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 والملخص التمهید 

ــترات�ج�ةتحدد  ــتجا�ة االســــ ــترات�ج�ة لمنظمة الصــــــحة العالم�ة إلنهاء جائحة �وفید  خطة التأهب واالســــ ــاعد  19-األهداف االســــ ، وتســــ
ــحة ا ــ�ة لمنظمة الصـــــ ــتجابتهم. وتتمثل األهداف الرئ�ســـــ ــلحة الوطنیین في إعداد نهٍج منظٍم الســـــ ــحاب المصـــــ لعالم�ة ف�ما یتعلق  أصـــــ

 ما یلي:ف� 19-�كوفید
 
 ) إ�قاف انتقال المرض؛ 1(
 ) توفیر الرعا�ة المثلى لجم�ع المرضى و�نقاذ األرواح؛ 2(
 ) الحد من تأثیر الو�اء على الُنُظم الصح�ة والخدمات االجتماع�ة والنشاط االقتصادي.3(
 

ــح " ــعً�ا إلى تحقیق هذه األهداف، توضـ ــغیل�ة للتدبیر العالجي لمرض �وفیدوسـ ــح�ة والمجتمعفي    19-االعت�ارات التشـ " المرافق الصـ
ــینار�وهات المختلفة: ال توجد حاالت؛ وحاالت  ــ�ة التي �جب اتخاذها في السـ ــادرة عن منظمة الصـــحة العالم�ة اإلجراءات الرئ�سـ الصـ

ــا�ة الجماع�ة؛ واالنتقال المجتمعي، من أجل التمكین من تقد�م الخدمات الســـر�ر�ة والصـــح�ة العا ــا�ة الفرد�ة؛ وحاالت اإلصـ مة  اإلصـ
 في الوقت المناسب.

 
وتعتمد اإلرشـــــادات في الوث�قة الماثلة على األولو�ات االســـــترات�ج�ة المذ�ورة أعاله، وهي موجَّهة لألط�اء الســـــر�ر�ین المشـــــار�ین في  

ــابین �عدوى �وفید ــى المصـ ــر�ري أ  19-رعا�ة المرضـ ــة بهذه الوث�قة عن الحكم السـ ــتعاضـ ــد االسـ ــت�ه فیها أو المؤ�دة. وال �قصـ و المشـ
ط سلِّ المشورة المتخصصة، و�نما ُ�قَصد بها تعز�ز عمل�ة التدبیر العالجي السر�ري في الخطوط األمام�ة واستجا�ة الصحة العامة. وتُ 

الوث�قة في �امل نصــــــها الضــــــوء على االعت�ارات المتعلقة �الفئات الســــــكان�ة الخاصــــــة والمعرضــــــة للخطر، مثل المرضــــــى األطفال 
 والمسنین والحوامل.

 
ًقا ومتعدد التخصــــصــــات   1. و�وضــــح الملحق )1(الملحق    19-مســـار رعا�ة �وفیدشــــیر في هذه الوث�قة إلى  ون مســــاَر رعا�ٍة منســــَّ

، و�ت�ع ســلســلة الرعا�ة حتى الخروج من المســار. والهدف  مشــت�ه فیها  19-فحصــه أنه حالة �وفیدیدخله المر�ض �عدما یتبین من  
مع العمل على وقف انتقال الفیروس. و�دخل األشــخاص اآلخرون جم�ًعا النظام الصــحي  من ذلك ضــمان توفیر رعا�ة آمنة وجیدة، 

، ُیرجى 19-. وللحصـــول على أحدث اإلرشـــادات التقن�ة المتعلقة �االســـتجا�ة لعدوى �وفید19-في مســـار آخر �خالف مســـار �وفید
  .)1(االطالع على اإلرشادات الُقطر�ة والتقن�ة لمنظمة الصحة العالم�ة 

 
. وهذه المهارات ال غنى عنها 19-أي تدخل ســــر�ري معني �مرض �وفید  وتعد مهارات الدعم النفســــي االجتماعي األســــاســــ�ة جوهرَ 
، ســـــواًء أكانوا مقدمي خدمات الصـــــحة النفســـــ�ة أو الخدمات النفســـــ�ة 19-لجم�ع المشـــــار�ین في االســـــتجا�ة الســـــر�ر�ة لمرض �وفید

، أو 19-ألشـخاص المصـابین �مرض �وفیدلماع�ة األسـاسـ�ة ضـرور�ة لدعم السـالمة الوجدان�ة  االجتماع�ة. والمهارات النفسـ�ة االجت
، أو أفراد األســرة والقائمین على الرعا�ة الذین �قدمون الرعا�ة لشــخص مصــاب �مرض 19-الذین فقدوا أحد األشــخاص �ســبب �وفید

  أو تعافى منه. 19-كوفید
 

 للتحدیث؟  ملخص: ما هذه الم�ادئ التوجیه�ة القابلة
 

  ؟19-ما هو التدبیر العالجي السر�ري لمرضى �وفید :األسئلة السر�ر�ة
 

  األط�اء السر�ر�ون ومتخذو القرارات في مجال الرعا�ة الصح�ة. :الجمهور المستهدف
 

ــة الحال�ة متنوًعا، مما �عكس عدم ال�قین على نطاق واســــــع. والعدید من التجارب الســــــر�ر�ة   19-�عد عالج مرض �وفید :الممارســ
ه الممارسة السر�ر�ة. ومن الضروري توفیر إرشادات جدیرة �الثقة تكون  الجار�ة ت�حث في التدخالت المختلفة التي من شأنها أن ُتوجِّ

التدبیر العالجي  طوال فترة مرضـــــــهم �الكامل. وقدمت النســـــــخة الســـــــا�قة من "  19-یدشـــــــاملة ومتكاملة للرعا�ة المثلى لمرضـــــــى �وف
. وتتضـمن هذه الم�ادئ 19-خالل مسـار رعا�ة �وفیدمن توصـ�ات �مكن تطب�قها عند رعا�ة المرضـى   "19-السـر�ري لمرض �وفید

  حاد. إصابتهم �مرض�عد  19-التوجیه�ة اآلن أ�ًضا معلومات عن رعا�ة مرضى �وفید
 

  :م الفر�ق التوص�ات الجدیدة التال�ةقدَّ   :التحدیثات التي تم إدخالها على هذه الم�ادئ التوجیه�ة
توصـ�ة مشـروطة �اسـتخدام الحكم السـر�ري، �ما �شـمل األخذ في االعت�ار ق�م المرضـى وتفضـیالتهم والسـ�اسـة المحل�ة والوطن�ة  •

ــفى ووحدة الرعا�ة المر�زة، بدًال من نماذج التنبؤ   ــتشــــ ــمل اإلدخال إلى المســــ إن ُوجدت، لتوج�ه قرارات التدبیر العالجي �ما �شــــ
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�اختالف درجة وخامة المرض التي یتم تقی�مها في إحدى الع�ادات   19-حالً�ا عند رعا�ة مرضـى �وفیدالمتاحة  �سـیر المرض 
 أو المستشف�ات (درجة ال�قین منخفضة للغا�ة).

ــد ق�اس التأكســــج الن�ضــــي في المنزل في إطار حزمة الرعا�ة، �ما �شــــمل تثق�ف المرضــــى  • ــتخدام رصــ ــ�ة مشــــروطة �اســ توصــ
الذین �عانون من األعراض ولدیهم عوامل خطر   19-مرضــــــــى �وفیدل  المقدمةم �شــــــــكل مناســــــــب،  ومقدمي الخدمات ومتا�عته

 اإلصا�ة �مرض وخ�م ولم یتم إدخالهم إلى المستشفى (درجة ال�قین منخفضة للغا�ة).
  ذوي الحاالت الوخ�مة الذین تم إدخالهم إلى  19-توصــــــ�ة مشــــــروطة �اســــــتخدام وضــــــع�ة االن�طاح مت�قًظا مع مرضــــــى �وفید •

 المستشفى و�حتاجون إلى األكسجین التكمیلي أو التهو�ة غیر ال�اضعة (درجة ال�قین منخفضة).
توصــ�ة مشــروطة �اســتخدام جرعات العالج الوقائي للتخثر من أجل منع تخّثر الّدم، بدًال من الجرعات المتوســطة أو العالج�ة  •

ؤشر راسخ یتطلب جرعة أعلى من منع تخّثر الّدم (درجة الذین تم إدخالهم إلى المستشفى، دون وجود م  19-مع مرضى �وفید
 ال�قین منخفضة للغا�ة).

ــتنیرة �البیِّنات أو أكثر یتم تقد�مها   • ــات مسـ ــتخدام حزم الرعا�ة القائمة (التي ُتعرَّف على أنها ثالث ممارسـ ــروطة �اسـ ــ�ة مشـ توصـ
ســتشــفى أو وحدة الرعا�ة المر�زة وتكی�فها حســب الضــرورة مًعا و�اســتمرار لتحســین الرعا�ة) التي یتم اخت�ارها محلً�ا بواســطة الم

 ذوي الحاالت الحرجة (درجة ال�قین منخفضة للغا�ة). 19-وفًقا للظروف المحل�ة لدى مرضى �وفید
المؤ�دة أو المشـــــت�ه فیها (أً�ا �انت    19-ب�ان أفضـــــل الممارســـــات: �جب على المرضـــــى الذین ســـــ�قت إصـــــابتهم �عدوى �وفید •

�عانون من أعراض مستمرة أو جدیدة أو متغیرة الحصول على الرعا�ة من أجل متا�عة حالتهم   مرض) وال یزالون ة الدرجة وخام
 �عد مرض حاد"). 19-الجدید "رعا�ة مرضى �وفید 24(انظر الفصل 

 
ــل  �النســــ�ة للفصــــول التي لم تقدم توصــــ�ات جدیدة، قامت �ل وحدة تقن�ة مســــؤولة (عضــــو في اللجنة التوجیه�ة) �اســــتع راض الفصـ

ــتعراضــــــات أفرقة الخبراء في   ــیل�ة تعكس عمل�ات �حث جدیدة في المؤلفات. واســــــتخدمت وحدتان تقنیتان اســــ وتقد�م تحدیثات تفصــــ
  ]). 19الفصل  ]، و�عادة التأهیل [ 17الفصل  استعراض وتحدیث فصولهما (المظاهر العصب�ة والنفس�ة [

 
َعت هذه الم�ادئ التوجیه�ة ابتكرت منظمة الصــــــحة العالم�ة هذه الم�ادئ التوجیه�ة القابلة للتحدیث، مدفوعًة �الحاجة   :ك�ف ُوضــــِ

ــ�اســـات والممارســـات    19-الملّحة إلى التعاون العالمي لتوفیر م�ادئ توجیه�ة موثوقة ومتجددة �شـــأن مرض �وفید ــد بها السـ ــترشـ تسـ
جیه�ة، یتألف من خبراء محتوى وأط�اء ســــــــــر�ر�ین ومرضــــــــــى في جم�ع أنحاء العالم. وقام فر�ق دولي معني بوضــــــــــع الم�ادئ التو 

واختصــــــاصــــــیین �علم األخالق وأخصــــــائیي منهج�ات، بوضــــــع توصــــــ�ات �االســــــتناد إلى معاییر إعداد الم�ادئ التوجیه�ة الموثوقة  
ــالح ألي  ــارب في المصـــ ــ�ات لتحدید درجتها و�لورتها وتقی�مها. ولم یتم تحدید أي تضـــ ــن�ف التوصـــ ــتخدام نهج تصـــ ــو في  �اســـ عضـــ

الفر�ق. واشـــــــــتر�ت منظمة الصـــــــــحة العالم�ة مع مؤســـــــــســـــــــة ماج�ك غیر الر�ح�ة لُنُظم البّینات اإل�كولوجّ�ة (جعل نهج تصـــــــــن�ف  
ــر  ــة النشــ ــول على الدعم من خالل منصــ ــ�ات لتحدید درجتها و�لورتها وتقی�مها االخت�ار الذي ال ُ�قاوم) للحصــ ــة بها التوصــ الخاصــ

ل التحدیث المستمر   .التي ُتسهِّ
 

محددة   موضـــوعاتســـر�عة حول  عمل�ات اســـتعراضتشـــمل البیِّنات الواردة في تحدیث هذه الم�ادئ التوجیه�ة ســـت   :أحدث البیِّنات
  . ولم یتم تحدید أي تضارب في المصالح ألي من المساهمین الخارجیین.3�مكن االطالع علیها في الملحق 

 
عند االنتقال من البیِّنات إلى التوصــ�ات، قدم الفر�ق خمس توصــ�ات مشــروطة تســتند في المقام األول إلى بیِّنات   :فهم التوصـ�ات

  ذات درجة �قین منخفضة إلى منخفضة للغا�ة.
التنبؤ �ســیر    �النســ�ة لالســتخدام المقترح للحكم الســر�ري بدًال من نماذج التنبؤ المتاحة، اعتبر الفر�ق أن البیِّنات المؤ�دة لنماذج •

ذات �قین منخفض للغا�ة، وتفتقر إلى دراسـات التحقق من الصـحة، وتفتقر إلى البیِّنات �شـأن    19-المرض لدى مرضـى �وفید
 تأثیر استخدام النماذج على اتخاذ القرارات وحصائل المرضى. 

الن�ضـــي في المنزل، �عتقد الفر�ق أن الفوائد المحتملة ســـوف تفوق األضـــرار   �النســـ�ة لالســـتخدام المقترح لرصـــد ق�اس التأكســـج •
المحتملة، ال سـ�َّما إذا اسـُتخدمت مع المرضـى الذین �عانون من أعراض والمعرضـین لخطر اإلصـا�ة �مرض وخ�م. ولكن فقط 

 في إطار حزمة رعا�ة أوسع نطاًقا تشمل التثق�ف والمتا�عة.
ــتخدام المقتر  • ــ�ة لالســـــ ــى �وفید�النســـــ ــع�ة االن�طاح مت�قًظا مع مرضـــــ ذوي الحاالت الوخ�مة الذین تم إدخالهم إلى    19-ح لوضـــــ

تي انخفضــــــت درجتها من �قین مرتفع مع  انخفاض الوف�ات، والعلى  المســــــتشــــــفى، أكدَّ الفر�ق على البیِّنات المنخفضــــــة ال�قین 
انون من متالزمة الضـــائقة التنفســـ�ة الحادة والضــرر  لمرضـــى ذوي الحاالت الحرجة الذین �حصـــلون على تهو�ة م�كان�ك�ة و�عا

 من التجر�ة محدود حتى اآلن في بیئات الموارد المختلفة.
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الســـــــــــتخدام المقترح لحزم الرعا�ة القائمة، أكد الفر�ق على البیِّنات ذات ال�قین المنخفض إلى المنخفض للغا�ة على  ل�النســـــــــــ�ة   •
حتملة للتنفیذ؛ إذا اختار المســـــــــــــتشـــــــــــــفى أو وحدة الرعا�ة المر�زة من حزم الرعا�ة  انخفاض معدل الوف�ات واألع�اء اإلدار�ة الم

 القائمة وقامت بتكی�فها مع الظروف المحل�ة لألخذ في االعت�ار العوامل الس�اق�ة العت�ارات الموارد وز�ادة الجدوى.
 والتفضیالت.و�النس�ة لهذه التوص�ات األر�ع، لم یتوقع الفر�ق الكثیر من الت�این في الق�م 

�النسـ�ة لالسـتخدام المقترح لجرعات العالج الوقائي للتخثر، بدًال من الجرعات المتوسـطة أو العالج�ة، أكدَّ الفر�ق على البیِّنات   •
مـام الرِ  اِنعذات ال�قین المنخفض للغـا�ـة على انخفـاض الوف�ـات أو االنصــــــــــــــِ التََّخثُّر ولكن مع تزایـد    َئِوّي، مع جرعـة أعلى من مـَ

خطر اإلصـا�ة بنز�ف �بیر؛ والضـرر المحتمل المشـار إل�ه من خالل دراسـات عن منع تخّثر الّدم العالجي بدًال من الجرعات 
 المتوسطة. 

 و�النس�ة لهذه التوص�ة األخیرة، توقع �عض أعضاء الفر�ق ت�ایًنا في ق�م المرضى وتفضیالتهم.
 
 

 الم�ادئ التوجیه�ة القابلة للتحدیث  :19-لعالجي السر�ري لمرض �وفیدالتدبیر ا 4-1تحدیث 

ثة من " خمس توصــ�ات جدیدة وفصــل جدید عن    "19-التدبیر العالجي الســر�ري لمرض �وفیدتتضــمن هذه النســخة الُمحدَّ
  أ�ار/  27اإلرشـــــــــــادات المبدئ�ة المنشـــــــــــورة في إلى  الحاد، إضـــــــــــافة    19-مرض �وفیدإصـــــــــــابتهم �رعا�ة المرضـــــــــــى �عد 

متاح أ�ًضا في    ذا الملخص. یُرجى قراءة القسم الماثل لالطالع على ملخص عن هذه التوص�ات الجدیدة، وه2020 مایو
توجیه�ة، المحدد أنها جدیدة. وت�قى التوصـــــــ�ات األخرى دون تغییر، مع تحدیث المحتوى  كل قســـــــم من أقســـــــام الم�ادئ ال

الم�ادئ التوجیه�ة لمنظمة ، ُیرجى االطالع على  19-والمراجع األســـــاســـــ�ة في هذه النســـــخة. وف�ما یتعلق �عالجات �وفید
ا تحت عنوان   الصــــحة العالم�ة ، والتي تحل محل اإلرشــــادات  توصــــ�ات المجلة الطب�ة البر�طان�ة الســــر�عةوالمنشــــورة أ�ضــــً

   المبدئ�ة (مثًال �النس�ة للكورت�كوستیرو�دات).
)، ط�قت اإلرشـادات المبدئ�ة األولى نهًجا م�سـًطا لوضـع إرشـادات سـر�عة. وفي  2و�ما هو موضـح في األسـالیب (الفصـل  

ثة الرا�عة، طبَّق الفر�ق المعني بوضــــــــع الم�ادئ التوجیه�ة نهج تصــــــــن�ف التوصــــــــ�ات لتحدید درجتها  هذه النســــــــخة الُمحدَّ
الجدیرة �الثقة. ولتجســـــــید هذین النهجْین المختلفین، تحمل التوصـــــــ�ات   و�لورتها وتقی�مها والمعاییر الخاصـــــــة �اإلرشـــــــادات

  عالمات وترمیزات لون�ة مختلفة.
وهذه الم�ادئ التوجیه�ة قابلة للتحدیث، لذا التوص�ات المدرجة هنا سُتَحدَّث، وسُتضاف توص�ات جدیدة عند ظهور بیِّنات 

ــتخدام تطبیق  جدیدة. و�ناًء عل�ه، جرت �تا�ة الم�ادئ التوجیه�ة و  ــ�قها  MAGICappنشــــــــــــرها وتحدیثها �اســــــــــ ، وتم تنســــــــــ
وه�كلتها على نحٍو یهدف إلى تســــــهیل اســــــتخدامها وتصــــــفحها، وتحدیثها �البّینات والتوصــــــ�ات الجدیدة �فاعل�ة في الوقت  

 نفسه، مع التر�یز على ما هو جدید والحفاظ على التوص�ات القائمة في إطار الم�ادئ التوجیه�ة.

 
 

  

https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337876/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337876/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337876/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337876/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2020.1-eng.pdf
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
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 لومات أساس�ةمع -1
 

  2فیروس �ورونـا المســــــــــــــبـب للمتالزمـة التنفســــــــــــــ�ـة الحـادة الوخ�مـة من النوع   نـاجٌم عن)  19-(كوفیـد 2019مرض فیروس �ورونـا  
ــارس-(فیروس �ورونا ــین، في  2-ســـــ )، وهو فیروس �ورونا ظهر حدیًثا واكُتشـــــــف ألول مرة في مدینة ووهان، مقاطعة خو�ي، الصـــــ

الســــلســــلة والموجب االتجاه  هو فیروس الحمض النووي الر�بي األحادي 2-ســــارس-. وفیروس �ورونا2019د�ســــمبر   كانون األول/
حتى   2002، الســاللة التي تســببت في فاشــ�ة ســارس من عام  1-ســارس-و�تســبب في العدوى بین ال�شــر. وأتى �عد فیروس �ورونا

  .2004عام 
 

ا من األشـــــــخاص الذین �عانون من األعراض وعد�مي   وتشـــــــیر الدراســـــــات الو�ائ�ة والفیروســـــــ�ة إلى أن انتقال العدوى �حدث أســـــــاســـــــً
عراض إلى اآلخر�ن عن طر�ق الُمخالطة اللصـــــ�قة، عبر الُقطیرات التنفســـــ�ة أو التالمس الم�اشـــــر مع األشـــــخاص المصـــــابین أو األ

ــام واألســــــــــــــطح الملوـثة  ، أو عن طر�ق رذاذ الهـ�اء الجوي، أي في األـماكن اـلداخلـ�ة المغلـقة  )6،  5، 4، 3،  2(مالمســــــــــــــة األجســــــــــــ
التي قد  و لكاف�ة، حیث �قضـي األشـخاص المصـابون فترات طو�لة من الوقت مع اآلخر�ن، والمسـاحات المزدحمة وذات التهو�ة غیر ا

ــ�ق�ة، ودروس الل�اقة البدن�ة، والمالهي اللیل�ة، والمكاتب وأماكن الع�ادة  ــمل المطاعم، والتدر��ات الموســــــ ، أو أثناء إجراءات )7(تشــــــ
ــفتتولید رذاذ اله�اء الجوي.   ــابتهم أنَّ   و�شـ ــى مؤ�دة إصـ ــ�ة ُجِمعت فیها عینات بیولوج�ة متكررة من مرضـ ــر�ر�ة وفیروسـ ــات سـ   دراسـ

ــارس-تناثر فیروس �ورونا ــي العلوي (األنف والحلق) في وقت م�كر من المرض    2-سـ ــبیل التنفسـ ،  ) 10،  9،  8(�كون أكبر في السـ
ا من   77جرـ�ت على  . والحظـت دراســــــــــــــة أُ )13،  12،  11،  10(لثالـثة األولى من ـبداـ�ة األعراض خالل األـ�ام ا األشــــــــــــــخـاص زوجـً

بها، أنَّ أعلى حمل فیروسـي في مسـحات الحلق �كون في وقت ظهور األعراض، مما �شـیر إلى أنَّ ذروة    ینلعدوى والمصـابل  ینناقلال
) من حاالت العدوى التي  ٪57-30:  ٪95(فاصـــــــــــل الثقة    ٪44ة تقدیرها  أو قبل ظهور األعراض بنســـــــــــ� عندانتقال العدوى تكون 

ــانة لمرض �وفید)14(تحدث خالل مرحلة ما قبل ظهور األعراض على الحالة المرجع�ة  ــتغرق فترة الحضــــ ، وهي الفترة 19-. وتســــ
ــط، مدة تتراوح بین  ــا�ة) و�دء ظهور األعراض، في المتوســــــــ ــل إلى  أ�ام، و  7و  5بین التعرض للفیروس (اإلصــــــــ لكن �مكن أن تصــــــــ

ا �اسـم فترة "ما قبل األعراض"، قد �كون �عض األشـخاص المصـابین ناقلین للعدوى لفترة   14 یوًما. وخالل هذه الفترة، المعروفة أ�ضـً
األعراض   قبـــــل ظهور  أ�ـــــام  إلى ثالثـــــة  األعراض  )12(تتراوح من یوم  قبـــــل ظهور  مـــــا  المرض  انتقـــــال  أن  المهم معرفـــــة  . ومن 

ــم الشــــخص    یتطلب الیزال ــة الم�اشــــرة أو غیر الم�اشــــرة لســــوائل جســ ــار الفیروس عبر الُقطیرات الُمْعد�ة أو عن طر�ق المالمســ انتشــ
ــاب �فیروس �ورونا ــحو�ة �أعراض فهي ع�ارة عن شـــــــــخص مصـــــــ ــاب. أما الحالة غیر المصـــــــ ــارس-المصـــــــ وال تظهر عل�ه    2-ســـــــ

ــى الذین �عانون من األعراض، تم تقد)16،  15( أعراض ــي الناقل للعدوى �ما یبلغ . وفي المرضــــ أ�ام من  8یر مدة التناثر الفیروســــ
 . )19، 18، 17(بدا�ة أي أعراض 

 
عد�مي األعراض تحتاج إلى فهم أفضــل، فقد  یزالون وال  2-ســارس-والتزال نســ�ة األشــخاص الذین أصــ�حوا مصــابین �فیروس �ورونا

ــ�ة �ما یبلغجمالي  اإلتقدیر الأفاد تحلیل تلوي حدیث عن   ــعت للفحص  ٪31 لهذه النسـ ــكان�ة خضـ ــمل فئات سـ ــات تشـ ــ�ع دراسـ ، من سـ
) من ٪25-17(  ٪20دراســـة أن    79. و�شـــف اســـتعراض منهجي لعدد  )20(  ٪37و  ٪26ومحددة مســـ�ًقا، وتتراوح فترة التنبؤ بین  

ر اســــتعراض منهجي آخر، شــــمل )20(شــــخاص ظلوا بدون أعراض على مدار فترة العدوى  األ دراســــة تم تقی�مها على أنها  13. وقدَّ
. وشــــــــمل تحلیل تلوي آخر  )21()  ٪20-14من الحاالت ظلت بدون أعراض (  ٪17ذات مســــــــتوى منخفض من خطر التحیز، أنَّ  

ــكانی  28 ــتین ســـ ــة. و�ان هناك ت�این �بیر بین دراســـ ــ�ة العدوى عد�مة األعراض في وقت االخت�ار دراســـ تین عامتین حیث �انت نســـ
) من الحـاالت التولیـد�ـة ظلـت عـد�مـة  ٪68-49( ٪59، و٪50-8.2على التوالي، و�ین المخـالطین �ـانـت النســــــــــــــ�ـة   ٪75و 20٪

األعراض في وقـت االخت�ـار وظـلَّ  ) من المق�مین في دور التمر�ض �ـانوا عـد�مي  ٪65-٪42( ٪54األعراض طوال الوقـت بینمـا  
ــ�اح�ة  )22() منهم بدون أعراض خالل فترة المتا�عة  13-50٪(  28٪ . وعند اخت�ار مجموعة أتراب�ة �الكامل، �ما في ال�اخرة الســــــــــ

:  ٪ 95(فاصــــــل الثقة   ٪17.9"دا�موند برنســــــ�س"، ُوِجَد أنَّ نســــــ�ة الحاالت العد�مة األعراض (بین جم�ع الحاالت المصــــــا�ة) بلغت 
ــیل الكلى، �ان   356؛ وفي مجموعة أتراب�ة تألفت من )23()  15.5-20.2٪ ــع لغســ ا �خضــ ــً ) ال �عانون  ٪40.3منهم (  52مر�ضــ

من أعراض أو �عانون من مرض لم یتم الكشـــــــــف عنه �اســـــــــتخدام تفاعل البول�میراز التســـــــــلســـــــــلي �االنتســـــــــاخ العكســـــــــي عند إجراء 
لمرضــى الذین أصــ�حوا �عانون من أعراض، معظم األشــخاص المصــابین �مرض . وفي ا)24(المصــلي لألجســام المضــادة   االخت�ار

�صــــابون �مرض   ٪15)، ونحو 3-6) (انظر الجدول  ٪40) أو متوســــطة (٪40تظهر علیهم عالمات مرضــــ�ة خف�فة (  19-كوفید
الزمة الضــائقة  �عانون من مرض حرج مصــحوب �مضــاعفات مثل فشــل الجهاز التنفســي، ومت  ٪5وخ�م یتطلب الدعم �األكســجین، و

مام الُخثاِري، و/ أو فشـــل األعضـــاء المتعدد، �ما في ذلك إصـــا�ة الُكلى الحادة   التنفســـ�ة الحادة، واإلنتان والصـــدمة اإلنتان�ة، واالْنصـــِ
تفاع واألمراض غیر السار�ة الكامنة، مثل مرض السكري وار   )27،  26(التقدم في السن والتدخین    أنَّ . وقد ُأبِلغ  )25(و�صا�ة القلب  

إلصــــــــا�ة �مرض وخ�م والوفاة، وأكدت التحلیالت اعوامل خطر   منضــــــــغط الدم وأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة والســــــــرطان،  
لتر   م�كروغرام/ 1المتعددة المتغیرات أنَّ التقدم في السـن وارتفاع درجة تقی�م فشـل األعضـاء المتسـلسـل وز�ادة تحلیل دي دا�مر عن  

ــفى ترت�ط �معدل وف�ات أعلى   ــتشـ ا3-6(انظر الجدول    )29،  28(عند دخول المسـ ــً ــة أ�ضـ ــط المدة   ). والحظت هذه الدراسـ أنَّ متوسـ
یوًما) بین الناجین، ولكن من الممكن   24-17یوًما (المدى الر��عي   20,0للكشــــــــــــــف عن الحمض النووي الر�بي الفیروســــــــــــــي یبلغ  

ا   20حتى الوفاة بین غیر الناجین. وفي دراســــــة شــــــملت    19-الكشــــــف عن الحمض النووي الر�بي الفیروســــــي لمرض �وفید مر�ضــــــً
یوًما �عد ظهور األعراض (المدى    78قص الَمناَعة، تم الكشــف عن الحمض الّر�بي النووي الفیروســي حتى �األورام وأمراض الدم ون

 . )30(یوًما من ظهور األعراض  61یوًما). وتم الكشف عن الفیروس القابل للح�اة �عد  64-24الر��عي 
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ب ومشـكالت النوم والصـداع والدوخة وضـعف حاسـة  �المظاهر النفسـ�ة والعصـب�ة، �ما �شـمل القلق واالكتئا  19-و�رت�ط مرض �وفید
ــم أو التذوق  ــلي والهذ�ان/)31(الشـ ــا�ة الدماغ�ة اإلقفار�ة بَنْقِص   ، واأللم العضـ ــكتة الدماغ�ة، واإلصـ االعتالل الدماغي واله�اج والسـ

ج، والنو�ات والغیبو�ة والتـهاب الدماغ والســــــــــــــحـا�ا وُمَتَالِزَمة غ�ـَّان . و�ـبدو أنَّ القلق واالكتـئاب )35،  34،  33،  32(�ار�ه  -التـََّأْكســــــــــــــُ
دخلت إلى  أُ ، إذ �شـفت مجموعة أتراب�ة واحدة  19-شـائعان بین األشـخاص الذین یدخلون المسـتشـفى من جراء اإلصـا�ة �عدوى �وفید

ــین، أن أكثر من  ــفى �مدینة ووهان، الصـــــــــ ــتشـــــــــ ــخاص �عانون من أعراض القلق و  ٪34المســـــــــ �عانون من أعراض    ٪28من األشـــــــــ
ِتَعاِد�َّة ألكثر من )36( ئاباالكت في الوال�ات   19-حالة إصــــــــا�ة �وفید  60  000. وتشــــــــیر النتائج األول�ة من دراســــــــات أتراب�ة اســــــــْ

أشــهر   3بتشــخ�صــات نفســ�ة (�ما �شــمل اضــطرا�ات القلق واألرق) في أول أســبوعین إلى    ٪18.1المتحدة األمر�ك�ة إلى تشــخ�ص 
 . )37(منهم �انت تشخ�صات جدیدة  ٪5.8، و19-�عد تشخ�ص إصابتهم �مرض �وفید

 
في    19-من مرضــــــى �وفید  ٪80وفي العدید من الحاالت، ُأبِلغ عن مظاهر عصــــــب�ة حتى دون وجود أعراض تنفســــــ�ة. وأكثر من  

وارت�طت هذه  ،دخلت إلى المســــــــتشــــــــفى �الوال�ات المتحدة، عانوا من أعراض عصــــــــب�ة أثناء فترة مرضــــــــهمأُ وعة األتراب�ة التي المجم
. و�شــــفت ســــلســــلة  )38(الوخ�م إلى أر�عة أضــــعاف في هذه المجموعة األتراب�ة    19-المظاهر �ازد�اد خطر اإلصــــا�ة �مرض �وفید

في وحدات الرعا�ة المر�زة ظهرت علیهم   19-من األشــــخاص الذین ُأصــــیبوا �كوفید  ٪65حاالت خاضــــعة للمالحظة في فرنســــا أنَّ  
ش (أو الهذ�ان) و . وارت�ط الهذ�ان، على وجه الخصـوص، بز�ادة خطر الوفاة في سـ�اق )39(عانوا من اله�اج   ٪69عالمات التشـوُّ

عائ�ة الحادة (�ما �شـــــــــمل الســـــــــكتة الدماغ�ة اإلقفار�ة �األمراض الدماغ�ة الو   19-. وعالوة على ذلك، ارت�ط �وفید)40(  19-كوفید
أو ســـلســـلة أتراب�ة من الصـــین وفرنســـا وهولندا والمملكة المتحدة والوال�ات المتحدة  والنزف�ة) مع تقار�ر من ســـلســـلة حاالت متعددة و/

ا عن حاالت لُمَتَالِزَمة غ�َّان)43،  42،  41،  39،  36(األمر�ك�ة   هاب الســــــــــحا�ا والدماغ بین األشــــــــــخاص  �ار�ه والت-. وُأبِلغ أ�ضــــــــــً
  .)46، 45، 44( 19-المصابین �عدوى �وفید

 
. وُأبِلغ عن حاالت )49،  48،  47(خف�فة أكثر بین األطفال مقارنًة �ال�الغین بوجه عام    19-وتكون المظاهر السر�ر�ة لعدوى �وفید

ا من اعتالل خف�ف ؛ و�عاني الرضـ19-قلیلة نسـبً�ا للرضـع الذین تأكدت إصـابتهم �مرض �وفید . ومع ذلك، جرى )50،  49(ع أ�ضـً
ــدمة   ــاء متعددة وصـ ــل أعضـ ــم )52،  51(اإلبالغ عن أعراض حادة مع متالزمة فرط االلتهاب، المؤد�ة إلى فشـ ــف اآلن �اسـ ، وُتوصـ

ا �مرض �وفیــد حــاالت الكــامنــة مع لــدى األطفــال والمراهقین. و�بــدو أن ال  19-متالزمــة االلتهــا�ــات المتعــددة األجهزة المرت�طــة زمن�ــً
ــا�ـًا �عـدوى �وفـید  655المرض الوخ�م التي �عـاني منهـا األطـفال ممـاثـلة للـ�الغین. فمن بین   اـلذین  المؤ�ـدة مختبر�ـًا و  19-طفًال مصــــــــــــ

�عانون من حالة �امنة، مع شـــــیوع اإلبالغ عن الســـــمنة وأمراض  منهم    ٪23، �ان لدیهم معلومات �املة عن الحاالت الكامنةتتوفر 
  .)52(الرئة المزمنة (�ما �شمل الر�و) وأمراض القلب واألوع�ة الدمو�ة والكبت المناعي 

 
) أنه یبدو أن الحوامل واللواتي �ن حوامل مؤخًرا 2020أكتو�ر    تشــــر�ن األول/ 6وتوضــــح نتائج االســــتعراض المنهجي الحي (حتى 

دراســــــــات؛   4؛  0.62-0.13:  ٪95، فاصــــــــل الثقة  0.28أقل ُعرضــــــــة لظهور األعراض علیهن (  19-ا�ات �مرض �وفیدالمصــــــــ
أعراض شـائعة مثل الحمى وضـیق النفس واأللم العضـلي، مقارنًة �النسـاء غیر الحوامل في سـن    تظهر علیهنامرأة)، أو    462 051

. وتتأثر هذه النتائج إلى حد �بیر بدراســات عن الحوامل اللواتي حصــلن على التدبیر العالجي في المســتشــف�ات ألي )53(اإلنجاب  
ــاء  ــ�اب، في ظل توافر ب�انات محدودة عن النســـــــــ ــبب من األســـــــــ الحمل أو �عد الوالدة. وتعد الحوامل واللواتي  م�كرة من ة  فتر   فيســـــــــ

دخول وحدة الرعا�ة المر�زة (نسـ�ة األرجح�ة كثر ُعرضـة لخطر الحاجة إلى  الوخ�م أ  19-حوامل مؤخًرا المصـا�ات �مرض �وفید كن
، فاصـل  2.59رجح�ة =  امرأة)، والتهو�ة ال�اضـعة (نسـ�ة األ  601  108دراسـات،   7؛  2.95-1.53:  ٪95، فاصـل الثقة 2.13=  

ــات،   6؛  2.94-2.28:  ٪95الثقة   ــ�ة األرجح�ة =    601  044دراسـ ــم (نسـ ــ�ة خارج الجسـ ــجة األغشـ ــل  2.02امرأة)، أو أكسـ ، فاصـ
ــتین، 3.34-1.22:  ٪95الثقة   ــا�ة �مرض �وفید  461  936؛ دراسـ م األمهات في    19-امرأة). ومن عوامل خطر اإلصـ الوخ�م: تقدُّ

الســـــن، والعرق�ة غیر الب�ضـــــاء، ومؤشـــــر �تلة الجســـــم المرتفع، وحاالت المراضـــــة المصـــــاح�ة الســـــا�قة الوجود، وارتفاع ضـــــغط الدم  
تتزاید لدى النســـــــاء في الثلث الثالث من   19-المزمن، والســـــــكري الســـــــابق الوجود. وال یبدو أن المضـــــــاعفات المرت�طة �مرض �وفید

  الحمل مقارنًة �الثلث األول والثاني من الحمل، أو لدى النســــــــاء متعّددة الموالید مقارنًة �النســــــــاء اللواتي یلدن ألول مرة، ولكن أحجام
 العینات القائمة لهذه المقارنات غیر �بیرة.  

