -3

لتوافر الخدمة على المستوى المحلي. وفكر في أي الخ�ارات تنطوي على   ادات الخارج�ة أو المجتمع�ة وفقاً اإلحالة إلى خدمات الع� 
ین�غي اإلحالة إلى الخدمات المقدمة من خالل الخدمات  عوائق أقل للحضور/االستفادة من الخدمة، ومتى �ان ذلك متاحًا ومناس�ًا، 

إجراء االستشارات الشخص�ة. وتأكد من تزو�د المرضى دون  تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها  تحول  الصح�ة عن �عد، خاصة عندما  
 إلى متا�عة إعادة التأهیل.�الموارد التعل�م�ة والمعلومات�ة للمعالجة الذات�ة، خاصًة عند توقع وجود حواجز أمام الوصول 

 
 الحت�اجات المرضى.  اً وفِّر برامج إعادة تأهیل مصممة خص�صًا من مرحلة ما �عد الرعا�ة الحادة إلى المدى الطو�ل، وفق 

 
 مالحظات :

 
جموعات حیث �مكن للمرضى الوصول إلى المهنیین الذین تتماشى م ،ضمان الوصول إلى خدمات إعادة تأهیل متعددة التخصصات -1

للغة، ومقدمي خدمات  النطق وا  ون، ومعالجو ن المهنی و العالج الطب�عي، والمعالج  وقد �كون من بینهم أخصائی مهاراتهم مع احت�اجاتهم. و 
و�عادة التأهیل. ومع ذلك، قد تختلف تر�ی�ة القوى   والنفس�ة االجتماع�ة، وفي الحاالت المعقدة، أط�اء العالج الطب�عي الصحة النفس�ة

   العاملة إلعادة التأهیل �اختالف الس�اق وفي أجزاء مختلفة من العالم.
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وقد تستلزم تمار�ن؛ والتعل�م والمشورة �شأن استرات�ج�ات المعالجة    ،حت�اجات المر�ض وأهدافهال�جب أن تكون برامج إعادة التأهیل موجهة   -2
في ذلك اإلدراك والبلع وأنشطة الح�اة الیوم�ة)؛ واألسالیب التنفس�ة (مثل تمار�ن وأسالیب التنفس)؛ وتوفیر المنتجات  الذات�ة (�ما

 ؛ ومجموعات األقران؛ ومعالجة اإلجهاد؛ وتعدیل المنزل. وتعل�مهم المساعدة؛ ودعم القائمین على الرعا�ة
 

للقائمین استكمل إعادة التأهیل �الموارد التعل�م�ة، مثل نشرات المعلومات المتعلقة �األعراض المتوقعة والتمار�ن والمعالجة الذات�ة والتوج�ه   -3
 على الرعا�ة. 

  
اض الجهاز التنفسي الحادة ومتالزمة ما �عد الرعا�ة المر�زة، مثل اإلرهاق  طو�لة األجل �أمر الارت�طت احت�اجات إعادة التأهیل متى  -4

المستمر، وانخفاض تحمل التمار�ن، وصعو�ة أنشطة الح�اة الیوم�ة، على سبیل المثال، فقد �ستفید المرضى من برامج إعادة التأهیل 
واضحة، �مكن النظر في تقی�م إعادة تأهیل متخصصة.  . و�ذا �انت مسب�ات األعراض غیر )176( الرئوي (أو ما شا�ه) في المجتمع

وقد یتطلب هذا إشراك المتخصصین المالئمین، ومقدمي الرعا�ة الصح�ة األول�ة (الممارسین العامین)، وأخصائیي إعادة التأهیل، 
قة.  ومقدمي الصحة النفس�ة والنفس�ة االجتماع�ة، وخدمات الرعا�ة االجتماع�ة من أجل الرعا�ة المنسَّ

 

 أثناء الحمل و�عده  19- رعا�ة النساء المصا�ات �كوفید .18

 19-ال یوجد حتى یومنا هذا إال ب�انات محدودة عن المظاهر السر�ر�ة والحصائل في الفترة المح�طة �الوالدة �عد اإلصا�ة �مرض �وفید
  24العینات الصغیرة والقیود في تصم�م الدراسة. وحتى أثناء الحمل أو النفاس. و�جب تفسیر النتائج الحال�ة �حذر �النظر إلى أحجام 

، تظهر الب�انات معدل انتشار وأنماط األعراض السر�ر�ة في الحمل التي تش�ه إلى حد �بیر عموم السكان. ولكن 2020ن�سان/أبر�ل 
محدودة عن النساء �عد الوالدة.   هذه النتائج تقتصر على النساء اللواتي عولجن في المستشف�ات ألي سبب من األس�اب، في ظل ب�انات

 وت�اینت الدراسات في دقة التحقق من انتقال العدوى من األم إلى الطفل. وال یوجد حتى اآلن انتقال مؤ�د للعدوى من األم إلى الطفل. 
 

العدوى في الثلث الثالث، مع اإلبالغ  نات على ز�ادة الحصائل الضارة األموم�ة أو الولید�ة غیر مؤ�دة، وتقتصر على و�المثل، فإن البیِّ 
نات المتاحة مخاطر �بیرة للمضاعفات  عن �عض حاالت تمزق األغش�ة السابق للمخاض، والضائقة الجنین�ة والوالدة الم�كرة. ولم تحدد البیِّ 

 .19-لدى األطفال المولودین ألمهات مصا�ات �كوفید
 
و�قدم مالحظات إضاف�ة �شأن التدبیر العالجي للنساء   ،ن الحمل واألمراض الُمعد�ة�ستند هذا الفرع إلى توص�ات المنظمة الحال�ة �شأو 

 الحوامل واللواتي �ن حوامل مؤخرًا.
 

مؤ�دة للرصد   19-نوصي �خضوع جم�ع النساء الحوامل اللواتي لدیهن تار�خ من مخالطة شخص لد�ه حالة �وفید 
 بدون أعراض.  19-الوثیق، مع األخذ في االعت�ار إمكان�ة انتقال �وفید

 
ه أو المؤ�د إلى رعا�ة  المعتدل المشت�ه ف� 19-حوامل مؤخرًا المصا�ات �كوفید قد ال تحتاج النساء الحوامل أو الالتي �نَّ 

حادة في المستشفى، ما لم �كن هناك قلق من التدهور السر�ع أو عدم القدرة على العودة إلى المستشفى على الفور؛ 
  اً ولكن ُینصح �العزل الحتواء انتقال الفیروس، و�مكن إجراؤه في مرفق صحي أو مرفق مجتمعي أو في المنزل، وفق 

 ول بها. المعم 19-لمسارات رعا�ة �وفید 
  

 مالحظات : 
 
و�دراك   19-حدیثي الوالدة، �ما في ذلك عالمات خطر �وفیدالحدیثي الحمل �شأن عالمات األمومة و الم المشورة للنساء الحوامل و قدِّ  -1

ن �أي تدهور في المرض أو عالمات الخطر األخرى، مثل  بْ ِص األمهات لتناقص حر�ات الجنین، ونصحهن �طلب الرعا�ة العاجلة إذا أُ 
عالمات خطر الحمل (�ما في ذلك: النز�ف أو تسرب السوائل من المهبل، أو الرؤ�ة الض�اب�ة، أو الصداع الشدید، أو الوهن أو الدوار، 
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أو السوائل، أو االختالجات، وصعو�ة  أو ألم ال�طن الشدید، أو تورم الوجه واألصا�ع والقدمین، أو عدم القدرة على تحمل األطعمة 
 طط االستعداد للوالدة واالستعداد للمضاعفات حتى �عرفن متى �طلبن الرعا�ة وأین.حدِّث خُ و التنفس، وانخفاض حر�ات الجنین). 

  
الذاتي. و�جب تأجیل رعایتهن في العزل المنزلي تجري ین�غي تشج�ع تدخالت الرعا�ة الذات�ة في النساء الحوامل وما �عد الوالدة التي  -2

دها، الز�ارات الصح�ة الروتین�ة السا�قة للوالدة أو التال�ة للوالدة في المرافق الصح�ة، و�جب تقد�م االستشارة والرعا�ة قبل الوالدة و�ع
. )179 ،178( والمتا�عة أو غیر ذلك من األس�اب، بدًال من ذلك، عبر منصات بدیلة مثل المنزل أو الهاتف أو التطبیب عن �عد

�النس�ة للنساء اللواتي �حتجن إلى خدمات اإلجهاض، فكر في طرق بدیلة لخدمات اإلجهاض، �ما في ذلك المعالجة الذات�ة لإلجهاض و 
و�لى مقدم رعا�ة صح�ة في أي مرحلة من   ،�مكن للنساء الوصول إلى معلومات دق�قةإذ أسبوعًا من الحمل،  12الدوائي مدة تصل إلى 

مراحل العمل�ة. وقد یؤدي تأجیل رعا�ة اإلجهاض إلى ز�ادة معدالت المراضة والوف�ات متى لجأ األفراد إلى ممارسات اإلجهاض غیر  
 رات الصح�ة، حالَ و�ن�غي إعادة جدولة الز�ا .)180( إن تقد�م خدمة اإلجهاض مرت�ط بزمن الحمل الذي �حدده القانون إذ  ؛المأمون 

تأجیلها، إلى ما �عد فترة العزل الذاتي �ات�اع اإلرشادات والنصائح الوطن�ة و�التشاور مع مقدم الرعا�ة الصح�ة. انظر م�ادئ منظمة  
 . )181( الصحة العالم�ة التوجیه�ة الموحدة �شأن تدخالت الرعا�ة الذات�ة المعن�ة �الصحة

 
م -3 النظام الغذائي الصحي والحر�ة وممارسة الر�اضة، وتناول المغذ�ات الزهیدة المقدار لهن وألطفالهن الرضع، عن المشورة للنساء  قدِّ

إلرشادات منظمة الصحة العالم�ة �شأن رعا�ة ما  اً والمواد األخرى، وفق-وتعاطي الت�غ والتعرض للتدخین السلبي، واستخدام الكحول 
في االستقصاء السر�ري حول إمكان�ة العنف القائم على نوع الجنس، حیث توجد القدرة على  �ن�غي النظر �قوةو قبل الوالدة و�عدها. 

