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   19-تعريف منظمة الصحة العالمية لحاالت كوفيد
 2020آب/ أغسطس   7" المنشورة في 19-تم تحديثه في اإلرشادات المبدئية "الترّصد في مجال الصحة العمومية لمواجهة كوفيد

 19- حالة ُيشتَبه في أنها كوفيد

   :شخص يستوفي المعايير السريرية والوبائية -ألف
 

   :المعايير السريرية
 السعال؛  و بداية حادة للحمى  .1

 أو 
   :من العالمات أو األعراض التالية ألي ثالثة أو أكثربداية حادة  .2

زكام، ضيق    حمى، سعال، ضعف عام/ تعب، صداع، ألم عضلي، التهاب الحلق،
 تنفس،
 شهّية/غثيان/قيء، إسهال، تغير الحالة النفسية.فقدان 

 

   و
    :المعايير الوبائية

 : األماكنالفيروس النتقالمنطقة تنطوي على مخاطر عالية اإلقامة أو العمل في  .1
 الشبيهة بالمخّيمات  واألماكنالسكنية المغلقة، والبيئات اإلنسانّية مثل المخّيمات  .2
 األربعة عشر يومًا السابقة لبدء  وقت خالل فترة التي يقطنها المشّردون، في أي  .3
 ظهور األعراض؛   .4

 أو 
 ، أو السفر إليها، في أي وقت تشهد انتقاال مجتمعيا للعدوى اإلقامة في منطقة  .5
 يومًا السابقة لبدء ظهور األعراض؛    خالل فترة األربعة عشر .6

 أو 
 المرافق الصحية أو   في ، بما في ذلك أي مكان للرعاية الصحية العمل في  .7
وقت .8 أي  في  المحلي؛  ظهور    المجتمع  لبدء  السابقة  يومًا  عشر  األربعة  فترة  خالل 

 األعراض.
)عدوى تنّفسّية حادّة    باعتالل حاّد وخيم في الجهاز التنّفسيمريض مصاب  -باء

 ظهور  بدء مع وسعال؛  مئوّية؛ درجة  38 ≤  تبلغ حمى أو حّمى  سابقةوشديدة مع 
 (.   المستشفى  إلى  وبحاجة إلدخاله الماضية؛  العشرة األيام غضون  في  األعراض

 محتملة: 19- حالة كوفيد

،  ُمخاِلط لحالة محتملة أو مؤّكدة و أعاله  المعايير السريرّيةمريض يستوفي  -ألف
 أو مرتبط وبائّيًا ببؤرة وبائية ُسّجلت فيها حالة واحدة مؤكدة على األقل.

الصدرحالة    -باء تصوير  يبّين  حيث  فيها  بمرض    مشتبه  باإلصابة  توحي  نتائج 
 *19-كوفيد

 
 ما يلي: 19-* تشمل نتائج تصوير الصدر النموذجية التي توحي باإلصابة بكوفيد

موّزعة  دائرية الشكل غالبًا،  التصوير الشعاعي للصدر: عتامة ضبابية،   •
 على أجزاء الرئة الطرفية والسفلى 

دائرية  تصوير مقطعي محوسب للصدر: عتامة زجاجية ثنائية متعددة،   •
 ، موّزعة على أجزاء الرئة الطرفية والسفلى الشكل غالباً 

  ب تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية: خطوط َجَنبة سميكة، خطوط   •
أو بدون  مع    تكثف رئوي (، أنماط  متمادية )متعددة البؤر، أو منفصلة، أو  

   هواء.بال امتالء الُشعب 
 

فقد الشم( أو  حاسة  )فقد   الُخشامشخص بدأت تظهر عليه مؤّخرًا أعراض   -جيم
د آخر.  حاسة الذوق   )فقد الذوق( في غياب أي سبب محدَّ

 
قبل    بضائقة تنفُّسّية، ال تفسير لها بشكل آخر، حدثت لدى بالغ أصيب  وفاة   - دال

، أو مرتبطًا وبائّيًا ببؤرة وبائية ُسّجلت  كان ُمخاِلطًا لحالة محتملة أو مؤّكدة والوفاة  
 فيها حالة واحدة مؤكدة على األقل.  

 

 

 

 

 

 مؤّكدة: 19- حالة كوفيد

، بغّض النظر عن  19-تأّكدت مختبرّيًا إصابته بعدوى كوفيدشخص  -ألف
 العالمات واألعراض السريرّية.  

إرشادات بشأن الفحوص المختبرّية للكشف  للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر 
 .( في الحاالت البشرية المشتبه بها19-عن فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

التقديرّية الصحّية السريرّية والعاّمة لتحديد الحاجة  مالحظة: ينبغي استخدام األحكام  
إلى إجراء مزيد من االستقصاءات لدى المرضى الذين ال يستوفون بدّقة المعايير  
التدبير  د لتوجيه  ُتستخدم تعاريف حاالت الترصُّ الوبائّية. وينبغي أال  السريرّية أو 

 العالجي السريري.
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