 
ســـــــــــط والطو�ل قید التطور. والتزال الحالة الجدیدة التي ُأطلق علیها "متالزمة على المدى المتو   19-والیزال فهم عقابیل مرض �وفید

تفتقر إلى توافق في اآلراء على مستوى العالم �شأن المصطلحات والتعر�ف السر�ري.   )54(ما �عد �وفید" أو "مرض �وفید الطو�ل" 
ا في  وتم وصــــف متالزمة ما �عد الرعا�ة المر�زة �شــــكل جید في المرضــــى اآلخر�ن ذ وي الحاالت الحرجة، و�بدو أنها ملحوظة أ�ضــــً

. ومع ذلك، یتم اإلبالغ عن مجموعة من األعراض المســتمرة والعقابیل المتوســطة والطو�لة األجل لدى المرضــى  19-مرضــى �وفید
ــتشـــفى (أو الذین �عانون من عدوى �وفید �انات حدیثة (في  الخف�فة والمتوســـطة) واألطفال. وحذرت ب  19-الذین ال یدخلون إلى المسـ

لدى المرضـى في مدینة ووهان، أنَّ حاالت   19-بواسـطة بن �او وآخر�ن) حول العواقب الطو�لة األجل لمرض �وفید  النسـیتمجلة  
 . )55(أشهر على األقل  6الخلل الوظ�في والمضاعفات قد تستمر في �عض المرضى الذین تم تخر�جهم لمدة 
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 األسالیب -2
 

َعت  ــخة  ُوضـــــِ ــخة النسـ ــل�ة (النسـ من هذه الوث�قة �التشـــــاور مع المنتدى الدولي للقائمین على التجارب في مجال رعا�ة  )1-1األصـ
 الحاالت الحادة، واالتحاد الدولي للعدوى التنفسـ�ة الوخ�مة الحادة والمسـتجدة، وحملة اإلنقاذ من اإلنتان. وهذه هي الط�عة الرا�عة من

التدبیر العالجي الســـــر�ري للعدوى التنفســـــ�ة الحادة الوخ�مة عند االشـــــت�اه في العدوى  ل من وث�قة "في األصـــــتم تكی�فها  الوث�قة، التي  
  ).2019" (منظمة الصحة العالم�ة، �فیروس �ورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفس�ة

 
ــخة   ــخة الثالثة (النسـ ــر�ر�ة المعن�ة �مرض   )3-1وإلعداد النسـ ــادات الســ ــمي للفر�ق المعني ،  19-�وفیدمن اإلرشــ ُعِقَد اجتماع رســ

بوضــــع الم�ادئ التوجیه�ة، الذي یتألف من أفراد یتمتعون �خبرة واســــعة تشــــمل تخصــــصــــات متعددة وتجمع �ل األقال�م. وقد ُجِمعت  
ف عن أي تضـارب في المصـالح (انظر "شـكر وتقدیر"). و�سـبب اإلطار  إقرارات السـر�ة وعدم تضـارب المصـالح وُروجعت، ولم ُ�كشـَ

الزمني المُعجَّل والنطاق الواســــع جًدا للنســــخة الثالثة من الم�ادئ التوجیه�ة، تعذَّر إجراء عمل�ة رســــم�ة لتصــــن�ف التوصــــ�ات لتحدید 
درجتها و�لورتها وتقی�مها (األســـــئلة المعن�ة "�الســـــكان، والتدخل، وأســـــاس المقارنة، والحصـــــیلة"؛ واالســـــتعراضـــــات المنهج�ة؛ والتوثیق 

والتفضـیالت، ودمج اعت�ارات التكال�ف والموارد والجدوى). و�عود أصـل الموضـوعات المطلوب أخذها في االعت�ار إلى  الرسـمي للق�م 
اإلرشــــادات المبدئ�ة لمنظمة الصــــحة العالم�ة �شــــأن متالزمة الشــــرق األوســــط التنفســــ�ة، وتم توســــ�ع نطاقها �شــــكل �بیر ف�ما یتعلق  

رض بدا�ة من الفحص حتى إعادة التأهیل. وجرى تجم�ع البیِّنات المنشــورة بتنســیق من لتعكس النطاق الكامل للم  19-�مرض �وفید
قسـم العلوم في صـورة اسـتعراضـات منهج�ة سـر�عة، والتي تم تعم�مها مسـ�ًقا على الفر�ق المعني بوضـع الم�ادئ التوجیه�ة. وصـاغت  

ت القائمة على هذه االســـــتعراضـــــات والمدخالت من األط�اء اللجنة التوجیه�ة لمنظمة الصـــــحة العالم�ة في البدا�ة توصـــــ�ات للتدخال
الســر�ر�ین الخبراء المشــار�ین في المؤتمرات المعقودة عن ُ�عد للشــ�كة الســر�ر�ة مرتین أســبوعً�ا. وعقد الفر�ق المعني بوضــع الم�ادئ 

ســـــــاعة) لمناقشـــــــة جم�ع التوصـــــــ�ات الســـــــا�قة    12 مدته  التوجیه�ة أر�عة اجتماعات افتراضـــــــ�ة عبر مؤتمر معقود عن ُ�عد (إجمالي
والجدیدة. وتم دمج المراجعات المقترحة في الم�ادئ التوجیه�ة. وجرى التوصــل إلى توافق في اآلراء �شــأن جم�ع التوصــ�ات المقدمة  

ف التوصــ�ات لتحدید في النســخة النهائ�ة. وُ�عَرض اتجاه التوصــ�ات وقوتها �اســتخدام الرموز بدًال من المصــطلحات الرســم�ة لتصــن�
 درجتها و�لورتها وتقی�مها (توص�ات قو�ة ومشروطة مع تصن�ف ال�قین من البیِّنات، أو ب�انات أفضل الممارسات). 

 

 الرمز األخضر اللون �شیر إلى توص�ة مشروطة أو ب�ان أفضل الممارسات لصالح التدخل. 

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

الرمز األصفر اللون �شیر إلى توص�ة مشروطة لصالح التدخل، أو توص�ة حیث الرعا�ة الخاصة مطلو�ة في  
 التنفیذ. 

 
َعت التوصـــ�ات الجدیدة وفًقا للمعاییر واألســـالیب   ) من هذه الم�ادئ التوجیه�ة،4-1و�النســ�ة للنســخة الرا�عة هذه (النســخة  ُوضـــِ

الخاصــة �إعداد الم�ادئ التوجیه�ة الموثوقة، و�اســتخدام عمل�ة مبتكرة لتحقیق الكفاءة في التحدیث الفعَّال للتوصــ�ات. وتتماشــى هذه 
 . )56( دلیل منظمة الصحة العالم�ة إلعداد الم�ادئ التوجیه�ةاألسالیب مع  

 
 الم�ادئ التوجیه�ة ذات الصلة

ــأن التدبیر العالجي الســـــــر�ري لمرض �وفید بوث�قة  19-تتعلق هذه الم�ادئ التوجیه�ة القابلة للتحدیث لمنظمة الصـــــــحة العالم�ة �شـــــ
ا في  19-الم�ادئ التوجیه�ة القابلة للتحدیث �شــــأن العالجات ومرض �وفید والمتوفرة على   لمجلة الطب�ة البر�طان�ةا، المنشــــورة أ�ضــــً

  .MAGICappتطبیق  
 

 التوقیت
تحدیثها �فاعل�ة ونشــــــــرها على مســــــــتوى العالم �مجرد أن تكون موثوقة وقابلة للتحدیث؛ وأن �مكن  تهدف هذه الم�ادئ التوجیه�ة إلى  

. ونهدف إلى وضــــع إطار زمني طموح، بدا�ة من التجارب التي  19-ظهور بّینات جدیدة تتطلب تغییًرا في التوصــــ�ات �شــــأن �وفید
ــهر واحد، مع الحفاظ على المعاییر ــون شــــ ــدرها المنظمة، في غضــــ ــالیب  تؤدي إلى عمل�ة إعداد الم�ادئ التوجیه�ة حتى تصــــ واألســــ

  .)56( )(دلیل منظمة الصحة العالم�ة إلعداد الم�ادئ التوجیه�ةالخاصة �إعداد الم�ادئ التوجیه�ة الموثوقة 
 
 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337876/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337876/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2020.1-eng.pdf
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://app.magicapp.org/#/guideline/nBkO1E
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 النهج التدر�جي
نوضح هنا النهج التدر�جي الذي نتخذه لتحسین �فاءة وحسن توقیت الم�ادئ التوجیه�ة القابلة للتحدیث والموثوقة، إلعداد التوص�ات 

 ونشرها. وللق�ام بذلك، ُأجر�ت عمل�ات مختلفة في وقت واحد. 
 

 رصد البیِّنات وتوص�فها والبدء في تجم�عها :1الخطوة 
الخاصــــة �الموضــــوعات الرئ�ســــ�ة بدعم من فر�ق االســــتعراض الســــر�ع لمنظمة الصــــحة العالم�ة وشــــ�كة  یتم الرصــــد المنتظم للبیِّنات

، أطلقـت اللجنـة التوجیه�ـة لمنظمـة الصــــــــــــــحـة العـالم�ـة عمل�ـة تحـدیـث هـذه الم�ـادئ 2020ســــــــــــــبتمبر   المتعـاونین معهم. وفي أیلول/
وأســاس المقارنة، والحصــیلة". و�ســتند البدء في وضــع أو تحدیث   التوجیه�ة، �ما في ذلك وضــع األســئلة المعن�ة "�الســكان، والتدخل،

 توص�ات محددة على ما یلي:
 ترج�ح تغییر الممارسة؛ •
 األهم�ة �النس�ة لعموم الفئة المستهدفة. •

 
 اجتماع الفر�ق المعني بوضع الم�ادئ التوجیه�ة :2الخطوة 

ــكر  ــ�ًقا (انظر "شــــــــ ــن�ف  وتقدیر") أر�ع مرات. وفي �ل اجتماع، أُ اجتمع فر�ق الخبراء المختار مســــــــ ــتعراض لمنهج�ة تصــــــــ جري اســــــــ
ــات. ــل الممارســ ــ�ات لتحدید درجتها و�لورتها وتقی�مها، �ما في ذلك ��ف�ة تقد�م ب�انات عن أفضــ ــتعرض االجتماع األول،    التوصــ واســ

دید درجتها و�لورتها وتقی�مها؛  ، أســـــــــاســـــــــ�ات منهج�ة تصـــــــــن�ف التوصـــــــــ�ات لتح2020د�ســـــــــمبر    �انون األول/ 1قد بتار�خ الذي عُ 
�شمل ص�اغة األسئلة المعن�ة "�السكان، والتدخل، وأساس المقارنة، والحصیلة" والمجموعات الفرع�ة المعن�ة، وتقی�م درجة ال�قین  �ما

ة في التدبیر من البّینات، ودمج ق�م المرضى وتفضیالتهم، وترتیب الحصائل المهمة للمرضى حسب األولو�ة. ور�زت األسئلة المهم
على الوقا�ة من المضـــــــــاعفات �اســـــــــتخدام منع تخّثر الّدم من أجل العالج الوقائي للتخثر   19-العالجي الســـــــــر�ري لمرضـــــــــى �وفید

، اســـتخدام  2020د�ســـمبر  �انون األول/  4قد في واســـتخدام حزم الرعا�ة في وحدة الرعا�ة المر�زة. وتناول االجتماع الثاني، الذي عُ 
لن�ضــــي في المنزل ووضــــع�ة االن�طاح مت�قًظا، �اإلضــــافة إلى توضــــ�حات إضــــاف�ة حول اســــتخدام حزم الرعا�ة في  ق�اس التأكســــج ا

، اآلثـار الطو�لـة األجـل لمرض 2020د�ســــــــــــــمبر    �ـانون األول/  11قـد في وحـدة الرعـا�ـة المر�زة. وتنـاول االجتمـاع الثـالـث، الـذي عُ 
قد  م حزم الرعا�ة في وحدة الرعا�ة المر�زة. وتناول االجتماع الرا�ع، الذي عُ ، �ما تناول توضــ�حات إضــاف�ة �شــأن اســتخدا19-كوفید
، والتوصـــــ�ات المكتملة �شـــــأن  19-التنبؤ �ســـــیر مرض �وفید ، عوامل الخطر ونماذج التنبؤ/2020د�ســـــمبر   �انون األول/  11في  

  استخدام حزم الرعا�ة في وحدة الرعا�ة المر�زة.
 

 تجم�ع البّینات :3الخطوة 
طلبت اللجنة التوجیه�ة لمنظمة الصــحة العالم�ة من فر�ق دعم األســالیب للمنظمة إجراء اســتعراضــات منهج�ة ســر�عة لألســئلة الســتة  
ــر�ع للمنظمة، الذي یتألف من خبراء في   ــتعراض الســـــ ــیلة". وقام فر�ق االســـــ ــاس المقارنة، والحصـــــ ــكان، والتدخل، وأســـــ المعن�ة "�الســـــ

ــتعراض ا ــئلة المعن�ة "�الســـــــــكان، والتدخل، وأســـــــــاس المقارنة، االســـــــ لمنهجي وخبراء ســـــــــر�ر�ین وأمین مكت�ة، �إجراء اثنین من األســـــــ
والحصــیلة". أما األســئلة األر�عة األخرى، فقد تناولتها الجهات المتعاونة، التي شــار�ت �الفعل في إجراء اســتعراضــات منهج�ة �شــأن 

معهد الوطني لالمت�از في مجالي الصحة والرعا�ة (المملكة المتحدة)، والجمع�ة األمر�ك�ة : الهذه الجهات هذه الموضوعات. وتشمل
االســـتعراض الســـر�ع لمر�ز تصـــن�ف التوصـــ�ات لتحدید درجتها و�لورتها وتقی�مها التا�ع لجامعة ماكماســـتر،    إلرشـــادات أمراض الدم/
 شكر وتقدیر").؛ ومكت�ة �و�ر�ن (انظر ""COVIDPRECISE"واتحاد �وفید بر�سایز 

 
 التوص�ات النهائ�ة :4الخطوة 

  :یتحمل أعضاء الفر�ق المعني بوضع الم�ادئ التوجیه�ة المسؤول�ة عن األنشطة ال�الغة األهم�ة التال�ة
 تقد�م المشورة �شأن األسئلة ذات األولو�ة ونطاق الم�ادئ التوجیه�ة. •
 التخاذ القرارات.تقد�م المشورة �شأن اخت�ار الحصائل المهمة  •
 التعلیق على البیِّنات المستخدمة في توج�ه الم�ادئ التوجیه�ة. •
 تقد�م المشورة �شأن تفسیر البیِّنات، مع األخذ في االعت�ار �شكل صر�ح التوازن العام أو المخاطر والفوائد. •
التوصـ�ات لتحدید درجتها و�لورتها  تصـن�فلوفًقا ت�ار الق�م والتفضـیالت المتنوعة صـ�اغة التوصـ�ات، مع األخذ �عین االع •

 وتقی�مها.
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و�وفر نهج تصـــــــــــن�ف التوصـــــــــــ�ات لتحدید درجتها و�لورتها وتقی�مها إطار عمل لتحدید درجة ال�قین من البّینات واتجاه التوصـــــــــــ�ات 
ــ�ة أو بدًال منها، عندما تدعم مجم)58،  57( وقوتها ــافة إلى التوصـ ــات �اإلضـ ــل الممارسـ ــع ب�انات أفضـ وعة �بیرة من . و�مكن وضـ

ــرة،   ــملتتألف من بیِّنات مترا�طة �ما التي  البیِّنات غیر الم�اشــــــــ ــاف�ة لإل �شــــــــ ــدة الفائدة الصــــــــ ــرة، �شــــــــ جراء عدة مقارنات غیر م�اشــــــــ
. غیر أنها التزال تتطلب ســــتكون مرهقة وغیر مثمرة جمع البیِّنات المرت�طة التي تدعم التوصــــ�ات�ه، إذا اعُتبر أن عمل�ة  الُموصــــى

الشــفاف�ة والوضــوح، مع وجود أســاس منطقي واضــح للنهج. ورغم وضــع إجراءات تصــو�ت مســ�قة منذ البدا�ة في حالة عدم التوصـل  
ــل إلى   ــع الم�ادئ التوجیه�ة قد توصــ ــ�ة، ألن الفر�ق المعني بوضــ ــرور�ة لهذه التوصــ إلى توافق في اآلراء، ال تعد هذه اإلجراءات ضــ

  توافق في اآلراء �شأنها.
 

 :واسُتخدمت العوامل الرئ�س�ة التال�ة في ص�اغة توص�ات تتسم �الموثوق�ة والشفاف�ة
الفوائد واألضـرار المجردة لجم�ع الحصـائل المهمة للمرضـى، من خالل ملخصـات البّینات المه�كلة (مثل ملخص "تصـن�ف  •

 التوص�ات لتحدید درجتها و�لورتها وتقی�مها" لجداول النتائج)؛
 ؛)59، 57(درجة ال�قین منها جودة البّینات/  •
 ؛)60(ق�م المرضى وتفضیالتهم  •
 ؛)60(الموارد واالعت�ارات األخرى (�ما �شمل اعت�ارات الجدوى، وصالح�ة التطبیق، واإلنصاف)  •
ســــ�كون لكل حصــــیلة تقدیر للتأثیر وفاصــــل ثقة، مع ق�اس درجة ال�قین من البّینات، على النحو الوارد في ملخص جداول   •

 النتائج. و�ذا لم تتوفر هذه الب�انات، فسیتم توفیر ملخصات سرد�ة؛
ــ�ات لتحدید درجتها و�لورتها   • ــن�ف التوصــ ــتخدام تصــ ــروطة أو قو�ة، �ما هو محدد �اســ ــ�ات إلى مشــ ــن�ف التوصــ ــیتم تصــ ســ

وفًقا لألســــالیب وتقی�مها. و�ذا اختلف أعضــــاء الفر�ق �شــــأن تقی�م البّینات أو قوة التوصــــ�ات، فســــتطبق المنظمة التصــــو�ت 
 المحددة.

 
 االستعراض الخارجي والداخلي :5الخطوة 

قام مراجعون خارجیون محددون مســــــــــــــ�ًقا �اســــــــــــــتعراض الم�ادئ التوجیه�ة للمنظمة (انظر "شــــــــــــــكر وتقدیر")، ثم وافقت علیها لجنة  
  استعراض المنشورات التا�عة للمنظمة.

 
 أحدث البیِّنات -3
 

االحت�اجات للمعلومات الواردة من الفر�ق المعني بوضـــــــع الم�ادئ التوجیه�ة، قامت ســـــــت عمل�ات لالســـــــتعراض الســـــــر�ع  بناًء على  
ثة، �مكن االطالع على تفاصـیل  بتوج�ه وضـع التوصـ�ات في هذا التحدیث. وفي حین یتم توفیر ملخصـات البیِّنات لكل توصـ�ة ُمحدَّ

  من هذه الوث�قة. 3مراجع في الملحق ال�حث في المؤلفات والدراسات المحددة وال
 

 تصن�ف الفر�ق للحصائل من منظور المر�ض :1-3الجدول  
 

 النطاق  االنحراف المع�اري  المتوسط الحصیلة 
 9-9 0.0 9.0 یوًما 28الوفاة في خالل 

 9-7 0.8 8.4 الحاجة إلى التنفس الصناعي الَغْزِويّ 
 9-5 1.0 7.7 مدة التنفس الصناعي الَغْزِويّ 
ن السر�ري   9-4 1.5 7.2 الوقت الالزم للتحسُّ

 9-4 1.4 7.1 الخطیرة المؤد�ة إلى وقف األدو�ة  ةاآلثار الضائر 
 9-3 1.5 6.6 حتى زوال األعراض يالوقت المنقض

 9-5 1.3 6.6 مدة الدعم �األكسجین 
 8-3 1.3 6.4 مدة اإلقامة �المستشفى 

 9-2 1.8 5.3 الكبد)التهاب الكبد (ز�ادة إنز�مات 
 9-2 2.4 4.9 مدة التناثر الفیروسي

 9-2 1.7 4.5 القيء الغث�ان/
 8-2 1.5 4.3 اإلسهال

 : ذات أهم�ة حرجة.9: غیر مهمة، 1 ملحوظة:
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 الق�م والتفضیالت
 

ــف  لم تكن هناك ب�انات منشــــورة �اف�ة لتزو�د الفر�ق المعني بوضــــع الم�ادئ التوجیه�ة �اســــتعراض منهجي   مفید للدراســــات التي تصـ
. لذلك اعتمد الفر�ق على أحكامهم 19-تجارب المرضــى أو ق�مهم وتفضــیالتهم �شــأن القرارات حول العالجات الدوائ�ة لمرض �وفید

ج�ة  الخاصـة �شـأن األمور التي �قدرها المرضـى المسـتنیرون، �عد الموازنة �عنا�ة بین فوائد العالج وأضـراره وأع�ائه وتفضـیالتهم العال
. وُتجري منظمة الصــــحة العالم�ة حالً�ا مســــًحا 19-الالحقة. وضــــم الفر�ق أر�عة ُممثِّلین عن المرضــــى الذین عانوا من مرض �وفید

  للمرضى لتوس�ع ب�انات الق�م والتفضیالت من أجل تحدیث النسخة التال�ة من الم�ادئ التوجیه�ة.
 

  :ستكون ُممثِّلة عن تلك الخاصة �المرضى المستنیر�ن النموذجیین واتفق الفر�ق على أنَّ الق�م والتفضیالت التال�ة
ن الســــــر�ري، وف�ات هو أهم حصــــــیلة للمرضــــــى، یل�ه معدل ال • الحاجة إلى التنفس الصــــــناعي ومدته، والوقت الالزم للتحســــــُّ

 واألحداث الضائرة الخطیرة المرت�طة �التدخل. 
البّینات الخاصـة �ه على درجة مرتفعة من عدم ال�قین �شـأن تأثیره على  معظم المرضـى سـیترددون في اسـتخدام دواء تكون   •

ــیر البّینات إلى أن تأثیرات العالج قلیلة، إن وجدت،  ــائل المذ�ورة أعاله. و�نطبق هذا األمر بوجه خاص عندما تشــــ الحصــــ
 وهناك احتمال�ة حدوث أضرار جس�مة.

ال�قین أقل، ف�ما یتعلق �الفوائد واألضــــــــــــــرار على حد ســــــــــــــواء، �میل من جهة أخرى، عندما تكون الفوائد أكبر ودرجة عدم   •
 المز�د من المرضى إلى اخت�ار التدخل.

 
ــت�عد  ــتخدام عالج لم تسـ ــى �میلون إلى اسـ ــ�كون هناك مرضـ ــیالت. وسـ ومع ذلك، ُ�قر الفر�ق �أنه من المرجح أن تت�این الق�م والتفضـ

ــ�َّما عندما �كون  ــ�كون هناك مرضــــــى ف�ه البّینات فائدة مهمة، الســــ ــ�ة فتاكة. ومن ناح�ة أخرى، ســــ ــاســــ من المحتمل أن الحالة األســــ
آخرون �فضلون وجود مستوى عاٍل من الفوائد المرجحة قبل اخت�ار التدخل. ورغم التر�یز على منظور المر�ض الفردي، أخذ الفر�ق 

 فة اعت�ارات مهمة.في اعت�اره أ�ًضا منظور السكان حیث تعد الجدوى والمقبول�ة واإلنصاف والتكل
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 َمْن تنطبق عل�ه التوص�ات -4
 

اختار الفر�ق المعني بوضع الم�ادئ التوجیه�ة استخدام تعار�ف المنظمة للوخامة بناًء على المؤشرات السر�ر�ة، المقت�سة من 
وُتجنِّب هذه التعار�ف االعتماد على الوصـول إلى الرعا�ة  ).  3-6(انظر الجدول    19-تصـن�ف المنظمة لوخامة مرض �وفید

  الصح�ة لتحدید المجموعات الفرع�ة للمرضى.
 

  تعار�ف منظمة الصحة العالم�ة للوخامة
ــا�ة الحرجة �كوفید • ــدمة    :19-حالة اإلصـــــ ــّ�ة الحاّدة، أو اإلنتان، أو الصـــــ ــائقة التنفســـــ د �معاییر متالزمة الضـــــ ُتَحدَّ

اإلنتـان�ّـة أو غیرهـا من الحـاالت التي تتطلـب عـادًة توفیر عالجـات تحـافظ على الح�ـاة، مثـل التنفس الصــــــــــــــنـاعي  
 (الَغْزِوّي أو غیر الَغْزِوّي) أو العالج الرافع للتوتُّر الوعائي.

د  :19-�مة �كوفیدحالة اإلصا�ة الوخ •  :�أي مما یليُتَحدَّ
o  > في هواء الغرفة؛ ٪90التش�ُّع �األكسجین 
o  < ا في الدق�قة لدى ال�الغین واألطفال األكبر من   30معدل التنفس ا  60  ≥أعوام؛    5َنَفســً   الدق�قة في َنَفســً

ــهر�ن؛ من  األقل األطفال  لدى ــهر�ن بین أعمارهم  تتراوح  الذین األطفال  لدى  50  ≥ شــــــــ ــهًرا؛  11و شــــــــ  شــــــــ
 أعوام. 5-1دى األطفال �عمر ل 40 ≥

o  ،عالمات الضــائقة التنفســ�ة الوخ�مة (اســتخدام العضــالت اإلضــاف�ة، وعدم القدرة على إكمال جمل �املة
وعند األطفال: انســـحاب شـــدید الوخامة لجدار الصـــدر إلى الداخل، والَخْفَخَفة، والُزراق الَمْرَكِزّي، أو وجود 

 عالمات خطر عامة أخرى).أي 
 ُتَحّدد �انعدام وجود أّي معاییر تشیر إلى مرض وخ�م أو حرج.  :19-حالة اإلصا�ة غیر الوخ�مة �كوفید •

 
�انت تعســـــفّ�ة، و�ن�غي  19-لتحدید اإلصـــــا�ة الوخ�مة �كوفید  ٪90الحظ الفر�ق أن عت�ة التشـــــ�ُّع �األكســـــجین ال�الغة    :تحذیر

تفســیرها �حذر. على ســبیل المثال، �جب على األط�اء الســر�ر�ین اســتخدام حكمهم التقدیري لتحدید ما إذا �ان انخفاض التشــ�ُّع 
ــجین عالمة على الوخامة أم أنه طب�عي لمر�ض معین �عاني من مرض رئوي مزمن. و�المثل، فإ ــجین �األكسـ ــ�ُّع �األكسـ ن التشـ

في هواء الغرـفة �عـد غیر طب�عي (ـلدى المرضــــــــــــــى ذوي الرئتین الطب�عیین)، وـقد تكون عالمـة    ٪94-90اـلذي یبلغ أكثر من  
م�كرة على اإلصـــــــــــــا�ة �مرض وخ�م، إذا �انت حالة المر�ض في تراجع. و�وجه عام، في حالة وجود أي شـــــــــــــّك، اقترح الفر�ق 

لوب و�وضـح الرسـم الب�اني هذه الفئات الثالث لوخامة المرض، والخصـائص الرئ�سـ�ة المط وخ�م.  المیل إلى اعت�ار أن المرض
  لتوص�ة في إطار هذه الم�ادئ التوجیه�ة. تطب�قها في الممارسة العمل�ة

 
توص�ات المجلة  و�ل ستال ت�مینز (انظر    البر�طان�ة ومؤسسة ماج�ك؛ وصممه  اشترك في وضع الرسم الب�اني المجلة الطب�ة

   ).الطب�ة البر�طان�ة السر�عة

 

 الفئة السكان�ة
تنطبق هذه التوص�ة فقط على األشخاص  

 لدیهم الخصائص التال�ة:الذین 
 

المرضى المؤ�دة  
 إصابتهم �عدوى  

  19-كوفید
 

 وخامة المرض 
 غیر وخ�مة  

 
 وخ�مة

 
 حرجة 

 
غ�اب عالمات اإلصا�ة  

 �مرض وخ�م أو حرج 
 

التش�ع �األكسجین <  
 % في هواء الغرفة 90

لدى   30معدل التنفس >  
 ال�الغین 

ز�ادة معدل التنفس لدى   
 األطفال 

عالمات على ضائقة   
 تنفس�ة وخ�مة 

 

تتطلب عالًجا للحفاظ  
 على الح�اة 

متالزمة الضائقة التنفس�ة   
 الحادة 

 إنتان  
 صدمة إنتان�ة  
 

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
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 ) 1(انظر الملحق  19-مسار رعا�ة �وفید -5

�إنشاء مسارات رعا�ة لمرض �وفیدنُ  المحل�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة.  19-وصي  المستو�ات  وتكون مسارات    على 
  المشت�ه فیها أو المؤ�دة. 19-لألشخاص المصابین �عدوى �وفید مخصصة  19-رعا�ة �وفید

 مالحظات: 
�عد فحصـــه، بناًء على تعر�ف الحالة الق�اســـي، �ما في ذلك تقی�م األعراض،   19-یدخل الشـــخص إلى مســـار رعا�ة �وفید -1

 واست�فاء معاییر الحالة المشت�ه فیها. 
 �مكن اإلشارة إلى الحاالت المشت�ه فیها �اسم "األشخاص أو المرضى قید االستقصاء" في �عض الس�اقات. •
غیر حاســـــم أو غیر   2-ســـــارس-�كون اخت�ار فیروس �وروناحیث   لحاالت المشـــــت�ه فیهمالحاالت المحتملة هم ا •

 متوفر.
 .2-سارس-أشخاص تأكدت إصابتهم مختبرً�ا �فیروس �ورونا الحاالت المؤ�دة هم •

  2- ســارس-عدوى فیروس �وروناا أو المحتملة أو المؤ�دة �المشــت�ه فیهاإلصــا�ة  حاالت ذوي   �جب عزل جم�ع األشــخاص -2
فور من أجـل احتواء انتقـال الفیروس. انظر الفصـــــــــــــــل المعني �ـاعت�ـارات الوقـا�ـة من العـدوى ومكـافحتهـا في عمل�ـة على ال

 والمحتملة والمؤ�دة �شكل منفصل.  متجم�ع الحاالت المشت�ه فیه
األمراض المزمنة في مسار أو   �جب أن تؤخذ في الحس�ان اعت�ارات العدوى المصاح�ة (مثل األنفلونزا والمالر�ا والسل) و/ -3

 عالجً�ا وفًقا لبروتو�والت وطن�ة أو محل�ة. هذه الحاالت األخرى �مكن تدبیرهم . و�ن�غي ضمان أن19-رعا�ة �وفید
ن ت�قى ، �جب أ. وحتى تثبت ســـلب�ة اإلصـــا�ةمؤ�دةلتحدید ما إذا �انت حاالت  م�جب اخت�ار جم�ع الحاالت المشـــت�ه فیه -4

ــت�ه  ــار رعا�ة �وفید فیهمجم�ع الحاالت المشــــ ــ�ح الشــــــخص حالة محتملة 19-في مســــ . و�ذا لم �كن االخت�ار متاًحا، ف�صــــ
 .19-(بناًء على االشت�اه السر�ري) و�جب االعتناء �ه في مسار رعا�ة �وفید

 
  19-�وفیدإ�قاف االحت�اطات القائمة على انتقال المرض (�ما في ذلك العزل) و�خراج المرضى من مسار رعا�ة  

  على النحو اآلتي.

  :مالحظات
معاییر تخر�ج المرضى من العزل (أي التوقف عن اتخاذ احت�اطات احتراز�ة قائمة على انتقال العدوى) دون اشتراط إعادة  -1

 االخت�ار:
أ�ام إضـــاف�ة على    3أ�ام �عد ظهور األعراض، �اإلضـــافة إلى    10:  المرضـــى الذین �عانون من األعراض •

 األقل بدون أعراض (بدون حمى وأعراض تنفس�ة).
 .2-سارس-أ�ام من االخت�ار اإل�جابي لفیروس �ورونا 10األفراد عد�مو األعراض: �عد  •

ــبیل المثال، إذا عانى المر�ض من األعراض لمدة یومین، ف�مكن إخراجه من العزل �عد  -2 یوًما  13=   3أ�ام +    10على ســ
ا، �مكن تخر�جـه �عـد   14والمر�ض اـلذي �عـاني من األعراض لمـدة من ـتار�خ ظهور األعراض؛  ا +  14یومـً أـ�ام =  3یومـً

ا من تـار�خ ظهور األعراض؛ و�ـالنســــــــــــــ�ـة للمر�ض الـذي �عـاني من األعراض لمـدة    17 ا، �مكن تخر�جـه �عـد  30یومـً یومـً  یوًما �عد ظهور األعراض. 33أ�ام =  3یوًما +  30
ــت -3 ــلة اســ ــتخدام قد تختار البلدان مواصــ خدام االخت�ار في إطار معاییر اإلخراج من العزل. و�ذا �ان األمر �ذلك، ف�مكن اســ

ســاعة على    24التوصــ�ة األول�ة التي تتطلب ظهور نتائج ســلب�ة الثنین من اخت�ارات تفاعل البول�مراز التســلســلي �فاصــل 
 األقل.

ــ -4 �عد مرض  19-رعا�ة مرضــــــى �وفید"  24ل  قد �عاني �عض المرضــــــى من أعراض �عد فترة حدوث العدوى. انظر الفصــــ
 حاد".

ُیرجى مالحظة أنه �جب على البلدان تحدید المسـار السـر�ري بوضـوح لمتا�عة �ل مر�ض حتى تحقیق حصـیلة، �ما �شـمل  -5
التعافي التام. و�جب أن تأخذ معاییر التخر�ج من الرعا�ة السر�ر�ة في االعت�ار حالة المر�ض والتجر�ة مع المرض وغیرها 

 العوامل.  من
ل�س هو التخر�ج الســــر�ري من مرفق أو من جناح إلى آخر. فمثًال، قد �حتاج �عض   19-اإلخراج من مســــار رعا�ة �وفید -6

�ناًء على  و ،  19-من مســــــــار رعا�ة �وفید  هالمرضــــــــى إلى إعادة تأهیل مســــــــتمرة، أو جوانب أخرى من الرعا�ة، �عد إخراج
ــار رعا�ة �وفید ــار رعا�ة �وفید19-االحت�اجات الســــــــــر�ر�ة في مســــــــ یتزامن مع التخر�ج  19-. و�ذا �ان اإلخراج من مســــــــ

الســـــــر�ري، ف�جب مراعاة العدید من االعت�ارات الســـــــر�ر�ة، مثل التوفیق بین األدو�ة، والتخط�ط للمتا�عة مع مقدم الخدمات  
 السر�ر�ة، واستعراض حالة التمن�ع الروتیني، من بین أمور أخرى.