الحد األدنى من متطل�ات منظمة الصحة العالم�ة. انظر المصدر   ىلبَّ یُ تقد�م استجا�ة داعمة (�ما في ذلك اإلحالة عند االقتضاء) وحیث  
)182.( 

 
المشت�ه ف�ه أو المحتمل أو المؤ�د، رعا�ة    19-حوامل مؤخرًا المصا�ات �كوفید  �جب أن تتاح للنساء الحوامل واللواتي �نَّ 

حدیثي الوالدة، �اإلضافة  ال ماهرة متسمة �االحترام تر�ز على المرأة، �ما في ذلك الق�الة وطب التولید والجنین ورعا�ة األطفال  
 لمضاعفات األموم�ة والولید�ة.إلى الصحة النفس�ة والدعم النفسي االجتماعي، مع االستعداد لرعا�ة ا 

 مالحظات : 
 
هن تشیر الرعا�ة الماهرة والمتسمة �االحترام التي تر�ز على المرأة إلى الرعا�ة المنظمة لجم�ع النساء وتقد�مها �طر�قة تحافظ على �رامت  -1

االخت�ار المستنیر عن علم. وأثناء المخاض والوالدة، �شمل وخصوصیتهن وسر�تهن، وتضمن التحرر من األذى وسوء المعاملة، وتت�ح 
 ختار، وتخف�ف األلم، والحر�ة أثناء المخاض ووضع الوالدة المفضل. �ُ  اً ذلك رف�ق

 
  رتِّب لوجود ف،  19-افحص رفیق الوالدة �استخدام تعر�ف الحالة الق�اسي. و�ذا �ان الشخص المرافق لد�ه حالة مشت�ه فیها أو مؤ�دة لكوفید -2

أكِّد على جم�ع المرافقین أهم�ة تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها أثناء و بدیل، أي رفیق والدة متمتع �الصحة �التشاور مع المرأة. 
المخاض والوالدة و�قامة األم والولید �عد الوالدة في المرفق الصحي، �ما في ذلك التدر�ب المناسب على معدات الحما�ة الشخص�ة  

 وتقیید الحر�ة في مرفق الرعا�ة الصح�ة. واستخدامها،
 

توصي منظمة الصحة العالم�ة  و �جب أن تختلف طر�قة الوالدة �اختالف الشخص، بناًء على مؤشرات التولید وتفضیالت المرأة.  
عتبر الوضع  األم والجنین. وال �ُ حالة �عدم تحر�ض المخاض والوالدة الق�صر�ة إال عندما �كون ذلك مبررًا طب�ًا و�ستند إلى 

  وحده مؤشرًا إلجراء العمل�ة الق�صر�ة. انظر توص�ات منظمة الصحة العالم�ة �شأن تحر�ض المخاض  19-اإل�جابي لكوفید
)183( . 
 
 مالحظات : 

 
وتعتمد على العدید من العوامل مثل عمر الحمل، ووخامة حالة األم، وقدرة الجنین  ،تعتبر قرارات اإلنهاء الطارئة للحمل والوالدة صع�ة -1

 على ال�قاء وسالمته.

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/9789241501156/en/
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�ضع الفرج والوالدة المهبل�ة الجراح�ة) إال إذا �ان له ما و ، تحفیز الرحمال تجرى التدخالت لتسر�ع المخاض والوالدة (على سبیل المثال  -2

وعلى أساس الحالة السر�ر�ة لألم والجنین. انظر توص�ات منظمة الصحة العالم�ة: رعا�ة الحامل أثناء الوالدة لكي تخوض  ،یبرره طب�اً 
 . )184( تجر�ة إ�جاب�ة عند وضع مولودها

 
ال یتجاوز دق�قة واحدة �عد الوالدة) من أجل تحسین صحة األم والطفل وحصائل التغذ�ة.   وقتیوصى بتأخیر تثبیت الحبل السري (في  -3

نات على أن تأخیر تثبیت الحبل السري یز�د من من خالل الدم ضئیًال. وال توجد بیِّ  19-ومن المحتمل أن �كون خطر انتقال �وفید
، على األقل، في تثبیت الحبل تفوق  دة للتأخیر لمدة دق�قة إلى ثالث دقائقالمؤ�احتمال�ة انتقال الفیروس من األم إلى الولید. والفوائد 

 األضرار النظر�ة وغیر المثبتة.
 
 19-تأجیل الحث (االخت�اري) المخطط له أو الوالدة الق�صر�ة في النساء الحوامل المصا�ات �عدوى �وفیدل�جب اتخاذ قرارات فرد�ة  -4

 الخف�فة المشت�ه فیها أو المؤ�دة.

 

،  19-من مسار رعا�ة �وفید وخرجن   19-ین�غي تمكین النساء الحوامل والالتي �ن حوامل مؤخرًا ممن تعافین من �وفید  
وتشج�عهن على تلقي الرعا�ة الروتین�ة قبل الوالدة أو �عد الوالدة أو �عد اإلجهاض، حسب االقتضاء. و�ن�غي تقد�م  

 رعا�ة إضاف�ة إذا �انت هناك أي مضاعفات.  
 

 مالحظات : 

منه �المشورة والمعلومات المتعلقة �الخطر المحتمل لحصائل    تعافینأو الالتي    19-ین�غي تزو�د جم�ع النساء الحوامل المصا�ات �كوفید -1
 الحمل الضارة.  

 
�ما  ،19-ین�غي احترام اخت�ارات المرأة وحقوقها المتعلقة �الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة �غض النظر عن حالتها ف�ما یتعلق �مرض �وفید -2

 في ذلك إمكان�ة الحصول على وسائل منع الحمل واإلجهاض المأمون على �امل نطاق القانون.
 
 

 19- تغذ�ة ورعا�ة الرضع واألطفال الصغار لألمهات المصا�ات �كوفید .19

ُأصیبوا �اعتالل خف�ف. ومن بین المؤ�دة؛ وُأفید �أن هؤالء قد  19-ع المصابین �عدوى مرض �وفیدعدد قلیل نسب�ًا من الرضَّ � غ إال لم ُیبلَّ 
رضاعة  4(  19-قد أصیبوا �كوفید  طفالً   13، �ان  19-تأكدت إصا�ة األم �كوفیدإذ   ،مجموعة  17زوجًا من األمهات واألطفال من    115

الخت�ار للكشف مًا لأُ  20رضاعتهما). وخضعت عینات لبن األم من ب غ بلَّ لم یُ  2تغذ�ة مختلطة،  2تغذ�ة �اللبن االصطناعي،  5طب�ع�ة، 
من بینهن  7و�ان ؛ عن طر�ق تفاعل البول�میراز المتسلسل العكسي 2-كوف-لفیروس سارس RNAعن وجود جز�ئات الحمض الر�بي 

). ومن بین العشر�ن رضاعتهمابغ بلَّ لم یُ  2تغذ�ة مختلطة،  2لبن اصطناعي،  1رضاعة طب�ع�ة،  2( 19-�كوفیدمصابون لدیهن أطفال 
اللتین �انت عینة لبن  نِ یْ مَّ إ�جاب�ة. و�انت واحدة من األُ منهن  2نتائج منهن سلب�ة و  18الالتي خضع لبنهن لالخت�ار، جاءت نتائج مًا أُ 

؛ و�انت األم األخرى لدیها 19-�كوفید اً ، لدیها طفل مختلط التغذ�ة ولم �كن مصا� 2-كوف-األم لدیهما إ�جاب�ة �النس�ة لفیروس سارس
 ).195-185ه) (د� ممارسة التغذ�ة ل� غ بلَّ (لم یُ 19-فیدطفل مصاب �كو 

 
وطوال مرحلة الرضاعة والطفولة الم�كرة. وُ�عد األثر  ة والوفاة في فترة ما �عد الوالدةوتؤدي الرضاعة الطب�ع�ة إلى الحما�ة من المراض

الم�اشر لألجسام المضادة وسائر العوامل المضادة   الوقائي قو�ًا �صفة خاصة في مواجهة األمراض المعد�ة التي ُتمنع عن طر�ق االنتقال
طب�ع�ة للعدوى واالنتقال الطو�ل األجل للكفاءة المناع�ة والذاكرة المناع�ة. انظر الوث�قة المعنونة الرعا�ة األساس�ة للموالید والرضاعة ال

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/
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�اع الم�ادئ التوجیه�ة الق�اس�ة لتغذ�ة الرضع مع اتخاذ االحت�اطات المالئمة للوقا�ة من ولذا، ین�غي اتِّ  .)196(الصادرة عن المنظمة 
 ومكافحتها.العدوى 