 .)13(" لالطالع على مز�د من التفاصیل من العزل 19-معاییر إخراج مرضى �وفیدوان "انظر الموجز العلمي �عن -7
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 19-الفحص والفرز والتقی�م السر�ري: التعرف الم�كر على مرضى �وفید -6
 

هو إ�طاء انتقال المرض ووقفه، وال�حث عن �ل حالة مشــــــــت�ه فیها   19-الهدف األســــــــاســــــــي من االســــــــتجا�ة العالم�ة لمرض �وفید
ــى �وفید ــب لمرضـــــ ــ�ة في الوقت المناســـــ ــى �ه على  19-وعزلها واخت�ارها، وتوفیر الرعا�ة المناســـــ ــ�عتمد موقع الرعا�ة الُموصـــــ . وســـــ

، أو في مرفق مجتمعي، أو في المنزل إذا لم �كن ذلك ممكًنا. 19-صـحي مخصـص لكوفیدالسـینار�و الو�ائي، و�كون إما في مرفق 
ــحة  في المرافق الصـــــــــح�ة والمجتمع  19-االعت�ارات التشـــــــــغیل�ة للتدبیر العالجي لمرض �وفید"انظر  " الصـــــــــادرة عن منظمة الصـــــــ

 .)61( العالم�ة
 

 �اعت�ارها التوص�ة الثالثة. 19-رات السر�ر�ة المتعلقة �كوفیدُیرجى االطالع على التوص�ة الجدیدة �شأن أسالیب اتخاذ القرا

 

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

  :مالحظات

ع�ـادة الرعـا�ـة األول�ـة، وفي المجتمع   قســــــــــــــم الع�ـادات الخـارج�ـة/�مكن إجراء الفحص في أمـاكن مثـل وحـدة الطوارئ أو   -1
ــ�ة، �جب اتخاذ هذا اإلجراء  ــ�اق هذه الفاشــ بواســــطة العامل الصــــحي المجتمعي، أو عن طر�ق التطبیب عن ُ�عد. وفي ســ

حة  على مســــــافة (تز�د عن متر واحد). واســــــتخدم مجموعة �ســــــ�طة من األســــــئلة بناًء على تعر�ف الحاالت لمنظمة الصــــــ
ــل طر�قة لِفعل ذلك1-6العالم�ة (انظر الجدول   ــول إلى    هي  ). وأفضــــ ــع بروتو�والت للفحص في جم�ع نقاط الوصــــ وضــــ

ا غیر نمط�ة مثل  الرعا�ة الصـح�ة وأثناء أنشـطة تت�ُّع المخالطین. وقد ُ�ظِهر المسـنون والمصـابون �الكبت المناعي أعراضـً
. ومن )64،  63،  62(ســهال، وفقدان الشــه�ة، والهذ�ان، وعدم وجود حمى اإلرهاق، وقلة االنت�اه، وانخفاض الحر�ة، واإل

 َثمَّ، قد یلزم تعدیل أسئلة الفحص لتالئم �عض الس�اقات وتسترشد �االعت�ارات الو�ائ�ة.
ــخاص الذین �عانون من األعراض (انظر الجدول   -2 ــتوفي تعر�ف حالة �وفید� �ما  ،)1-6یدخل األشـ ــت�ه فیها  19-سـ  ،المشـ

ــار  ، و�جـب تزو�ـدهم �كمـامـة طب�ـة على الفور، وتوجیههم إلى غرفـة مفردة. و�ذا لم تكن هنـاك 19-رعـا�ـة �وفیـدفي مســــــــــــ
غرفة مفردة، فین�غي تجم�ع المرضــى ذوي التشــخ�ص الســر�ري المشــا�ه، اســتناًدا إلى عوامل الخطر الو�ائ�ة، مع الفصــل  

مع الحاالت المؤ�دة (انظر  ُتوضع الحاالت المشت�ه فیهم ي أالالمكاني بینهم (على األقل متر واحد بین المرضى). و�ن�غ
 �شأن الوقا�ة من العدوى ومكافحتها). 7الفصل 

ــب�ة للحمى، مثل المالر�ا وحمى الضـــــنك والســـــل وغیر ذلك، ین�غي،  -3 في المناطق التي یوجد بها عدوى متوطنة أخرى مســـ
، �غض النظر عن وجود )69،  68،  67،  66،  65(ضـــمن الفحص، اخت�ار مرضـــى الحمى وفًقا للبروتو�والت الروتین�ة  

 .19-عالمات وأعراض تنفس�ة. وقد تكون هناك عدوى مصاح�ة إلى جانب عدوى �وفید
عندما �كون فیروس األنفلونزا معروًفا أو مشــــتبًها في انتقاله، تأكد من أخذه في االعت�ار في إطار فحص المرضــــى الذین   -4

ألنفلونزا؛ و�جب ضــــمان إجراء االخت�ار وفًقا للبروتو�والت الروتین�ة المحل�ة. وقد �عانون من الحمى واألمراض الشــــبیهة �ا
 .19-تكون هناك عدوى مصاح�ة إلى جانب عدوى �وفید

لجم�ع المق�مین  19-. و�جب تفعیل مســـــــــار رعا�ة �وفید)63(ُلوِحَظت فاشـــــــــ�ات �برى في مرافق الرعا�ة الطو�لة األجل  -5
المخــالطین لحــالــة مؤ�ــدة في هــذه المرافق، �مــا في ذلــك العزل الفوري واالخت�ــار والعالج   �مرافق الرعــا�ــة الطو�لــة األجــل

حســـــب االقتضـــــاء. و�جب تر�یز األولو�ة في هذه الســـــ�اقات على ضـــــمان ســـــالمة المق�مین وحما�ة العاملین الصـــــحیین،  
ــر�ري والوقا�ة من العدوى ومكافحتها التي تأخذ في اال ــیر المرض وتنفیذ التدبیر العالجي الســـــــ عت�ار حالة الفرد وتوقُّع ســـــــ

 .)70() 19-(مثل فحص الزوار للكشف عن عدوى �وفید

 

في األماكن المجتمع�ة، �جب على العاملین في مجال الصـــــــــحة المجتمع�ة االســـــــــتمرار في ات�اع البروتو�والت  
ــار رعا�ة �وفید ــائعة األخرى وعالمات الخطر وعالجها أثناء تفعیل مســ   19-المعتادة للتعرف على األمراض الشــ

ــت�ه فیهم(�ما في ذلك اإلحالة  ــب الحاجة) للحاالت المشــــ ــحة وُ�رجى الر  .حســــ ــادات منظمة الصــــ جوع إلى إرشــــ
ــلیب األحمر والهالل األحمر/ العالم�ة/ ــح�ة   االتحاد الدولي لجمع�ات الصــــــ ــأن الرعا�ة الصــــــ ــف �شــــــ الیون�ســــــ

 .)71(  19-المجتمع�ة، �ما في ذلك التوع�ة والحمالت، في س�اق جائحة �وفید
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�اســتخدام    19-ُ�شــت�ه في إصــابتهم �كوفیدفي المرافق الصــح�ة، �عد الفحص والعزل، قم �فرز المرضــى الذین 
االتحاد الدولي  أداة فرز ق�اسـ�ة (مثل أداة الفرز المتكاملة بین الو�االت التي وضـعتها منظمة الصـحة العالم�ة/

  ).3-6وق�ِّم المر�ض لتحدید وخامة المرض (انظر الجدول ؛ لجمع�ات الصلیب األحمر والهالل األحمر)
لمناســـب للمرضـــى ذوي الحاالت الحادة �اســـتخدام طر�قة منهج�ة، �ما هو موضـــح في ابدأ الرعا�ة في الوقت ا •

الدورة التدر�ب�ة المشـتر�ة بین منظمة الصـحة العالم�ة واللجنة الدول�ة للصـلیب األحمر �عنوان: الرعا�ة الطارئة 
 .)73ˇ 72(األساس�ة 

ــتقرار الحـالـة، قم �ـإحـالـ • ــ�ـة لرعـا�ـة �عـد التقی�م األولي والتـدبیر العالجي واســـــــ  ة المر�ض إلى الوجهـة المنـاســـــــ
ــحي (وحدة أو جناح الرعا�ة الحرجة)؛  :19-كوفید ــحي مختلف؛ داخل المرفق الصــــــ أو إلى  أو إلى مرفق صــــــ

 المحددة. 19-أو المنزل، حسب االحت�اجات الطب�ة للمر�ض ومسارات رعا�ة �وفید مرفق مجتمعي؛

  :مالحظات

المصــــابون �حالة مرضــــ�ة خف�فة ومتوســــطة إلى تدخالت طارئة أو دخول المســــتشــــفى؛ ومع ذلك،  قد ال �حتاج المرضــــى   -1
متا�عة إحدى  أو المؤ�دة الحتواء انتقال الفیروس. و�جب اتخاذ قرار � ورً�ا لجم�ع الحاالت المشـــــت�ه فیهم�كون العزل ضـــــر 

في المرفق الصـــــحي أو المرفق المجتمعي أو المنزل على أســـــاس �ل حالة على حدة. و�عتمد هذا   الحاالت المشـــــت�ه فیهم
ــ�ة الوخ�مة (انظر  القرار على األعراض الســـــــــــر�ر�ة، ومتطل�ات الرعا�ة الداعمة، وعوامل الخطر المحتملة للحالة المرضـــــــــ

ن للخطر في المنزل. وفي الحاالت )، والظروف الســــــائدة في المنزل، �ما في ذلك وجود أشــــــخاص معرضــــــی2-6الجدول  
 .)67(التي قد �صاحبها مرض السل، قد تكون هناك حاجة إلى تدابیر محددة �اإلضافة إلى ما سبق 

�ســـــمح التحدید الم�كر للمرضـــــى المعرضـــــین للخطر والذین �عانون من حالة مرضـــــ�ة وخ�مة �البدء الســـــر�ع في عالجات  -2
(مع إمكان�ة الوصــــول    19-والســــر�عة إلى وجهة محددة ضــــمن مســــار رعا�ة �وفید الرعا�ة الداعمة المثلى واإلحالة اآلمنة

 إلى األكسجین ودعم الجهاز التنفسي). 
ــ�ة الوخ�مة و/ -3 ــر�ع، والحالة المرضــــ م   تتمثَّل عوامل الخطر المعروفة للتدهور الســــ أو ز�ادة معدل الوف�ات، في اآلتي: التقدُّ

یر الســـار�ة مثل أمراض القلب واألوع�ة الدمو�ة، ومرض الســـكري، وأمراض عاًما)، واألمراض غ  60في الســـن (أكبر من 
). و�ن�غي متا�عة المرضــى الذین  2-6(انظر الجدول    )28(الرئة المزمنة، والســرطان، وأمراض األوع�ة الدمو�ة الدماغ�ة  

أن تكون من األفضــــــــــــــل  لدیهم عامل واحد أو أكثر من عوامل الخطر المذ�ورة متا�عًة وث�قًة للكشــــــــــــــف عن أي تدهور، و 
في مرفق صـــــحي. و�ما أوضـــــحنا آنًفا، �جب اتخاذ قرار المتا�عة في مرفق صـــــحي أو مرفق مجتمعي أو المنزل المتا�عة 

ــر�ر�ة، ومتطل�ات الرعا�ة الداعمة، وعوامل   ــاس �ل حالة على حدة. وســــوف �عتمد هذا القرار على األعراض الســ على أســ
�ما في ذلك وجود أشــــخاص أخر�ن معرضــــین للخطر في المنزل. وتشــــمل عوامل   الخطر، والظروف الســــائدة في المنزل،

م األمهات في السن، وارتفاع مؤشر �تلة الجسم، والعرق�ة غیر الب�ضاء،  خطر اإلصا�ة �األمراض الوخ�مة في الحمل تقدُّ
 .)53(رتعاج واألمراض المصاح�ة السا�قة الوجود، والحاالت الخاصة �الحمل مثل سكري الحمل ومقدمة اال

 قم حالتهمتتفاوعدد قلیل منهم �عاني �عض المرضـــــــــى من االلتهاب الرئوي الوخ�م و�حتاجون إلى المعالجة �األكســـــــــجین،   -4
ــدمة اإلنتان�ة (انظر الجدول   ــي أو الصــ ــل الجهاز التنفســ ــاعفات مثل فشــ ــحو�ة �مضــ ــ�ة حرجة مصــ )  3-6إلى حالة مرضــ

)74 ،75(. 
قبل تحدید مدى وخامته؛ ال ســ�َّما في األطفال ألن تشــخ�صــهم التفر�قي �الضــائقة   19-�جب تأكید اإلصــا�ة �مرض �وفید -5

 التنفسّ�ة مهًما �شكل خاّص. 
مع القائمین على رعایتهم متى أمكن   19-عدوى �وفیداألطفال ذوي حاالت اإلصا�ة المشت�ه فیها أو المؤ�دة ��جب حجز   -6

)، ورعایتهم في  19-عدوى �وفیدإصا�ة مشت�ه فیها أو مؤ�دة �  تذلك (إذا �ان القائمون على الرعا�ة أ�ًضا لدیهم حاال
أماكن مالئمة لألطفال، مع األخذ �عین االعت�ار الخدمات الطب�ة والتمر�ض�ة والغذائ�ة الخاصة والصحة النفس�ة واحت�اجات 

 الدعم النفسي االجتماعي لألطفال.
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 19-المتعلقة �كوفید أسالیب اتخاذ القرارات السر�ر�ة  

 توص�ة مشروطة

�اختالف وخامة حالتهم التي تم تقی�مها في إحدى الع�ادات أو المستشف�ات، نقترح االستعانة �الحكم   19-�النس�ة لمرضى �وفید
السر�ري، �ما �شمل النظر في ق�م المرضى وتفضیالتهم والس�اسة المحل�ة والوطن�ة إن وجدت، في توج�ه قرارات التدبیر العالجي  

المتاحة حالً�ا (توص�ة مشروطة،  �سیر المرض  تشفى ووحدة الرعا�ة المر�زة، بدًال من نماذج التنبؤ  �ما �شمل اإلدخال إلى المس
 درجة ال�قین منخفضة للغا�ة). 

 
 بیِّنات القرار 

 
 جس�مةاألضرار  الفوائد واألضرار

إلى    19-عادة ما ُ�سـتخدم الحكم السـر�ري والسـ�اسـة الموضـوعة محلً�ا أو وطنً�ا في اتخاذ القرارات المتعلقة �إدخال مرضـى �وفید
ــ�ص الموارد. وعلى مدار  ــة اعت�ارات أخالق�ة ف�ما یتعلق بتخصــ ــ�اســ ــمن الحكم والســ ــفى ووحدة الرعا�ة المر�زة. وقد یتضــ ــتشــ المســ

للتنبؤ �اإلدخال إلى المســـــتشـــــفى ووحدة الرعا�ة المر�زة، والحاجة إلى    19-النماذج لمرضـــــى �وفیدالجائحة، تم تطو�ر العدید من 
ــائـل. وجم�ع النمـاذج الحـال�ـة غیر واضــــــــــــــحـة أو تنطوي على التحیز المرتفع  التهو�ـة الم�كـان�ك�ـة، والوف�ـات، وغیرهـا من الحصــــــــــــ

، وحتى اآلن ال توجد دراســـــات حول ما إذا �ان اســـــتخدام  )76(المتعددة النطاقات    PROBASTالمخاطر �اســـــتخدام أداة التقی�م  
ن اتخاذ القرارات (المشـتر�ة) والحصـائل الالحقة للمرضـى. وف�ما یتعلق �آثارها على حصـائل المرضـى،   هذه النماذج وتنفیذها ُ�حسـِّ

 تعد درجة ال�قین من البیِّنات ألي من نماذج التنبؤ �سیر المرض هذه منخفضة للغا�ة. 

 

 منخفضة للغا�ة درجة ال�قین من البیِّنات

ــیر المرض لدى مرضــــى �وفید ــالح نماذج التنبؤ �ســ ذات   19-اعتبر الفر�ق المعني بوضــــع الم�ادئ التوجیه�ة أنَّ البیِّنات في صــ
 Cدرجة �قین منخفضـــة للغا�ة، وذلك �ســـبب خطر التحیز، وعدم �فا�ة الدقة التنبؤ�ة مع العدید من النماذج (نطاق اإلحصـــاءات  

دم وجود دراســات للتحقق من الصــحة، وعدم وجود بیِّنات على تأثیر اســتخدام النماذج على  )، وع0.99إلى    0.54لنماذج التنبؤ  
اتخاذ القرارات وحصــــائل المرضــــى. وُ�تاح اســــتعراض وتقی�م النماذج القائمة �شــــأن مدى صــــالح�ة تطب�قها ومخاطر التحیز على  

). وتختلف نماذج التنبؤ هذه، التي تهدف إلى التنبؤ �ســـیر المرض  review/-https://www.covprecise.org/living( :الرا�ط التالي
ــتشـــفى (عادة إلى وحدة  لدى المرضـــى، عن نماذج الفرز التي تم تطو�رها لتحدید المرضـــى الذین ُعِرَض علیهم اإلدخال إلى المسـ

وأقر الفر�ق أنَّ التطو�ر المســــتمر للنماذج والتحقق منها، إلى جانب الدراســــات    ض نماذج الفرز.الرعا�ة المر�زة)؛ ولم یتم اســــتعرا
عن الدقة التنبؤ�ة والتأثیر على اتخاذ القرارات وحصــــــــــــائل المرضــــــــــــى في هذه النماذج المختارة بدقة تنبؤ�ة �اف�ة، قد ُ�غیِّر درجة  

 ال�قین في البیِّنات مستقبًال.

 
 الت�این الجوهري متوقع أو غیر مؤ�د والتفضیالت الق�م 

ــتدل الفر�ق  ــیالت المتفق علیها، اســـ ــتند على  تطب�ًقا للق�م والتفضـــ ــتنیر�ن لن یرغبون في أن تســـ ــى المســـ أنَّ أغلب األط�اء والمرضـــ
ل الفوائد �النســـــ�ة لحصـــــائل  قرارات الرعا�ة على النماذج التنبؤ�ة القائمة، وذلك �ســـــبب درجة ال�قین المنخفضـــــة للغا�ة للبیِّنات حو 

 هذه النماذج عند رعایتهم.بالمرضى. ونظًرا لعدم وجود بیِّنات على الضرر، قد �ختار �عض المرضى أن یتم االسترشاد 

 

 اعت�ارات مهمة  الموارد واالعت�ارات األخرى 
حاالت المرضــــ�ة المصــــاح�ة والعالمات الحیو�ة التشــــمل عوامل التنبؤ المتضــــمنة عادة في هذه النماذج التنبؤ�ة: العمر والجنس و 

(مثل درجة الحرارة، ومعدل ضـر�ات القلب، ومعدل التنفس، والتشـ�ُّع �األكسـجین، وضـغط الدم)، وخواص التصـو�ر، وعدد الخال�ا 
). وقد ال تتوفر �عض الفحوصـــــــــات المختبر�ة review/-ww.covprecise.org/livinghttps://wاللمفاو�ة، و�روتین ســـــــــي التفاعلي (

  وطرق التصو�ر في البیئات المحدودة الموارد، ولم یتم التحقق من صحة النماذج الموجودة في هذه البیئات.

https://www.covprecise.org/living-review/
https://www.covprecise.org/living-review/
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 المسوغات
ــتخدام نماذج  أكدَّ الفر�ق على البیِّنات ذات ال�قین المنخفض للغا�ة التي تدعم ا ــیر المرض في ســـــــــ تعز�ز اتخاذ القرارات التنبؤ �ســـــــــ

السر�ر�ة وحصائل المرضى، وأقرَّ �عدم وجود دراسات والجدوى غیر المؤ�دة في البیئات المحدودة الموارد والتأثیر السلبي المحتمل 
ــتخدام نماذج التنبؤ في توج�ه القرارات الســـر�ر�ة. و�ناًء ع م الفر�ق لى ذلك، قدَّ على اإلنصـــاف في مجال الصـــحة، حســـب ��ف�ة اسـ

توصــــــــــ�ة مشــــــــــروطة لصــــــــــالح الممارســــــــــة المعتادة لتوج�ه عمل�ة اتخاذ القرار، التي تتألف من الحكم الســــــــــر�ري، وق�م المرضـــــــــى  
  وتفضیالتهم، والس�اسة المحل�ة والوطن�ة، إذا �انت متاحة.

 تحلیالت المجموعات الفرع�ة
ــتو�ات مختلفة من وخامة لم �جد الفر�ق أي بیِّنات على آثار  المجموعات الفرع�ة على مســـــــــتوى المرضـــــــــى الذین �عانون من مســـــــ

  أو بین األطفال وال�الغین. و�ع�ارة أخرى، تنطبق التوص�ة المشروطة على جم�ع هذه المجموعات الفرع�ة. 19-مرض �وفید

 صالح�ة التطبیق
 الفئات السكان�ة الخاصة

ل الفر�ق إلى أن التوصــــ�ة  ال توجد معلومات �اف�ة عن أداء نماذج التنبؤ �ســــیر المرض وتأثیرها على النســــاء الحوامل. لذا، توصــــَّ
 تنطبق على النساء الحوامل. 

 
 معلومات عمل�ة

   .review/-https://www.covprecise.org/living :تم استعراض نماذج التنبؤ القائمة في استعراض منهجي حي، متاح على الرا�ط التالي

 أوجه عدم ال�قین
 ین�غي التحقق من صحة نماذج التنبؤ �سیر المرض المتاحة في فئات سكان�ة أخرى.

 19-األعراض المرت�طة �مرض �وفید :1-6الجدول 
- 44)، واإلرهاق (٪82-59)، والســـعال (٪99-83�عاني معظم األشـــخاص من الحمى (و   .19-تتنوع عالمات وأعراض �وفید

ا عن أعراض أخرى ٪35-11)، وآالم العضـالت (٪40-31)، وضـیق التنفس (٪84-40)، وفقدان الشـه�ة (70٪ ). وُأبِلغ أ�ضـً
ــة �المرض، مثل ــهال والغث�ان والقيء    غیر خاصـــ ــداع واإلســـ . �ما ُأبِلغ )79،  78،  77،  28(التهاب الحلق واحتقان األنف والصـــ

  .)81، 80، 31(عن فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة التذوق قبل ظهور األعراض التنفس�ة 
ر إلى الســـــــكتة والنو�ات، أو النتائج التي تشـــــــیف،  وتشـــــــمل المظاهر العصـــــــب�ة اإلضـــــــاف�ة الُمبلَّغ عنها الدوخة، واله�اج، والضـــــــع

، أو مشكالت في التوازن في الوقوف أو المشي    .)33، 32(الدماغ�ة �ما �شمل مشكالت في الكالم أو الرؤ�ة، أو َفْقد الِحّسِ
لة  وقد �عاني المســـــــنون والمرضـــــــى المصـــــــابون �الكبت المناعي على وجه الخصـــــــوص من أعراض غیر نمط�ة مثل اإلرهاق، وق

  .)64، 63، 62(االنت�اه، وانخفاض الحر�ة، واإلسهال، وفقدان الشه�ة، والتشوُّش، وعدم وجود حمى 
وقد تتداخل أعراض مثل ضـــیق التنفس أو الحمى أو أعراض الجهاز الهضـــمي أو اإلرهاق الناجم عن التك�فات الفســـیولوج�ة لدى 

ور�ما لم ُیبلَّغ عن   .)82(  19-ثل المالر�ا، مع أعراض عدوى �وفیدالنسـاء الحوامل أو أحداث الحمل الضـارة أو أمراض أخرى م
 .)83(الحمى أو السعال لدى األطفال �شكل متكرر مثل ال�الغین 

 
 عوامل الخطر المرت�طة �مرض وخ�م :2-6الجدول 

م في السن). 60العمر أكثر من    عاًما (تتزاید مع التقدُّ
وارت�طت األمراض غیر الســــار�ة الكامنة �معدل الوف�ات المرتفع: مرض الســــكري، وارتفاع ضــــغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض 
الرئة المزمنة، وأمراض األوع�ة الدمو�ة الدماغ�ة، والخرف، واالضـــــــــطرا�ات النفســـــــــ�ة، وأمراض الكلى المزمنة، والكبت المناعي، 

  .)85، 84(والسمنة، والسرطان 
م األمهات في الســن، وارتفاع مؤشــر �تلة الجســم، والعرق�ة غیر الب�ضــاء، والحاالت المرضــ�ة المزمنة، والحاالت وف ي الحمل: تقدُّ

  .)53(الخاصة �الحمل مثل سكري الحمل ومقدمة االرتعاج 
 التدخین.و 

https://www.covprecise.org/living-review/
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  19-مدى وخامة مرض �وفید :3-6الجدول 

  مرض وخ�م

) اـلذین �ســــــــــــــتوفون تعر�ف الحـاـلة لعـدوى  1-6المرضــــــــــــــى ذوو األعراض (الجـدول  
  دون دلیل على االلتهاب الرئوي الفیروسي أو نقص التأكسج. 19-كوفید

 تعار�فانظر الموقع اإللكتروني لمنظمة الصــــــــــحة العالم�ة للحصــــــــــول على أحدث 
 . )1( الحاالت

 االلتهاب الرئوي  مرض متوسط 

الذین �عانون من عالمات سر�ر�ة لاللتهاب الرئوي (الحمى،    ال�الغون المراهقون أو 
ــرعة التنفس)، ولكن ال توجد عالمات على االلتهاب  ــیق التنفس، وســ ــعال، وضــ والســ
ــ�ُّع �األكســـجین أكثر  ــ�ة التشـ الرئوي الوخ�م، �ما في ذلك الحاالت التي تكون فیها نسـ

  .)86(في هواء الغرفة  ٪90من أو �ساوي 
الذین �عانون من عالمات ســر�ر�ة لاللتهاب الرئوي غیر الوخ�م (الســعال أو  األطفال

أو انســـــــــحاب جدار الصـــــــــدر إلى الداخل)،   صـــــــــعو�ة التنفس + ســـــــــرعة التنفس و/
 توجد عالمات على االلتهاب الرئوي الوخ�م.  وال
   ؛50  ≥:  شــــــــــــــهًرا  11-2  ؛60  ≥دق�قــة): < شــــــــــــــهر�ن:    ســــــــــــــرعــة التنفس (نَفس/و 
 . )87( 40 ≥أعوام  1-5

في حین أنه �مكن إجراء التشـخ�ص على أسـس سـر�ر�ة، قد �سـاعد تصـو�ر الصـدر  
(التصـــو�ر الشـــعاعي، واألشـــعة المقطع�ة، والموجات فوق الصـــوت�ة) على تشـــخ�ص 

  وتحدید المضاعفات الرئو�ة أو است�عادها.
لتحدید اإلصــــــــا�ة    ٪90الحظ الفر�ق أن عت�ة التشــــــــ�ُّع �األكســــــــجین ال�الغة    :تحذیر

�انت تعســــــــفّ�ة، و�ن�غي تفســــــــیرها �حذر. على ســــــــبیل المثال،  19-الوخ�مة �كوفید
�جب على األط�اء الســر�ر�ین اســتخدام حكمهم التقدیري لتحدید ما إذا �ان انخفاض 

ب�عي لمر�ض معین �عاني من التشـــــــــــ�ُّع �األكســـــــــــجین عالمة على الوخامة أم أنه ط
  ٪94-90مرض رئوي مزمن. و�المثل، فإن التشـ�ُّع �األكسـجین الذي یبلغ أكثر من  

في هواء الغرفة �عد غیر طب�عي (لدى المرضـى ذوي الرئتین الطب�عیین)، وقد تكون 
ــا�ــة �مرض وخ�م، إذا �ــانــت حــالــة المر�ض في تراجع.  عالمــة م�كرة على اإلصـــــــــــــ

ــّك، اقترح الفر�ق المیـل إلى اعت�ـار أن المرض و�وجـه عـام، في حـاـلة  وجود أي شــــــــــــ
  وخ�م.

  مرض وخ�م
الرئوي   االلتهاب 

 الوخ�م 

الــذین �عــانون من األعراض الســــــــــــــر�ر�ــة لاللتهــاب الرئوي   المراهقون أو ال�ــالغون 
(الحمى، والســـعال، وضـــیق التنفس، وســـرعة التنفس) �اإلضـــافة إلى واحد مما �أتي: 

ا/  30معدل التنفس >  دق�قة؛ أو الضــــائقة التنفســــ�ة الوخ�مة؛ أو نســــ�ة التشــــ�ُّع  نَفســــً
  .)88، 86(في هواء الغرفة  ٪90�األكسجین < 

اللتهاب الرئوي (سـعال أو صـعو�ة الذین �عانون من عالمات سـر�ر�ة على ا األطفال
  :في التنفس) + واحد على األقل مما �أتي

؛ أو الضـــائقة التنفســـ�ة الوخ�مة ٪90الُزراق الَمْرَكِزّي أو التشـــ�ُّع �األكســـجین <  •
(على سـبیل المثال، سـرعة التنفس السـر�ع، والَخْفَخَفة، وانسـحاب شـدید الوخامة 
لجدار الصـدر إلى الداخل)؛ عالمة خطر عامة: عدم القدرة على اإلرضـاع أو 

 .)87(الشرب، أو النُّوام، أو فقدان الوعي، أو االختالجات 
ــرعة التنفس (نَفس/ • ــهر�ن:   ســــــــ ــهًرا  11-2  ؛60  ≥دق�قة): < شــــــــ    ؛50 ≥:  شــــــــ

 . )87( 40 ≥ أعوام 1-5
سـر�ر�ة، قد �سـاعد تصـو�ر الصـدر  في حین أنه �مكن إجراء التشـخ�ص على أسـس 

(التصـــو�ر الشـــعاعي، واألشـــعة المقطع�ة، والموجات فوق الصـــوت�ة) على تشـــخ�ص 
 وتحدید المضاعفات الرئو�ة أو است�عادها.
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 مرض حرج
متالزمة الضائقة 

 التنفس�ة الحادة
)89  ،90  ،91 ( 

ــر�ري معروف (أي االلتهاب الرئوي)  :البدا�ة ــبب سـ ــبوع واحد من سـ ــون أسـ في غضـ
  أو أعراض تنفس�ة جدیدة أو متفاقمة.

ــدر ــو�ر الصـ (التصـــــو�ر الشـــــعاعي، أو التصـــــو�ر المقطعي، أو الموجات فوق  :تصـ
ر �الكامل من خالل الِحمل الحجمي الزائد،  الصـــــــوت�ة للرئة): عتامة ثنائ�ة، ال ُتفســـــــَّ

  و الرئة، أو العقیدات.وانه�ار الفصوص أ
فشــل في الجهاز التنفســي غیر مفســر �الكامل �فشــل القلب  :نشــأة االرتشــاح الرئوي 

ــوائل.   ــدى القلب) و أو ز�ادة حمل الســـ ــوعي (مثل تخط�ط صـــ �حتاج إلى تقی�م موضـــ
  الست�عاد السبب الهیدروستات�كي لالرتشاح/الوذمة إذا لم یوجد عامل خطر.

  :)91، 89(  نقصور األكسجة لدى ال�الغی
مم زئ�قي < الضــغط الجزئي   200 متالزمة الضــائقة التنفســ�ة الحادة الخف�فة: •

 زئ�قي مم 300 ≤  ألألكسـجین الشـر�اني/ الجزء الكسـري لألكسـجین المسـتنشـق 
 اإل�جابي   الهواء  مجرى  ضــــــــــغط  أو  اإل�جابي  االنتهائي الزفیري  الضــــــــــغط مع(

 بمن الماء).  اتسنت�متر  5 ≥ المستمر
مم زئ�قي < الضــــــــغط   100 متالزمة الضــــــــائقة التنفســــــــ�ة الحادة المتوســــــــطة: •

 مم   200 ≤الجزئي لألكسـجین الشـر�اني/ الجزء الكسـري لألكسـجین المسـتنشـق 
 بمن الماء).  اتسنت�متر  5 ≥  اإل�جابي االنتهائي الزفیري  الضغط مع(  زئ�قي

الضــــــــــغط الجزئي لألكســــــــــجین  متالزمة الضــــــــــائقة التنفســــــــــ�ة الحادة الوخ�مة: •
ــتنشـــــــق    مع (  زئ�قي مم  100 ≤الشـــــــر�اني/ الجزء الكســـــــري لألكســـــــجین المســـــ

  بمن الماء).  اتسنت�متر  5 ≥ اإل�جابي  االنتهائي الزفیري  الضغط
  ج : الحظ مؤشر األكسجین ومؤشر التش�ُّع �األكسجین.قصور األكسجة لدى األطفال

ــجین حیثما �ان متاًحا.  ــر األكســــــــ ــتخدم مؤشــــــــ ــغط الجزئي و واســــــــ �ذا لم یتوفر الضــــــــ
لألكســــجین الشــــر�اني، فافصــــل الجزء الكســــري لألكســــجین المســــتنشــــق للحفاظ على  

 التشــــ�ُّع نســــ�ة  أو  �األكســــجین  التشــــ�ُّع مؤشــــر لحســــاب  ٪97 ≤التشــــ�ُّع �األكســــجین 
   :المستنشق لألكسجین الكسري  الجزء  /�األكسجین

(التهو�ة غیر ال�اضــــــــعة أو ضــــــــغط مجرى الهواء اإل�جابي المســــــــتمر) ثنائي   •
من الماء عن طر�ق قناع الوجه الكامل: الضـــــغط   اتســـــنت�متر  5  ≥المســـــتوى 

 مم   300 ≤الجزء الكسـري لألكسـجین المسـتنشـق  الجزئي لألكسـجین الشـر�اني/
 .264 ≤ المستنشق لألكسجین  الكسري  الجزء /�األكسجین التش�ُّع أو  زئ�قي

 مؤشــــــر ≤ 4  :متالزمة الضــــــائقة التنفســــــ�ة الحادة الخف�فة (التهو�ة ال�اضــــــعة) •
 .7.5<  �األكسجین التش�ُّع مؤشر ≤ 5 أو 8<  األكسجین

 مؤشــر ≤ 8  :متالزمة الضــائقة التنفســ�ة الحادة المتوســطة (التهو�ة ال�اضــعة) •
 .12,3<  �األكسجین التش�ُّع مؤشر ≤ 7,5 أو 16<  األكسجین

ــ�ة الحادة الوخ�مة (التهو�ة ال�اضـــــــــــعة): مؤشـــــــــــر  • ــائقة التنفســـــــــ متالزمة الضـــــــــ
 .12.3 ≥ �األكسجین التش�ُّع مؤشر أو 16 ≥األكسجین 

 اإلنتان   
)92  ،93(   

خلل حاد في وظائف األعضــــــــــــــاء یهدد الح�اة ناجم عن اســــــــــــــتجا�ة غیر   :ال�الغون 
ــمل عالمات الخلل في  ــت�ه فیها أو المؤ�دة. وتشــــــــــ منظمة من العائل للعدوى المشــــــــــ
وظائف األعضاء: تغیر الحالة النفس�ة (الهذ�ان)، أو صعو�ة التنفس أو سرعته، أو 

ــ�ُّع �األكســــــــــجین، أو انخفاض إنتاج البول   ، أو ســــــــــرعة معدل )92(انخفاض التشــــــــ
ضـــر�ات القلب، أو ضـــعف الن�ض، أو برودة األطراف أو انخفاض ضـــغط الدم، أو 
ــات، أو  ــة الصــــــــــــــف�حـ ــة على االْعِتَالل الَخْثِرّي، أو قلـ ــة مختبر�ـ ــد، أو أدلـ َتَ�قُّع الجلـ

  الُحَماض أو ارتفاع الالكتات أو فرط بیلیرو�ین الدم.
عـدوى مشــــــــــــــت�ـه فیهـا أو مؤ�ـدة ومعـاییر متالزمـة االســــــــــــــتجـا�ـة االلتهـاب�ـة    :األطـفال

غیر وأحـدهـا �جـب أن �كون درجـة حرارة    دالجهـاز�ـة لألطفـال ال�ـالغین عـامین فـأقـل،
 أو تعداد خال�ا الدم الب�ضاء غیر طب�عي.طب�ع�ة  
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الصدمة اإلنتان�ة  
)92  ،93 ( 

انخفاض ضــــغط الدم المســــتمر على الرغم من إنعاش الحجم، مما �حتاج   :ال�الغون 
 زئ�قي مم 65  ≥إلى راِفعات التََّوتُّر الِوعاِئّي للحفاظ على متوســط الضــغط الشــر�اني 

  .لتر /میل�مول 2>  الالكتات مصل ومستوى 
أي انخفاض لضـــــــــغط الدم (ضـــــــــغط الدم االنق�اضـــــــــي < النســـــــــ�ة المئو�ة  :األطفال

االنحراف المع�اري، أقل من الطب�عي �النســ�ة للعمر) أو اثنین أو  2و >  الخامســة أ
ــ�ث ــر�ات -ة؛ أو ُ�ْطء الَقْلبِ الث مما یلي: تغیر الحالة النفســـ رُّع الَقْلب (معدل ضـــ ــَ َتســـ

ن�ضـــــة في الدق�قة في الرضـــــع، ومعدل   160ن�ضـــــة في الدق�قة أو >    90القلب < 
ن�ضة في الدق�قة في األطفال)؛   150ن�ضة في الدق�قة أو >    70ضر�ات القلب <  

َعیرات (> ثانیتین) أو ضــــــــــعف الن�ض؛  ــُّ ســــــــــرعة أو  أو ز�ادة َزَمن َعوِد اْمِتَالِء الشــــــــ
أو ارتفــاع الالكتــات؛  أو  التنفس؛ أو جلــد ُمَ�قَّع أو �ــارد أو طفح جلــدي أو برفوري؛  

 .)94(َفْرط الَحراَرة أو انخفاض الحرارة أو انخفاض إنتاج البول؛ 

 الُخثار الحاد  
االنصـمام الخثاري الور�دي الحاد (أي االنصـمام الرئوي)، ومتالزمة الشـر�ان التاجي 

 السكتة الدماغ�ة الحادة.و الحادة، 

 
متالزمة  

االلتها�ات  
المتعددة األجهزة 

 لدى األطفال 

ا مع   19-0األطفــال والمراهقون الــذین تبلغ أعمــارهم    :ليتعر�ف الحــالــة األوَّ  عــامــً
ِة الَق�ِحّي الثنـائي   اثنینو أ�ـام    3  <الحمى   ممـا یلي: طفح جلـدي أو اْلِتهـاب الُمْلَتِحمـَ

ــدمین)؛   ــدین أو القـ ــدي (الفم أو الیـ ــاطي الجلـ ــاب الغشـــــــــــــــــاء المخـ ــات التهـ أو عالمـ
ْدَمة؛   أو َلِة الَقْلب، أو انخفاض ضــــــــــغط الدم أو صــــــــــَ ــَ مالمح َخَلل َوظ�ِفّي في َعضــــــــ
مام، أو شـــــــــــــذوذات تَّاِج�َّة (�ما �شـــــــــــــمل نتائج   أو اْلِتهاب التَّْأمور، أو اْلِتهاب الصـــــــــــــِّ

الترو�ونین/ َتْخط�ط مســــــــــــــتوى  أو  ب  ــْ الَقلــــ َدى  ِدّر    صــــــــــــــــــــَ ــُ المــــ ــاغي  ــدمــــ الــــ ــد   الِبْبتیــــ
" وْدُیوم  (َزَمن أو  ْرَتِفع)؛  المُ   "NT-proBNPللصــــــــــــــُّ َخْثِرّي  اْعِتَالل  على  الـــــــدلیـــــــل 

اـلـمرـتـفع)،  داـ�ـمر  دي  ــل  وـتحــلیـــــ ْزئِـّي،  اـلجـُ ـــتـین  بـُوـ�َالســــــــــــ اـلـثُروـمْ وَزـمَن  اـلـبروـثروـمـبـین، 
ــهال أو القيء أو ألم ال�طن)؛  ــمي الحادة (اإلســــ ــكالت الجهاز الهضــــ  وعالماتومشــــ

ــي ا ــیب، أو بروتین ســـــــ ــرعة الترســـــــ لتفاعلي، أو على ز�ادة االلتهاب، مثل معدل ســـــــ
ســــــــــبب م�كرو�ي آخر واضــــــــــح لاللتهاب، �ما في ذلك    وال یوجدالبرو�الســــــــــیتونین.  

ْدَمة الناجمة عن الُعْنقوِد�َّات أو الِعْقِد�َّات.   ودلیلاإلنتان الُجْرُثوِمّي، أو متالزمة الصــَ
ــاخ  19-على مرض �وفید ــلي �االنتســـــــ ــلســـــــ (إ�جاب�ة اخت�ار تفاعل البول�میراز التســـــــ

لي) أو الُمخالطة المحتملة العكســـــــــي، أو   ــْ ّد، أو االخت�ار الَمصـــــــ ــِ َتضـــــــ ــْ اخت�ار الُمســـــــ
انظر الموجز العلمي، الصــــــادر عن منظمة الصــــــحة  .  19-لُمصــــــاب �مرض �وفید

ــار�خ   ــة بتـ ــالم�ـ ــار/  15العـ ــایو    أ�ـ ــددة األجهزة    :2020مـ ــات المتعـ ــا�ـ ــة االلتهـ متالزمـ
  لدى األطفال والمراهقین (�اإلنكلیز�ة). 19-المرت�طة زمنً�ا �مرض �وفید

ــر�اني/ الجزء   1000إذا �ان االرتفاع أعلى من   (أ)  ــجین الشــ ــغط الجزئي لألكســ ــح�ح على النحو التالي: الضــ ــاب معامل التصــ متر، فین�غي عندئذ حســ
 .  760الّضْغط ال�اُروِمْتِرّي/   xنشق  الكسري لألكسجین المست

وجود متالزمة إلى   315 ≤الجزء الكســري لألكســجین المســتنشــق    التشــ�ُّع �األكســجین/   �شــیرعندما ال یتوفر الضــغط الجزئي لألكســجین الشــر�اني،    (ب)
 الضائقة التنفس�ة الحادة (�ما �شمل المرضى الذین ال �حصلون على التهو�ة).  

مؤشـــر األكســـجین هو ق�اس غیر �اضـــع لمدى وخامة الفشـــل التنفســـي �ســـبب نقص األكســـجة و�مكن اســـتخدامه في التنبؤ �الحصـــائل لدي األطفال    (ج)
ب على النحو اآلتي: النســ�ة المئو�ة   اء (�الملل�متر الزئ�قي)،  في متوســط ضــغط مجرى الهو   جزء من األكســجین المســتنشــق مضــرو�ةً لالمرضــى. وُ�حســَ

على الضـــغط الجزئي لألكســـجین الشـــر�اني (�الملل�متر الزئ�قي). ومؤشـــر تشـــ�ع األكســـجین هو ق�اس غیر �اضـــع، وقد ثبت أنه مؤشـــر بدیل    مقســـومةً 
ــجین لدى األطفال وال�الغین الذی ــر األكسـ ــجین  موثوق �ه لمؤشـ ــغط الجزئي لألكسـ ــجین محل الضـ ــ�ع األكسـ ــر تشـ ــي. و�حل مؤشـ ــل تنفسـ ن �عانون من فشـ

 الشر�اني مع تش�ع األكسجین، حسب ق�اسه بواسطة مق�اس التأكسج الن�ضي (التش�ُّع �األكسجین) في معادلة مؤشر األكسجین.  
ــتجا�ة االلتهاب�ة الجهاز�ة: درجة حرارة غیر طب�ع�ة (>    (د) رُّع الَقْلب حســــــــب    وأدرجة مئو�ة)؛    36درجة مئو�ة أو <   38.5معاییر متالزمة االســــــ ــَ َتســــــ

ــاء غیر   تســــــرُّع التنفس حســــــب العمر أو الحاجة إلى التهو�ة الم�كان�ك�ة؛ وعدد خال�اأو  العمر، أو ُ�ْطء الَقْلِب إذا �ان العمر أقل من عام؛   الدم الب�ضــــ
 ُ�َر�َّة َبْ�َضاء َمْأطوَرة.  ٪10طب�عي �النس�ة للعمر أو > 
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 التنفیذ الفوري لتدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها المناس�ة -7
 

العاملین الصــحیین،  تعد الوقا�ة من العدوى ومكافحتها جزًءا �الغ األهم�ة وال یتجزأ من التدبیر العالجي الســر�ري للمرضــى، وســالمة 
العدوى المكتســ�ة في المســتشــف�ات. و�اإلضــافة إلى الفحص والفرز والمكافحة الســر�عة لمصــدر العدوى، تؤ�د إرشــادات  الوقا�ة من و 

. و�جب االرتداء الشـــامل  )95(منظمة الصـــحة العالم�ة على أهم�ة الضـــوا�ط اإلدار�ة والبیئ�ة والهندســـ�ة في أماكن الرعا�ة الصـــح�ة  
للكمامات في المرافق الصح�ة (ارتداء �مامة في جم�ع األوقات �استثناء عند تناول الطعام أو الشرب) لجم�ع األشخاص (الموظفین 

حـدوث والمرضــــــــــــــى والزوار ومقـدمي الخـدمـات وغیرهم) في المنـاطق التي ُ�عرف فیهـا أو ُ�شــــــــــــــت�ـه في انتقـال العـدوى المجتمع�ـة أو  
ــا�ة الجماع�ة �فیروس �ورونا حاالت ــارس-اإلصـــــــ ــید والمالئم لجم�ع معدات الحما�ة  )96(  2-ســـــــ ــتخدام الرشـــــــ ــًال عن االســـــــ ، فضـــــــ

 .)101( الشخص�ة
 

الوقا�ة من العدوى ومكافحتها أثناء تقد�م الرعا�ة الصــح�ة في حالة االشــت�اه لالطالع على أحدث إرشــادات المنظمة الشــاملة، انظر 
ــا�ة �مرض فیروس ــ�ة ، ووث�قة  )95(  ) أو تأكیدها19 –�ورونا (كوفید  في اإلصـــــــ انتقال فیروس �ورونا المســـــــــبب للمتالزمة التنفســـــــ

 . )102( 2020یولیو  تموز/ 9، المنشورة بتار�خ اآلثار المترت�ة على احت�اطات الوقا�ة من العدوى  :2-الحادة الوخ�مة
 

 )95( لمرضى �عدوى مشت�ه فیها أو مؤ�دةیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها مع اك�ف�ة تنفیذ تداب

المشـــــــت�ه فیها أو المؤ�دة والتنفیذ    19-الفحص والفرز للتعرف الم�كر على المرضـــــــى المصـــــــابین �عدوى �وفید
ین�غي فحص جم�ع األشـــــــــخاص في نقطة االتصـــــــــال األولى في المرفق   الســــــر�ع لتدابیر مكافحة مصــــــدر العدوى.

  فصلهم على الفور. ، ثم عزلهم/الصحي من أجل التعرف الم�كر علیهم

 :ملحوظة
هه إلى مكان منفصل جید التهو�ة، ومن    19-اطلب من المر�ض �عدوى �وفید المشت�ه فیها أو المؤ�دة ارتداء �مامة طب�ة ووجِّ

جم�ع منطقة عزل إذا �انت متوافرة. وحافظ على مسافة متر واحد على األقل بین المرضى. واطلب من    األفضل أن تكون غرفة/
المرضى تغط�ة األنف والفم أثناء السعال أو العطس �استخدام المنادیل أو بثني المرفق، والتخلص من المنادیل �أمان فوًرا �عد  
استخدامها في حاو�ة مغلقة وتنظ�ف الیدین �عد مالمسة إفرازات الجهاز التنفسي. وفي المناطق التي �حدث فیها انتقال العدوى 

�اء المرضى األطفال والقائمین على الرعا�ة، واطلب آل  ، ین�غي قصر الز�ارات على الز�ارات األساس�ة، مثالً 19-المجتمع�ة لكوفید
  منهم ارتداء �مامة.

 
   على جم�ع المرضى. الق�اس�ةتطبیق االحت�اطات 

  :مالحظات
ا لتقی�م المخــاطر لجم�ع المرضــــــــــــــى، في جم�ع   األوقــات، عنــد تقــد�م أي خــدمــات طبِّق االحت�ــاطــات الق�ــاســــــــــــــ�ــة وفقــً

تشـــــخ�صـــــ�ة وخدمات الرعا�ة. وتشـــــمل االحت�اطات الق�اســـــ�ة، على ســـــبیل المثال ال الحصـــــر، نظافة الیدین والجهاز 
ناطق التي  التنفسـي واالسـتخدام المناسـب لمعدات الحما�ة الشـخصـ�ة؛ و�جب االرتداء الشـامل للكمامات لجم�ع األشـخاص في الم

ــت� ــارس-االنتقال المجتمعي لفیروس �وروناه في  ُ�عرف فیها أو ُ�شــ ــا�ة جماع�ة �ه   2-ســ ــمن )96(أو حدوث حاالت إصــ . وتتضــ
ا الوضــع   ؛ وتنظ�ف البیئة؛ والوقا�ة من اإلصــا�ة بوخز اإلبر أو األدوات المر�ض في المكان المناســباالحت�اطات الق�اســ�ة أ�ضــً

  الحادة، واإلدارة اآلمنة للنفا�ات.
ف �عنا�ة الیدی ن �اسـتخدام مواد فرك الیدین التي تحتوي على الكحول إذا �انت األیدي غیر متسـخة �شـكل واضـح أو صـابون ونظِّ

وماء ومناشــف وحیدة االســتخدام، قبل اســتخدام معدات الحما�ة الشــخصــ�ة و�عد نزعها، وعندما تقتضــي الضــرورة ذلك أثناء تقد�م 
  .)97(ت لنظافة الیدین» الرعا�ة، وفًقا لنهج منظمة الصحة العالم�ة «خمس لحظا

و�ن أمكن، اســتخدم إما معدات وحیدة االســتخدام أو معدات مخصــصــة (مثل ســماعات الطبیب و�ّفات ق�اس ضــغط الدم وأجهزة 
ق�اس التأكسـج الن�ضـي وأجهزة ق�اس الحرارة). و�ذا �انت هناك حاجة إلى مشـار�ة المعدات بین المرضـى، فاحرص على تنظ�فها 

مر�ض. وتأكد أن العاملین في مجال الرعا�ة الصـــــــــــح�ة یتجنبون تلو�ث أســـــــــــطح البیئة المح�طة التي ال ترت�ط  وتعق�مها �عد �ل 
ــواًء   ــاءة)، و�متنعون عن لمس أعینهم وأنوفهم وأفواههم �أیدیهم، ســـ ــى (مثل مقا�ض األبواب ومفات�ح اإلضـــ ــرة برعا�ة المرضـــ م�اشـــ

طح وتطهیرها �شــــكل روتیني، الســــ�َّما األســــطح التي یتكرر لمســــها �ثیًرا،  �جب تنظ�ف جم�ع األســــو أكانوا یرتدون قفازات أم ال. 
  واألسطح التي یلمسها المرضى، و�لما �انت متسخة �شكل واضح، أو إذا �انت ملوثة �الدم وسوائل الجسم.

  راحة ورعا�ة التولید.و�جب ات�اع أفضل الممارسات إلدارة نفا�ات الرعا�ة الصح�ة �أمان، �ما في ذلك النفا�ات المتعلقة �الج
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تطبیق احت�اطات الوقا�ة من انتقال العدوى عن طر�ق المخالطة والُقطیرات التنفس�ة لدى المرضى المصابین �عدوى  
  المشت�ه فیها أو المؤ�دة.  19-كوفید

  :مالحظات

الوقا�ة من انتقال العدوى عن طر�ق المشــــــــــــــت�ه فیها والمؤ�دة، �جب تطبیق احت�اطات   19-�النســــــــــــــ�ة للمرضــــــــــــــى �عدوى �وفید
المخالطة والُقطیرات التنفســ�ة أو الهواء، حســب النشــاط الذي ســ�جري الق�ام �ه. وحیثما أمكن، عیِّن فر�ًقا من العاملین الصــحیین 

  .19-المشت�ه فیها أو المؤ�دة، وقیِّد مخالطتهم لمرضى �وفید 19-لرعا�ة المرضى �عدوى �وفید
في غرف مفردة جیدة التهو�ة، إن أمكن؛ وعند عدم توفر غرف مفردة، أو إذا �ان من المتوقع بلوغ معدل   و�ن�غي وضع المرضى

رَّة ــِ ــغال األســــ ــ�ة إشــــ ــى �عدوى �وفید  ٪100  بنســــ ــتبهة فیها أو المحتملة أو المؤ�دة مع   19–أو أكثر، فین�غي تجم�ع المرضــــ المشــــ
رَّة �حیث ت�عد عن �عضــها ال�عض �مســافة ال تقل عن  �عضــهم ال�عض (تجم�ع أترابي) في مناطق جیدة التهو�ة، م ع وضــع األســِ

  متر واحد.
وحدد حر�ة المر�ض داخل المؤســـســـة، وتأكد من ارتداء المرضـــى لكمامات طب�ة عند وجودهم خارج منطقة الرعا�ة الخاصـــة بهم 

  (مثًال عند نقلهم).
ــتخدام القفازات، وع�اءة نظ�فةو�جب على العاملین الصــــحیی اق�ة للعینین (نظارات و�لة األكمام، و�مامة طب�ة ونظارات و وط  ن اســ

ــ�ة عند مغادرة منطقة رعا�ة المرضــــــى، �ات�اع التعل�مات حول ��ف�ة واق�ة أو و  اقي الوجه). و�جب نزع معدات الحما�ة الشــــــخصــــ
  .)98(إزالتها �أمان 
 

   تنفیذ اإلجراءات الُمولِّدة لرذاذ اله�اء الجوي.تطبیق احت�اطات الوقا�ة من انتقال العدوى عن طر�ق الهواء عند 

 
  :مالحظات

دة لرذاذ اله�ــاء الجوي (التنبیــب الُرغــامى، والتهو�ــة غیر  و   قم �ــاإلجراء في غرف ذات تهو�ــة �ــاف�ــة. عنــد تنفیــذ اإلجراءات الُمولــِّ
]، وَ�ْضع الرُّغاَمى، واإلنعاش   مجرى الهواء اإل�جابي المستمر، وضغط مجرى الهواء اإل�جابي الثنائي المستوى  ضغط  ال�اضعة [

ر�ض البلغم المســــــــتحث �اســــــــتخدام الَمْحُلْوِل الِمْلِحيِّ الُمْفِرِط بل التنبیب، والتنظیر القصــــــــبي، وتحالقلبي الرئوي، والتهو�ة الیدو�ة ق
و في البیئـات التي یتم فیهـا تنفیـذ اإلجراءات الُمولّـِدة لرذاذ اله�ـاء الجوي، و�ن�غي تطبیق احت�ـاطـات الوقـا�ـة من  التََّوتُّر الرذاذي)، أ

انتقال العدوى عن طر�ق الهواء والمخالطة. واســـــتخدم معدات الحما�ة الشـــــخصـــــ�ة المناســـــ�ة، �ما �شـــــمل أقنعة التنفس المرشـــــحة 
ـما �ـعادلـها، أو مســــــــــــــتوى أعلى من الحـماـ�ة)، والقـفازات، والعـ�اءات ذات األكـمام  أو  N95للجســــــــــــــ�ـمات التي اخُتِبرت مالءمتـها (

 واقي الوجه). الواق�ة للعینین (نظارات واق�ة أو نظارات الالطو�لة، و 
دة لرذاذ اله �ــاء وفي منــاطق انتقــال العــدوى المجتمع�ــة، في وحــدات الرعــا�ــة المر�ز�ــة التي یتم فیهــا عــادًة تنفیــذ اإلجراءات الُمولــِّ

الجوي، قد �ختار العامل الصـــــــــــحي ارتداء قناع تنفس مرشـــــــــــح طوال فترة مناو�ته. وال توجد بیِّنات �اف�ة على تصـــــــــــن�ف العالج 
؛ و�ن�غي تطبیق  19-�األكســـــــــــجین األنفي العالي التدفق و�الِمْرَذاذ، �اعت�اره إجراًء ُمولًِّدا لرذاذ اله�اء الجوي المرت�ط �انتقال �وفید

  ا�ة من انتقال العدوى عن طر�ق الهواء والمخالطة.احت�اطات الوق
 .)67(في الحاالت التي قد �صاحبها مرض السل، قد تكون هناك حاجة إلى تدابیر محددة �اإلضافة إلى ما سبق  ملحوظة:
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 التشخ�ص المختبري  -8
 

 االخت�ارات التشــــــــــــخ�صــــــــــــ�ة لفیروس المنشــــــــــــورة �عنوان "لمز�د من التفاصــــــــــــیل، نشــــــــــــیر إلى إرشــــــــــــادات منظمة الصــــــــــــحة العالم�ة 
 .)99(ف�ما یتعلق �جمع العینات ومعالجتها وفحصها مختبرً�ا والخوارزم�ة التشخ�ص�ة  "2-سارس-كورونا

 
، �جمع عینات من الجهاز التنفســــي الخت�ار تضــــخ�م  مالمشــــت�ه فیه  19-جم�ع حاالت �وفیدُنوصــــي، �النســــ�ة ل

ــي. ــاخ العكسـ ــلي �االنتسـ ــلسـ ــتخدام تفاعل البول�میراز التسـ ــبیل المثال �اسـ وقد    الحمض النووي على األقل، على سـ
ــي العلوي و/ ــبیل التنفســــ ــل إلى  تكون هناك حاجة إلى تكرار اخت�ار الســــ ــفلي للتوصــــ ــي الســــ ــبیل التنفســــ أو الســــ

عینات من   19-ن تكون العینات اإلضــاف�ة التي قد تســاعد في تشــخ�ص مرض �وفیدو�مكن أ .)100( تشــخ�ص
و�ذا ُتوفي الشــخص، ف�مكن النظر في  البراز (إذا تم التحقق من صــحتها �شــكل مناســب من ِقبل المختبر المتلقي).

ــات  .)99(جمع عینات �عد الوفاة   ــافة إلى ذلك، ین�غي النظر في اخت�ار الكشـــــــف عن الفیروســـــ وال�كتیر�ا  �اإلضـــــ
   التنفس�ة األخرى عند اإلشارة إلیها سر�رً�ا وفًقا للم�ادئ التوجیه�ة.

 
   .19-لتشخ�ص العدوى الحال�ة �كوفید 2-سارس-ال ُیوصى �إجراء اخت�ارات األجسام المضادة لفیروس �ورونا

  :مالحظات
اســــتخدم معدات الحما�ة الشــــخصــــ�ة المناســــ�ة لجمع العینات (ین�غي تطبیق احت�اطات الوقا�ة من انتقال العدوى عن طر�ق  -1

ــي العلوي؛ و�ن�غي تطبیق احت�اطات الوقا�ة من انتقال  ــبیل التنفســـــــ ــ�ة عند أخذ عینات من الســـــــ المخالطة والُقطیرات التنفســـــــ
ســـــــــــــبیل التنفســـــــــــــي الســـــــــــــفلي). انظر الم�ادئ التوجیه�ة للوقا�ة من العدوى العدوى عن طر�ق الهواء عند أخذ عینات من ال

 .)102، 101(ومكافحتها للحصول على أحدث اإلرشادات 
في األســبوع األول من ظهور األعراض، ُلوِحَظ عموًما وجود األحمال الفیروســ�ة المرتفعة نســبً�ا في عینات الســبیل التنفســي  -2

السـبیل التنفسـي العلوي، ُنوصـي �جمع العینات األنف�ة البلعوم�ة والفمو�ة البلعوم�ة. وعند  العلوي. و�النسـ�ة لجمع عینات من 
جمع عینات من الســــــبیل التنفســــــي العلوي، اســــــتخدم مســــــحات فیروســــــ�ة (داكرون معقم أو رایون، ول�س القطن)، و�النســــــ�ة 

ــمم ألخذ عینات  ــحة مع عود مرن طو�ل مصــ ــتخدم مســ ــحة األنف�ة البلعوم�ة اســ أنف�ة بلعوم�ة. لالطالع على تعل�مات  للمســ
مجموعة أدوات الرعا�ة الســــــر�ر�ة لحاالت العدوى التنفســــــ�ة حول أخذ عینات مناســــــ�ة من الســــــبیل التنفســــــي العلوي، انظر "

. وما لم یتم تحدید طر�قة النقل �شــــــــــــكل مختلف بواســــــــــــطة المختبر )73("  19-الحادة الوخ�مة: التكی�ف وفًقا لمرض �وفید
 �مكن نقل العینات في وسائط نقل الفیروسات.المتلقي، 

من المرجح أن تكون عینات الســـبیل التنفســـي الســـفلي (مقابل الســـبیل التنفســـي العلوي) إ�جاب�ة �عد أول أســـبوع من المرض.  -3
لســفلي  و�ذا �انت عینات الســبیل التنفســي العلوي ســلب�ة والزال االشــت�اه الســر�ري قائًما، فاجمع عینات من الســبیل التنفســي ا

ْفط الرُّغاَمى/ ناخ مع المر�ض الخاضـع للتهو�ة). وقد �ختار   عند توافرها �سـهولة (الَبْلَغم المقشـع، أو شـَّ �اِت واَألسـْ ل الَقصـَ َغسـْ
األط�اء أخذ عینات من الســــبیل التنفســــي الســــفلي فقط عندما تكون متاحة �ســــهولة (على ســــبیل المثال، في المرضــــى الذین 

ــعون للتهو�ة الم�ك ــى �خضـــ ــبب ز�ادة خطر انتقال العدوى عبر الرذاذ. وفي المرضـــ ان�ك�ة). و�جب تجنُّب تحر�ض البلغم �ســـ
، خاصــــــة مع االلتهاب الرئوي أو المرض الوخ�م، فإن عینة ســــــلب�ة واحدة من 19-الذین �شــــــت�ه في إصــــــابتهم �عدوى �وفید

من الســبیل التنفســي العلوي والســبیل التنفســي الســبیل التنفســي العلوي ال تســت�عد التشــخ�ص، وُ�وصــى �أخذ عینات إضــاف�ة  
ــفلي   ــابتهم المؤ�دة �عدوى �وفید)99(السـ ــتشـــفى �ســـبب إصـ ، �مكن جمع عینات 19-. وفي المرضـــى الذین ُأدخلوا إلى المسـ

متكررة من السـبیل التنفسـي العلوي والسـبیل التنفسـي السـفلي، �ما هو موصـى �ه سـر�رً�ا، ولكن لم �عد یوصـى �ه للتحرر من 
 .)13( 19-ت�اطات �وفیداح

. ولكن في الحاالت التي �كون فیها اخت�ار تضـــخ�م 19-اخت�ار تضـــخ�م الحمض النووي هو الموصـــى �ه لتشـــخ�ص �وفید -4
الحمض النووي غیر متوفر أو عندما تحول أوقات التنفیذ المطولة دون الحصـــــــول على المنفعة الســـــــر�ر�ة، �مكن تضـــــــمین 

ــدات في الخوارزم�ة   ــتضـ ــتخدام المناســـب اخت�ار المسـ ــیل االسـ ــ�ة. لالطالع على تفاصـ ــ�ة في ظل الظروف المناسـ ــخ�صـ التشـ
 2-ســــارس-كشــــف المســــتضــــّدات في تشــــخ�ص العدوى �فیروس �وروناالخت�ار المســــتضــــدات، انظر اإلرشــــادات المبدئ�ة "

ــر�عة ــات المناعّ�ة الســـ ــتخدام المقا�ســـ ــدات، فتأكد من)103( "�اســـ ــتضـــ ــتخدام اخت�ار المســـ ع العینات و�جراء جم . و�ذا تم اســـ
ا لتعل�مات اسـتخدام اخت�ارات المسـتضـدات، وأن الموظفین ُمدرَّ�ون �شـكل مناسـب، وتضـمین جودة االخت�ار في  قً االخت�ار وف

 نظام جودة التشخ�ص وتقی�مها �انتظام.
التســــلســــلي �االنتســــاخ العكســــي من  تفاعل البول�میراز إذا تم الحصــــول على نتائج ســــلبّ�ة الخت�ار تضــــخ�م الحمض النووي/ -5

ــابته �عدوى �وفید ــدة في إصـــــ ــتَ�ه �شـــــ ــل�ة مزدوجة. وتؤخذ عینة واحدة في المرحلة 19-مر�ض ُ�شـــــ ، ف�مكن جمع عینة مصـــــ
ــ�ه)   4-2الحادة، وأخرى في مرحلة النقاهة �عد مرور   ــل�ة (شــــ ــاب�ع. وال �كون ذلك مفیًدا إال إذا �انت المقا�ســــــات المصــــ أســــ

ن صـحتها والموظفون المدر�ون على التفسـیرات متاحون في المختبر المتلقي. ومع هذه العینات المزدوجة، الكم�ة المتحقق م
تقی�م �أثر رجعي ما إذا �ان هناك تفاعل�ة المصـــــــل أو ارتفاع ع�ارات األجســـــــام المضـــــــادة، مما یدعم االشـــــــت�اه في  ال�مكن  

 حمض النووي السلب�ة.مؤخًرا رغم اخت�ارات تضخ�م ال 19-إصا�ة الفرد �مرض �وفید
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على الســمات الو�ائ�ة المحل�ة واألعراض الســر�ر�ة، ین�غي إجراء اخت�ار للكشــف عن مســب�ات األمراض    �االســتناد
 المحتملة األخرى (مثل األنفلونزا والمالر�ا وحمى الضنك وحمى الت�فوئید) حسب االقتضاء.

  :مالحظات

ا اخت�ار المرضـى للكشـف عن مسـب�ات األمراض التنفسـ�ة األخرى، على النحو الموصـى �ه في إرشـادات التدبیر  -1 ین�غي أ�ضـً
العالجي الســــــر�ري المحل�ة. ومن األمثلة على ذلك، على ســــــبیل المثال ال الحصــــــر ألن ذلك �عتمد على المحددات الو�ائ�ة 

ــ� ــ�ة الفیروســـــــ ــب�ات األمراض التنفســـــــ ــر�ر�ة، مســـــــ ة مثل األنفلونزا من النمط (أ) و(ب) (�ما في ذلك اإلنفلونزا الحیوان�ة  والســـــــ
اِن�َّة  المصــــدر من النمط (أ)) والفیروس المخلوي التنفســــي والفیروســــات نظیرة األنفلونزا والفیروســــات األنف�ة والفیروســــات الُغدَّ

  HKU1أي نا ال�شـــــــــر�ة المتوطنة (روســـــــــات �ورو ) وفیروس متبنومفیرس ال�شـــــــــري وفیEVD68والفیروســـــــــات المعو�ة (مثل 
ــتدم�ة النزل�ة،  229Eو  NL63 و  OC43و ــب�ات األمراض ال�كتیر�ة: المكورات العقد�ة الرئو�ة، والمسـ ). ومن األمثلة على مسـ

یلَّة الُبورنیِت�َّة، والُمَتَدثِّرَ  َتْرِوَحة، والُكوْ�ســــِ ــْ ة الب�غائ�ة، والكالمید�ا ومســــب�ات األمراض التنفســــ�ة غیر النمط�ة (مثل الَفیَلِق�َّة الُمســ
ــ�ة بوجه عام الخت�ار  ــفلي مناسـ ــي السـ ــبیل التنفسـ ــي العلوي والسـ ــبیل التنفسـ َئِو�َّة). وتعد العینات من السـ الرئو�ة، والَمْفطوَرة الرِّ

عن مســـب�ات األمراض التنفســـ�ة الفیروســـ�ة. وتعد مزرعة الَبْلَغم أو عینات الســـبیل التنفســـي الســـفلي األخرى مطلو�ة للكشـــف  
 مسب�ات األمراض التنفس�ة ال�كتیر�ة.

ــى �وفید -2 ــ�ة وال�كتیر�ة والفطر�ة) لدى مرضـــ ــ�ة أخرى (الفیروســـ فت عدوى مزدوجة �أمراض تنفســـ ــِ ونت�جة  ).104(  19-اكُتشـــ
ــب�ات األمراض األخرى �خالف �وفید ــت�عد    19-لذلك، فإن االخت�ار اإل�جابي لمســــ ــا�ة �ال �ســــ أو العكس.  19-كوفیداإلصــــ

التنفسي  تكون �عض الم�كرو�ات الموجودة في المزرعة التنفس�ة إما مسب�ة لألمراض أو جزًءا من النَّبیت الفموي/و�مكن أن  
الطب�عي، و�ـالتـالي ین�غي تقی�م مـا إذا �ـان الكـائن المجهري الموجود هو ع�ـارة عن عـدوى مصـــــــــــــــاح�ـة أو جزء من النَّبیـت  

 الطب�عي حسب حالة �ل مر�ض على حدة.
التي تتوطنها المالر�ا، �جب فحص المرضـى الذین �عانون من الحمى للكشـف عن وجود المالر�ا أو غیرها من في المناطق   -3

أنواع العدوى المصــــــــاح�ة من خالل اخت�ارات تشــــــــخ�ص ســــــــر�ع معتمدة أو مســــــــحة دم ســــــــم�كة ورق�قة، وعالجها حســــــــب 
ا النظر في وجود)105( االقتضــــــاء عدوى الفیروســــــات المنقولة �المفصــــــل�ات  . وفي بیئات األمراض المتوطنة، �جب أ�ضــــــً

.  ) 65(الشـ�كونغون�ا) في التشـخ�ص التفر�قي لمرض الحمى غیر المتمایز، خاصـة في حالة قلة الصـف�حات   (حمى الضـنك/
ا، وال �سـت�عد اخت�ار التشـخ�ص اإل�جابي لحمى   19-وقد تحدث العدوى المصـاح�ة مع الفیروس الُمسـبب لمرض �وفید أ�ضـً

. وفي حالة االشــت�اه في اإلصــا�ة )106(  19-الخت�ارات التشــخ�صــ�ة الســر�عة لحمى الضــنك) اخت�ار �وفیدالضــنك (مثل ا
�السل أ�ًضا، اجمع البلغم بتعل�مات محددة (على سبیل المثال، أن ُ�جرى في مكان مفتوح خارج المنزل و�عیًدا عن اآلخر�ن) 

. و�جب أالَّ �قف الموظفون �القرب من )67(مرفق الصــــــــــــحي  أو في مكان مفتوح جید التهو�ة، و�فضــــــــــــل أن �كون خارج ال
 المر�ض أثناء أخذ العینة.

عندما ُ�عرف انتقال فیروس األنفلونزا أو ُ�شــت�ه ف�ه، اختبر المرضــى الذین �عانون من أمراض وخ�مة أو مضــاعفات وأولئك   -4
طفال الصـــغار والحوامل حتى أســـبوعین �عد الذین لدیهم عوامل خطر اإلصـــا�ة �األنفلونزا الوخ�مة (ملحوظة: �شـــمل ذلك األ

 24الوالدة) للكشــــــــف عن فیروس األنفلونزا �اســــــــتخدام اخت�ار جز�ئي ســــــــر�ع، في حالة ظهور نتائج االخت�ار في غضــــــــون  
ســــــــــــــاعـة. و�لـما طـاـلت الفترة الزمنـ�ة الـفاصـــــــــــــــلة بین أخـذ العیـنات ونـتائج االختـ�ار، َقلـّت ـفاـئدة االختـ�ار في الـتدبیر العالجي 

. و�ن�غي عدم تأخیر العالج التجر�بي، عند اإلشــارة إل�ه، في انتظار النتائج (انظر )107()  الموجز العلمير�ري (انظر الســ
 ").19-عالج حاالت العدوى الحادة والمزمنة األخرى لدى مرضى �وفید" 16الفصل 

 

ــى �وفید ــ�ة لمرضـــ ــل قبل بدء   19-�النســـ ا جمع مزارع الدم، وُ�فضـــ ــً ذوي الحاالت الوخ�مة أو الحرجة، �جب أ�ضـــ
 .)92(العالج �مضادات الم�كرو�ات 

 مالحظة:

المضـادات  إذا تعذر أخذ مزارع الدم في الوقت المناسـب قبل إعطاء العالجات المضـادة للم�كرو�ات، فُیرجى اإلشـارة إلى تفاصـیل 
 الحیو�ة التي تم تناولها عند طلب المختبر.
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 خف�ف األعراض: عالج األعراض 19-التدبیر العالجي لمرض �وفید -9
 

الع�ادات الخارج�ة، أو �مكن االلتقاء بهم   قد �أتي المرضـــــى المصـــــابون �مرض خف�ف إلى وحدة الطوارئ، أو قســـــم الرعا�ة األول�ة/
  المجتمع�ة، مثل الز�ارات المنزل�ة أو عن طر�ق التطبیب عن ُ�عد.أثناء أنشطة التوع�ة 

 
(التدبیر العالجي  10الن�ضـــي في المنزل في الفصـــل   ُیرجى االطالع على التوصـــ�ة الجدیدة �شـــأن اســـتخدام ق�اس التأكســـج

 متوسط األعراض: عالج االلتهاب الرئوي).  19-لمرض �وفید
 

الخف�فة من أجل احتواء   19-عدوى �وفیدالمشـــت�ه فیها أو المؤ�دة �اإلصـــا�ة حاالت ُنوصـــي �عزل المرضـــى ذوي  
  19-الق�ام بذلك في مرفق صــحي مخصــص لكوفیدو�مكن  المقرر.  19-انتقال الفیروس وفًقا لمســار رعا�ة �وفید

 أو مرفق مجتمعي أو في المنزل (العزل الذاتي).