 
على تعز�ز صحة األم    19-وتعمل التوص�ات �شأن رعا�ة وتغذ�ة الرضع ألمهات مصا�ات �العدوى المشت�ه فیها أو المؤ�دة �مرض �وفید

، ل�س هذا فحسب ولكن 19-وفیدوالرض�ع وعافیتهما. و�جب أن تأخذ هذه التوص�ات �عین االعت�ار مخاطر إصا�ة الرض�ع �فیروس �
�اإلضافة    ،مخاطر اإلصا�ة �األمراض والوف�ات الخطیرة المرت�طة �عدم الرضاعة الطب�ع�ة أو االستخدام غیر المناسب لبدائل لبن األم  أ�ضاً 

نات الحال�ة، خلصت منظمة الصحة العالم�ة إلى وفي ضوء البیِّ  إلى اآلثار الوقائ�ة لمالمسة ال�شرة لل�شرة أو الرعا�ة على طر�قة الكنغر.
م  فمالمسة األم للرض�ع   عن أطفالهن.  19-شت�ه في إصابتهن �كوفید ین�غي فصل األمهات اللواتي �ُ أنه ال الحرارة والحصائل الفسیولوج�ة  تنظِّ

و�شكل عام، تستند التوص�ة �إ�قاء األمهات وأطفالهن  ن ارت�اط الطفل والوالدین.األخرى، وتقلل �شكل �بیر من الوف�ات والمراضة، وتحسِّ 
  إلى الطفل. 19-لى العدید من الفوائد المهمة التي تفوق األضرار المحتملة (والخف�فة المحتملة) النتقال �وفیدإ اً مع

 
  

على بدء الرضاعة الطب�ع�ة ومواصلتها.    19-نوصي بتشج�ع األمهات المصا�ات �عدوى مشت�ه فیها أو مؤ�دة لكوفید
األمهات �أن فوائد الرضاعة الطب�ع�ة تفوق �شكل �بیر المخاطر المحتملة  استنادًا إلى البّینات المتوافرة، ین�غي نصح و 

  النتقال المرض.
 

 مالحظات :
 

ى تدرك منظمة الصحة العالم�ة أن التوص�ة �أن تكون األم المصا�ة على اتصال وثیق مع طفلها قد تبدو متناقضة مع تدابیر الوقا�ة من العدو 
إال أن توازن المخاطر �ختلف اختالفًا �بیرًا لدى الرضع  ).41(19-األخرى التي تشمل عزل األشخاص المصابین �فیروس �وفیدومكافحتها 

، وعادة ما تكون العدوى خف�فة أو عد�مة األعراض، وقد تكون اً منخفض 19-عنه لدى ال�الغین. ففي الرضع، �كون خطر اإلصا�ة �كوفید
عند الرضع واألطفال �مثل خطرًا أقل   19-ة أو انفصال األم والطفل �بیرة. وفي هذه المرحلة، یبدو أن �وفیدعواقب عدم الرضاعة الطب�ع� 

�غیره من أنواع العدوى والحاالت التي تحمي منها الرضاعة الطب�ع�ة. وتكون هذه الحما�ة  �كثیر على ال�قاء على قید الح�اة والصحة مقارنةً 
دمات الصح�ة وغیرها من الخدمات المجتمع�ة ترزح تحت وطأة الضغط. وفي المقابل، فإن المخاطر مهمة �شكل خاص عندما تكون الخ

عند ال�الغین أعلى �كثیر وأكثر شدة. وثمة حاجة إلى تحسین االتصال لمعالجة الشكوك واالرت�اك بین مدیري البرامج  19-المرت�طة �كوفید
  .والعاملین الصحیین والمجتمعات �شأن هذه المسألة

 
 
 

  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107481/e79227.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107481/e79227.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107481/e79227.pdf
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 الجدول 4: ملخص التوص�ات عندما ترعى أم مصا�ة �كوفید- 19 رض�عًا 

 التدخالت  

مالمسة  

األم 

 للرض�ع 

عند  

 الوالدة 

ال ین�غي فصل األمهات عن أطفالهن إال إذا �انت األم مر�ضة لدرجة ال تسمح لها برعا�ة طفلها. و�ذا �انت األم غیر قادرة على 
 الرعا�ة.لیتولَّى  أفراد العائلة شخص مالئم من  رعا�ة الرض�ع، ف�جب تحدید

 
 و�ن�غي تمكین األم والرض�ع من ال�قاء معًا أثناء اإلقامة طوال النهار واللیل ومالمسة ال�شرة لل�شرة، �ما في ذلك الرعا�ة على طر�قة

-�عدوى مشت�ه فیها أو مؤ�دة لكوفیدمصا�ًا  واء �انت األم أو الرض�ع  وأثناء الرضاعة الطب�ع�ة، س  الكنغر، خاصة �عد الوالدة م�اشرةً 
19  . 

 
خالل ساعة واحدة  19-حدیثي الوالدة الذین یولدون ألمهات مصا�ات �عدوى مشت�ه فیها أو مؤ�دة لكوفیدالو�جب إرضاع األطفال 

 ومكافحتها المناس�ة. من الوالدة. و�جب على األمهات تطبیق تدابیر الوقا�ة من العدوى 
 

ابیر  و�جب تسهیل مالمسة ال�شرة لل�شرة الم�كرة وغیر المتقطعة وتشج�عها بین األمهات والرضع في أقرب وقت ممكن �عد الوالدة، مع تطبیق التد
 الالزمة للوقا�ة من العدوى ومكافحتها. و�نطبق هذا أ�ضًا على الرضع الذین یولدون قبل األوان أو �عانون من نقص الوزن. 

 
ولود الجدید أو الرض�ع مر�ضًا و�تطلب رعا�ة متخصصة (مثل وحدة حدیثي الوالدة)، ف�جب اتخاذ الترتی�ات للسماح لألم �الوصول �ذا �ان المو 

 إلى الوحدة، مع اتخاذ تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها المناس�ة. 
 
لألمهات اللواتي یلدن �عمل�ة ق�صر�ة، �عد التخدیر، أو أولئك   اً �ؤدي البدء الم�كر في الرضاعة الطب�ع�ة إلى فوائد أكبر. وقد �كون هذا مناس�و 

 اللواتي �عانین من عدم استقرار طبي �حول دون بدء الرضاعة الطب�ع�ة خالل الساعة األولى �عد الوالدة.

ع من الثدي حصر�ًا خالل األشهر الستة األولى �عد الوالدة،   خالل الطفولة الم�كرة   فر لبن األم جم�ع العناصر الغذائ�ة والسوائل التي �حتاجونها.یو   إذ�جب إرضاع الرضَّ
 

أشهر، �جب استكمال حلیب األم �مجموعة متنوعة من األغذ�ة المناس�ة واآلمنة والكث�فة المغذ�ات. و�جب أن تستمر الرضاعة  6ومن سن 
   الطب�ع�ة حتى سن عامین أو أكثر.

 
ممن   ،االجتماعي األساسي ودعم التغذ�ة العملي لجم�ع النساء الحوامل واألمهاتالرضاعة الطب�ع�ة والدعم النفسي و�جب إسداء المشورة �شأن 

 . 19-مشت�ه فیها أو مؤ�دة �كوفید�عدوى ع وأطفالهن الصغار قد أصیبوا هن أو أطفالهن الرضَّ  نإذا �  ،لدیهن أطفال رضع وأطفال صغار

ة انقطاع  في حال
 التغذ�ة 

ن�غي في الحاالت التي �حول فیها المرض الشدید لدى األم دون رعا�ة طفلها الرض�ع أو �منعها من االستمرار في الرضاعة الطب�ع�ة الم�اشرة، ی
 إلى الرض�ع �أمان، مع تطبیق تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها المناس�ة. ه ، وتقد�ماللبن تشج�ع األمهات ودعمهن على تعصیر  

 
ا�حث إمكان�ة االستعانة �المرضعات أو استعمال لبن المرضعات المتبرعات. ف�ذا �انت األم في حالة ال تسمح لها �اإلرضاع أو تعصیر اللبن، و 
امرأة أخرى إرضاع الطفل) أو بدائل حلیب األم المناس�ة، مسترشدًا في ذلك  تولِّي  (أي ا�حث في االستعانة �المرضعات ف، اً �ذا لم �كن ذلك ممكنو 

 �الجدوى والسالمة واالستدامة والس�اق الثقافي ومدى قبول األم لهذه الحلول وتوافر الخدمة.
 

قدرتهن على ذلك. فوَر    اً طب�ع�  نرضعة لكي یُ الرضاعة الطب�ع�ة خالل الساعة األولى �عد الوالد  األمهات الالتي ال �ستطعن البدء فيو�جب دعم  
 و�جب تقد�م المساعدة �عد الشفاء من أجل إعادة اإلرضاع إلعادة توفیر الحلیب ومواصلة الرضاعة الطب�ع�ة.

الممارسات التي �جب 
ها خالل  ِفعلعلى األم 

 رعا�ة الرضع واألطفال

   ، خاصة قبل مالمسة الطفل.يفرك الیدین �محلول �حولانظف الیدین مرارًا وتكرارًا �الصابون والماء أو 
 

و�جب غسل الیدین على الفور �الماء والصابون أو فرك الیدین  والتخلص منه على الفور. ،النظافة التنفس�ة: العطس أو السعال في مندیل أجرِ 
 �محلول �حتوي على الكحول. 