  :مالحظات
ــنك وغیرها)، ین�غي اخت�ار  -1 ــب�ة للحمى، (مثل المالر�ا وحمى الضــــــــــ في المناطق التي یوجد بها عدوى متوطنة أخرى مســــــــــ

، �غض النظر )69،  66،  65(مرضـــى الحمى للكشـــف عن تلك األمراض المتوطنة وفًقا للبروتو�والت الروتین�ة وعالجهم  
 .19-�ة �مرض �وفیدعن وجود عالمات وأعراض تنفس�ة. وقد تحدث العدوى المصاح

ــابتها �عدوى �وفید -2 ــت�ه في إصــــــــــ الخف�فة في مرفق صــــــــــــحي أو مرفق   19-�جب اتخاذ قرار متا�عة إحدى الحاالت المشــــــــــ
المحلي. و�ضــــــــافة إلى ذلك، قد   19-مجتمعي أو المنزل على أســــــــاس �ل حالة على حدة و�ناًء على مســــــــار رعا�ة �وفید

تطل�ات الرعا�ة الداعمة، وعوامل الخطر المحتملة للحالة المرضـــ�ة الوخ�مة، �عتمد هذا القرار على األعراض الســـر�ر�ة، وم
 والظروف السائدة في المنزل، �ما �شمل وجود أشخاص معرضین للخطر في المنزل.

ــأن الرعا�ة  -3 ــادات منظمة الصــــــــــحة العالم�ة �شــــــــ إذا تم التدبیر العالجي في العزل الذاتي �المنزل، فُیرجى الرجوع إلى إرشــــــــ
 .)108(الذین �عانون من أعراض خف�فة والتدبیر العالجي لمخالطیهم  19-ة لمرضى �وفیدالمنزل�

 
الخف�فة عالًجا لألعراض، مثل خافضــــات الحرارة للحمى   19-ُنوصــــي �إعطاء المرضــــى المصــــابین �عدوى �وفید

واِئل.  واأللم، والتغذ�ة الكاف�ة، والَتْعو�ض المناسب �السَّ

  :ملحوظة
نت�جة السـتخدام األدو�ة غیر السـتیرو�د�ة   19-ال توجد أي بیِّنة حالً�ا تشـیر إلى وجود أحداث ضـارة وخ�مة لدى مرضـى �وفید

 . )109(المضادة لاللتها�ات 
 

الخف�فة �شــأن عالمات وأعراض المضــاعفات التي   19-إســداء المشــورة للمرضــى الذین �عانون من عدوى �وفید
  عاجلة.تتطلب رعا�ة 

 ملحوظة:
ــا�ة �مرٍض وخ�م عن �ثب، نظًرا لخطر التدهور المحتمل. و�ذا   ــى الذین �عانون من عوامل خطر اإلصــــــ ــد المرضــــــ �جب رصــــــ
ظهرت علیهم أي أعراض متفاقمة (مثل دوار خف�ف، وصـــــــــــــعو�ة في التنفس، وألم في الصـــــــــــــدر، وجفاف وغیر ذلك)، ف�جب 

المحدد. و�ن�غي للقائمین على رعا�ة األطفال المصـــــــــــــابین    19-خالل مســـــــــــــار رعا�ة �وفیدعلیهم التماس الرعا�ة العاجلة من 
الخف�فة رصــد عالمات وأعراض التدهور الســر�ري التي تتطلب إعادة التقی�م العاجلة. وتشــمل هذه األعراض    19-�عدوى �وفید

ة على الرضــاعة الطب�ع�ة)، وازرقاق الشــفاه أو  التنفس الســر�ع أو الضــحل (للرضــع: الَخْفَخَفة، وعدم القدر  صــعو�ة في التنفس/
عدم التفاعل عند االســــت�قاظ، أو عدم    الوجه، أو ألم أو ضــــغط في الصــــدر، أو تشــــوُّش جدید، أو عدم القدرة على االســــت�قاظ/

 القدرة على الشرب أو تجنب أي سوائل. 
أو التطبیـب عن ُ�عـد أو من خالل فرق التوع�ـة  وفكِّر في منصـــــــــــــــات بـدیلـة لتقـد�م الخـدمـات مثًال في المنزل أو عبر الهـاتف  

�شــأن اســتخدام ق�اس التأكســج الن�ضــي في    10. انظر التوصــ�ة الجدیدة في الفصــل  )110(المجتمع�ة للمســاعدة في الرصــد  
 المنزل.

 
   الخف�فة.  19-ال ُنوصي �العالج �المضادات الحیو�ة أو العالج الوقائي للمرضى الذین �عانون من عدوى �وفید

   :مالحظة
ال �جب تشـــج�ع اســـتخدام المضـــادات الحیو�ة على نطاق واســـع، فقد یؤدي اســـتخدامها إلى ارتفاع معدالت المقاومة ال�كتیر�ة، 

 .)113، 112، 111(وما �عدها  19-مما سیؤثر على عبء المرض والوف�ات بین السكان خالل جائحة �وفید
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 االلتهاب الرئوي متوسط األعراض: عالج   19-التدبیر العالجي لمرض �وفید -10
 

ــم الرعا�ة األول�ة/ ــابون �مرض متوســـط إلى وحدة الطوارئ، أو قسـ الع�ادات الخارج�ة، أو �مكن االلتقاء بهم   قد �أتي المرضـــى المصـ
ــطة التوع�ة المجتمع�ة، مثل الز�ارات المنزل�ة أو عن طر�ق التطبیب عن ُ�عد. انظر الجدول   لالطالع على تعر�ف   3-6أثناء أنشـــــــ

 االلتهاب الرئوي غیر الوخ�م.
 

ُیرجى االطالع على التوصــ�ة الجدیدة �شــأن اســتخدام ق�اس التأكســج الن�ضــي في المنزل في هذا الفصــل �اعت�ارها التوصــ�ة  
 الثان�ة.

 

ــت�ه فیها أو المؤ�دة �عدوى �وفید ــا�ة المشـ ــى ذوي اإلصـ ــي �عزل المرضـ ــطة،   19-ُنوصـ (االلتهاب الرئوي) المتوسـ
وقد ال �حتاج المرضـــى المصـــابون �حالة مرضـــ�ة متوســـطة إلى تدخالت طارئة أو دخول   الحتواء انتقال الفیروس.

  أو المؤ�دة. �ه فیهمومع ذلك، �كون العزل ضرورً�ا لجم�ع الحاالت المشت المستشفى؛
مرفق مجتمعي أو في المقرر، و�مكن إجراؤه في مرفق صـــــحي أو   19-�عتمد موقع العزل على مســـــار رعا�ة �وفید •

 المنزل.
ــر�ر�ة،  • ــوف �عتمد على األعراض السـ ــاس �ل حالة على حدة، وسـ ــأن مكان العزل على أسـ ین�غي أن ُیتخذ القرار �شـ

لظروف الســـــائدة في المنزل، �ما ومتطل�ات الرعا�ة الداعمة، وعوامل الخطر المحتملة للحالة المرضـــــ�ة الوخ�مة، وا
 ي المنزل.ل وجود أشخاص معرضین للخطر ف �شم

  )، ُ�فضل العزل في المستشفى.2-6�النس�ة للمرضى المعرضین لخطر التدهور المرتفع (انظر الجدول  •

 ملحوظة:

في المناطق التي یوجد فیها حاالت عدوى متوطنة أخرى تســـــــــــبب الحمى (مثل المالر�ا وحمى الضـــــــــــنك وغیرها)، ین�غي اخت�ار 
ــف عن تلك األمراض المتوطنة وعالجهم وفًقا للبروتو�والت الروتین�ة  ــى الحمى للكشـ ، �غض النظر عن  )105،  66،  65(مرضـ

 .19-العدوى المصاح�ة �مرض �وفیدوجود عالمات وأعراض تنفس�ة. وقد تحدث 
 

 توص�ة مشروطة

ـــ�ة لمرضـــــــــى �وفـید ــاـ�ة �مرض وخ�م ولم یتم إدـخالهم    19-ـ�النســـــــ اـلذین �ـعانون من األعراض وـلدیهم عواـمل خطر اإلصـــــــ
المســـتشـــفى، نقترح اســـتخدام رصـــد ق�اس التأكســـج الن�ضـــي في المنزل في إطار حزمة الرعا�ة، �ما �شـــمل توع�ة المرضـــى  

 ات ذات �قین منخفض للغا�ة).ومقدمي الخدمات ومتا�عتهم �شكل مناسب (توص�ة مشروطة، بیِّن

 
 بیِّنات القرار 

 
 فوائد أو أضرار غیر مؤ�دة الفوائد واألضرار

الن�ضــــــي في المنزل: الكشــــــف الم�كر عن المرض الوخ�م والتدخل (مثل  تشــــــمل الفوائد النظر�ة المحتملة لرصــــــد ق�اس التأكســــــج
ــتیرو�دات)، وطمأنة المر�ض في حالة الق�م الطب�ع�ة، والحد من إثقال   ــد األكثر �ثافة للتدهور، أو بدء العالج �الكورت�كوســـ الرصـــ

ــى الذین قد ال �حتاجون إلى رعا�ة للح ــفى من خالل الوقا�ة من دخول المرضـ ــتشـ ــفى، وز�ادة كاهل المسـ ــتشـ االت الحادة إلى المسـ
  فرص إجراء المحادثات التثق�ف�ة بین مقدم الخدمات والمرضى (درجة ال�قین منخفضة للغا�ة).

وتشـــمل األضـــرار المحتملة لرصـــد ق�اس التأكســـج الن�ضـــي في المنزل: احتمال�ة تزاید شـــعور المر�ض �القلق واإلجهاد، واحتمال�ة  
شــف�ات الذین لوال ذلك لن یلتمســوا الرعا�ة في المســتشــفى، واحتمال�ة الطمأنینة الكاذ�ة في حالة ســوء ز�ادة ز�ارات المرضــى للمســت

تفســـــــیر الب�انات. وقد توفر أجهزة ق�اس التأكســـــــج الن�ضـــــــي المنخفضـــــــة الجودة أو غیر الدق�قة، خاصـــــــة تلك غیر المتحقق من  
  ذ�ة (درجة ال�قین المنخفضة للغا�ة).صالحیتها مع ألوان ال�شرة المختلفة، طمأنینة أو إنذارات �ا

وأشـــــار الفر�ق إلى أن الفوائد المحتملة ســـــتفوق األضـــــرار المحتملة، وقد �كون ذلك على األرجح في مجموعات فرع�ة محددة من  
ــا�ة �مرض وخ�م. �ما اقترح الفر�ق أن   ــى، أي أولئك الذین �عانون من األعراض وأولئك الذین لدیهم عوامل خطر اإلصـــــ المرضـــــ

الذین �عانون من األعراض، أما مع المرضـــــى الذین ال �عانون من أعراض    19-التدخل لن �كون له فائدة إال مع مرضـــــى �وفید
  فلن �كون له فائدة.
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 منخفضة للغا�ة درجة ال�قین من البیِّنات
الرعا�ة المر�زة، اعتبر الفر�ق أن البّینات �النسـ�ة للحصـائل الرئ�سـ�ة لدخول المسـتشـفى والوف�ات والتهو�ة الم�كان�ك�ة ودخول وحدة  

 ذات درجة �قین منخفضة للغا�ة.
 

 ال یوجد ت�این جوهري متوقع الق�م والتفضیالت 
أنَّ المرضــى المســتنیر�ن ســینظرون في أن الحد األدنى من األضــرار على  تطب�ًقا للق�م والتفضــیالت المتفق علیها، اســتدل الفر�ق 

المحتملة المرت�طة برصــــــــــد ق�اس التأكســــــــــج الن�ضــــــــــي في المنزل ال �فوق الفوائد النظر�ة المحتملة ف�ما یتعلق �حصــــــــــائل دخول  
 المستشفى ورضا المرضى. ووافق أعضاء الفر�ق من المرضى على هذا المع�ار.

 
 اعت�ارات مهمة  ات األخرى الموارد واالعت�ار 

الن�ضــي في المنزل، �ســبب نقص المعدات المتاحة، أو نقص  ال �مكن للعدید من المرضــى الحصــول على أجهزة ق�اس التأكســج
الموظفین المعنیین برصــــــــــدها، أو عدم القدرة على تفســــــــــیر النتائج في المنزل، أو نقص المعرفة �شــــــــــأن التنفیذ. وقد �كون ق�اس 

دما تعمل المســتشــف�ات التأكســج الن�ضــي في المنزل مفیًدا في �عض البیئات، �ما في ذلك البیئات المنخفضــة الموارد، خاصــة عن
فوق طاقتها وحیث قد �كون من الضــــــروري رصــــــد المرضــــــى �فعال�ة في بیئة منزل�ة. ومع ذلك، ســــــ�كون رصــــــد ق�اس التأكســــــج  

ــیر القراءات و  ــكل �اٍف حول ��ف�ة تفســـــــ ــتخدمین �شـــــــ ــي في المنزل ذي ق�مة فقط إذا تم توج�ه المســـــــ لدیهم إمكان�ة �انت الن�ضـــــــ
خدمات الذین �مكنهم تقد�م المشـــــورة �شـــــأن االســـــتجا�ة للقراءات. وســـــیلزم إدماج اعت�ارات تثق�ف الوصـــــول �ســـــهولة إلى مقدمي ال

ــارات الرعا�ة التي تت�ح إمكان�ة  ــًال عن توفیر عدد �اٍف من الموظفین، لتنفیذ مســـــــــ ــى ومقدمي الخدمات وتدر�بهم، فضـــــــــ المرضـــــــــ
  الحصول على رعا�ة الحاالت الحادة.

 
 المسوغات

ــد ق�اس التأكســـج الن�ضـــي في المنزل مع مرضـــى �وفید ــتخدام رصـ ــ�ة المشـــروطة �اسـ ، أكدَّ 19-عند االنتقال من البیِّنات إلى التوصـ
الفر�ق على عـدم وجود بیِّـنات في أي من االتجـاهین، وهـناك حـاجـة إلى تجـارب ســــــــــــــر�رـ�ة عـالـ�ة الجودة ـتدرس أعراض اإلجهـاد ـلدى  

األخرى المذ�ورة أعاله. �ما أكد الفر�ق على العوامل الســ�اق�ة، مثل اعت�ارات الموارد، و�مكان�ة   المرضــى، و�ذلك الحصــائل الســر�ر�ة
الوصــول، والجدوى، والتأثیر على اإلنصــاف في مجال الصــحة �اعت�ارها اعت�ارات مهمة. وفي نها�ة المطاف، رأى الفر�ق أنَّ الفائدة 

ــكان�ة التي تعاني ــتهدف الفئة الســ ــة للخطر ملحوظٌة فقط في إطار حزمة أكبر من الرعا�ة،   النظر�ة التي تســ من األعراض والمعرضــ
�مـا �شــــــــــــــمـل التثق�ف والمـتا�عـة. وشــــــــــــــمـلت التحـذیرات المهمـة التي أـثارهـا الفر�ق: أهمـ�ة دمج أي ـتدخـل مع تثق�ف مـقدمي الخـدمـات  

  بناًء على النتائج.والمرضى حول معنى الناتج ذي الصلة من ق�اس التأكسج الن�ضي والقدرة على التصرف 
 

 تحلیالت المجموعات الفرع�ة
  لم تكن هناك ب�انات �اف�ة تستند إلى الب�انات المعروضة إلجراء أي تحلیالت للمجموعات الفرع�ة.

 
 صالح�ة التطبیق

 الفئات السكان�ة الخاصة
في الفئات السـكان�ة الخاصـة. وتمحورت اعت�ارات   19-الن�ضـي في المنزل لمرضـى �وفید ال توجد بیِّنات على رصـد ق�اس التأكسـج

ــة للخطر، حیث تكون الفوائد ملحوظة أكثر. ُیرجى  ــكان�ة األكثر عرضــــــــ ــالح�ة التطبیق حول التر�یز على الفئات الســــــــ التنفیذ وصــــــــ
ــول على معلومات عن تعار�ف للحاالت التي �مك  2-6االطالع على الجدول   ــة  للحصــــــــ ــكان�ة المعرضــــــــ ن اعت�ارها من الفئات الســــــــ

 للخطر المشمولة في هذا التنفیذ.
 معلومات عمل�ة

م الفر�ق توصـــــ�ة مشـــــروطة �اســـــتخدام رصـــــد ق�اس التأكســـــج الن�ضـــــي في المنزل. وتســـــتند هذه التوصـــــ�ة إلى توافر أجهزة ق�اس  قدَّ
سـتخدام المنزلي؛ ودمج ق�اس التأكسـج الن�ضـي في المنزل في  التأكسـج الن�ضـي العال�ة الجودة والموثوقة وسـهولة الحصـول علیها لال

النظام الصــــــــحي، من منظور التدر�ب والموارد ال�شــــــــر�ة؛ واســــــــتهداف المرضــــــــى الذین من المرجح حصــــــــولهم على أكبر فائدة، أي 
ــ ــأن تواتر أو مدة رصـــ ــ�ة �شـــ ــین لخطر �بیر والذین �عانون من األعراض، �التدخل. �ما لم تقدم أي توصـــ ــد  المعرضـــ د ق�اس التأكســـ

  �جب تضمین التدر�ب على الوقا�ة من العدوى ومكافحتها المناس�ة (التنظ�ف والتطهیر). :مالحظةالن�ضي. 
 أوجه عدم ال�قین

�شــجع الفر�ق على إجراء مز�د من ال�حوث لتوضــ�ح أوجه عدم ال�قین، الســ�َّما في البیئات المنخفضــة الموارد. وال تزال هناك ثغرات 
 في ال�حوث من حیث ضمان معاییر الجودة على مستوى أجهزة ق�اس التأكسج الن�ضي.



 29 : م�ادئ توجیه�ة قابلة للتحدیث19-التدبیر العالجي السر�ري لمرض �وفید

 )1-12األسئلة المعن�ة "�السكان، والتدخل، وأساس المقارنة، والحصیلة" (
 المشت�ه فیها أو المؤ�دة الذین ُعولجوا في المنزل 19-السكان: المرضى �عدوى �وفید
 (استخدام ق�اس التأكسج الن�ضي في المنزل) ٪92التدخل: التش�ُّع �األكسجین < 

 )المنزل في الن�ضي التأكسج ق�اس استخدام( ٪92 ≥أساس المقارنة: التش�ُّع �األكسجین 

 

 الحصیلة 
 نتائج الدراسات والق�اسات  الزمني اإلطار  

 تقدیرات التأثیر المطلق 

 درجة ال�قین من البیِّنات 
 (جودة البیِّنات)

الملخص بنص  
 �س�ط 

التش�ُّع �األكسجین  
  استخدام (  92٪ ≥

  التأكسج ق�اس
 )المنزل  في  الن�ضي

التش�ُّع �األكسجین  
(استخدام   92٪< 

  ق�اس التأكسج
الن�ضي في  

 المنزل)

 دخول المستشفى 
 

 7,0 :الخطر النسبي
 :  ٪95(فاصل الثقة 

3.4–14.5( 
الواردة   الب�انات  إلى  استناًدا 

دراسة    77عن   في  مر�ًضا 
 واحدة 

 

103 
 مر�ض  1000لكل 

840 
 مر�ض  1000لكل 

 منخفضة للغا�ة 
�سبب  و �سبب خطر التحیز الجس�م.  

 أ االفتقار الجس�م إلى الدقة 

 التش�ُّع �األكسجین  
ر�ما یز�د   92٪< 

الحاجة إلى دخول  
 المستشفى.

لكل    737  :الفرق  أكثر   1000حالة 
 مر�ض 

 1597  -أكثر    453:  ٪95(فاصل الثقة  
 أكثر)

اإلدخال إلى وحدة  
 الرعا�ة المر�زة 

 

 9.8 :الخطر النسبي
 :  ٪95(فاصل الثقة 

2.2–44.6( 
الواردة   الب�انات  إلى  استناًدا 

دراسة    77عن   في  مر�ًضا 
 واحدة 

 

 
 مر�ض  1000لكل 

 
 مر�ض  1000لكل 

 منخفضة للغا�ة 
�سبب  و �سبب خطر التحیز الجس�م.  

 ب االفتقار الجس�م إلى الدقة

 التش�ُّع �األكسجین  
ر�ما یز�د   92٪< 

الحاجة إلى دخول  
وحدة الرعا�ة  

 المر�زة.
 مر�ض  1000أقل لكل  :الفرق 

 

متالزمة الضائقة  
 التنفس�ة الحادة 

 

 8.2 :الخطر النسبي
 :  ٪95(فاصل الثقة 

1.7–38.7( 
الواردة   الب�انات  إلى  استناًدا 

دراسة    77عن   في  مر�ًضا 
 واحدة 

 
 مر�ض  1000لكل 

 
 منخفضة للغا�ة  مر�ض  1000لكل 

�سبب  و �سبب خطر التحیز الجس�م.  
 ج االفتقار الجس�م إلى الدقة 

 التش�ُّع �األكسجین  
قد یؤدي   92٪< 

إلى ز�ادة خطر  
متالزمة  اإلصا�ة �

الضائقة التنفس�ة  
 الحادة.

 مر�ض  1000أقل لكل  :الفرق 
 

 الصدمة اإلنتان�ة 
 

 6.6 :الخطر النسبي
 :  ٪95(فاصل الثقة 

1.3–32.9( 
الواردة   الب�انات  إلى  استناًدا 

دراسة    77عن   في  مر�ًضا 
 واحدة 

 

 
 مر�ض  1000لكل 

 
 مر�ض  1000لكل 

 منخفضة للغا�ة 
�سبب  و �سبب خطر التحیز الجس�م.  

 د االفتقار الجس�م إلى الدقة 

 التش�ُّع �األكسجین  
قد یؤدي   92٪< 

إلى ز�ادة خطر  
 الصدمة اإلنتان�ة.

 مر�ض  1000أقل لكل  :الفرق 
 

 دخول المستشفى 
 

الواردة   الب�انات  إلى  استناًدا 
 عن المرضى في دراستین

 

دراستان صغیرتان أحاد�ة الذراع (ال توجد  
متا�عة   عرضت  للمقارنة)  مجموعة 
المرضى في المنزل �عد تخر�جهم من قسم  

)،  1000لكل    150(   20/ 3الطوارئ.  
) من المرضى 1000لكل    115(   52/ 6و

التش�ُّع   مراق�ة  أجهزة  �ستخدمون  الذین 
�األكسجین في المنزل احتاجوا إلى دخول  

 المستشفى.

 منخفضة للغا�ة 
�سبب  و �سبب خطر التحیز الجس�م.  

 هـ االفتقار الجس�م إلى الدقة 

ال توجد ب�انات  
مراق�ة  تتعلق بتأثیر 

التش�ُّع �األكسجین  
في المنزل مقابل  
عدم المراق�ة على  

معدالت دخول  
 المستشفى.

   االفتقار إلى الدقة: جس�م. خطر التحیز: جس�م. أ
   االفتقار إلى الدقة: جس�م. خطر التحیز: جس�م. ب
   االفتقار إلى الدقة: جس�م. خطر التحیز: جس�م. ج
   االفتقار إلى الدقة: جس�م. خطر التحیز: جس�م. د
   االفتقار إلى الدقة: جس�م. خطر التحیز: جس�م. هـ
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المتوسـطة المشـت�ه فیها أو المؤ�دة،   19-ُنوصـي �عدم وصـف المضـادات الحیو�ة للمرضـى المصـابین �عدوى �وفید
 إال إذا �ان هناك اشت�اه سر�ري في العدوى ال�كتیر�ة.

  :مالحظات
الذین    19-من عدوى �كتیر�ة ثانو�ة. وأفاد اسـتعراض منهجي حدیث لمرضـى �وفید  19-مرضـى �وفید�عاني عدد قلیل من  -1

 . )104(فقط ُأبِلَغ �أنهم �عانون من عدوى مصاح�ة �كتیر�ة/فطر�ة أثناء دخول المستشفى   ٪8تم إدخالهم إلى المستشفى أن  
أعوام، في توفیر العالج   5األطفـال األقـل من  �مكن النظر مع المســــــــــــــنین، خـاصـــــــــــــــة في مرافق الرعـا�ـة الطو�لـة األجـل، و  -2

ــادات الحیو�ة التجر�ب�ة لاللتهاب الرئوي المحتمل  ــى لم یتم إدخالهم إلى )112،  111(�المضـــــــــــ . ونظًرا ألن هؤالء المرضـــــــــــ
أمو�ســـــ�ســـــیلین) �اٍف، بدًال من المضـــــادات الحیو�ة  -المســـــتشـــــفى، فالعالج �المضـــــادات الحیو�ة من فئة "اإلتاحة" (مثل �و

 .)113(د") یلواسعة المجال (المضادات الحیو�ة من فئتي "المراق�ة والتقیا

 

  المتوســـطة للكشـــف عن عالمات أو أعراض تطور المرض.  19-لمرضـــى �عدوى �وفیدمتا�عة الوث�قة لُنوصـــي �ال
 و�جب توفیر آل�ات للمتا�عة الوث�قة في حالة الحاجة إلى ز�ادة الرعا�ة الطب�ة.

  :مالحظات
ــعو�ة  -1 ــها (مثل صــ ــاعفات وأعراضــ ــأن عالمات المضــ ــورة �شــ ــى الذین ُ�عاَلجون في المنزل، ف�جب تقد�م المشــ ــ�ة للمرضــ �النســ

التنفس وألم الصـــــــــــدر وغیرها) للمرضـــــــــــى والقائمین على رعایتهم. و�ذا ظهرت أي من هذه األعراض، ف�جب علیهم التماس 
. وانظر في المنصــــــات البدیلة لتقد�م الخدمة، مثًال في المنزل أو المقرر  19-الرعا�ة العاجلة من خالل مســــــار رعا�ة �وفید

 عبر الهاتف أو التطبیب عن ُ�عد أو فرق التوع�ة المجتمع�ة للمساعدة في الرصد.
أما المرضــــــى الذین تم إدخالهم إلى المســــــتشــــــفى، فراِقب العالمات الحیو�ة �انتظام (�ما في ذلك ق�اس التأكســــــج الن�ضــــــي)  -2

، ودرجة اإلنذار الم�كر لألطفال) 2مكن، درجات اإلنذار الطبي الم�كر (مثل درجة اإلنذار الم�كر الوطن�ة واســـتخدم، متى أ
ل التعرف الم�كر على الحالة المتدهورة للمر�ض وز�ادة جرعته العالج�ة   .)114(التي ُتسهِّ

 

 الوخ�م الوخ�م: عالج االلتهاب الرئوي  19-التدبیر العالجي لمرض �وفید -11

 ُیرجى االطالع على التوص�ة الجدیدة �شأن وضع�ة االن�طاح مت�قًظا في هذا الفصل �اعت�ارها التوص�ة الرا�عة. 

 

�جب أن تكون جم�ع األماكن التي �مكن فیها رعا�ة المرضـــــــــى ذوي الحاالت الوخ�مة مزودة �مق�اس التأكســـــــــج 
الن�ضــي، وأنظمة األكســجین الفعَّالة، ووصــالت توفیر األكســجین الوحیدة االســتعمال (قن�ة األنف، وقناع فینتوري،  

 وقناع مزود �ك�س مستودع).

  :ملحوظة

أي جزء من المرافق الصــــــــــــــحـ�ة، �مـا في ذـلك وحـدات الطوارئ، ووحـدات الرعـاـ�ة الحرجـة، وعـ�ادات  یتضــــــــــــــمن ذـلك األـماكن في 
الع�ادات الخارج�ة، و�ذلك األماكن الســـا�قة لدخول المســـتشـــفى والمرافق المجتمع�ة المخصـــصـــة التي قد تســـتقبل  الرعا�ة األول�ة/

الصــــــــادر عن   "19-و�ســــــــجین وتوز�عها لعالج �وفیدمصــــــــادر األالوخ�م. انظر "  19-المرضــــــــى الذین �عانون من مرض �وفید
 .)115(منظمة الصحة العالم�ة 
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ُنوصي �اإلعطاء الفوري للعالج التكمیلي �األكسجین ألي مر�ض تظهر عل�ه عالمات طارئة أثناء اإلنعاش لتحقیق  
ــجین   ــ�ُّع �األكسـ ــ�ة التشـ ــج الدم  هذه عل�ه تظهر ال  مر�ض  وأي  ،٪94 ≥نسـ العالمات ولكنه �عاني من نقص تأكسـ

  ٪ 95-92  ≥ أو  ٪90(أي مر�ض �عاني من نقص األكـسجة وحالته مـستقرة) لتحقیق نـس�ة التـش�ُّع �األكـسجین > 
 .الحوامل  لدى

   :ل�الغینمالحظات �شأن ا
ــ�ة الوخ�مة، والُزراق    طارئة�جب أن یتلقى ال�الغون الذین �عانون من عالمات   -1 ــائقة التنفســــ ــداد أو غ�اب التنفس، والضــــ (انســــ

أو االختالجات) تدبیًرا عالجً�ا طارًئا لمجرى الهواء والمعالجة �األكســــــجین أثناء اإلنعاش  الَمْرَكِزّي، والصــــــدمة، والغیبو�ة و/
 .)116، 72(أو أكثر  ٪94طي �األكسجین بنس�ة الستهداف تش�ع الدم المح�

ــ�ة أكثر من  -2 ــجین بنســـــــ ــ�ع الدم المح�طي �األكســـــــ ــتهِدف تشـــــــ ــتقرار المر�ض، اســـــــ  لدى ال�الغات غیر الحوامل    ٪90فوَر اســـــــ
 أو أكثر لدى النساء الحوامل. ٪95-92و

 لترات/ 5اســــــتخدام قن�ة أنف�ة لمعدالت تصــــــل إلى  وفِّر معدالت تدفق األكســــــجین �اســــــتخدام أجهزة التوفیر المناســــــ�ة (مثل  -3
التــــدفق   لمعــــدالت  التــــدفق    لترات/  10-6دق�قــــة؛ وقنــــاع فینتوري  لمعــــدالت   دق�قــــة؛ وقنــــاع الوجــــه مع حقی�ــــة مســــــــــــــتودع 

مجموعة أدوات الرعا�ة الســـر�ر�ة لحاالت العدوى  دق�قة). لمز�د من التفاصـــیل حول معایرة األكســـجین، انظر " لتًرا/  10-15
 .)73(الصادرة عن منظمة الصحة العالم�ة  "19-نفس�ة الحادة الوخ�مة: التكی�ف وفًقا لمرض �وفیدالت

في ال�الغین، قد تســــاعد أســــالیب مثل تحدید الوضــــع، على ســــبیل المثال الجلوس المرتفع المدعوم، على تحســــین األكســــجة،  -4
 .)117(وتخف�ف ِاْنِقطاع النََّفس، وتقلیل إهدار الطاقة 

ــ -5 ــها و/ ى ال�الغین الذین لدیهم دلیل على ز�ادة إنتاج اإلفرازات و/في المرضــــ ــاعد   أو احت�اســــ ــع�ف، قد تســــ ــعال الضــــ أو الســــ
ــطة   ــاعدة الجاذب�ة والدورة النشـ ــالیب المت�عة الَنْزح �مسـ ــمل األسـ المعالجة بتنق�ة مجرى الهواء في التخلص من اإلفرازات. وتشـ

ــالیب التنفس. و�جب �قدر اإلمكان تجنُّب ا ــغط اإل�جابي  ألســ ألجهزة، �ما فیها النفخ والزفیر القوي الم�كان�كي، والتنفس �الضــ
 .)117(الشه�قي. و�جب أن �كون تنفیذ األسالیب مصمًما لكل مر�ض على حدة، وأن ُتت�ع اإلرشادات المتاحة 

   :ألطفالمالحظات �شأن ا

(انســـــــداد أو غ�اب التنفس، والضـــــــائقة التنفســـــــ�ة الوخ�مة، والُزراق  طفال الذین �عانون من عالمات طارئة األ�جب أن یتلقى  -1
أو االختالجات) تدبیًرا عالجً�ا طارًئا لمجرى الهواء والمعالجة �األكســــــجین أثناء اإلنعاش  الَمْرَكِزّي، والصــــــدمة، والغیبو�ة و/

 .)118، 116، 72(أو أكثر  ٪94الستهداف تش�ع الدم المح�طي �األكسجین بنس�ة 
 .)118( ٪90فوَر استقرار حالة المر�ض، �ص�ح الهدف هو التش�ُّع �األكسجین بنس�ة أكبر من  -2
 �فضل استخدام الشو�ات أو القن�ة األنف�ة مع األطفال الصغار، إذ �مكن تحملها �شكل أفضل. -3

 
الســر�ع والصــدمة، تا�ع المرضــى عن �ثب للكشــف عن عالمات التدهور الســر�ري، مثل الفشــل التنفســي المتدرج 

 واستجب فوًرا �استخدام تدخالت الرعا�ة الداعمة.

  :مالحظات
ــاج -1 ــد �حتــ ــى �وفیــ ــفى 19-مرضــ ــى المستشــ ــالهم إلــ ــم إدخــ ــذین تــ ــي  الــ ــا فــ ــام (�مــ ــة �انتظــ ــات الحیو�ــ ــة العالمــ ــى مراق�ــ ــك إلــ ذلــ

م، متـــــــى أمكـــــــن، درجـــــــات اإلنـــــــذار الطبـــــــي الم�كـــــــر (مثـــــــل درجـــــــة اإلنـــــــذار الم�كـــــــر ق�ـــــــاس التأكســـــــج الن�ضـــــــي) واســـــــتخد
ــادة 2الوطن�ـــــة  ل التعـــــرف الم�كـــــر علـــــى الحالـــــة المتـــــدهورة للمـــــر�ض وز�ـــ ــذار الم�كـــــر لألطفـــــال) التـــــي ُتســـــهِّ ، ودرجـــــة اإلنـــ

 .)114(جرعته العالج�ة 
ــ�ط القلــــــب -2 ــدم والك�م�ــــــاء الحیو�ــــــة وتخطـــ ــات مخبر�ــــــة ألمــــــراض الـــ ــب إجــــــراء فحوصـــ ــدر عنــــــد الــــــدخول  �جـــ وتصــــــو�ر الصـــ

إلــــــى المستشــــــفى، علــــــى النحــــــو الموصــــــى �ــــــه ســــــر�رً�ا، لرصــــــد المضــــــاعفات، مثــــــل متالزمــــــة الضــــــائقة التنفســــــ�ة الحــــــادة 
أو  و�صــــــا�ة الكبــــــد الحــــــادة، و�صــــــا�ات الكلــــــى الحــــــادة، و�صــــــا�ات القلــــــب الحــــــادة، والتخثــــــر المنتشــــــر داخــــــل األوع�ــــــة و/

الفعالـــــة واآلمنـــــة فـــــي الوقـــــت المناســـــب حجـــــَر الزاو�ـــــة فـــــي عـــــالج المرضـــــى  الصـــــدمة. وُ�عـــــد تطبیـــــق العالجـــــات الداعمـــــة
 الوخ�مة. 19-الذین �صابون �أعراض �وفید

مام الُخثــــــــاِرّي  19-ارصــــــــد المرضــــــــى المصــــــــابین �عــــــــدوى �وفیــــــــد -3 للكشــــــــف عــــــــن عالمــــــــات أو أعــــــــراض تــــــــوحي �االْنصــــــــِ
أو االنصــــــــمام الرئــــــــوي أو المتالزمــــــــة  الور�ــــــــدي أو الشــــــــر�اني، مثــــــــل الســــــــكتة الدماغ�ــــــــة، أو الخثــــــــار الور�ــــــــدي العمیــــــــق،

ــل الفحوصــــــات المختبر�ــــــة و/ ا لبروتو�ــــــوالت المستشــــــفى للتشــــــخ�ص (مثــــ ــً ــادة، والمتا�عــــــة وفقــــ ــة الحــــ ــو�ر)  التاج�ــــ أو التصــــ
 والتدبیر العالجي اإلضافي.
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ــر�ات  -4 ــدل ضـــ ــد معـــ ــرة رصـــ ــون وتیـــ ــین. و�جـــــب أن تكـــ ــالمة الجنـــ ــد ســـ ــتقرارها، �جـــــب رصـــ ــل واســـ ــرأة الحامـــ ــاش المـــ ــد إنعـــ �عـــ
لجنــــین حســــب �ــــل حالــــة فرد�ــــة، بنــــاًء علــــى العمــــر الحملــــي والحالــــة الســــر�ر�ة لــــألم (مثــــل نقــــص األكســــجة) وحالــــة قلــــب ا

 الجنین.