 
ر األسطح التي لمستها األم. و  ف وطهِّ  نظِّ
 

   وارتد قناعًا طب�ًا حتى انحسار األعراض واست�فاء معاییر اإلخراج من العزل.
 

عل�ه قبل الرضاعة الطب�ع�ة. وال �سعلن  رهن �الماء والصابون إذا �نَّ و المرضعات على تنظ�ف صد �اإلضافة إلى ذلك، �جب مساعدة األمهات 
   قبل �ل إرضاع.أثدائهن إلى غسل �حتجن 
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وفي حین أنه یوصى �أن ترتدي األمهات أقنعة طب�ة، و�ذا لم �كن لدى األم قناع طبي، ف�جب االستمرار في تشج�عها على مواصلة الرضاعة 
ألن فوائد الرضاعة الطب�ع�ة تفوق المخاطر المحتملة النتقال الفیروس عند الرضاعة الطب�ع�ة مع تطبیق التدابیر األخرى للوقا�ة من  ؛الطب�ع�ة

  العدوى ومكافحتها.

أفضل ممارسات  
 الرضاعة الطب�ع�ة

 
 
 
 
 

تر�دها. والحد من تعطل  وأطول مدةٍ  والموالید األم من الرضاعة الطب�ع�ة �أكثر تواترٍ �جب أن تمكِّن المرافق الصح�ة التي تقدم خدمات األمومة 
  الرضاعة الطب�ع�ة سوف یتطلب ممارسات رعا�ة صح�ة تمكِّن األم من الرضاعة الطب�ع�ة.

 
عو�ات الشائعة المتعلقة �الرضاعة �ن�غي حصول جم�ع األمهات على الدعم العملي لتمكینهن من بدء الرضاعة الطب�ع�ة وترس�خها و�دارة الص و 

غیر  الطب�ع�ة. و�ن�غي أن �قدم هذا الدعم المهنیون في مجال الرعا�ة الصح�ة ومقدمو المشورة المجتمعیون الحاصلون على التدر�ب المالئم، من
  المتخصصین ومن األقران.

 
ي أي مكان من المرفق الذي �قدم الخدمات الخاصة �األمهات  و�ن�غي عدم الترو�ج لبدائل لبن األم وزجاجات وحلمات الرضاعة واللها�ات ف

أو المنتجات األخرى    ، والموالید، أو من ِقبل أي من العاملین فیها. و�ن�غي للمرافق الصح�ة والعاملین فیها عدم إعطاء زجاجات الرضاعة والحلمات
ع.الواقعة في نطاق المدونة الدول�ة لقواعد تسو�ق بدائل لبن األم وقرارات     جمع�ة الصحة العالم�ة الالحقة ذات الصلة، إلى الرضَّ

 
ع، بترتیب حدیثي الوالدة أو الرضَّ لا�حث في أفضل البدائل للرضاعة الطب�ع�ة لف�ذا �انت األم في حالة ال تسمح لها �اإلرضاع أو تعصیر اللبن،  و 

) إذا �انت اإلمدادات  2من أحد بنوك اللبن ال�شري؛  المتبرَّع �ه إذا �ان متاحاً ) ین�غي التغذ�ة �اللبن ال�شري 1األولو�ة، على النحو التالي: 
االستعانة �المرضعات أحد الخ�ارات اعتمادًا  تكون ) قد 3دج ومنخفضي وزن الوالدة؛ األولو�ة للحلیب ال�شري من متبرعین للخُ  أعطِ فمحدودة، 

  للمرضعة المحتملة. وأعطِ  19-ال یلزم إجراء اخت�ار �وفیدو األمهات والمرضعات.  على قبول األمهات واألسر، وتوافر المرضعات وخدمات دعم
ع سنًا. وفي البیئات التي ینتشر فیها فیروس العوز المناعي ال�شري، �جب أن تخضع المرضعات  األولو�ة لالستعانة �المرضعات ألصغر الرضَّ 

. وفي حالة عدم توافر االخت�ار، إذا �ان ذلك ممكنًا، اً �ان ذلك متاحمتى  ر السر�ع  المحتمالت الستشارات فیروس العوز المناعي ال�شري واالخت�ا
مشورة، ین�غي إجراء تقی�م لمخاطر فیروس العوز المناعي ال�شري. و�ذا لم �كن من الممكن تقی�م مخاطر فیروس العوز المناعي ال�شري أو تقد�م ال

ل وادعم االستعانة �المرضعات؛  ف  . اً أخیر  اً مالذ�صفته دام بدائل لبن األم ) �مكن استخ4سهِّ
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 19- رعا�ة المسنین المصابین �كوفید  .20

 ُأبِلغ  التي األخرى  الخطر عوامل ومن .19-من بین عوامل خطر الوفاة في األشخاص المصابین �مرض �وفید ُأفید �أن �بر السن �عدُّ 
ألن المسنین   اً ونظر   المزمنة.  الرئة  وأمراض  والسرطان  الدماغ�ة  الدمو�ة   األوع�ة  وأمراض  الدم  ضغط  وارتفاع  والسكري   التدخین  هي:  عنها
ن �عانون من الضعف هم من ما یتأثرون بهذه الحاالت أ�ضًا، فمن المحتمل أن �كونوا األكثر عرضة لخطر الوفاة. وأولئك الذی  اً غال� 

لنموذج الرعا�ة  )197( المتكاملة للمسنینللرعا�ة �رجى الرجوع إلى إرشادات منظمة الصحة العالم�ة و أكثر الفئات السكان�ة تأثرًا. 
 ق.األشخاص والمنسَّ المرتكز على 

 
عند أول نقطة وصول إلى النظام الصحي، والتعرف علیهم فورًا إذا   19-نوصي �فحص المسنین للكشف عن مرض �وفید 

. و�جب أن  المقررة 19- لمسارات رعا�ة مرض �وفید اً ومعالجتهم �شكل مناسب وفق  19- �ه في إصابتهم �مرض �وفید اشتُ 
�حدث هذا في جم�ع األماكن التي قد یلتمس فیها المسنون الرعا�ة، ومنها على سبیل المثال ال الحصر، وحدات الطوارئ 

 القائمة في المرافق، والرعا�ة األول�ة، وأماكن الرعا�ة قبل دخول المستشفى، ومرافق الرعا�ة الطو�لة األجل.
 
 الحظة:م
 

)؛ و�جب على العاملین في 1(�ما في ذلك الهذ�ان) (انظر الجدول  19-�أعراض غیر نمط�ة لمرض �وفید اً قد �ظهر المرضى األكبر سن 
 مجال الصحة أن �أخذوا ذلك في االعت�ار أثناء عمل�ة الفحص.

 
(مثل الرغ�ات في دعم العنا�ة المر�زة)   19-�قة للمرضى الذین �عانون من �وفیداحدد ما إذا �انت هناك خطة رعا�ة س

صمم خطة رعا�ة تتماشى مع رغ�ات المرضى المعلنة وتوفر أفضل رعا�ة �غض النظر  و واحترم أولو�اتهم وتفضیالتهم. 
 عن اخت�ار العالج. 

 
الت الدوائ�ة واألحداث السلب�ة ألولئك الذین �عالجون  نوصي �مراجعة وصفات األدو�ة لتقلیل اإلفراط الدوائي ومنع التفاع 

 .  19-من �وفید 
 

 مالحظات :
 
، وعدم �فا�ة التوفیق بین األدو�ة، وعدم تنسیق الرعا�ة، اً یتعرض المسنون لخطر اإلفراط في األدو�ة، نت�جة لألدو�ة الموصوفة حدیث  -1

لدى المسنین،   19-تؤدي جم�عها إلى ز�ادة خطر العواقب الصح�ة السلب�ة. و�ذا وِصفت األدو�ة للمظاهر النفس�ة والعصب�ة لكوفید  يالت 
 ف�جب توخي الحذر الشدید نظرًا لز�ادة القابل�ة للتأثیرات الجانب�ة لألدو�ة والتفاعالت الدوائ�ة مع األدو�ة األخرى الموصوفة.

 
من حاالت نفس�ة أو عصب�ة موجودة سلفًا، وقد �كونون قد تناولوا  عاماً  60 لىن الذین تز�د أعمارهم عمن ال�الغی  ٪20�عاني أكثر من  -2

ر في ��ف�ة  فكِّ فو�تناول �الفعل أدو�ة،    اً . و�ذا �ان الشخص مصا�ًا �حالة نفس�ة أو عصب�ة ُشخِّصت سا�ق)198(  األدو�ة لها قبل العدوى 
-. و��قاف أو تعدیل جرعة األدو�ة في األشخاص الذین �عانون من �وفید19-نسحاب منها) على أعراض �وفیدتأثیر هذه األدو�ة (أو اال

 هي قرارات تتطلب تحلیالت دق�قة لفوائد المخاطر، وعند اإلمكان، ُینصح �التشاور مع أخصائي. 19
 

واألط�اء، والممرضات، والص�ادلة، وأخصائیي العالج  متعدد التخصصات بین العاملین المجتمعین، التأكد من التعاون 
الطب�عي، والمعالجین المهنیین، واألخصائیین االجتماعیین، ومقدمي خدمات الصحة النفس�ة والخدمات النفس�ة االجتماع�ة، 

 .)197(  �فيوغیرهم من المتخصصین في الرعا�ة الصح�ة، في عمل�ة صنع القرار لمعالجة األمراض المتعددة والتدهور الوظ
 

https://www.who.int/ageing/publications/icope-handbook/en/


 

 مبدئیة: إرشادات 19-التدبیر العالجي السریري لمرض كوفید  47

  :مالحظات 
 
تؤدي التغیرات الفسیولوج�ة مع تقدم العمر إلى انخفاض في القدرات األساس�ة مثل سوء التغذ�ة والتدهور المعرفي واألعراض االكتئاب�ة  -1

 .)197( لفحص المسنین وتقی�مهم ومعالجتهم وتفاعل هذه الحاالت على عدة مستو�ات. وتتطلب هذه التفاعالت نهجًا متكامالً 
 
خاصة عندما تمنع األقنعة قراءة الشفاه وتقلل   وقد �شكل عائقًا أمام االتصال ،ین�ص�ح ضعف السمع وال�صر أكثر انتشارًا بین المسن  -2

و�جب تحدید مثل هذه االعتالالت .  اً عند التواصل مع المرضى األكبر سن  اً من الوضوح الصوتي. وقد یلزم مراعاة التدهور المعرفي أ�ض
 .)199( لذلك اً م�كرًا حتى یتمكن العاملون الصحیون المشار�ون في رعایتهم من تعدیل طرق التواصل معهم وفق

 
، �ما في ذلك أولئك الذین دخلوا إلى وحدة العنا�ة المر�زة و/أو الذین عولجوا 19-من المرجح أن �عاني المسنون الذین �عانون من �وفید -3

قة �عد دخول المستشفى للرعا�ة  األكسجین المطول والراحة في الفراش، من انخفاض وظ�في واضح و�تطلبون رعا�ة إعادة تأهیل منسَّ � 
 الحادة. 

 )19-مرضى �وفیدل: إعادة التأهیل 17(انظر الفصل  
 
-أنواع العدوى األخرى مثل السل مع مرض �وفید تتشا�هتأكد من تشخ�ص العدوى المزمنة وعالجها �شكل مناسب عند المسنین. وقد  -4

 .)41، 39، 38( ما یتسبب في ز�ادة معدل الوف�اتوهو تمر دون التعرف علیها، ومن َثم أو تصاح�ه،  19
 

 19- الرعا�ة الملطفة و�وفید .21

وأسرهم الذین یواجهون المشاكل المرت�طة �األمراض واألطفال المرضى  متكامل متعدد األوجه لتحسین نوع�ة ح�اة ال�الغین    الرعا�ة الملطفة نهجٌ 
. وتر�ز الرعا�ة الملطفة على الوقا�ة وتخف�ف المعاناة عن طر�ق التعرف الم�كر على الضغوطات النفس�ة 19-المهددة للح�اة مثل �وفید
. )200( روح�ة وتقی�مها وعالجها. وتشمل الرعا�ة الملطفة، على سبیل المثال ال الحصر، الرعا�ة في نها�ة الح�اةوالنفس�ة االجتماع�ة وال

 ،. و�ن�غي أن �مارس جم�ع األط�اء والممرضات واألخصائیین االجتماعیین)200( و�ن�غي أن تتكامل التدخالت الملطفة مع العالج الشفائي
الرعا�ة الملطفة األساس�ة، �ما في ذلك تخف�ف ضیق التنفس أو األعراض األخرى   19-ابین �كوفیدوغیرهم ممن یرعون األشخاص المص

االت دمج الرعا�ة الملطفة وتخف�ف األعراض في االستجا�ة لح"راجع دلیل منظمة الصحة العالم�ة و  .)201، 200( والدعم االجتماعي
 .)200(الطوارئ واألزمات اإلنسان�ة" 

 

(مثل   19- ، نوصي بتحدید ما إذا �ان لدیهم خطة رعا�ة سا�قة لكوفید19-في جم�ع المرضى الذین �عانون من �وفید 
الرغ�ات في دعم العنا�ة المر�زة) واحترام أولو�اتهم وتفضیالتهم لتصم�م خطة الرعا�ة وتقد�م أفضل رعا�ة �غض النظر عن  

 اخت�ار العالج. 

 . 19- ین�غي أن تكون تدخالت الرعا�ة الملطفة متاحة في �ل مؤسسة تقدم الرعا�ة لألشخاص الذین �عانون من �وفید
 

 مالحظات : 
 
. 19-متاحة في �ل مؤسسة تقدم الرعا�ة لألشخاص الذین �عانون من �وفید 3ین�غي أن تكون جم�ع التدخالت الموضحة في الملحق  -1

  .)200( و�ن�غي بذل الجهود لضمان إمكان�ة الوصول إلى التدخالت في المنزل
 
نها�ة الح�اة. و�جب أن تتكامل التدخالت الملطفة مع العالج الشفائي. تشمل الرعا�ة الملطفة، على سبیل المثال ال الحصر، الرعا�ة في   -2

الرعا�ة  19-و�ن�غي أن �مارس جم�ع األط�اء والممرضات واألخصائیین االجتماعیین وغیرهم ممن یرعون األشخاص المصابین �كوفید
 ماعي.الملطفة األساس�ة، �ما في ذلك تخف�ف ضیق التنفس أو األعراض األخرى والدعم االجت 

 

https://www.who.int/publications-detail/integrating-palliative-care-and-symptom-relief-into-the-response-to-humanitarian-emergencies-and-crises
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 مستقًال، إذ �مكن توفیرها في أي مكان. اً  أو قسماً جناح الملطفة، في المستشف�ات،ال تتطلب الرعا�ة  -3
 
ضع في اعت�ارك المواد األفیون�ة وغیرها من التدخالت الدوائ�ة وغیر الدوائ�ة للتخف�ف من ضیق التنفس الذي �قاوم عالج السبب  -4

ق من المواد األفیون�ة في إدارة ضیق التنفس . و�تطلب الهامش العالجي الضیِّ )202(  نها�ة العمراألساسي و/أو �جزء من الرعا�ة في  
ومراق�ة المرضى عن �ثب لمنع اآلثار السلب�ة غیر المقصودة �سبب   ،لبروتو�والت العالج المسندة �البینات  اً وصف المواد األفیون�ة وفق

مقدمي الرعا�ة الرجوع إلى معاییرهم المؤسس�ة ف�ما یتعلق �االستخدام المحتمل للمواد لغي االستخدام غیر السل�م للمواد األفیون�ة. و�ن� 
 .19-األفیون�ة لضیق التنفس في المرضى الذین �عانون من �وفید

 

 19- الم�ادئ األخالق�ة للرعا�ة المثلى خالل جائحة �وفید .22

على النحو نفسه الذي تتعلق �ه األخالق �جم�ع المرضى. 19-�وفیدتعتبر األخالق�ات ر�یزة محور�ة في الرعا�ة السر�ر�ة لمرضى 
ها الرعا�ة. و�قدم هذا القسم مقدمة قوامُ  ما هو أفضل للمرضى في عالقةٍ فعل وتنطوي الرعا�ة السر�ر�ة على استخدام الخبرة السر�ر�ة ل

 .)204، 203( 19-موجزة ل�عض االعت�ارات األخالق�ة التي من المهم تذ�رها في س�اق �وفید

 19-االعت�ارات األخالق�ة التي تؤثر على جم�ع األشخاص المصابین �كوفید

إلى ول�س  ،لى الحاجة الطب�ةإیتمتع �ل شخص �الق�مة ذاتها. و�جب أن تستند قرارات العالج والرعا�ة  االحترام األخالقي المتساوي:
�جب أن یتلقى المرضى و .  رق أو الدین أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة أو االنتماء الس�اسي العِ میزات غیر ذات صلة أو تمییز�ة مثل  

الذین �عانون من مشاكل أو أعراض صح�ة مماثلة العالج والرعا�ة على قدم المساواة. و�ظهار االحترام األخالقي إنما �عني إشراك  
 لى رعایتهم في صنع القرار إلى أقصى حد ممكن، مع شرح الخ�ارات والقیود التي ینطوي علیها العالج.المرضى والقائمین ع

�ستحق �ل مر�ض أفضل رعا�ة وعالج ممكنین تحت أي ظروف. وحتى عند الحاجة إلى ترشید الموارد أثناء األزمات،  واجب الرعا�ة:
األمام�ة واجب الرعا�ة لتعز�ز مصلحة مرضاهم في حدود الموارد المتاحة.  فإن على أخصائیي الرعا�ة الصح�ة والعاملین في الخطوط

و�ستحق أخصائیو الرعا�ة الصح�ة والعاملون في الخطوط األمام�ة أ�ضًا واجب الرعا�ة. وفي هذا الصدد، ین�غي توفیر معدات الوقا�ة 
ام�ة لتعز�ز سالمتهم وعافیتهم. و�مثل ذلك فائدة لهم، ولكنه الشخص�ة المناس�ة للعاملین في الرعا�ة الصح�ة والعاملین في الخطوط األم

   أ�ضًا فائدة للمجتمع �أسره من خالل التأكد من إتاحتهم لدعم االستجا�ة السر�ر�ة ألطول فترة ممكنة.