 

 توص�ة مشروطة

ذوي الحاالت الحرجة الذین ُأدخلوا إلى المسـتشـفى و�حتاجون    19-نقترح اسـتخدام وضـع�ة االن�طاح مت�قًظا مع مرضـى �وفید
ــجین التكمیلي   ــروطة، درجة إلى األكسـ ــ�ة مشـ ــعة (توصـ ــجین األنفي العالي التدفق) أو التهو�ة غیر ال�اضـ ــمل األكسـ (�ما �شـ

 ال�قین من البیِّنات منخفضة للغا�ة).

 
 بیِّنات القرار

 
 فوائد أو أضرار غیر مؤ�دة  الفوائد واألضرار

الذین �حتاجون إلى األكســجین   19-�وفیدال توجد تجارب عشــوائ�ة مضــبوطة مكتملة عن وضــع�ة االن�طاح مت�قًظا مع مرضــى 
إلى فوائدها    19-التكمیلي أو التهو�ة غیر ال�اضــعة. وتشــیر الدراســات الرصــد�ة عن وضــع�ة االن�طاح مت�قًظا مع مرضــى �وفید

على الحصــــــائل المهمة للمرضــــــى من حیث الوف�ات والحاجة إلى التنبیب (درجة ال�قین منخفضــــــة للغا�ة). و�شــــــفت البیِّنات من  
)  19-التجارب العشـوائ�ة المضـبوطة حول وضـع�ة االن�طاح مع مرضـى متالزمة الضـائقة التنفسـ�ة الحادة (�خالف مرضـى �وفید

ذوي الحاالت الحرجة والخاضـعین للتنبیب عن فوائد هذه الوضـع�ة من حیث معدل الوف�ات. والتأثیر على الحصـائل األقل أهم�ة 
شــــــــــــعور المر�ض �قلة الراحة واأللم (درجة ال�قین  ةاالن�طاح مت�قًظا هي احتمال�غیر مؤ�د. واألضــــــــــــرار الناجمة عن وضــــــــــــع�ة 

منخفضــة للغا�ة). وتشــمل البیِّنات غیر الم�اشــرة على أضــرار وضــع�ة االن�طاح من البیِّنات العشــوائ�ة حول المرضــى الخاضــعین  
م، والتي اعُتبرت غیر مهمة في هذه الفئة الســـكان�ة للتهدئة والتنبیب: قرح الضـــغط و�صـــا�ة األعصـــاب وعدم اســـتقرار دینام�كا الدَّ 

  التي تعاني من حاالت أقل وخامة.

 
 منخفضة درجة ال�قین من البیِّنات

�النســـــ�ة للحصـــــائل المهمة للمرضـــــى من حیث الوف�ات والحاجة إلى التهو�ة الم�كان�ك�ة، اعتبر الفر�ق أن البیِّنات الم�اشـــــرة ذات  
للغا�ة. و�النســـــ�ة للحصـــــائل المهمة للمرضـــــى من حیث الوف�ات، تم تخف�ض درجة البیِّنات غیر الم�اشـــــرة درجة �قین منخفضـــــة 

حول المرضـــى الخاضـــعین للتهدئة والتنبیب والمصـــابین �متالزمة الضـــائقة التنفســـ�ة الحادة من مرتفعة إلى منخفضـــة �ســـبب عدم  
ــیول ــمل الفسـ ــ�ة التي تشـ ــرة، وفي ظل االعت�ارات الرئ�سـ ــا�ة  الم�اشـ وج�ة المختلفة للمرض الحرج، والب�انات عن الفترة �خالف اإلصـ

 ، واسترات�ج�ات التهدئة المختلفة المستخدمة.19-�كوفید

 
 ال یوجد ت�این جوهري متوقع الق�م والتفضیالت 

أنَّ جم�ع المرضــى المســتنیر�ن تقر�ً�ا ســیرغبون في وضــع�ة االن�طاح على  تطب�ًقا للق�م والتفضــیالت المتفق علیها، اســتدل الفر�ق 
ــد�ة   إذا �انوا مت�قظین و�حتاجون إلى األكســــجین أو الدعم التنفســــي غیر ال�اضــــع، نظًرا لعدم وجود أضــــرار من الدراســــات الرصــ

الفر�ق أنه ســ�كون هناك ت�این �بیر في الق�م والتفضــیالت بین المرضــى عندما یتعلق األمر بهذا   وحســب خبرة الفر�ق. ولم یتوقع
 وضع�ة االن�طاح من مدة هذه الوضع�ة حسب الظروف الفرد�ة. فيالتدخل. وقد �حّد شعور المر�ض �قلة الراحة 

 
 اعت�ارات مهمة  الموارد واالعت�ارات األخرى 

القادر�ن على ات�اع التعل�مات أن �ضـــــعوا أنفســـــهم في وضـــــع�ة االن�طاح، دون مســـــاعدة من العاملین في مجال  �مكن للمرضـــــى  
الرعا�ة الصـــــح�ة. و�رت�ط المرضـــــى في وضـــــع�ة االن�طاح الذین �حتاجون إلى المســـــاعدة �متطل�ات الموارد ال�شـــــر�ة ف�ما یتعلق 

لفر�ق أن هذا التدخل ین�غي أن �كون ممكًنا في جم�ع البیئات، ولكن التنفیذ �التدر�ب، الس�َّما رصد حالة الجهاز التنفسي. ورأى ا
  یتطلب تدر�ً�ا ورصًدا مخصصْین.



 33 : م�ادئ توجیه�ة قابلة للتحدیث19-التدبیر العالجي السر�ري لمرض �وفید

 المسوغات
ذوي الحاالت الوخ�مة    19-عند االنتقال من البیِّنات إلى التوصــ�ة المشــروطة �اســتخدام وضــع�ة االن�طاح مت�قًظا مع مرضــى �وفید

أكدَّ الفر�ق على البیِّنات ذات ال�قین المنخفض على انخفاض معدل الوف�ات، والتي انخفضــت درجتها  والذین ُأدخلوا إلى المســتشــفى،
من بیِّنات ذات �قین مرتفع مع المرضـــــى ذوي الحاالت الحرجة المصـــــابین �متالزمة الضـــــائقة التنفســـــ�ة الحادة. �ما ُلوحظ الضـــــرر  

  ًظا على مستوى بیئات الموارد المختلفة.المحدود مع التجر�ة حتى اآلن مع وضع�ة االن�طاح مت�ق
 تحلیالت المجموعات الفرع�ة

 علَّق الفر�ق على الحاجة إلى الب�انات في فئات سكان�ة محددة، وهي األطفال والمسنین والحوامل في أول ثلثین من الحمل. 
 معلومات عمل�ة

ــى �وفید ــع�ة االن�طاح مت�قًظا مع مرضــ ــالح وضــ ــروطة لصــ ــ�ة مشــ م الفر�ق توصــ ذوي الحاالت الوخ�مة الذین �حتاجون إلى    19-قدَّ
  �ما �شمل األكسجین األنفي العالي التدفق) أو التهو�ة غیر ال�اضعة.األكسجین التكمیلي (

وفي ضـوء الفوائد غیر المؤ�دة لوضـع�ة االن�طاح مت�قًظا، ین�غي الحفاظ على مسـتوى عاٍل من الَتَ�قُّظ، و�ن�غي مراق�ة المرضـى عن  
  كثب لعالمات التدهور السر�ري.

ــى وتدر�ب مقدمي الخدمات على   ــد المرضـ ــع�ة االن�طاح مت�قًظا جزًءا مهًما من التنفیذ، في إطار  و�عد رصـ ــى في وضـ رعا�ة المرضـ
  التدر�ب المتعدد األوجه للتدبیر العالجي للحاالت الحادة، والذي �شمل التدر�ب على األجهزة الطب�ة.

یومً�ا، مقســـــمة على فترات   /ســـــاعة  12-8و�النســـــ�ة للمدة، اقترح ال�عض ُنُظًما تســـــتهدف ال�قاء في وضـــــع�ة االن�طاح مت�قًظا لمدة 
  أقصر على مدار الیوم.

 أوجه عدم ال�قین
ُیوصــى �إجراء المز�د من التجارب العشــوائ�ة المضــبوطة لتحدید الفوائد واألضــرار على نحو أفضــل، �اإلضــافة إلى الفئات الســكان�ة  

 المحددة موضع االهتمام. 
 

 )1-13األسئلة المعن�ة "�السكان، والتدخل، وأساس المقارنة، والحصیلة" (
 الوخ�مة   19-عدوى �وفید السكان: المرضى الذین دخلوا المستشفى و�عانون من
 التدخل: وضع�ة االن�طاح مت�قًظا + الرعا�ة المعتادة

 أساس المقارنة: الرعا�ة المعتادة
 

 الحصیلة 
 اإلطار الزمني 

نتائج الدراسات  
 والق�اسات 

 تقدیرات التأثیر المطلق 
 درجة ال�قین من البیِّنات 

 الملخص بنص �س�ط  (جودة البیِّنات)
 المعتادة الرعا�ة 

وضع�ة االن�طاح  
مت�قًظا + الرعا�ة  

 المعتادة 

 الوف�ات 
 

استناًدا إلى الب�انات  
مر�ًضا   334الواردة عن 

 دراسة  17في 
 

دراسة أحاد�ة الذراع (ال توجد مجموعة   17سجلت 
  334/ 37مشارً�ا.  334للمقارنة) إجمالي 

) مر�ًضا �انوا في وضع�ة  1000لكل  110( 
االن�طاح أثناء الحصول على األكسجین التكمیلي  

 أو التهو�ة غیر ال�اضعة توفوا.

 منخفضة للغا�ة 
�سبب خطر التحیز الجس�م.  

الدقة  و  إلى  االفتقار  �سبب 
 أ على نحو جس�م للغا�ة  

ال توجد ب�انات مقارنة ُتق�ِّم  
تأثیر وضع�ة االن�طاح  

 مت�قًظا لدى مرضى  
ف�ما یتعلق   19-كوفید

 �الوف�ات.

 التنبیب 
 

استناًدا إلى الب�انات  
مر�ًضا   450الواردة عن 

 دراسة  25في 
 

دراسة أحاد�ة الذراع (ال توجد مجموعة   25سجلت 
  130/450مشارً�ا.  450للمقارنة) إجمالي 

) مر�ًضا �انوا في وضع�ة  1000لكل  289( 
االن�طاح أثناء الحصول على األكسجین التكمیلي  

 أو التهو�ة غیر ال�اضعة احتاجوا إلى التنبیب.

 منخفضة للغا�ة 
�سبب خطر التحیز الجس�م.  

االف و  الدقة  �سبب  إلى  تقار 
 ب على نحو جس�م للغا�ة 

ال توجد ب�انات مقارنة ُتق�ِّم  
تأثیر وضع�ة االن�طاح  

 مت�قًظا لدى مرضى  
ف�ما یتعلق   19-كوفید

 �معدالت التنبیب.

التأثیر السلبي  
(األلم أو عدم  

 الراحة)
 

استناًدا إلى الب�انات  
مر�ًضا   151الواردة عن 

 دراسات  6في 
 

دراسات أحاد�ة الذراع (ال توجد مجموعة   6سجلت 
  151/ 29مشارً�ا.  151للمقارنة) إجمالي 

) مر�ًضا �انوا في وضع�ة  1000لكل  192( 
االن�طاح أثناء الحصول على األكسجین التكمیلي  
أو التهو�ة غیر ال�اضعة أبلغوا عن الشعور �األلم  

 أو عدم الراحة.

 منخفضة للغا�ة 
�سبب خطر التحیز الجس�م.  

الدقة  و  إلى  االفتقار  �سبب 
 ج على نحو جس�م للغا�ة  

ال توجد ب�انات مقارنة ُتق�ِّم  
تأثیر وضع�ة االن�طاح  

 مت�قًظا لدى مرضى  
ف�ما یتعلق   19-كوفید

 �األحداث الضارة.
   االفتقار إلى الدقة: جس�م للغا�ة. خطر التحیز: جس�م.  أ

   االفتقار إلى الدقة: جس�م للغا�ة.  خطر التحیز: جس�م.  ب
   االفتقار إلى الدقة: جس�م للغا�ة.  خطر التحیز: جس�م.   ج
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بدون نقص انســ�اب الدم في األنســجة واســتجا�ة   19-اســتخدم التدبیر العالجي الحذر �الســوائل مع مرضــى �وفید
 السوائل.

   :مالحظة

�حذر �الســـوائل الور�د�ة؛ فقد یؤدي اإلنعاش الشـــدید �الســـوائل إلى تفاقم األكســـجة، ال ســـ�َّما في   19-ین�غي عالج مرضـــى �وفید
 . و�نطبق هذا على �ل من األطفال وال�الغین.)119(األماكن التي تتوفر فیها تهو�ة م�كان�ك�ة محدودة 

 
 

 الحرجة: متالزمة الضائقة التنفس�ة الحادة  19-التدبیر العالجي لحاالت �وفید -12
 

تفاوت معدل الوف�ات لدى المرضـــــى الذین تم إدخالهم إلى المســـــتشـــــفى من ذوي الحاالت الحرجة تفاوًتا �بیًرا في ســـــالســـــل الحاالت 
ــ�ات اآلت�ة مع المعاییر الدول�ة الحال�ة للتدبیر العالجي لجم�ع  ــى التوصــــــــــ ــ�اب متالزمة المختلفة على مدار الجائحة. وتتماشــــــــــ أســــــــــ

 .)92(الضائقة التنفس�ة الحادة 
 

ــل  ــتخدام حزم الرعا�ة القائمة في الفصـ ــأن اسـ ــ�ة الجدیدة �شـ ــاعفات لدى   14ُیرجى االطالع على التوصـ (الوقا�ة من المضـ
 الذین �عاَلجون في المستشف�ات وذوي الحاالت الحرجة). 19-مرضى �وفید

 

ال�الغین واألطفال الذین �عانون من حالة خف�فة من متالزمة الضائقة التنفس�ة الحادة، والذین  تتعلق التوص�ات اآلت�ة �المرضى 
 ُ�عاَلجون �الُنُظم غیر ال�اضعة أو األكسجین األنفي العالي التدفق.

المصــابین �حالة خف�فة من متالزمة الضــائقة التنفســ�ة الحادة، �مكن   19-في مجموعة مختارة من مرضــى �وفید
ضـغط مجرى الهواء اإل�جابي المسـتمر،   -اسـتخدام تجر�ة األكسـجین األنفي العالي التدفق، والتهو�ة غیر ال�اضـعة 

ــائقة   3-6انظر الجدول   وضـــــــغط مجرى الهواء اإل�جابي الثنائي المســـــــتوى. لالطالع على تعار�ف متالزمة الضـــــ
 التنفس�ة الحادة الخف�فة والمتوسطة والوخ�مة.

  :مالحظات

�جب أالَّ یتلقى المرضــى الذین �عانون من فشــل تنفســي �ســبب نقص األكســجین وعدم اســتقرار حر�ة الدم أو الفشــل المتعدد  -1
ــ�ة غیر الطب�ع�ة، األكســــــجین األنفي العالي التدفق أو التهو�ة غیر ال�اضــــــعة بدًال من الخ�ارات  ــاء أو الحالة النفســــ األعضــــ

 األخرى مثل التهو�ة ال�اضعة.
ــع �جب أن �كو  -2 ــعة في مكان خاضـــ ــجین األنفي العالي التدفق أو التهو�ة غیر ال�اضـــ ــى الذین یتلقون تجر�ة األكســـ ن المرضـــ

قادرون على أو التهو�ة غیر ال�اضــــــعة،   تدفق و/للرصــــــد، و�عتني بهم أفراد من ذوي الخبرة في األكســــــجین األنفي العالي ال
ا حاًدا أو عدم تحســنه �عد تجر�ة قصــیرة (حوالي ســاعة واحدة). إجراء التنبیب الرغامي في حالة تدهور حالة المر�ض تدهورً 

 وال ین�غي تأخیر التنبیب إذا تدهورت حالة المر�ض تدهوًرا حاًدا أو لم تتحسن �عد تجر�ة قصیرة.
  دق�ـقة من ـتدفق الغـاز وتر�یز الجزء الكســــــــــــــري  لتًرا/  60�مكن ألنظمـة األكســــــــــــــجین األنفي العـالي الـتدفق للـ�الغین أن توفر   -3

ــتنشـــق حتى  ــجین المسـ ــل إلى  1,0لألكسـ ــكل عام ما �صـ ــة �األطفال �شـ دق�قة فقط، و�حتاج  لتًرا/ 25. وتوفر الدوائر الخاصـ
ــة �ال�الغین لتوفیر التدفق الكافي. وعند النظر في توفیر األكســــــجین األنفي العالي التدفق أو  العدید من األطفال دائرة خاصــــ

�ة المعتادة، من المهم تقی�م ســــعة األكســــجین لضــــمان الحفاظ على معدالت التدفق التهو�ة غیر ال�اضــــعة خارج أماكن الرعا
الصــــــــــادر عن منظمة الصــــــــــحة    "19-مصــــــــــادر األو�ســــــــــجین وتوز�عها لعالج �وفیدالعال�ة المطلو�ة لهذه األجهزة. انظر "

 .)115( العالم�ة
�اب -4 ِتضــْ ، ةغیر ال�اضــع  والتهو�ة، �جب اســتخدام األكســجین األنفي العالي التدفق  �ســبب عدم التأكد من إمكان�ة حدوث االســْ

�ما في ذلك ضـغط مجرى الهواء اإل�جابي المسـتمر الفقاعي، مع احت�اطات الوقا�ة من انتقال العدوى عن طر�ق الهواء إلى 
�ة المر�زة مع تر�یب أنظمة حین اســــــتكمال تقی�م الســــــالمة. و�ذا ُنفِّذت هذه التدخالت خارج غرف خاصــــــة في وحدات الرعا

ــ�ُ  ــة ســـ ــصـــ ــى الذین �حتاجون إلى هذه التدخالت في أجنحة مخصـــ ــ�ة، فإن تجم�ع المرضـــ ــهِّ تهو�ة مناســـ ل تنفیذ احت�اطات ســـ



 35 : م�ادئ توجیه�ة قابلة للتحدیث19-التدبیر العالجي السر�ري لمرض �وفید

معـدات إلى هـذه األجنحـة  الوقـا�ـة من انتقـال العـدوى عن طر�ق الهواء، مع ضــــــــــــــمـان ارتـداء جم�ع الموظفین الـذین یـدخلون 
 والتهو�ة البیئ�ة المناس�ة. الحما�ة الشخص�ة المناس�ة

.  ) 121(�المقارنة مع العالج �األكســـــــــــــجین الق�اســـــــــــــي، قد �قلل األكســـــــــــــجین األنفي العالي التدفق من الحاجة إلى التنبیب   -5
م (تفاقم مرض الرئة االنسـدادي، والوذمة الرئو�ة القلب�ة)، وعدم   والمرضـى الذین �عانون من َفْرط ُثنائي ُأكسـید الَكْر�ون في الدَّ

اســتقرار حر�ة الدم، والفشــل المتعدد األعضــاء أو الحالة النفســ�ة غیر الطب�ع�ة �جب أالَّ یتلقوا �شــكل عام األكســجین األنفي 
ــیر إلى أن األكســــجین األنفي العالي التدفق قد �كون آمًنا في المرضــــى الذین  ــتجدة تشــ العالي التدفق، رغم أن الب�انات المســ

م الخف�ف إلى المتوســــــــــــــط وغیر المتفاقم  �عانون من فْرط ُثنائي ُأكســــــــــــــید . وال تتوافر م�ادئ توجیه�ة )121(الَكْر�ون في الدَّ
مســندة �البیِّنات �شــأن األكســجین األنفي العالي التدفق، في حین توجد تقار�ر محدودة حول األكســجین األنفي العالي التدفق 

 .)123، 122(لدى المرضى المصابین �فیروسات �ورونا األخرى 
تقدم الم�ادئ التوجیه�ة �شأن التهو�ة غیر ال�اضعة أي توص�ة �شأن االستخدام في الفشل التنفسي �سبب نقص األكسجة  ال -6

(�صـــرف النظر عن الوذمة الرئو�ة القلب�ة، والفشـــل التنفســـي التالي للجراحة، والتهو�ة غیر ال�اضـــعة الم�كرة للمرضـــى الذین 
وســـــي الجائحي (في إشـــــارة إلى دراســـــات عن المتالزمة التنفســـــ�ة الحادة الوخ�مة �عانون من نقص المناعة) أو المرض الفیر 

ــارة. )120(واألنفلونزا الجائحة)   ــغوط عبر الرئو�ة الضـــــــ ــمل المخاطر تأخر التنبیب، واألحجام المد�ة الكبیرة، والضـــــــ . وتشـــــــ
المرضـــــى فیروســـــ�ة أخرى، مثل   وتشـــــیر الب�انات المحدودة إلى ارتفاع معدل الفشـــــل لدى المرضـــــى الذین �عانون من عدوى 

 .)123(فیروس �ورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفس�ة الذین یتلقون التهو�ة غیر ال�اضعة �
في الحاالت التي قد ال تتوافر فیها التهو�ة الم�كان�ك�ة، قد �كون ضـــــــــــغط مجرى الهواء اإل�جابي المســـــــــــتمر األنفي الفقاعي  -7

 .)124(بدیًال متاًحا �سهولة أكبر لحدیثي الوالدة واألطفال الذین �عانون من نقص األكسجة الوخ�م في الدم 
 

طفال الذین �عانون من متالزمة الضـــــــائقة التنفســـــــ�ة الحادة الذین �حتاجون إلى  تتعلق التوصـــــــ�ات التال�ة �المرضـــــــى ال�الغین واأل
 التنبیب والتهو�ة الم�كان�ك�ة ال�اضعة.

الحاد في الدم عندما ال یتمكن   ُنوصـــي �التعرف الفوري على الفشـــل التنفســـي الناجم عن نقص األكســـجة الُمَتَرقِّي
المر�ض المصـاب �الضـائقة التنفسـ�ة من االسـتجا�ة للعالج �األكسـجین الق�اسـي، وقم �اإلعداد الكافي لتوفیر الدعم  

 التهو�ة.  المتقدم �األكسجین/

   :مالحظة

تواصــل لدى المرضــى ز�ادة عمل�ة التنفس أو نقص األكســجة في الدم حتى عندما �جري توصــیل األكســجین عن طر�ق قناع قد ت
دق�قــة، وهو عــادة الحــد األدنى من التــدفق المطلوب للحفــاظ على    لتًرا/ 15-10تــدفق  ال  مزود �ك�س مســــــــــــــتودع (معــدلالوجــه ال

). وعادًة ما ینتج الفشــل التنفســي الناجم عن نقص األكســجة 0.95–0.60تضــخم الك�س؛ الجزء الكســري لألكســجین المســتنشــق  
في متالزمـة الضـــــــــــــــائقـة التنفســــــــــــــ�ـة الحـادة، عن عـدم تطـابق أو تهو�ـة اإلرواء داخـل الرئـة أو التحو�لـة، وعـادًة مـا یتطلـب تهو�ـة 

 .)92( م�كان�ك�ة

 

احت�اطات الوقا�ة من انتقال العدوى عن  ات�اعمع  ُنوصــــــي �أن ُ�جري التنبیب الرغامي مقدُم خدمة مدرب وذو خبرة  
 طر�ق الهواء.

   :مالحظة

المرضــى الذین �عانون من متالزمة الضــائقة التنفســ�ة الحادة، خاصــة األطفال الصــغار أو الذین �عانون من الســمنة أو الحوامل،  
ل األكســجة المســ�قة بنســ�ة   من الجزء الكســري لألكســجین المســتنشــق لمدة    ٪100قد �فقدون التشــ�ع �ســرعة أثناء التنبیب. وُتفضــَّ

دقائق، واســــــتخدام قناع الوجه المزود �ك�س مســــــتودع. وعند اإلمكان، تجنْب تهو�ة القناع �الصــــــمام أو الك�س لتقلیل التعرض  5
و�ة للرذاذ. وُ�عد التنبیب �التســـــــــــلســـــــــــل الســـــــــــر�ع مناســـــــــــً�ا �عد تقی�م مجرى الهواء الذي �حدد عدم وجود أي عالمات على صـــــــــــع

 .)127، 126، 125( التنبیب
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ــ�ة  ــائقة التنفسـ ــابین �متالزمة الضـ ــعون للتهو�ة الم�كان�ك�ة المصـ ــى ال�الغین واألطفال الذین �خضـ ــ�ات اآلت�ة �المرضـ تتعلق التوصـ
 .)128، 92(الحادة 

ْغط   �غ  مل/ 8-4تخدام أحجام مد�ة أقل (ُنوصــــي بتنفیذ التهو�ة الم�كان�ك�ة �اســــ من وزن الجســــم المتوقع والضــــَّ
ه�ِقّي األقل (ضغط الهض�ة <   من الماء). اسنت�مترً  30الشَّ

   :ل�الغینمالحظات �شأن ا

ه�ِقيّ  ْغط الشـــــَّ األقل توصـــــ�ة قو�ة من الم�ادئ التوجیه�ة الســـــر�ر�ة  ُ�عد تنفیذ التهو�ة الم�كان�ك�ة �اســـــتخدام أحجام مد�ة أقل والضـــــَّ
ا للمرضــى الذین �عانون من فشــل تنفســي ناجم )92(للمرضــى الذین �عانون من متالزمة الضــائقة التنفســ�ة الحادة   ، وُ�قترح أ�ضــً

ــ�ة الحادة   ــائقة التنفســ ــتوفون معاییر متالزمة الضــ ــتهد)92(عن اإلنتان وال �ســ �غ من  مل/  6ف هو . والحجم المدي األولي المســ
�غ من وزن الجسـم المتوقع في حالة حدوث آثار جانب�ة غیر مرغوب  مل/  8وزن الجسـم المتوقع؛ وُ�سـمح �حجم مدي �صـل إلى  
ــموح �ه. وتتوفر ). و�ُ 7.15فیها (مثل خلل التزامن، الرقم الهیدروجیني أقل من   م المســـــ ــید الَكْر�ون في الدَّ ــمح �َفْرط ُثنائي ُأكســـــ ســـــ

ــتخدام التهدئة العم�قة للســـــــ�طرة على الجهاز التنفســـــــي وتحقیق أهداف الحجم  )129(ت التهو�ة بروتو�وال . وقد یتطلب األمر اســـــ
  المدي.

   :ألطفالمالحظات �شأن ا

سمح بهدف أقل من الرقم الهیدروجیني من الماء)، و�ُ   اسنت�مترً   28ُ�ستهدف في األطفال مستوى أقل من ضغط الهض�ة (أقل من 
�غ من وزن الجســــم المتوقع في حالة ضــــعف  مل/  6-3  :). و�جب تعدیل األحجام المد�ة حســــب وخامة المرض7.15-7.30(

 .)128(�غ من وزن الجسم المتوقع مع االحتفاظ �ُمطاَوَعة أفضل  مل/ 8-5ُمطاَوَعة الجهاز التنفسي، و

 

في المرضـــى ال�الغین الذین �عانون من متالزمة الضـــائقة التنفســـ�ة الحادة الوخ�مة (الضـــغط الجزئي لألكســـجین  
ــق <  ــتنشـــ ــجین المســـ ــري لألكســـ ــر�اني/ الجزء الكســـ ــع�ة االن�طاح لمدة 150الشـــ ــى �التهو�ة في وضـــ  )، ُیوصـــ

 ساعة یومً�ا.  12-16

  :مالحظات
ســـــاعة في الیوم، و�مكن   16فضـــــل أن �كون ذلك لمدة لمرضـــــى ال�الغین، و�ُ االن�طاح مع اطبیق التهو�ة في وضـــــع�ة ُیوصـــــى بت

النظر ف�ه للمرضـى األطفال الذین �عانون من متالزمة الضـائقة التنفسـ�ة الحادة الوخ�مة، ولكنها تتطلب موارد �شـر�ة �اف�ة وخبرة 
 .)131، 130(فیدیو) طع بهذا الشأن (�ما في ذلك مقا  إلجرائها �أمان؛ وتتوفر بروتو�والت

هناك القلیل من البیِّنات على وضــع�ة االن�طاح للنســاء الحوامل المصــا�ات �متالزمة الضــائقة التنفســ�ة الحادة؛ و�مكن النظر في 
 وضع�ة االستلقاء الجانبي. من. وقد تستفید النساء الحوامل في الثلث الثالث من الحمل الفترة الم�كرة من الحملذلك أثناء 

 

اـستخدم اـسترات�ج�ة متحفظة إلدارة الـسوائل مع مرضـى متالزمة الضـائقة التنفـس�ة الحادة بدون نقص انـس�اب الدم 
 في األنسجة واستجا�ة السوائل.

  :ل�الغین واألطفال�شأن امالحظات 
. و�كمن التأثیر الرئ�سي في تقصیر مدة التهو�ة. و�توفر نموذج )92(جرت التوص�ة بذلك أ�ًضا في م�ادئ توجیه�ة دول�ة أخرى 

 .)132(من بروتو�ول لتنفیذ هذه التوص�ة 
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ــ�ة الحادة المتوســــطة أو الوخ�مة، ُ�قترح تجر�ة الضــــغط  ــائقة التنفســ في المرضــــى الذین �عانون من متالزمة الضــ
،  19-ومع �وفـید  النظر في الفواـئد مـقاـبل المـخاطر.  و�ـجبالزفیري االنتـهائي اإل�ـجابي المرتفع ـبدًال من المنخفض،  

نقترح اســـتخدام الضـــغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي حســـب حالة �ل فرد، حیث تجري مراق�ة المر�ض أثناء المعایرة  
 لرصد التأثیرات (المفیدة أو الضارة) والضغط الدافع.

  :مالحظات
اإل�جابي النظر في الفوائد (خفض األضــــرار الناجمة عن التهو�ة الم�كان�ك�ة، وتحســــین   تتطلب معایرة الضــــغط الزفیري االنتهائي

إعادة توســعة الرئة التي ســبق انه�ارها) في مقابل المخاطر (فرط التمدد الناجم عن ضــغط نها�ة الشــهیق الذي یؤدي إلى إصــا�ة 
وتتوافر الجداول لتوج�ه معایرة الضـــــــــغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي �االســـــــــتناد إلى  ز�ادة مقاومة األوع�ة الرئو�ة). الرئة ومن ثمَّ 

ــجین   ــ�ُّع �األكســـ ــق الالزم للحفاظ على التشـــ ــتنشـــ ــجین المســـ ــري لألكســـ ــغار األطفال، تبلغ المعدالت )133(الجزء الكســـ . وفي صـــ
الضــغط  -أن ارتفاع الضــغط الدافع (الضــغط الهضــبي   إالســنت�متًرا من الماء.   15 القصــوى للضــغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي

ــابین �متالزمة  ــل بز�ادة معدل الوف�ات بین المصــــــ ــاعد على التنبؤ على نحو أفضــــــ ــائقة الزفیري االنتهائي اإل�جابي) قد �ســــــ الضــــــ
ــ�ة الحادة مقارنًة بز�ادة الحجم المدّي أو الضـــــغط الهضـــــبي   ــوائ�ة المضـــــبوطة ؛ والب)134(التنفســـ ــة �التجارب العشـــ �انات الخاصـــ

 السترات�ج�ات التهو�ة التي تستهدف الضغط الدافع غیر متاحة حالً�ا.
 –  30من ضــــغط مجرى الهواء اإل�جابي المســــتمر المرتفع [ ةهناك تدخل ذو صــــلة لمناورات توظ�ف الرئة ُینفذ على فترات نو��

أو  ة مســــــتمرة في الضــــــغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي في ظل ضــــــغط دافع ثابت،  ]، مع ز�ادات تدر�ج�  ســــــنت�متًرا من الماء  40
ي بز�ادة الضـــغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي  ضـــغط دافع مرتفع؛ واالعت�ارات الخاصـــة �الفوائد مقابل المخاطر مماثلة. وقد ُأوصـــِ

ــكل  ومناورات توظ�ف الرئة   ــر�ر�ة. و في شـــــ ــة الســـــ ــروطة في دلیل الممارســـــ ــ�ة مشـــــ ــغط الزفیري االنتهائي توصـــــ ف�ما یتعلق �الضـــــ
عشــــوائ�ة مضــــبوطة. ومع ذلك،  في ثالث تجارب   )135(اإل�جابي، ُتراعي الم�ادئ التوجیه�ة التحلیل التلوي لب�انات �ل مر�ض  

رات أشــــــارت إحدى التجارب العشــــــوائ�ة المضــــــبوطة، التي ُأجر�ت الحًقا حول الضــــــغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي المرتفع ومناو 
ل، إلى وقوع الضــــــــــــــرر، ممــا �شــــــــــــــیر إلى ضــــــــــــــرورة تجنــب البروتو�ول الُمتَّ�ع في هــذه  توظ�ف الرئــة في ضــــــــــــــغط عــاٍل ُمطوَّ

المرتفع، أو  . وُ�قترح رصــد المرضــى لتحدید الذین �ســتجیبون للتطبیق األولي للضــغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي )136( التجر�ة
 .)137(ئة، و��قاف هذه التدخالت لدى غیر المستجیبین لها لبروتو�ول مختلف لمناورات توظ�ف الر 

 
ــابین �متالزمة   ــى المصــ ــطة والوخ�مة (في المرضــ ــ�ة الحادة المتوســ ــائقة التنفســ ــجین الضــ ــغط الجزئي لألكســ الضــ

)، ال ین�غي االسـتخدام الروتیني للحصـار العصـبي العضـلي 150الشـر�اني/ الجزء الكسـري لألكسـجین المسـتنشـق <  
 �التسر�ب المستمر.