ي شخص �حتاج إلى یترتب على مراعاة المساواة في االحترام األخالقي وواجب الرعا�ة أنه ال ین�غي أبدًا إهمال أمبدأ عدم التخلي: 
رعا�ة طب�ة أو التخلي عنه. وسوف تمتد الرعا�ة إلى عائالت المرضى وأصدقائهم، و�ن�غي �حث الخ�ارات الممكنة للحفاظ على التواصل  

حجب دعم التنفس االصطناعي س�ُ والذین    ،معهم. و�جب أن تكون الرعا�ة الملطفة متاحة لجم�ع المرضى الذین �عانون من فشل تنفسي
 أو سح�ه منهم. عنهم

�جب تطبیق تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها المالئمة، واحترامها و�نفاذها. فمثل هذه التدابیر تحمي المرضى حما�ة المجتمع: 
ر�ر�ة للمرضى وتعز�ز الصحة التر�یز على الرعا�ة الس والمتخصصین في الرعا�ة الصح�ة والمجتمع. وأثناء الو�اء، ین�غي أن ینصبَّ 

 على السواء. عموم�ةال

إال في حالة وجود مخاوف صح�ة عموم�ة ملحة (مثل تعقب   ،�جب أن تظل جم�ع االتصاالت بین المر�ض واألط�اء سر�ة السر�ة:
ذلك) أو وجود مبررات مقبولة أخرى لخرق السر�ة. و�جب الحفاظ على المعلومات الشخص�ة الخاصة في   غیرالمخالطین والترصد و 

 أمان ما لم �كن هناك مبرر لخرقها. 
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لز�ادة قدرات الرعا�ة   وتستعد  والعالمي والوطني واإلقل�مي  المحلي المستوى نوصي �أن تخطط المستشف�ات والنظم الصح�ة على 
، والحفاظ  19-السر�ر�ة (الموظفین واله�كل واللوازم واألنظمة) لكي تكون قادرة على توفیر الرعا�ة المناس�ة لجم�ع مرضى �وفید

  .)205، 33(  على الخدمات الصح�ة األساس�ة
 

في حاالت شح الموارد لتغط�ة تخص�ص التدخالت  ِفعله  تخص�ص الموارد الشح�حة: نوصي �أن تضع �ل مؤسسة خطة لما �جب  
و�جب أن تضع  الطب�ة الحرجة أو الوصول إلیها (مثل األكسجین، و/أو أسرة العنا�ة المر�زة و/أو أجهزة التنفس االصطناعي).  

 تلك الخطة هدفًا عامًا واضحًا.
 

جود نظام عادل لصنع القرار �شأن تخص�ص  اتخاذ القرار �شأن تخص�ص الموارد: جزء من التخط�ط لشح الموارد هو ضمان و 
 الموارد.  

 
 مالحظات : 

 
یتمثل أحد الخ�ارات في الموظفین الذین هم على علم �معاییر الفرز الطبي و�روتو�والت التخص�ص، والذین �ختلفون عن فر�ق العالج  -1

�ن�غي اتخاذ قرارات التخص�ص وفقًا للخطة الموضوعة ومراجعتها �انتظام. و�ذا لزم األمر، ین�غي أن �كون هناك إعادة و السر�ري. 
  تخص�صها حیث ال تثبت فائدتها.تخص�ص لموارد سبق 

 
على سبیل المثال، قد �كون الهدف هو ضمان االستخدام األمثل للموارد المحدودة بناًء على معاییر طب�ة مختارة. و�جب أن تسعى معاییر  -2

لمرضى الذین لدیهم لجم�ع انفسها الفرز إلى تحقیق التوازن بین المنفعة الطب�ة واإلنصاف، وسهولة التنفیذ. و�جب تطبیق المعاییر 
 .  19-مستو�ات احت�اج متشابهة، �غض النظر عن حالة �وفید

 
، �حیث ال تتحرك المؤسسات  واضحاً  نوصي �أن �كون موعد انتقال صنع القرار من التخص�ص الروتیني إلى التخص�ص الجائحي

  لندرة محتملة في المستقبل قد ال تحدث. م�كرًا جدًا لتقیید الوصول تحس�اً 
 
 مالحظات : 

 
�جب أن تكون "نقطة التحول" واضحة، وهي التحول إلى التخص�ص الجائحي (مثًال، إعالن من وزارة الصحة أو المستشف�ات �الوصول   -1

�أخذ ذلك في االعت�ار تعظ�م القدرات السر�ر�ة على تلب�ة لقدرة أسرة وحدة العنا�ة المر�زة وأجهزة التنفس االصطناعي). و�جب أن 
 االحت�اجات المفاجئة. 

 
 �جب أن تخضع أي طر�قة �جري اخت�ارها إلجراءات عادلة، مثل استخدام الم�ادئ اإلجرائ�ة التال�ة: -2
 

 :دخالت من السكان األكثر تضررًا.ین�غي الحصول على م الشمول 

 :ین�غي أن تكون اآلل�ة سهلة الوصول إلیها ومفهومة على مستوى المدرسة االبتدائ�ة و�جم�ع اللغات الرئ�س�ة في  الشفاف�ة

 دائرة نشاط المؤسسة. 

  :ین�غي أن تتوافر آل�ة لمراجعة تطبیق بروتو�ول معتمد للفرز، أو طل�ات لمراجعة قرار معین، في ضوء معلومات  المساءلة

ث   ة أو مخاوف أخرى. سر�ر�ة جدیدة أو محدَّ

 :ین�غي مراعاة االتساق في تطبیق م�ادئ التخص�ص. االتساق 
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 نوصي �أن �كون القائمون على الرعا�ة:  
 �حصلون على التدر�ب الكافي في تقد�م الرعا�ة، �ما في ذلك تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها.  •
 �حصلون على معدات الحما�ة الشخص�ة المناس�ة والكاف�ة.   •

 مستثنین من قیود السفر التي تحول دون رعا�ة المر�ض.   •
  في حاالت دعمال�حصلون على رعا�ة نفس�ة اجتماع�ة وروح�ة، و�ذلك على فرصة االستجمام و  •

 الحزن حسب الحاجة. 
 

 مالحظة:
 

هم معرضون  ذلكاالجتماعي والروحي نفسها الذي �عاني منها المرضى. �االضطراب النفسي و ا�ة لخطر أنواع یتعرض القائمون على الرع
الرعا�ة من خالل سؤالهم  القائمین على  �جب توفیر خدمات الصحة النفس�ة األساس�ة والدعم النفسي االجتماعي لجم�ع  لذلك،  لخطر العدوى. و 

 عن احت�اجاتهم واهتماماتهم وتلبیتها. 
 

 19- وفاة خالل جائحة �وفیداإلبالغ عن ال .23
 

لتصن�ف الدولي لألمراض على النحو المبین في اإلرشادات الدول�ة لإلشهاد والترمیز الخاص  نوصي �استخدام رموز الطوارئ ل 
لوجود ستة أنواع من الفیروسات التاج�ة، نوصي �عدم استخدام مصطلح    ونظراً  للوفاة. اً سب� �صفته  19-�مرض �وفید 

 . 19- "فیروسات تاج�ة" بدًال من �وفید
 

 مالحظات : 
 
ألغراض الترصد على أنها  19-تعّرف الوفاة الناجمة عن �وفیدو . 19-الهدف األساسي هو تحدید جم�ع الوف�ات �سبب عدوى �وفید -1

محتملة أو مؤ�دة، ما لم �كن هناك سبب بدیل واضح للوفاة ال �مكن أن  19-، في حالة �وفیداً الناتجة عن مرض متوافق سر�ر� الوفاة 
بین المرض والوفاة. وقد ال ُتعزى   19- تكون هناك فترة شفاء تام من �وفید(مثل اإلصا�ة الشدید). و�جب أالَّ  19-یرت�ط �مرض �وفید
ى مرض آخر (مثل السرطان) و�جب أن ُتحسب �شكل مستقل عن الحاالت الموجودة سلفًا التي ُ�شت�ه في  إل 19-الوفاة �سبب �وفید

 .19-أنها تسبب مسارًا حادًا لكوفید
 
من األهم�ة تحدید التسلسل السببي المؤدي إلى الوفاة في الجزء األول من الشهادة. فعلى سبیل المثال، في الحاالت التي یتسبب فیها  -2

ضیق التنفس الحاد، مع راج االلتهاب الرئوي واإلنتان و ضیق التنفس الحاد، �جب إددوث االلتهاب الرئوي واإلنتان و في ح 19-كوفید
، في الجزء األول. و�جب أن یدرج المصدقون على الشهادة أكبر قدر ممكن من التفاصیل بناًء على معرفتهم �الحالة، أو من 19-كوفید

 . )207(عن الفحوصات المختبري الطب�ة، أو السجالت 
 
على الشهادة   19-، في جم�ع الشهادات لهذا السبب من أس�اب الوفاة. و�جب تسجیل �وفید19-�جب استخدام المصطلح الرسمي، �وفید -3

حیث تسبب المرض في الوفاة، أو �فترض أنه تسبب أو ساهم فیها. و�ساعد ذلك على تقلیل  ،للوفاة لجم�ع المتوفین اً سب� �صفته الطب�ة 
 .اً صح�ح  رصداً ن�ف أو الترمیز ورصد هذه الوف�ات عدم ال�قین �شأن التص

 

 19- ال�حوث السر�ر�ة خالل جائحة �وفید .24
 

تي: هناك العدید من التجارب السر�ر�ة التي ُتجرى الخت�ار مختلف مضادات الفیروسات المحتملة، وهذه التجارب مسجلة على الرا�ط اآل
https://clinicaltrials.gov/  أو على السجل الصیني للتجارب السر�ر�ة  )http://www.chictr.org.cn/abouten.aspx( وعلى .

https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?ua=1
https://clinicaltrials.gov/
http://www.chictr.org.cn/abouten.aspx
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. لمز�د من )208( 19-لمنهج�ة الح�ة لدراسات �وفیدالخرائط الح�ة والمراجعة االموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالم�ة: رسم 
 ueprint/covidhttps://www.who.int/teams/bl-19طة طر�ق �حوث منظمة الصحة العالم�ة، انظر � خر عن المعلومات 

 
من أجل تحسین فهمنا للتار�خ الطب�عي   ،نوصي �جمع الب�انات السر�ر�ة الموحدة عن جم�ع المرضى في المستشف�ات

 . 19-والمساهمة �الب�انات في منصة منظمة الصحة العالم�ة للب�انات السر�ر�ة العالم�ة لكوفید  ،للمرض
 

 مالحظات :
 
الدول األعضاء مدعوة للمساهمة بب�انات سر�ر�ة، ال تشیر إلى أسماء أصحابها، في المنصة العالم�ة للمنظمة التي تحتوي على  -1

للحصول على ب�انات تسجیل  COVID_ClinPlatform@who.int، اتصل بـ: 19-الخاصة �مرض �وفید الب�انات السر�ر�ة
 الدخول. وسوف �فید ذلك في توج�ه الصحة العامة واالستجا�ة السر�ر�ة.

 
 . )209( الوصول إلیها عبر موقع منظمة الصحة العالم�ةتتوافر اآلن ثالثة نماذج من سجالت الحاالت: و�مكن  -2

 نموذج سجل الحاالت السر�ع •
  نموذج سجل الحاالت الخاص �الحمل •
 . 19-�كوفید زمن�اً متالزمة االلتها�ات المتعددة األجهزة المرت�طة لنموذج سجل الحاالت  •

 
 . )210( بروتو�والت �حث التوص�ف السر�ري  اً تتوفر أ�ض -3

 
لمز�د من المعلومات انظر  . اً التضامن لمنظمة الصحة العالم�ة هي تجر�ة سر�ر�ة عشوائ�ة �جري تسجیلها حال�تجر�ة 

 .)211(  موقع منظمة الصحة العالم�ة
 

 مالحظة:
 

االست�عاد المنهجي للمسنین ول�س هناك ما یبرر    .19-تشیر التقار�ر إلى أن �بر السن هو عامل تنبؤ بوف�ات المرضى الذین �عانون من �وفید
  .)204(  من األنشطة ال�حث�ة أو من الوصول إلى العوامل العالج�ة االستقصائ�ة

 

 
  

https://covid-nma.com/
https://www.who.int/teams/blueprint/covid-19
mailto:COVID_ClinPlatform@who.int
https://www.who.int/publications-detail/global-covid-19-clinical-platform-novel-coronavius-(-covid-19)-rapid-version
https://isaric.tghn.org/protocols/severe-acute-respiratory-infection-data-tools/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
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 19-: مسار رعا�ة �وفید1الملحق 
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 19-: موارد لدعم التدبیر العالجي السر�ري لكوفید 2الملحق 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

خاص  تكی�فمجموعة أدوات الرعا�ة السر�ر�ة لعدوى الجهاز التنفسي الحادة الوخ�مة: 

 )2020(  19-�وفید�مرض 

أُِعدت مجموعة األدوات لألط�اء السر�ر�ین العاملین في مستشف�ات الرعا�ة الحادة في 

ال�الغین البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، القائمین على معالجة المرضى 

واألطفال المصابین �عدوى الجهاز التنفسي الحادة، �ما في ذلك االلتهاب الرئوي الوخ�م 

ومتالزمة ضیق التنفس الحادة واإلنتان والصدمة اإلنتان�ة. والهدف الرئ�سي هو توفیر �عض 

األدوات الالزمة التي �مكن استخدامها لرعا�ة المرضى المصابین �أمراض خطیرة من وقت 

  المستشفى إلى الخروج منها.  دخول
  

https://www.who.int/publications-detail/clinical-care-of-severe-
acute-respiratory-infections-tool-kit 

 
 
 

 
 
 

دلیل األط�اء السر�ر�ین على مستوى المنطقة للتدبیر العالجي المتكامل ألمراض المراهقین 

وال�الغین: رعا�ة المستشف�ات للمراهقین وال�الغین. م�ادئ توجیه�ة إلدارة األمراض 

 ) 2011الشائعة �موارد محدودة ( 

المنطقة (رعا�ة اإلحالة من ُكتب الدلیل لألخصائیین السر�ر�ین العاملین في مستشفى 

المستوى األول) الذین �شخصون و�عالجون المراهقین وال�الغین المرضى في بیئات محدودة 

الموارد. و�هدف إلى دعم التفكیر السر�ري، وتوفیر نهج و�روتو�والت سر�ر�ة فعالة للتدبیر 

ات المناطق. أو التي قد تهدد الح�اة في مستشف� ، العالجي للحاالت الشائعة والخطیرة

و�شمل الجمهور المستهدف األط�اء والمسؤولین السر�ر�ین والمسؤولین الصحیین و��ار 

الممرضات. وقد ُصمم ل�كون صالحًا للتطبیق في �ل من البیئات ذات معدل االنتشار 

 المرتفع والمنخفض لفیروس العوز المناعي ال�شري.

https://www.who.int/hiv/pub/imai/imai2011/en / 
 
 
 

الرعا�ة الطارئة األساس�ة لمنظمة الصحة العالم�ة واللجنة الدول�ة للصلیب األحمر: نهج 

 ) [�اإلنكلیز�ة]2018للتعامل مع أصحاب األمراض واإلصا�ات الحادة ( 

«الرعا�ة الطارئة األساس�ة لمنظمة الصحة العالم�ة واللجنة الدول�ة للصلیب األحمر: 

أعدته منظمة الصحة العالم�ة نهج للتعامل مع أصحاب األمراض واإلصا�ات الحادة» 

واللجنة الدول�ة للصلیب األحمر، �التعاون مع االتحاد الدولي لطب الطوارئ، وهو ع�ارة 

للعموم �ستهدف مقدمي الرعا�ة الصح�ة في الخطوط األمام�ة الذین عن دورة تدر�ب�ة متاحة  

�عالجون األمراض واإلصا�ات الحادة �موارد محدودة. وتتضمن حزمة الرعا�ة الطارئة 

األساس�ة دفتر العمل للمشار�ین وعرض شرائح إلكترون�ة لكل وحدة تدر�ب�ة. ومن خالل 

ز والتقی�م والعالج في حاالت الطوارئ دمج دلیل إرشادات منظمة الصحة العالم�ة للفر 

لألطفال، ودلیل التدبیر العالجي المتكامل ألمراض ال�الغین والمراهقین، �طرح دلیل الرعا�ة 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-infections-tool-kit
https://www.who.int/publications-detail/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-infections-tool-kit
https://www.who.int/hiv/pub/imai/imai2011/en/
https://www.who.int/hiv/pub/imai/imai2011/en/
https://www.who.int/hiv/pub/imai/imai2011/en/
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الطارئة األساس�ة أسلو�ًا منهج�ًا للتقی�م األولي والتدبیر العالجي للحاالت الحساسة للوقت 

 .الم�كر األرواحَ  حیث ینقذ التدخلُ 
https://www.who.int/publications-detail/basic-em Emergency-care-
approach-to-the-acutely-ill-and-injured 

 
 

ف�ات: م�ادئ توجیه�ة �شأن التدبیر العالجي كتیب الجیب لرعا�ة األطفال في المستش 
 ) (�اللغة اإلنكلیز�ة) 2013ألمراض األطفال الشائعة (اإلصدار الثاني ( 

�قدمون لالستخدام من ِقبل األط�اء والممرضین وسائر العاملین في الرعا�ة الصح�ة الذین 
الرعا�ة إلى األطفال في مستشف�ات المستوى األول لإلحالة المزودة �مرافق المختبرات 

وتر�ز هذه الم�ادئ التوجیه�ة على التدبیر العالجي لألس�اب  األساس�ة واألدو�ة األساس�ة. 
تشمل و ف�ات األطفال في معظم البلدان النام�ة، �ما في ذلك االلتهاب الرئوي، الرئ�س�ة لو 

اإلجراءات الشائعة ورصد المرضى والرعا�ة الداعمة في األجنحة أ�ضًا 
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child_h

ospital_care/en /  

 
 

 ) (�اللغة اإلنكلیز�ة). 2016المعالجة �األكسجین لألطفال ( 

و�ر�ز الدلیل على  المعالجة �األكسجین في األطفال.  لتوج�هدلیل طبي للعاملین الصحیین 
توافر العالج �األكسجین واستخدامه السر�ري لألطفال في المرافق الصح�ة إلرشاد العاملین 
الصحیین وأخصائیي الهندسة الطب�ة البیولوج�ة والمسؤولین عن إعطاء األكسجین. و�تناول 