 :ملحوظة
ــ�ة  ــائقة التنفســـ ــابین �متالزمة الضـــ ن فرص نجاة المرضـــــى ال�الغین المصـــ ــِّ ــترات�ج�ة تحســـ الحادة ُتبیِّن إحدى التجارب أن هذه االســـ

ــطة إلى الوخ�مة ( ــق < المتوسـ ــتنشـ ــجین المسـ ــر�اني/ الجزء الكســـري لألكسـ ــجین الشـ ــغط الجزئي لألكسـ ــبب 150الضـ ) دون أن تسـ
ــعًفا �بیًرا   ــا)138(ضـ ــلي  رت ، ومع ذلك فقد أشـ ــبي العضـ ــار العصـ ــتخدام الحصـ نتائج تجر�ة أكبر حجًما ُأجر�ت مؤخًرا إلى أن اسـ

ــترات�ج�ة التهدئة   ــغط الزفیري االنتهائي اإل�جابي المرتفع لم �كن مرت�ًطا �فرص النجاة عند مقارنته �اســ ــترات�ج�ة الضــ من خالل اســ
في الحصـار العصـبي العضـلي المتقطع أو المسـتمر مع . و�مكن مع ذلك النظر  )139(العصـبي العضـلي  الخف�فة دون الحصـار  

معینة، مثل عدم تزامن جهاز التهو�ة رغم مرضــى متالزمة الضــائقة التنفســ�ة الحادة، ال�الغین واألطفال على الســواء، في حاالت 
ّي على نحو �عول عل�ه؛ أو   إذالتهدئة  الدم المقاوم للحرارة أو َفْرط ُثنائي ُأكســــــید الَكْر�ون  نقص أكســــــجةال یتحقق حد الحجم الَمدِّ
م.  في الدَّ

 
ــل المر�ض عن جـهاز التهوـ�ة، إذ یؤدي ذـلك إلى فـقدان الضـــــــــغط الزفیري االنتـهائي اإل�جـابي وحـدوث   تجـنب فصـــــــ

 انخماص وتزاید مخاطر إصا�ة العاملین الصحیین �العدوى.

  :مالحظات
المر�ض عن عندما یلزم فصـل   اسـتخدم قسـاطر متحاذ�ة لشـفط السـوائل من المجرى الهوائي، وأحِكم تثبیت األنبوب داخل الرغامى

 الجهاز (مثًال لنقل المر�ض إلى جهاز تهو�ة محمول).
 .)117(�جب تجنب التضخم المفرط الیدوي واستخدام التضخم المفرط لجهاز التهو�ة بدًال من ذلك، إذا ُأوِصَي �ه 
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اإلفرازات، انظر في تطبیق أســالیب تنق�ة مجرى في المرضــى الذین �عانون من إفرازات مفرطة، أو صــعو�ة في إزالة  
تطبیق ـتدابیر الوـقاـ�ة من  و�لزم، )117(و�ن�غي أال یتم ذـلك إال إذا تقرر أـنه مـناســـــــــب من الـناحـ�ة الطبـ�ة   الهواء.

 العدوى ومكافحتها المناس�ة.

  :مالحظات

. وتشـمل أسـالیب تنق�ة )141،  140(�مكن اسـتخدام دورة نشـطة من أسـالیب التنفس وأسـالیب تحدید األوضـاع لتحسـین األكسـجة  
مجرى الهواء والتدبیر العالجي لإلفرازات تحدید األوضـاع، مع الَنْزح �مسـاعدة الجاذب�ة، والدورة النشـطة ألسـالیب التنفس، والعالج 

فیِرّي، ومناورات الســعال �المســاعدة أو التحفیز  ْغط الزَّ الذین   . وُ�شــار فقط إلى هذه األســالیب مع المرضــى)141(اإل�جابي �الضــَّ
صـــــــــعو�ات في التخلص منها، والمرضـــــــــى الذین �عانون من أمراض تنفســـــــــ�ة أو عصـــــــــب�ة  ون من فرط اإلفرازات المخاط�ة و �عان

 .)141(عضل�ة مصاح�ة 
دة لرذاذ اله�ـــاء الجوي، و�ن�غي تطبیق  و  جم�ع التـــدخالت التي تحفز الســــــــــــــعـــال لتنق�ـــة مجرى الهواء ُ�حتمـــل أنهـــا إجراءات ُمولـــِّ

ــأن الوقا�ة من العدوى ومكافحتها)    7ا�ة من انتقال العدوى عن طر�ق الهواء (انظر الفصــــــل  احت�اطات الوق ؛ وُ�وصــــــى )95(�شــــ
 �استخدام الخ�ارات الوحیدة االستعمال مع �ل مر�ض (مثل جهاز الضغط الزفیري اإل�جابي).

ضــعف مشــت�ه ف�ه في العضــالت انظر في اســتخدام تدر�ب العضــالت التنفســ�ة مع المرضــى الذین یتعافون من مرض حرج مع 
 .)141(التنفس�ة 

�النسـ�ة للمرضـى ذوي الحاالت الحرجة، على وجه الخصـوص، تعد المشـار�ة الم�كرة لفر�ق إعادة التأهیل المتعدد التخصـصـات و 
ــائیو العالج الطب�عي، وال ــیر والطو�ل. وقد �كون من بینهم أخصـ ــائل على المدى القصـ ــین الحصـ معالجون  أمًرا �الغ األهم�ة لتحسـ

ــائیو التغذ�ة، وفي الحاالت  ــ�ة االجتماع�ة، وأخصــــــ ــ�ة والنفســــــ ــحة النفســــــ المهنیون، ومعالجو الكالم واللغة، ومقدمو خدمات الصــــــ
المعقدة أط�اء العالج الطب�عي و�عادة التأهیل. ومع ذلك، قد �ختلف تكو�ن القوى العاملة إلعادة التأهیل �اختالف الســـ�اق حســـب 

 لمختلفة حول العالم.توافرهم في المناطق ا

 
تتعلق التوصـــ�ات اآلت�ة �المرضـــى ال�الغین واألطفال المصـــابین �متالزمة الضـــائقة التنفســـ�ة الحادة الذین تفشـــل معهم اســـترات�ج�ة  

 التهو�ة الرئو�ة الوقائ�ة في تحقیق األكسجة والتهو�ة.

ــى   ــم، انظر في إحالة المرضـ ــ�ة خارج الجسـ ــجة األغشـ ــول إلى الخبرة في مجال أكسـ في األماكن التي تتمتع �الوصـ
ــ�ة  الذین �عانون من   ــجة الدم المقاوم للحرارة (مثل نسـ ــر�اني إلى الجزء نقص أكسـ ــجین الشـ ــغط الجزئي لألكسـ الضـ

: الجزء الضـغط الجزئي لألكسـجین الشـر�انيسـاعات، ونسـ�ة  3مم زئ�قي في  50الكسـري لألكسـجین المسـتنشـق <  
 ساعات) على الرغم من التهو�ة الرئو�ة الوقائ�ة. 6مم زئ�قي >  80الكسري لألكسجین المستنشق < 

   :مالحظات �شأن ال�الغین
األغشـــ�ة خارج الجســـم على المرضـــى ال�الغین المصـــابین �متالزمة الضـــائقة التنفســـ�ة  ُأجر�ت تجر�ة عشـــوائ�ة مضـــبوطة ألكســـجة

الحادة، وُأوقفت م�كًرا، ولم تجد اختالًفا ذا أهم�ة إحصــائ�ة بین التدبیر العالجي �أكســجة األغشــ�ة خارج الجســم والتدبیر العالجي 
الحصــــائل األول�ة للوف�ات التي حدثت  من حیثلي)  الطبي الق�اســــي (�ما في ذلك وضــــع�ة االن�طاح والحصــــار العصــــبي العضــــ

األغشـــ�ة خارج الجســـم �انخفاض مخاطر الحصـــائل المر��ة التي تتألف من  . ومع ذلك، ارت�طت أكســـجة)142(یوًما    60خالل  
، وأشـار تحلیل �ایز�ان ال�عدي لهذه التجر�ة أن أكسـجة )142(معدل الوف�ات واالنتقال إلى العالج �أكسـجة األغشـ�ة خارج الجسـم  

ــات   ــع من االفتراضـ ــم غالً�ا ما تحّد من الوف�ات على نطاق واسـ ــ�ة خارج الجسـ ــ�قةالماألغشـ ــابین )143( سـ ــى المصـ . وفي المرضـ
ــة أتراب�ة، وذلك في مقابل  ــم بتراجع الوف�ات في دراســ ــ�ة خارج الجســ ــجة األغشــ ــ�ة، ارت�طت أكســ ــط التنفســ ــرق األوســ �متالزمة الشــ

. وُتعد أكســـــــجة األغشـــــــ�ة خارج الجســـــــم عالًجا �ث�ف االســـــــتخدام للموارد، و�جب تقد�مه فقط في مراكز )123(العالج التقلیدي 
براء ذات حجم الحـاالت الكـافي للحفـاظ على الخبرة وعـدد الموظفین والقـدرة على تطبیق تـدابیر الوقـا�ـة من العـدوى ومكـافحتهـا  الخ

ــم لدى أولئك الذین �عانون من )145،  144(المطلو�ة   ــ�ة خارج الجســــــ ا النظر في أكســــــــجة األغشــــــ ــً . وفي األطفال، �مكن أ�ضــــــ
 .)128(ة، على الرغم من عدم وجود بّینات عال�ة الجودة على الفوائد متالزمة الضائقة التنفس�ة الحادة الوخ�م
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 الصدمة اإلنتان�ة :19-التدبیر العالجي للحاالت الحرجة لمرض �وفید -13
 

تفاوت معدل الوف�ات لدى المرضـــــى الذین تم إدخالهم إلى المســـــتشـــــفى من ذوي الحاالت الحرجة تفاوًتا �بیًرا في ســـــالســـــل الحاالت 
 .)92(على مدار الجائحة. وتتماشى التوص�ات اآلت�ة مع المعاییر الدول�ة الحال�ة للتدبیر العالجي لجم�ع أس�اب اإلنتان المختلفة 

 
(الوقا�ة من المضــــاعفات لدى   14ُیرجى االطالع على التوصــــ�ة الجدیدة �شــــأن اســــتخدام حزم الرعا�ة القائمة في الفصــــل 

 المستشف�ات وذوي الحاالت الحرجة).الذین �عاَلجون في  19-مرضى �وفید
 

ــت�اه في العدوى أو تأكیدها، وعند الحاجة إلى رافعات التوتر   ــدمة اإلنتان�ة في ال�الغین عند االشـــــ تعرَّف على الصـــــ
  نقص   غ�اب في لتر، /میل�مول 2  ≥  والالكتات زئ�قي،  مم 65 ≥الوعائي للحفاظ على متوســـط الضـــغط الشـــر�اني 

  ).3-6 الجدول انظر(  الدم حجم
 

تعرَّف على الصـدمة اإلنتان�ة في األطفال المصـابین �انخفاض ضـغط الدم (ضـغط الدم االنق�اضـي < النسـ�ة المئو�ة 
االنحراف المعـ�اري عن المعـدل الطب�عي للعمر) أو عـاملین أو أكثر من العوامـل اآلتـ�ة: تغیُّر   2الخـامســــــــــة أو >  

رُّع الَقْلب (معدل ضـر�ات القلب <  ُ�ْطء و الحالة النفسـ�ة؛ ن�ضـة في   160ن�ضـة في الدق�قة أو >   90الَقْلِب أو َتسـَ
ــر�ات القلب <   ــع، ومعدل ضـ ــة في الدق�قة أو >  70الدق�قة في الرضـ ــة في الدق�قة في األطفال)؛ 150ن�ضـ  ن�ضـ

َعیرات (> ثانیتین) أو ضـــــعف الن�ض؛و ــُّ ع أو �ارد أو طفح و التنفس؛تســـــرُّع و ز�ادة َزَمن َعوِد اْمِتَالِء الشـــ جلد ُمَ�قَّ
 ).3-6َفْرط الَحراَرة أو انخفاض الحرارة (انظر الجدول و ِقلَّة الَبول؛و ز�ادة الالكتات؛و جلدي أو برفوري؛

  :مالحظات

اإلرواء  في حال عدم إمكان�ة ق�اس الالكتات، اسـتخدم ضـغط الدم (أي متوسـط الضـغط الشـر�اني) والعالمات السـر�ر�ة على   -1
 لتحدید اإلصا�ة �الصدمة.

تشـمل الرعا�ة الق�اسـ�ة التعرف الم�كر على الحالة وتقد�م العالجات التال�ة فوًرا في غضـون سـاعة واحدة من التعرف علیها:  -2
ــادات الم�كرو�ات، و�دء ُبلعة الســـــوائل ورافعات التوتر الوعائي لعالج انخفاض ضـــــغط الدم   و�ن�غي أن  .  )92(العالج �مضـــ

ــدرت � ــة �كل مر�ض. وصـ ــر�ان�ة المر�ز�ة إلى مدى توافر الموارد واالحت�اجات الخاصـ ــطرة الور�د�ة والشـ ــتخدام القسـ ــتند اسـ سـ
إرشــــــــادات مفصــــــــلة عن حملة اإلنقاذ من اإلنتان ومنظمة الصــــــــحة العالم�ة �شــــــــأن التدبیر العالجي للصــــــــدمة اإلنتان�ة في 

ة الســــــــــــــوائـل البـدیلـة عنـد رعـا�ـة ال�ـالغین واألطفـال في البیئـات المحـدودة . وُتقترح أنظمـ)93، 87(واألطفـال    )92( ال�ـالغین
 .)147، 146(الموارد 

 
 تتعلق التوص�ات اآلت�ة �استرات�ج�ات اإلنعاش للمرضى ال�الغین واألطفال المصابین �الصدمة اإلنتان�ة.

ــوائل البلوران�ة، �مثا�ة ُبلعة   500-250في حالة اإلنعاش من الصـــــدمة اإلنتان�ة عند ال�الغین، أعِط  مل من الســـ
  دق�قة. 30-15سر�عة في أول 

 
مل/ �غ من الســـــوائل البلوران�ة �مثا�ة ُبلعة  20-10في حالة اإلنعاش من الصـــــدمة اإلنتان�ة عند األطفال، أعِط 

  دق�قة. 60-30في أول 
 

ــا�ة  ــ�َّما في حالة اإلصــ قد یؤدي اإلنعاش �الســــوائل إلى الِحمل الحجمي الزائد، �ما في ذلك الفشــــل التنفســــي، الســ
وفي حال عدم االســـتجا�ة لتحمیل الســـوائل أو ظهور عالمات الِحمل الحجمي   �متالزمة الضـــائقة التنفســـ�ة الحادة.

الرئة، أو الوذمة الرئو�ة عند التصو�ر الشعاعي للصدر، أو   الزائد (مثل تمدد الور�د الوداجي، أو الكر�رة عند تسمُّع
وتكتســي هذه الخطوة أهم�ة خاصــة لدى المرضــى المصــابین �الفشــل   تضــخم الكبد)، قلل إعطاء الســوائل أو أوقفه.

 التنفسي �سبب نقص األكسجة.

  :مالحظات
 المحلول الملحي النظامي ومحلول الكتات ر�نغر. تشمل السوائل البلوران�ة -1
ــاف�ة ( -2 ــوائل اإلضـــ ــتناد إلى   20-10مل في ال�الغین؛ و  500-250حدد الحاجة إلى ُبلعات الســـ مل/ �غ في األطفال) �االســـ

ن غا�ات اإلرواء، و�عادة تقی�م عالمات ز�ادة حمل الســوائل �عد �ل ُبلعة. وتشــمل أهداف ا إلرواء االســتجا�ة الســر�ر�ة وتحســُّ
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الســاعة   �غ/ مل/  0,5مم زئ�قي أو أهداف مناســ�ة للعمر مع األطفال)، و�نتاج البول (>   65متوســط الضــغط الشــر�اني (>  
َعیرات، ومعدل ضر�ات  مل/ �غ/  1في ال�الغین؛   ن َتَ�قُّع الجلد واإلرواء الطرفي، وَعوِد اْمِتَالِء الشُّ ساعة في األطفال)، وتحسُّ

 ، والالكتات.القلب، ومستوى الوعي
انظر في المؤشـرات الدینام�ك�ة لالسـتجا�ة الحجم�ة لالسـترشـاد بها في تحدید حجم السـوائل التي ُتعطى �عد اإلنعاش األولي،  -3

ــتناد إلى الموارد والخبرات المحل�ة المتاحة   ــلبي، والمعالجة  )92(�االســـــ ــاقین الســـــ . وتشـــــــمل هذه المؤشـــــــرات اخت�ار رفع الســـــ
الن�ضــي، أو حجم ع الق�اســات المتتال�ة لحجم النفضــة، أو التغیُّرات في الضــغط االنق�اضــي، والضــغط  االخت�ار�ة �الســوائل م

 الور�د األجوف السفلي، أو حجم النفضة استجا�ًة لتغیُّر الضغط داخل الصدر أثناء التهو�ة الم�كان�ك�ة.
عائد الور�دي والِحمل القلبي الَقبلي وقد ینتج قد یؤدي انضــــــغاط الور�د األجوف الســــــفلي في النســــــاء الحوامل إلى انخفاض ال -4

عنه انخفاض ضـغط الدم. ولهذا السـبب، قد یلزم وضـع النسـاء الحوامل المصـا�ات �اإلنتان أو الصـدمة اإلنتان�ة في وضـع�ة 
 .)148(االستلقاء الجانبي لرفع الِحمل عن الور�د األجوف السفلي 

ــر�ر�ة التي ُأجر�ت في   -5 ــیر التجارب الســـــــــــ إطار البیئات المحدودة الموارد للمقارنة بین المقررات العالج�ة �جرعات �بیرة تشـــــــــــ
ــلون على الجرعات  من ــد تحفًظا إلى ارتفاع معدل الوف�ات بین المرضــــــــــــى الذین �حصــــــــــ الســــــــــــوائل في مقابل جرعات أشــــــــــ

م�ة واللجنة الدول�ة للصــــــلیب رجى الرجوع إلى الدورة التدر�ب�ة المشــــــتر�ة بین منظمة الصــــــحة العال. و�ُ )147،  146( الكبیرة
) للحصول على نهج مبدئي والتدبیر العالجي للصدمة في البیئات دة الصدمة" (وحالرعا�ة الطارئة األساس�ةاألحمر �عنوان "

 .)72(المحدودة الموارد 

 

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

   :مالحظة

ترت�ط النشــــــــــــو�ات بز�ادة مخاطر الوفاة واإلصــــــــــــا�ة الحادة في الكلى على عكس الســــــــــــوائل البلوران�ة. وُ�عد أثر الجیالتینات أقل  
. وُتعد المحالیل الناقصـــة التوتر (على عكس المحالیل المتســـاو�ة )149،  92(وضـــوًحا ولكن تكلفتها أعلى من الســـوائل البلوران�ة 

ــتخدام األلبومین في التوتر) أقل فعَّا ا اســــــــ ــً ــادات حملة "اإلنقاذ من اإلنتان" أ�ضــــــــ ل�ة في ز�ادة الحجم داخل األوع�ة. وتقترح إرشــــــــ
اإلنعاش عندما �حتاج المرضــى إلى قدر �بیر من الســوائل البلوران�ة، ولكن هذه التوصــ�ة المشــروطة تســتند إلى بیِّنات منخفضــة 

 .)92(الجودة 

 
ل الغا�ة  وتتمثَّ   راِفعات للتََّوتُّر الِوعاِئّي في حال اسـتمرار الصـدمة أثناء اإلنعاش �السـوائل أو �عده.في ال�الغین، أعِط 

ن  ال�الغین في زئ�قي ملل�متر 65 ≥األول�ة لضغط الدم في بلوغ متوسط الضغط الشر�اني    .اإلرواء عالمات وتحسُّ
 

الِوعاِئّي إذا �انت عالمات ز�ادة حمل السـوائل واضـحة أو األعراض التال�ة اسـتمرَّت  في األطفال، أعِط راِفعات للتََّوتُّر  
  :�عد ُبلعتین من السوائل

 عالمات الصدمة مثل تغیُّر الحالة النفس�ة؛ •
رُّع الَقْلب (معدل ضـر�ات القلب <   • ن�ضـة في الدق�قة في   160ن�ضـة في الدق�قة أو >   90ُ�ْطء الَقْلِب أو َتـسَ

 ن�ضة في الدق�قة في األطفال)؛ 150ن�ضة في الدق�قة أو >  70عدل ضر�ات القلب < الرضع، وم
َعیرات (> ثانیتین) أو ضعف الن�ض؛ •  ز�ادة َزَمن َعوِد اْمِتَالِء الشُّ
ع أو �ارد أو طفح جلدي أو برفوري؛  تســــــرُّع التنفس؛ • الَبول مســــــتمرة   ِقلَّةأو  ز�ادة الالكتات؛أو  أو جلد ُمَ�قَّ

 �عد ُبلعتین متكررتین؛
 .)93(عدم بلوغ أهداف ضغط الدم المالئمة للعمر  •

  :مالحظات
ین -1 والدو�امین) �أمان من خالل قســــــــــــطرة ور�د�ة مر�ز�ة  ُتعَطى رافعات التوتر (أي النور�بینفر�ن واإلبین�فر�ن والفاُزو�ِر�ســــــــــــِ

ا إعطاؤها �أمان عبر الور� م.  و�برة داخل العظ  )150(د المح�طي �معدل خاضـع للمراق�ة الصـارمة، ولكن من الممكن أ�ضـً
والوقا�ة  وراقب ضــــغط الدم �شــــكل متكرر، وَعاِیر رافعات التوتر إلى الحد األدنى من الجرعة الالزمة للحفاظ على اإلرواء  



 41 : م�ادئ توجیه�ة قابلة للتحدیث19-التدبیر العالجي السر�ري لمرض �وفید

عاًما أو أكثر، فإن هدف متوســط الضــغط    65من اآلثار الجانب�ة. وتشــیر دراســة حدیثة إلى أنه في ال�الغین الذین یبلغون 
 .)151( زئ�قي مم 65 ≥مم زئ�قي �عادل  65-60الشر�اني 

ین لتحقیق هدف متوسـط  �عد النور�بینفر�ن عالج الخط األول في المرضـى ال�الغین. و�مكن إضـافة اإلبین�فر�ن أو فاُزو� -2 ِر�سـِ
الضغط الشر�اني. و�سبب خطر اْضِطراب النَّْظم التََّسرُِّعي، احتفظ �الدو�امین لمجموعة مختارة من المرضى الذین �عانون  

 من خطر اإلصا�ة المنخفض �اْضِطراب النَّْظم التََّسرُِّعي أو أولئك الذین �عانون من ُ�ْطء الَقْلِب.
بین�فر�ن عالج الخط األول، بینما �مكن إضــــــافة النور�بینفر�ن إذا اســــــتمرت الصــــــدمة على الرغم من في األطفال، �عد اإلی -3

 .)93(الجرعة المثلى من اإلیبین�فر�ن 

 
في حـالـة عـدم توفر القســـــــــطرة الور�ـد�ـة المر�ز�ـة، �مكن إعطـاء رافعـات التوتر من خالل الور�ـد المح�طي، ولكن 

وفي حالة حدوث تســرب، أوقف  �ثب عالمات التســرب ونخر األنســجة الموضــعي.اســتخدم ور�ًدا �بیًرا وراقب عن 
  و�مكن أ�ًضا إعطاء رافعات التوتر من خالل إبر داخل العظم. التسر�ب.

 
إذا اســتمرت عالمات ضــعف اإلرواء والخلل الوظ�في القلبي على الرغم من تحقیق هدف متوســط الضــغط الشــر�اني 

 توتر، فانظر في الُمَؤثِّر في التََّقلُِّص الَعَضِلّي مثل الدو�یوتامین.�استخدام السوائل ورافعات ال

  :مالحظة
 لم تقارن أي تجارب عشوائ�ة مضبوطة الدو�یوتامین مع الدواء الوهمي للحصائل السر�ر�ة.

 
الذین �عاَلجون في المســـتشـــف�ات وذوي   19-الوقا�ة من المضـــاعفات لدى مرضـــى �وفید -14

 الحرجةالحاالت  
 

ُیرجى االطالع على التوصـ�ة الجدیدة �ـشأن اـستخدام حزم الرعا�ة القائمة في هذا الفصـل �اعت�ارها التوصـ�ة األولى، والتوصـ�ة 
 الجدیدة �شأن منع تخّثر الّدم من أجل العالج الوقائي للتخثر في هذا الفصل �اعت�ارها التوص�ة الثالثة.

 
 توص�ة مشروطة

ــى  ــ�ة لمرضـ ــلون علیها، نقترح   19-�وفید�النسـ ــعة أو ال �حصـ ــلون على تهو�ة م�كان�ك�ة �اضـ ذوي الحاالت الحرجة، الذین �حصـ
اسـتخدام حزم الرعا�ة القائمة (التي ُتعرَّف على أنها ثالث ممارسـات مسـتنیرة �البیِّنات أو أكثر یتم تقد�مها مًعا و�اسـتمرار لتحسـین 

یل المثال)، والتي �ختارها المســـــتشـــــفى أو وحدة الرعا�ة المر�زة محلً�ا و�تم تكی�فها حســـــب الرعا�ة)؛ (انظر بیِّنات القرار على ســـــب
 االقتضاء �ما یتناسب مع الظروف المحل�ة (توص�ة مشروطة، ودرجة ال�قین منخفضة للغا�ة).

 
 بیِّنات القرار 

 
 �عض الفوائد الفوائد واألضرار

ــابین �مرض �وفید ــیر البیِّنات غیر الم�اشــــرة لدى المرضــــى غیر المصــ ــائل    19-تشــ إلى أنَّ �عض حزم الرعا�ة قد تحســــن الحصــ
المهمة للمرضــى، مثل الوف�ات، ولكن اآلثار تختلف حســب الحزمة المحددة والفئة الســكان�ة المســتهدفة. و�وجه عام، درجة ال�قین 

ذوي الحاالت الحرجة تلك التي تســــتهدف ل المقدمةا�ة. وتشــــمل األمثلة على حزم الرعا�ة  من البیِّنات منخفضــــة إلى منخفضــــة للغ
ــا في   ــان وتحســــــــــــــین اإلدراك والنوم (تم اســــــــــــــتعراضــــــــــــــهـ ــذ�ـ ــد من الهـ ــالي )152(الحـ ــات أخرى على الرا�ط التـ   :؛ وتتوفر معلومـ

professionals/overview-https://www.icudelirium.org/medical  الــمــرتــ�ــط الــرئــوي  ــاب  ــتــهـــــ االل مــن  ــة  ــا�ـــــ والــوقـــــ ــتــنــفــس )،  ــال �ـــــ
ــناعي ــتعراضــــــه  )153( الصــــ )، والوقا�ة من عدوى  http://links.lww.com/CCM/C326  :الرا�ط التالي في، وعالج اإلنتان (تم اســــ

). وترد https://www.nice.org.uk/guidance/cg179، والوقـا�ـة من قرح الضــــــــــــــغط ()154(قســــــــــــــطرة األوع�ـة الـدمو�ـة المر�ز�ـة  
. والتأثیر على  3حزم مختارة أخرى اســتعرضــتها شــ�كة �و�ر�ن للتعاون في عمل�ة اســتعراضــها للمؤلفات في الملحق  ن  عتفاصــیل 

لي، والتدر�ب المســتمر، ورصــد  الرعا�ة  حزم وتشــمل األضــرار المحتملة ل  الحصــائل األخرى غیر مؤ�د. العبء اإلداري للتنفیذ األوَّ
  للغا�ة). ةال�قین منخفضدرجة األداء (

https://www.icudelirium.org/medical-professionals/overview
http://links.lww.com/CCM/C326
https://www.nice.org.uk/guidance/cg179
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 منخفضة للغا�ة درجة ال�قین من البیِّنات

له المراجع التي قدمها أعضـاء الفر�ق المعني  یتألف اسـتعراض البیِّنات من اسـتعراض سـر�ع بواسـطة شـ�كة �و�ر�ن للتعاون، و�كمِّ
 عندللغا�ة ف�ما یتعلق بدعم خفض معدل الوف�ات  ض �و�ر�ن بیِّنات ذات �قین منخفضبوضـــع الم�ادئ التوجیه�ة. ووجد اســـتعرا

تنفیذ حزم الرعا�ة مع المرضــــــى ذوي الحاالت الحرجة. ووفرت مراجع تكمیل�ة بیِّنات منخفضــــــة إلى منخفضــــــة للغا�ة على اآلثار 
ـ�التنفس  ، والوـقاـ�ة من االلتهـاب الرئوي المرت�ط  )152(المهمـة على الوف�ـات مع حزم الرعـاـ�ة التي تســــــــــــــتهـدف الحـّد من الهـذـ�ان  

)، والوقـــا�ـــة من عـــدوى قســــــــــــــطرة األوع�ـــة الـــدمو�ـــة http://links.lww.com/CCM/C326، وعالج اإلنتـــان ()153(  الصــــــــــــــنـــاعي
). و�ــانــت جم�ع البیِّنــات التي تم https://www.nice.org.uk/guidance/cg179، والوقــا�ــة من قرح الضــــــــــــــغط ()154( المر�ز�ــة

 .19-استعراضها غیر م�اشرة، من فئات سكان�ة غیر مصا�ة �مرض �وفید
 

 ال یوجد ت�این جوهري متوقع الق�م والتفضیالت

  المســــــتنیر�ن تطب�ًقا للق�م والتفضــــــیالت المتفق علیها، اســــــتدل الفر�ق المعني بوضــــــع الم�ادئ التوجیه�ة على أنَّ أغلب المرضــــــى  
ذات  یرغبون في الحصــــــول على حزم الرعا�ة، وتكی�فها محلً�ا حســــــب الضــــــرورة، والقابلة للتطبیق على حالتهم، نظًرا ألن البیِّنات

 للغا�ة تشیر إلى انخفاض في معدل الوف�ات ودرجة ال�قین من الضرر منخفضة للغا�ة. ال�قین المنخفض إلى المنخفض
 

 اعت�ارات مهمة الموارد واالعت�ارات األخرى 
قد تحتوي حزم الرعا�ة على ممارســــــــــات تتطلب التكی�ف لتنفیذها في جم�ع البیئات، حســــــــــب محتو�اتها. على ســــــــــبیل المثال، قد  

الم�كرة و�عادة التأهیل في إطار حزمة الرعا�ة للحّد من الهذ�ان تدر�ً�ا إضــــــــــافً�ا، وقد یتطلب إدخال الخط المر�زي تتطلب التعبئة 
  مناشف معقمة متعددة أو ع�اءة معقمة ُتوضع على المر�ض، إذا لم تكن الستائر المعقمة الكبیرة متوفرة.

 
 المسوغات

ــى �وفیدعند االنتقال من البیِّنات إلى   ــالح حزم الرعا�ة لمرضـ ــروطة لصـ ــ�ة المشـ ذوي الحاالت الحرجة، أكدَّ الفر�ق على    19-التوصـ
أن  لمحتمـلة للتنفـیذ. وأقرَّ الفر�ق البیِّـنات ذات ال�قین المنخفض إلى المنخفض للغـاـ�ة على انخـفاض معـدل الوفـ�ات واألعـ�اء اإلدارـ�ة ا

ــفى أو وحدات الرعا�ة المر�زة �مكن أن تخ ــتشـــ ــاء، المســـ تار من حزم الرعا�ة القائمة وأن تك�فها مع الظروف المحل�ة حســـــب االقتضـــ
اسـتناًدا إلى العوامل السـ�اق�ة العت�ارات الموارد وجدواها. وقرر الفر�ق أن اعت�ارات إمكان�ة الوصـول والتأثیر على اإلنصـاف الصـحي  

  ذوي الحاالت الحرجة. 19-حزم الرعا�ة لدى مرضى �وفید لن ُتغیِّر التوص�ة. ولم �كن الفر�ق على علم �الدراسات الجار�ة عن
 

 تحلیالت المجموعات الفرع�ة
لم �جد الفر�ق أي بیِّنات على آثار المجموعات الفرع�ة على مستوى المرضى الذین �عانون من مستو�ات مختلفة من وخامة المرض  

  المشروطة على جم�ع هذه المجموعات الفرع�ة.أو بین األطفال وال�الغین. و�ع�ارة أخرى، تنطبق التوص�ة 
 

 صالح�ة التطبیق
 الفئات السكان�ة الخاصة

لم تســـــجل أي من دراســـــات حزم الرعا�ة التي تم اســـــتعراضـــــها األطفال، و�التالي صـــــالح�ة تطبیق هذه التوصـــــ�ة على األطفال غیر 
ــلة مع األط ــابین �مرض �وفیدمؤ�دة. ومع ذلك، رأى الفر�ق أن تنفیذ حزم الرعا�ة ذات الصـــ ــ�كون له آثار مماثلة   19-فال المصـــ ســـ

ل الفر�ق إلى أن التوص�ة تنطبق على النساء الحوامل.ل المقدمةلحزم الرعا�ة   ل�الغین. و�المثل، توصَّ
 

 معلومات عمل�ة
ــى �وفید ــالح حزم الرعا�ة لمرضــــ ــروطة لصــــ ــ�ة مشــــ م الفر�ق توصــــ ــمل حزم الرعا�ة القائمة لذوي    19-قدَّ ذوي الحاالت الحرجة. وتشــــ

؛ وتتوفر معلومات أخرى  )152(الحاالت الحرجة تلك التي تســــتهدف الحد من الهذ�ان وتحســــین اإلدراك والنوم (تم اســــتعراضــــها في 
التـــــالي الرا�ط  المرت�ط professionals/overview-https://www.icudelirium.org/medical  :على  الرئوي  االلتهـــــاب  )، والوقـــــا�ـــــة من 
)، والوقا�ة من http://links.lww.com/CCM/C326  :، وعالج اإلنتان (تم اســــــتعراضــــــه على الرا�ط التالي)153(�التنفس الصــــــناعي  

). و�النسـ�ة  https://www.nice.org.uk/guidance/cg179، والوقا�ة من قرح الضـغط ()154(عدوى قسـطرة األوع�ة الدمو�ة المر�ز�ة 
ــائل المهمة للمر�ض  ــد�ة عن وجود ارت�اط متغیر بین مكونات الحزم والحصــــــ ــفت الب�انات الرصــــــ .  ) 155(ل�عض حزم الرعا�ة، �شــــــ

ــف�ات  ــتشـــــــ ووحدات الرعا�ة المر�زة وحتى في حزم الرعا�ة المقبولة حالً�ا، قد تتغیر المكونات مع تطور قاعدة البیِّنات. و�ن�غي للمســـــــ
  اخت�ار حزم الرعا�ة التي من المرجح أن �كون االلتزام بها مرتفًعا.

http://links.lww.com/CCM/C326
https://www.nice.org.uk/guidance/cg179
https://www.icudelirium.org/medical-professionals/overview
http://links.lww.com/CCM/C326
https://www.nice.org.uk/guidance/cg179
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 أوجه عدم ال�قین
 .19-رصد التجارب العشوائ�ة المضبوطة المتعددة مع مرضى �وفید�جري اآلن 

 
 )2-16األسئلة المعن�ة "�السكان، والتدخل، وأساس المقارنة، والحصیلة" (

ومتالزمة الضائقة التنفس�ة الحادة أو االلتهاب الرئوي الفیروسي الذین �عانون من حالة حرجة في    19-السكان�ة: مرضى �وفیدالفئة  
عاًما) والمرضـــى    18<  ان�ة التي تشـــمل األطفال (المحددة أعمارهموحدة الرعا�ة المر�زة، مع أو بدون التهو�ة ال�اضـــعة. الفئة الســـك

 ).عاًما 18 ≥ال�الغین (
وف  التدخل: حزم الرعا�ة المعتمدة الحال�ة*، التي یتم اخت�ارها محلً�ا من ِقبل المســـتشـــفى أو وحدة الرعا�ة المر�زة، والُمك�َّفة مع الظر 

 على النحو المحدد أعاله.  19-المحل�ة، والتي ُ�عتقد أنها مناس�ة لمرضى �وفید
 البیِّنات أو أكثر یتم تقد�مها مًعا و�استمرار لتحسین الرعا�ة.*ُتعرَّف حزمة الرعا�ة على أنها ثالث ممارسات مستنیرة �

 أساس المقارنة: عدم استخدام حزم الرعا�ة القائمة
 

 الحصیلة 
 نتائج الدراسات والق�اسات  اإلطار الزمني 

 درجة ال�قین من البیِّنات  تقدیرات التأثیر المطلق 
 الملخص بنص �س�ط  (جودة البیِّنات)

 حزم الرعا�ة  رعا�ة ال توجد حزم 

الوف�ات (التجارب  
 العشوائ�ة)

 أشهر 6�عد 

 0.75 :الخطر النسبي
  0.53: ٪95(فاصل الثقة 

– 1.06( 
استناًدا إلى الب�انات الواردة  

مر�ًضا في   180عن 
 دراسة واحدة 

 

489 
 مر�ض  1000لكل 

367 
 منخفضة للغا�ة  مر�ض  1000لكل 

�سبب عدم الم�اشرة على نحو  
�سبب االفتقار إلى  و   . للغا�ة جس�م  

 أ الدقة على نحو جس�م للغا�ة 

حزم الرعا�ة في وحدة  
الرعا�ة المر�زة قد تقلل من  

 الوف�ات.
 مر�ض  1000أقل لكل  122 :الفرق 

  29 - أقل  259: ٪95(فاصل الثقة 
 أكثر)

معدل الوف�ات  
(الدراسات  
 الرصد�ة)

یوًما أو حتى   28
التخر�ج من  
 المستشفى 

 0.75 :الخطر النسبي
  0.65: ٪95(فاصل الثقة 

– 0.86( 
استناًدا إلى الب�انات الواردة  

مر�ًضا في   1258عن 
 دراسات  7

 

359 
 مر�ض  1000لكل 

269 
 منخفضة للغا�ة  مر�ض  1000لكل 

�سبب عدم الم�اشرة على نحو  
�سبب االفتقار إلى  و   . جس�م للغا�ة 

 ب الدقة على نحو جس�م للغا�ة 

حزم الرعا�ة في وحدة  
الرعا�ة المر�زة قد تقلل من  

 الوف�ات.
 مر�ض  1000أقل لكل  90 :الفرق 

  - أقل  126: ٪95(فاصل الثقة 
 أقل) 50

 العبء اإلداري 
 

استناًدا إلى الب�انات الواردة  
عن صفر من المرضى  

 الدراسات في صفر من 
 منخفضة للغا�ة  

 
قد ترت�ط حزم الرعا�ة  
 �عبء إداري ملحوظ.