ف عن نقص تأكسج الدم، واستخدام ق�اس التأكسج الن�ضي، واالستخدام السر�ري الدلیل الكش
 ذلكلألكسجین، وُنظم إعطاء األكسجین، ورصد المرضى الخاضعین للعالج �األكسجین. �

یتناول الدلیل االستخدام العملي لق�اس التأكسج الن�ضي، وأجهزة تر�یز األكسجین 
 األكسجین. وأسطوانات 

 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child-
oxygen-therapy/en  . / 

 

 اإلنكلیز�ة).) (�اللغة 2015صفات التقن�ة ألجهزة تر�یز األكسجین ( االمو 

تقدم الوث�قة لمحة عامة عن أجهزة تر�یز األكسجین والمواصفات التقن�ة للمساعدة على االخت�ار 
وتسلط الضوء على الحد األدنى من األداء والمواصفات التقن�ة الالزم  والشراء وضمان الجودة،

 ق الصح�ة. ألجهزة تر�یز األكسجین والمعدات ذات الصلة المالئمة لالستخدام في المراف
-https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen

concentrators/en /  
 
 
 

المواصفات التقن�ة واإلرشادات الخاصة �أجهزة المعالجة �األكسجین الصادرة عن منظمة الصحة 
  ) (�اللغة اإلنكلیز�ة)2019العالم�ة والیون�س�ف ( 

 ز�ادة إتاحة المنتجات الجیدة لضمان إمدادات األكسجین، والیتمثل الغرض من هذه الوث�قة في 
س�ما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وفي البیئات الشح�حة الموارد داخل البلدان من 

وتهدف الوث�قة إلى دعم وزارات الصحة لضمان توافر إمدادات األكسجین،  جم�ع فئات الدخل.
الوعي �شأن أهم�ة اخت�ار المالئم من األجهزة الطب�ة وشرائها وص�انتها واستخدامها، ف�ما وز�ادة 

 یتعلق �المعدات الرأسمال�ة واألجهزة التي تستخدم مرة واحدة، سواء �سواء.
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_t
herapy_devices/en  / 
 

 
 
 
 

https://www.who.int/publications-detail/basic-emergency-care-approach-to-the-acutely-ill-and-injured
https://www.who.int/publications-detail/basic-emergency-care-approach-to-the-acutely-ill-and-injured
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child_hospital_care/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child_hospital_care/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child_hospital_care/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child_hospital_care/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child-oxygen-therapy/en
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child-oxygen-therapy/en
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen-concentrators/en/
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen-concentrators/en/
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen-concentrators/en/
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen-concentrators/en/
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_therapy_devices/en/
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_therapy_devices/en/
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_therapy_devices/en/
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_therapy_devices/en/
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 : عالجات الرعا�ة الملطفة3الملحق 
 

تي من «دمج الرعا�ة الملطفة وتخف�ف األعراض في االستجا�ات لحاالت الطوارئ واألزمات اإلنسان�ة: دلیل منظمة الصحة  اقُت�س الجدول اآل
 https://apps.who.int/iris/handle/10665/274565متاح هنا �الكامل: وهو العالم�ة»، 

 
 

 : الحزمة األساس�ة للرعا�ة الملطفة: التدخالت واألدو�ة والمعدات والموارد ال�شر�ة والدعم االجتماعي1-3الجدول أ

 المدخالت  

   ب الموارد ال�شر�ة المعدات   األدو�ة أ التدخالت 
 

 الدعم االجتماعيأوجه 

منع وتخف�ف األلم أو 

المعاناة الجسد�ة 

، الحادة أو  جاألخرى 

المزمنة، ذات الصلة  

 �كوفید-19

 

 

 

 
 

 أمیتر�بتیلین، عن طر�ق الفم  –

 ب�ساكودیل (سینا)، عن طر�ق الفم  –

 د�كسامیثازون، عن طر�ق الفم والحقن –

 الد�از��ام، عن طر�ق الفم والحقن  –

(كلورفینیرامین، س�كلز�ن، أو د�فینهیدرامین  –

 د�مینهیدر�نات)، عن طر�ق الفم والحقن 

 فلو�ونازول، عن طر�ق الفم –

 فلو�ستین، عن طر�ق الفم  –

 فوروس�مید، فموي وقابل للحقن –

 هالو�یر�دول، عن طر�ق الفم والحقن  –

 هیوسین بوتیلبرومید، عن طر�ق الفم والحقن  –

إیبو�روفین (نابرو�سین، د�كلوفیناك، أو  –

 س�كام)، عن طر�ق الفم میلو�

الكتولوز (سور�یتول أو بولي إیثیلین جال�كول)،  –

 عن طر�ق الفم 

 لو�یرامید، عن طر�ق الفم  –

 میتاكلو�رامید، عن طر�ق الفم والحقن  –

لالستخدام   نحَ طمیترونیدازول، عن طر�ق الفم، �ُ  –

 الموضعي 

 المورفین، فوري التحرر عن طر�ق الفم والحقن –

 الحقننالو�سون عن طر�ق  –

 أومیبرازول، عن طر�ق الفم  –

 أوندانسیترون، عن طر�ق الفم والحقن –

 األكسجین –

 ال�اراسیتامول عن طر�ق الفم –

 جل نفطي  –

 فرشات مخففة للضغط  –

أنابیب الصرف   –

 والتغذ�ة األنف�ة المعد�ة

 قثاطیر بول�ة –

صنادیق قفل المواد   –

 األفیون�ة

ب�طار�ات  حمصاب� –

قابلة إلعادة الشحن 

(إذا لم �كن هناك  

 كهر�اء)

حفاضات الك�ار أو   –

 القطن والبالست�ك

أط�اء (مع التدر�ب   –

األساسي على الرعا�ة 

 الملطفة)

ممرضات (مع التدر�ب  –

األساسي على الرعا�ة 

 الملطفة)

عاملون صحیون  –

   مجتمعیون 

 (حال توافرهم)

 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/274565
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منع وتخف�ف المعاناة 

النفس�ة، الحادة أو  

ذات الصلة   هالمزمنة،

 �كوفید-19

 

 

 
 

 أمیتر�بتیلین، عن طر�ق الفم  –

 د�كسامیثازون، عن طر�ق الفم والحقن –

 الد�از��ام، عن طر�ق الفم والحقن  –

د�فینهیدرامین (كلورفینیرامین، س�كلز�ن أو  –

 د�مینهیدر�نات)، عن طر�ق الفم والحقن 

 طر�ق الفم فلو�ستین، عن  –

 هالو�یر�دول، عن طر�ق الفم والحقن  –

الكتولوز (سور�یتول أو بولي إیثیلین جال�كول)،  –

 عن طر�ق الفم 

حفاضات الك�ار أو   –

 القطن والبالست�ك

أط�اء (مع التدر�ب   –

األساسي على الرعا�ة 

 الملطفة)

ممرضات (مع التدر�ب  –

األساسي على الرعا�ة 

 الملطفة)

اجتماعیون أخصائیون  –

 النفس أو علم 

عاملون صحیون  –

   مجتمعیون 

 (حال توافرهم)

 

منع وتخف�ف المعاناة 

االجتماع�ة، الحادة أو  

المزمنة، ذات الصلة  

 �كوفید-19

 

 
 

 أخصائیون اجتماعیون  –  

عاملون صحیون  –

   مجتمعیون 

 (حال توافرهم)

الدخل   –

والمساعدات  

   والعین�ة
 

منع وتخف�ف المعاناة 

الروح�ة، الحادة أو  

المزمنة، ذات الصلة  

 �كوفید-19

 
 

یون مستشارون روح –  

 ن محلیو 

 

 
 (أ) 

 ) ) األدو�ة البدیلة المقبولة بین قوسین: (2015( قائمة منظمة الصحة العالم�ة النموذج�ة لألدو�ة األساس�ةاستنادًا إلى  
 (ب) 

وقد �كونون من الجراحین أو أط�اء التخدیر أو أخصائیي األمراض المعد�ة أو أط�اء األطفال أو الممارسین العامین أو أخصائیي الرعا�ة  ،محلیین أو أجانبقد �كون األط�اء 
 قد تشمل الممرضات ممرضات التخدیر.  و الملطفة أو غیرهم. 

 )ج(
 تشمل المعاناة الجسد�ة األخرى ضیق التنفس والضعف والغث�ان والقيء واإلسهال واإلمساك والحكة والنز�ف والجروح والحمى.  

 (د)
 فقط في المستشف�ات التي تقدم العالج الك�م�ائي أو العالج اإلشعاعي للسرطان. 

 (هــ)
 ان والخرف والحزن المعقد. تشمل المعاناة النفس�ة القلق والمزاج المكتئب واالرت�اك والهذ�

 (و)
�شمل التحو�الت النقد�ة لتغط�ة السكن، ورسوم المدرسة لألطفال، والنقل إلى مرافق  و . مر�ض لكل واحد الرعا�ةفقط للمرضى الذین �ع�شون في فقر مدقع وقائم على 

 العیني (ال�طان�ات وفرش النوم واألحذ�ة والصابون وفرشاة األسنان ومعجون األسنان). الرعا�ة الصح�ة أو تكال�ف الجنازة؛ وعبوات غذائ�ة وغیر ذلك من أشكال الدعم 
 

 ). 2018دمج الرعا�ة الملطفة وتخف�ف األعراض في االستجا�ات لحاالت الطوارئ واألزمات اإلنسان�ة: دلیل منظمة الصحة العالم�ة (المصدر: 
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