التأثیر على  
استقالل الحكم  
 السر�ري للطبیب 

استناًدا إلى الب�انات الواردة  
عن صفر من المرضى  
 في صفر من الدراسات 

 منخفضة للغا�ة  
 

قد ترت�ط حزم الرعا�ة  
�التأثیر على استقالل  

 للطبیب.الحكم السر�ري 
   االفتقار إلى الدقة: جس�م للغا�ة. عدم الم�اشرة: جس�م للغا�ة. (أ)

   االفتقار إلى الدقة: جس�م للغا�ة. عدم الم�اشرة: جس�م للغا�ة.  (ب)

 

 االْنِصمام الُخثاِري 

مـام الُخثـاِري الور�ـدي   19-في المرضــــــــــــــى الـذین �عـانون من مرض �وفیـد  �شــــــــــــــ�ع االْعِتَالل الَخْثِريّ  الوخ�م، وُأبِلغ عن االْنصــــــــــــــِ
 .)158، 157، 156، 42، 41( والشر�اني

 
خثاري، مثل السـكتة الدماغ�ة أو الخثار    للكشـف عن عالمات أو أعراض توحي �انصـمام  19-ارصـد مرضـى �وفید

و�ذا اشــُت�ه في هذه العالمات ســر�رً�ا، فابدأ فوًرا   الور�دي العمیق أو االنصــمام الرئوي أو المتالزمة التاج�ة الحادة.
 �مسارات التشخ�ص والتدبیر العالجي المناس�ة.
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 العالج الوقائي للتخثر

 توص�ة مشروطة

الذین ُأدخلوا إلى المستشفى، دون وجود مؤشر راسخ على استخدام جرعة أعلى من منع تخّثر الّدم، نقترح   19-في مرضى �وفید
ــ�ة  ــطة (توصـــــــ ــ�ة من العالج الوقائي للتخثر بهدف منع تخّثر الّدم بدًال من الجرعات العالج�ة أو المتوســـــــ إعطاء الجرعة الق�اســـــــ

 مشروطة، درجة ال�قین منخفضة للغا�ة).

 
 بیِّنات القرار

 
 األضرار جس�مة الفوائد واألضرار

الجرعـة الوقـائ�ـة من منع تخّثر الـّدم، من  �ـمن المحتمـل أن تقلـل الجرعـات العالج�ـة أو المتوســــــــــــــطـة من منع تخّثر الـّدم، مقـارنـة  
الوف�ات (درجة ال�قین منخفضـــــة للغا�ة) واالنصـــــمام الرئوي، ور�ما تز�د من خطر النز�ف الكبیر (درجة ال�قین متوســـــطة �النســـــ�ة 

ــ�ة للجرعات المتوســـــــطة من منع تخّثر الّدم). والتأثیر عل ــة �النســـــ ــائل  لمنع تخّثر الّدم العالجي؛ ودرجة ال�قین منخفضـــــ ى الحصـــــ
  األخرى غیر مؤ�د.

ــمام الرئوي، والز�ادة المطلقة في خطر النز�ف الكبیر، تكون أعلى   ومن المحتمل أن االنخفاض المطلق في خطر الوفاة واالنصــــــــ
، الذین ترتفع لدیهم المخاطر األسـاسـ�ة لإلصـا�ة بهذه الحصـائل  19-في المرضـى ذوي الحاالت الوخ�مة أو الحرجة �سـبب �وفید

 ة �المرضى ذوي الحاالت الخف�فة أو المتوسطة. مقارن
 

 منخفضة للغا�ة درجة ال�قین من البیِّنات
ــمام ــالح الجرعات العالج�ة أو المتوســــطة  ف�ما یتعلق �انخفاض الوف�ات واالنصــ منع من الرئوي، اعتبر الفر�ق أن البیِّنات في صــ

تخّثر الّدم ذات درجة �قین منخفضـة للغا�ة، وذلك �سـبب االفتقار الجسـ�م إلى الدقة (شـملت فترات الثقة �ًال من الفوائد واألضـرار  
  توجد تجارب عشوائ�ة).المهمة) وخطر التحیز (الخلط في الدراسات الرصد�ة؛ ال 

ــ�ة من العالج الوقائي للتخثر، مقارنًة �منع تخّثر الّدم   ــالح الجرعات الق�اســـــ ولتجنب النز�ف الكبیر، اعتبر الفر�ق أن البیِّنات لصـــــ
،  19-العالجي، ذات درجة �قین متوسـطة. واسـتند هذا الحكم إلى بیِّنات ذات �قین منخفض في الدراسـات الرصـد�ة لمرض �وفید

مت ترقیتها إلى بیِّنات ذات �قین متوســــــط بناًء على مجموعة �بیرة من البیِّنات الداعمة غیر الم�اشــــــرة ودرجة تحیز منخفضــــــة وت
  (التجارب العشوائ�ة لمنع تخّثر الّدم العالجي للمؤشرات األخرى).

لمنع تخّثر الّدم، تم تصــن�ف البیِّنات على  وللمقارنة بین الجرعة الق�اســ�ة من العالج الوقائي للتخثر في مقابل الجرعة المتوســطة 
  تجنب النز�ف الكبیر أنها ذات �قین منخفض.

وأقرَّ الفر�ق أنَّ اإلبالغ عن التجارب العشــــوائ�ة الجار�ة للجرعات العالج�ة والمتوســــطة لمنع تخّثر الّدم، مقارنة �الجرعة الق�اســــ�ة  
القلیلة القادمة من المرجح جًدا أن یؤدي إلى ترق�ة درجة ال�قین في البیِّنات وقد  من العالج الوقائي للتخثر، على مدى األشــــــــــــــهر  

 یؤدي إلى تغییرات في التوص�ات.
 

 الت�این الجوهري متوقع أو غیر مؤ�د الق�م والتفضیالت
ــتدل أغلب أفراد الفر�ق ــتنیر�ن لن یرغبواأنَّ معظم المرضـــــى الم  على اســـ في تلقي الجرعات العالج�ة أو المتوســـــطة لمنع تخّثر  ســـ

الّدم نظًرا للبیِّنات ذات ال�قین المنخفض للغا�ة التي تشـیر إلى انخفاض محتمل في الوف�ات واالنصـمام الرئوي، وال�قین المنخفض 
دة خطر النز�ف الكبیر. و�عتقد القلیل  (الجرعات المتوسطة لمنع تخّثر الّدم) أو المتوسط (الجرعات العالج�ة لمنع تخّثر الّدم) لز�ا

ــتنیر�ن ســـــــوف �ختارون الجرعة المتوســـــــطة لمنع تخّثر الّدم، نظًرا للبیِّنات ذات ال�قین  من أفراد الفر�ق أن �عض المرضـــــــى المســـــ
 الكبیر.المنخفض للغا�ة التي تشیر إلى االنخفاض المحتمل للوف�ات واالنصمام الرئوي، وال�قین المنخفض لز�ادة خطر النز�ف 

 
 اعت�ارات مهمة الموارد واالعت�ارات األخرى 

مدرج في  إینو�ســا�ار�ن، غیر مكلف نســبً�ا، �ما أنه   منخفض الوزن الجز�ئي، مثلال�عد صــودیوم الهی�ار�ن غیر المجزأ والهی�ار�ن 
قائمة منظمة الصـــــحة العالم�ة النموذج�ة لألدو�ة األســـــاســـــ�ة؛ ولكن التوافر متغیر. وقد �قلل النقص من توافر الهی�ار�ن منخفض 

منخفضــة الموارد، قد ُ�شــكِّل التدبیر العالجي لمضــاعفات النز�ف لدى المرضــى  الالوزن الجز�ئي في �عض البیئات. وفي البیئات  
�سـبب محدود�ة  ،منع التخثر أعلى من تلك المسـتخدمة في الجرعة الق�اسـ�ة من العالج الوقائي للتخثر تحدً�االذین یتلقون جرعة ل

  اخت�ار التخثر والقدرة على نقل الدم.
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 المسوغات
عند االنتقال من البیِّنات إلى التوصــــ�ة المشــــروطة لصــــالح الجرعة الق�اســــ�ة من العالج الوقائي للتخثر بهدف منع تخّثر الّدم لدى  

ذوي الحـاالت المتوســــــــــــــطـة والوخ�مـة والحرجـة، أكـدَّ الفر�ق على البیِّنـات ذات ال�قین المنخفض للغـا�ـة على   19-مرضــــــــــــــى �وفیـد
الرئوي �جرعة أعلى لمنع تخّثر الّدم. وأقرَّ الفر�ق أن البیِّنات التي تدعم ز�ادة خطر النز�ف الكبیر انخفاض الوف�ات أو االنصــــــمام 

خاضــــعة لدراســــات عن منع تخّثر الّدم العالجي ول�س الجرعات المتوســــطة. وتوقع الفر�ق الت�این في ق�م المرضــــى وتفضــــیالتهم، 
ــ�اق�ة األخرى، مثل اعت�ارات  ــاف الصـــــــــحي،  وقرروا أن العوامل الســـــــ ــول، والجدوى، والتأثیر على اإلنصـــــــ الموارد، و�مكان�ة الوصـــــــ

ُتغیِّر التوص�ة. وأقر الفر�ق أنه من المتوقع أن تض�ف التجارب العشوائ�ة الجار�ة �شكل �بیر إلى قاعدة البیِّنات خالل األشهر  لن
  القلیلة المقبلة.

 
 تحلیالت المجموعات الفرع�ة

على مسـألة آثار المجموعات الفرع�ة على مسـتوى المرضـى الذین �عانون من مسـتو�ات مختلفة من وخامة لم �جد الفر�ق أي دلیل  
المرض، بین األطفـال وال�ـالغین، من خالل األنظمـة المضـــــــــــــــادة للتخثر المختلفـة (�مـا في ذـلك العـامـل والجرعـة والمـدة)، و�ـالتـالي 

  خرى، تنطبق التوص�ة المشروطة على جم�ع هذه المجموعات الفرع�ة.�قدم أي توص�ات �شأن المجموعات الفرع�ة. و�ع�ارة أ لم
 

 صالح�ة التطبیق
 الفئات السكان�ة الخاصة

لم تسـجل أي من الدراسـات األطفال، و�التالي صـالح�ة تطبیق هذه التوصـ�ة على األطفال غیر مؤ�دة. ومع ذلك، ال �عتقد الفر�ق 
ــابین �مرض �وفید ــتجیبو  19-أن األطفال المصـ ــ�سـ ــجلت سـ ــط الكثافة. وسـ ــورة مختلفة لمنع تخّثر الّدم العالجي أو متوسـ ن �أي صـ

ــكان�ة على اال ــد�ة الحوامل، مع وجود بیِّنات ذات �قین منخفض للغا�ة في هذه الفئة الســــ نخفاض المحتمل إحدى الدراســــــات الرصــــ
ل الفر�ق إلى أن  لمعـدل الوفـ�ات. و� ــَّ عتـقد الفر�ق أن الحوامـل ســــــــــــــ�كون ـلدیهن خطر زـ�ادة النز�ف مـثل غیر الحوامـل. ـلذا، توصــــــــــــ

ــادات التخثر اآلمنة للجنین أثناء الحمل الهی�ار�ن غیر المجزأ والهی�ار�ن  ــاء الحوامل. وتشـــــــــمل مضـــــــ ــ�ة تنطبق على النســـــــ التوصـــــــ
 �ِمّي.منخفض الوزن الجز�ئي، الذي ال �عبر الحاِجز الَمشال
 

 معلومات عمل�ة
ر الجرعات  تشـــــیر الجرعات العالج�ة من منع تخّثر الّدم إلى الجرعة المســـــتخدمة لعالج االنصـــــمام الخثاري الور�دي الحاد. وُتفســـــَّ
م الفر�ق توصــــــ�ة مشــــــروطة لصــــــالح الجرعة   المتوســــــطة عادة على أنها ضــــــعف الجرعة الق�اســــــ�ة من العالج الوقائي للتخثر. وقدَّ

ــ�ة ــتخدام    19-من العالج الوقائي للتخثر بهدف منع تخّثر الّدم لدى مرضــــى �وفید  الق�اســ الذین ل�س لدیهم مؤشــــر راســــخ على اســ
  جرعة أعلى من منع تخّثر الّدم.

 
ــ�ة من العالج الوقائي للتخثر بهدف منع تخّثر الّدم ال �حتاجون إلى متا�عة،  ــلون على الجرعة الق�اســــــــــ ــى الذین �حصــــــــــ والمرضــــــــــ

أ�ام إذا تم اسـتخدام الهی�ار�ن غیر المجزأ. و�ن�غي تعدیل الجرعة حسـب وزن    7-5د عدد الصـفائح الدمو�ة �عد مرور  �اسـتثناء رصـ
مؤشـر �تلة الجسـم ووظ�فة الكلى وفًقا للبروتو�والت المحل�ة. على سـبیل المثال، إذا �ان الفشـل الكلوي موجوًدا، ف�جب أن    الجسـم/

  منخفض الوزن الجز�ئي.الأ أو جرعة مخفضة من الهی�ار�ن یتلقى المر�ض الهی�ار�ن غیر المجز 
 

 الجرعة الق�اس�ة المقترحة من العالج الوقائي للتخثر: 
 

 ساعة:  24ملغ عن طر�ق الحقن تحت الجلد �ل  40إینو�سا�ار�ن  
�غ) قد یؤدي إلى    57�غ، والرجال <    45الجرعات الوقائ�ة (غیر المعدلة حســب الوزن) في وزن الجســم المنخفض (النســاء <    -

 ز�ادة خطر النز�ف. وُ�نصح �المالحظة السر�ر�ة الدق�قة. 
حت الجلد �ل ملغ عن طر�ق الحقن ت  40�غ: إینو�ســـــــــا�ار�ن    120أو الوزن >    2م �غ/  40إذا �ان مؤشـــــــــر �تلة الجســـــــــم >   -

 ساعة.  12
 ساعة:  12أو  8وحدة عن طر�ق الحقن تحت الجلد �ل  5000الهی�ار�ن غیر المجزأ 

ــاعـة أو   12وحـدة �ـل   7500  :�غ  120أو الوزن >  2م �غ / 40إذا �ـان مؤشــــــــــــــر �تـلة الجســــــــــــــم >  - وحـدة �ـل   5000ســــــــــــ
 ساعات.  8

یومً�ا إذا �ان مؤشر   وحدة/  9000�غ؛   120أو الوزن <    2م �غ/  40یومً�ا إذا �ان مؤشر �تلة الجسم <    وحدة/  4500تنزابر�ن  
 �غ.  120أو الوزن >  2م �غ/ 40كتلة الجسم > 

ساعة    12یومً�ا �ل   وحدة/  5000�غ؛    120أو الوزن <    2م �غ/  40یومً�ا إذا �ان مؤشر �تلة الجسم <    وحدة/  5000دالتار�ن  
 �غ.  120زن > أو الو  2م �غ/ 40إذا �ان مؤشر �تلة الجسم > 

  ساعة. 24ملغ عن طر�ق الحقن تحت الجلد �ل  2.5فوندا�ار�نو�س  
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ــا�ار�ن والهی�ار�ن ــ�ة. و�تمیز  و�وجد �ل من اإلینو�ســــــ ــاســــــ غیر المجزأ في قائمة منظمة الصــــــــحة العالم�ة النموذج�ة لألدو�ة األســــــ
ــ�ة من العالج الوقائي للتخثر تمتد حتى التخر�ج  ــا�ار�ن �إمكان�ة إعطاء جرعة یوم�ة منه. والمدة المقترحة للجرعة الق�اســــ اإلینو�ســــ

  من المستشفى.
 

ألط�ـاء على علم بز�ـادة خطر النز�ف، �مـا في ذلـك النز�ف الكبیر الـذي و�ذا تم وصــــــــــــــف الجرعـات العالج�ـة، ف�جـب أن �كون ا
یتطلب نقل الدم (مثل الجهاز الهضــــــــــــمي) أو نز�ف �بیر ســــــــــــر�رً�ا حتى لو لم �كن نقل الدم مطلوً�ا (على ســــــــــــبیل المثال، داخل  

ــ�طة لمنع تخثّ  ــطة الوســــ ا مع الجرعة المتوســــ ــً ــة في وجود عوامل  الجمجمة). وقد تحدث هذه المخاطر المتزایدة أ�ضــــ ر الّدم، خاصــــ
ا عن الهی�ـار�ن غیر المجزأ،   ف. و�عـد نقص صــــــــــــــف�حـات الـدم المقـاومـةخطر أخرى للنز� للهی�ـار�ن والمرت�ط �ـالخثـار خطًرا نـاجمـً

  منخفض الوزن الجز�ئي على نحو أقل شیوًعا.الوالهی�ار�ن 
 

منخفض الوزن الجز�ئي، أو الهی�ار�ن الطة الكثافة: الهی�ار�ن لمنع تخّثر الّدم �جرعة عالج�ة أو متوســــــــ ةوتشــــــــمل العوامل المحتمل
ــرة، أو فوندا�ار�نو�س. والعوامل التي تؤثر على اخت�ار العامل العالجي  ــادات التخثر عن طر�ق الفم م�اشــــــــ غیر المجزأ، أو مضــــــــ

(لصـــــالح الهی�ار�ن غیر المجزأ)،  الســـــر�ع  یر المجزأ)، وشـــــرط قابل�ة االنعكاستشـــــمل: توافر الرصـــــد المختبري (الالزم للهی�ار�ن غ
  19-ووجود خلل وظ�في وخ�م في الكلى (لصالح الهی�ار�ن غیر المجزأ)، والتفاعل مع األدو�ة األخرى المستخدمة في عالج �وفید

(خاصــة مضــادات التخثر عن طر�ق الفم م�اشــرة)، والراحة (أقل مع الهی�ار�ن غیر المجزأ، وأكثر مع مضــادات التخثر عن طر�ق 
الفم م�اشــــرة)، واالشــــت�اه في نقص صــــف�حات الدم المقاومة للهی�ار�ن (لصــــالح فوندا�ار�نو�س أو مضــــادات التخثر عن طر�ق الفم  

   م�اشرة).
 

و�النسـ�ة لمنع تخّثر الّدم �جرعة عالج�ة أو متوسـطة الكثافة، �جب أن �كون لدى المرضـى الق�مة األسـاسـ�ة من الكر�اتینین وتعداد 
عة  الصـف�حات وَزَمن البروثرومبین أو المعدل الدولي الطب�عي، وَزَمن الثُروْمُبو�َالسـتین الُجْزِئّي. و�حتاج المرضـى الذین یتلقون الجر 

ا تعداد Xaمن الهی�ار�ن غیر المجزأ رصــــد َزَمن الثُروْمُبو�َالســــتین الُجْزِئّي أو مســــتو�ات العامل المضــــاد  العالج�ة  ، وُ�فضــــل أ�ضــــً
 الصف�حات. أما المرضى الذین یتلقون الوارفر�ن ف�حتاجون إلى رصد المعدل الدولي الطب�عي.

 
 )1-16المقارنة، والحصیلة" (األسئلة المعن�ة "�السكان، والتدخل، وأساس 

 الفئة السكان�ة: المرضى الذین ُأدخلوا إلى المستشف�ات دون مؤشر على منع تخّثر الّدم العالجي
 التدخل: منع تخّثر الّدم �جرعة عالج�ة أو متوسطة الكثافة

 أساس المقارنة: منع تخّثر الّدم �كثافة وقائ�ة
 

 الحصیلة 
 الدراسات والق�اسات نتائج  اإلطار الزمني 

 تقدیرات التأثیر المطلق 
 درجة ال�قین من البیِّنات 

منع تخّثر الّدم �كثافة   الملخص بنص �س�ط  (جودة البیِّنات)
 وقائ�ة

منع تخّثر الّدم  
�جرعة عالج�ة أو  
 متوسطة الكثافة 

 الوف�ات 
 یوًما  14�عد 

 0.86 :نس�ة الخطر
  0.73: ٪95(فاصل الثقة 

– 1.07( 
استناًدا إلى الب�انات الواردة  

مر�ًضا في   2626عن 
 دراسة واحدة 

 
 

 
 منخفضة للغا�ة  

�سبب خطر التحیز الجس�م  
�سبب االفتقار إلى  و للغا�ة. 

الدقة على نحو جس�م  
 أ للغا�ة 

منع تخّثر الّدم �جرعة  
عالج�ة أو متوسطة  
الكثافة ر�ما �قلل من  

 الوف�ات.
 أقل  19,0 :الفرق 

 أكثر) 3.0 –أقل  38.0: ٪95الثقة (فاصل 

 االنصمام الرئوي 
 یوًما  28-14�عد 

 0.09 :نس�ة األرجح�ة
  0.02: ٪95(فاصل الثقة 

– 0.57( 
استناًدا إلى الب�انات الواردة  

مر�ًضا في دراسة   82عن 
 واحدة 

 منخفضة للغا�ة   
�سبب خطر التحیز الجس�م  

�سبب االفتقار إلى  و للغا�ة. 
الدقة على نحو جس�م  

 بللغا�ة 

منع تخّثر الّدم �جرعة  
عالج�ة أو متوسطة  
الكثافة ر�ما �قلل من  

 االنصمام الرئوي.
 أقل  16.0 :الفرق 

 أقل) 7.0 –أقل  15.0: ٪95(فاصل الثقة 

 نز�ف �بیر 
 یوًما  12-4�عد 

 
 

  1.42تراوحت تقدیرات األثر بین نس�ة األرجح�ة 
واِهد المطا�قة)    أو (الحاَالت والشَّ

تراوحت  و (مجموعة أتراب�ة استعاد�ة).  3.89و
  1000أقل لكل   7 :فروق المخاطر بین

 1000أكثر لكل  46و

 متوسطة 
تمت الترق�ة نظًرا ألن  
جم�ع حاالت الخلط  

المعقولة �انت ستقلل من  
 ج األثر  

تخّثر الّدم �جرعة  منع  
عالج�ة أو متوسطة  
الكثافة ر�ما سیز�د من  

 النز�ف الكبیر.

   االفتقار إلى الدقة: جس�م للغا�ة.  خطر التحیز: جس�م للغا�ة.  أ
   االفتقار إلى الدقة: جس�م للغا�ة.  خطر التحیز: جس�م للغا�ة. ب
ت الترق�ة من بیِّنات ذات �قین منخفض نظًرا للمجموعة الكبیرة من البیِّنات غیر الم�اشرة  تمو   الترق�ة: جم�ع حاالت الخلط المعقولة �انت ستقلل من األثر.   ج

 ذات الصلة.



 47 : م�ادئ توجیه�ة قابلة للتحدیث19-التدبیر العالجي السر�ري لمرض �وفید

ــتعراض منهجي حي ( بناًء على  )  www.hematology.org/COVIDguidelinesوتم إعداد هذا الملخص لجدول النتائج من اســـ
 . 2020د�سمبر  �انون األول/ 1الب�انات التي تم االطالع علیها في 

 
 الوقا�ة من المضاعفات األخرى 

ــاعفـات لـدى مرضــــــــــــــى �وفیـد 1-14یوضــــــــــــــح الجـدول  الـذین �عـاَلجون في  19-التـدخالت التي تهـدف إلى الوقـا�ـة من المضــــــــــــ
ــادات اإلنقــاذ من اإلنتــان   أو غیرهــا من    )92(المســــــــــــــتشــــــــــــــف�ــات وذوي الحــاالت الحرجــة. وتســــــــــــــتنــد هــذه التــدخالت إلى إرشـــــــــــــ

، وتقتصــــــــر �شــــــــكل عام على التوصــــــــ�ات العمل�ة المســــــــتندة إلى بیِّنات عال�ة الجودة. )161،  160،  159  ،153( اإلرشــــــــادات
ــ�ة �وفید ــات أثناء فاشــ ــل الممارســ ــتمرار أفضــ ــورات األخیرة على اســ مجموعة أدوات الرعا�ة . انظر ")162(  19-وشــــجعت المنشــ

الصــــــــادرة عن منظمة الصــــــــحة العالم�ة،  "19-التكی�ف وفًقا لمرض �وفیدالســــــــر�ر�ة لحاالت العدوى التنفســــــــ�ة الحادة الوخ�مة: 
 .)73(لالطالع على األدوات العمل�ة للمساعدة في التنفیذ 

 
الذین �عاَلجون في المســــتشــــف�ات وذوي الحاالت   19-تدخالت الوقا�ة من المضــــاعفات لدى مرضــــى �وفید :1-14الجدول  
 الحرجة

 
   التدخالت  الحصائل المتوقعة

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

اســــتخدم بروتو�والت فصــــل التنفس الصــــناعي، التي تتضــــمن التقی�م الیومي لالســــتعداد   •
 للتنفس تلقائً�ا  

قـلل إلى أدنى حـد التهـدـئة المســــــــــــــتمرة أو المتقطعـة، ـ�اســــــــــــــتهـداف نـقاط النهـاـ�ة المحـددة   •
ــر�ب   ــتعمال)، أو �انقطاع یومي للتسـ للمعایرة (التهدئة الخف�فة ما لم تكن هناك موانع اسـ

 المستمر للمهدئات  
 التعبئة الم�كرة   •
ا من الهذ�ان)؛ مثل نهج  • تنفیذ ما ســــــــــــــبق في إطار حزمة الرعا�ة (قد �قلل ذلك أ�ضــــــــــــــً

 تنسیق االست�قاظ والتنفس، وتقی�م الهذ�ان وتدبیره عالجً�ا، والحر�ة الم�كرة. 

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

 ب األنفي لدى المراهقین وال�الغین ُ�فضل التنبیب عن طر�ق الفم عن التنبی •
 درجة مئو�ة)  45-30ضع المر�ض في وضع ش�ه مستلٍق (ارتفاع رأس السر�ر  •
 استخدم نظاًما مغلًقا للشفط؛ وفرِّغ المواد المتكثفة في األنابیب وتخلص منها دورً�ا  •
اسـتخدام دائرة جدیدة للتنفس الصـناعي لكل مر�ض؛ ومع حصـول المر�ض على التنفس  •

 أو إذا أصابها تلف، ول�س �صفة روتین�ة الصناعي، ین�غي تغییر الدائرة إذا اتسخت 
 أ�ام  7-5غیِّر م�ادل الحرارة والرطو�ة عند حدوث خلل وظ�في �ه، أو اتساخه، أو �ل  •

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

 �القسطرة  

اســـتخدم قائمة مرجع�ة مع التحقق من اســـتكمالها بواســـطة مراقٍب في الزمن الفعلي، من   •
أجــل التــذ�یر �كــل خطوة من الخطوات الالزمــة لإلدخــال المعقم للقســــــــــــــطرة، والتــذ�یر  

 الیومي �إزالتها إذا لم تعد هناك حاجة إلیها 
لل من مخاطر اإلصا�ة �قرح ق

 اقِلب المر�ض �ل ساعتین  • الضغط  

قلل من مخاطر اإلصا�ة �قرح 
اإلجهاد والنزف الِمعدي 

 المعوي 

ســـــــــــــــاعـة من إدخـال المر�ض إلى    48-24قم �ـإعطـاء التغـذ�ـة المعو�ـة الم�كرة (خالل   •
 المستشفى) 

أو مث�طات مضــخة البروتون للمرضــى    2مســتقبالت اله�ســتامین    قم �إعطاء محصــرات •
الذین لدیهم عوامل خطر اإلصـا�ة �النزف الِمعدي المعوي. ومن عوامل خطر اإلصـا�ة  

ــاعـة، 48  ≥�ـالنزف الِمعـدي المعوي: التهو�ـة الم�كـان�ك�ـة لمـدة    الخثري، واالعتالل ســــــــــــ
 وارتفاع المتعددة،  المصــاح�ة  المراضــة  وحاالت  الكبد، وأمراض  الُكلى،  إحالل  وعالجات

 . األعضاء فشل درجة
قلل من مخاطر تطور مقاومة  

 مضادات الم�كرو�ات 
اســتخدم بروتو�والت تقلیل الجرعة أو إ�قاف العالج فور اســتقرار المر�ض ســر�رً�ا وعدم   •

 وجود بّینات على عدوى �كتیر�ة 
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قلل من مخاطر تطور اآلثار  
 الدوائ�ة الضارة 

ــر وقت ممكن، للوقا�ة من  ق • ــادات الم�كرو�ات ألقصـــ م للمر�ض العالج التجر�بي �مضـــ دِّ
ــتخدام   ــمم الكلوي، واآلثار الجانب�ة القلب�ة واآلثار الجانب�ة األخرى الناجمة عن االســ التســ

 غیر الضروري لمضادات الم�كرو�ات 
عزز وصف األدو�ة المناس�ة 

المضادة للم�كرو�ات 
واستخدامها أثناء جائحة 

 ) 163(  19-كوفید

ــ • ــادات الحیو�ة للمرضـــى ذوي حال تصـ ــا�ة  االتف المضـ ــت�ه فیها أو المؤ�دة   اإلصـ المشـ
الذین لدیهم اشـــــــــــت�اه منخفض في اإلصـــــــــــا�ة �عدوى �كتیر�ة، لتجنب   19-�عدوى �وفید

لقصـــــیرة المدى للمضـــــادات الحیو�ة على المرضـــــى والعواقب  المز�د من اآلثار الجانب�ة ا
 السلب�ة الطو�لة المدى لز�ادة مقاومة مضادات الم�كرو�ات 

 

 

  اآلثار السلب�ة لألدو�ة

ـــ�اق  ــتخـدامهـا في ســـــــ ا لألدوـ�ة التي �مكن اســـــــ  �جـب النظر �عـناـ�ة في اآلـثار الجـانبـ�ة المتعـددة المهمـة ســـــــــر�رـ�ً
(�ما �شـمل اآلثار    19-، �اإلضـافة إلى التفاعالت بین األدو�ة، إذ قد یؤثر �ل منهما على أعراض �وفید19-كوفید

و�جب مراعاة �ل من تأثیرات الحرائك الدوائ�ة   ).على الوظائف التنفســـــ�ة والقلب�ة والمناع�ة والنفســـــ�ة والعصـــــب�ة
 والدینام�كا الدوائ�ة.

  :مالحظات
ــلة والتفاعالت بین األدو�ة المتعلقة �أعراض �وفید -1 والتســـــمم القلبي من  التهدئة  :19-�شـــــمل خطر اآلثار الجانب�ة ذات الصـــ

خالل اسـتطالة الفاصـل الزمني الخاص �المخطط الكهر�ائي للقلب والَكْبِت التنفسـي، وقد تعتمد على الجرعات (أي تتزاید مع 
الة من األدو�ة ذات  الجرعات المتصـــــاعدة). ولهذا الســـــبب، �جب توخي الحذر عند اســـــتخدام الحد األدنى من الجرعات الفعَّ

 معتمدة على الجرعات، وألقصر مدة ممكنة.اآلثار السلب�ة ال
اســــتخدم األدو�ة التي تنطوي على أقل خطر ممكن للتفاعالت الدوائ�ة مع األدو�ة األخرى التي قد یتلقاها الشــــخص. و�مكن  -2

ّ�ة التَّْأِثیر ذات الخصــــــائص المهدئة، مثل أدو�ة الِبنزود�از�بین، إلى تدهور وظ�فة الجها ز التنفســــــي. أن تؤدي األدو�ة الَنْفســــــِ
ل الفاصــل الزمني الخاص �المخطط الكهر�ائي للقلب (مثل �عض مضــادات  ّ�ة التَّْأِثیر لدیها نشــاط ُ�طوِّ و�عض األدو�ة الَنْفســِ
الذهان، و�عض مضـادات االكتئاب). واسـتخدم األدو�ة التي تنطوي على أقل خطر ممكن لآلثار الجانب�ة التي قد تؤدي إلى 

�ما �شـــــــــمل التهدئة، أو الوظائف التنفســـــــــ�ة أو القلب�ة، أو خطر الحمى، أو الشـــــــــذوذات المناع�ة   ،19-تفاقم أعراض �وفید
 األخرى، أو شذوذات التخثر.

 
 

 19-العالجات ومرض �وفید -15
 

الموقع اإللكتروني لمنظمة انظر ،  19-للحصول على أحدث الم�ادئ التوجیه�ة للممارسة السر�ر�ة �شأن العالجات ومرض �وفید
، تتضــــــــمن هذه 2020د�ســــــــمبر  �انون األول/  17و�حلول   .MAGICappو  المجلة الطب�ة البر�طان�ةوموقع  الصــــــــحة العالم�ة

  :الم�ادئ التوجیه�ة التوص�ات التال�ة
، �غض النظر عن 19-ر�تونافیر مع مرضـى �وفید  توصـ�ات قو�ة ضـد اسـتخدام هیدرو�سـي �لورو�و�ن ولو�ینافیر/ •

 وخامة المرض.
 ذوي الحاالت الوخ�مة والحرجة. 19-توص�ة قو�ة �استخدام الكورت�كوستیرو�دات الجهاز�ة مع مرضى �وفید •
 ذوي الحاالت غیر الوخ�مة.  19-مرضى �وفید توص�ة مشروطة ضد استخدام الكورت�كوستیرو�دات الجهاز�ة مع •
 الذین تم إدخالهم إلى المستشفى. 19-توص�ة مشروطة ضد استخدام الر�مد�س�فیر مع مرضى �وفید •

 
 
 
 

https://www.who.int/publications/i/item/therapeutics-and-covid-19-living-guideline
https://www.who.int/publications/i/item/therapeutics-and-covid-19-living-guideline
https://www.who.int/publications/i/item/therapeutics-and-covid-19-living-guideline
https://www.who.int/publications/i/item/therapeutics-and-covid-19-living-guideline
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://app.magicapp.org/#/guideline/nBkO1E
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، خارج ســــ�اق التجارب 19-ُنوصــــي �عدم إعطاء األدو�ة غیر المثبتة �صــــفتها عالًجا أو عالًجا وقائً�ا لمرض �وفید
 السر�ر�ة.

 مالحظات:
) ال یوجد عالج فعَّال مثبت؛ 1( :خارج التجارب الســــر�ر�ة، �جب اســــت�فاء المعاییر اآلت�ة للوصــــول إلى العالجات االســــتقصــــائ�ة

لي لفعال�ة التدخل وســالمته متاحة، 3() یتعذر الشــروع في إجراء دراســات ســر�ر�ة على الفور؛  2( ) الب�انات التي توفر الدعم األوَّ
لدراســات المختبر�ة أو الحیوان�ة، واقتراح اســتخدام التدخل خارج التجارب الســر�ر�ة من ِقبل لجنة اســتشــار�ة علم�ة على األقل من ا

) موافقة ســــلطات البلد المعن�ة، و�ذلك لجنة األخالق�ات 4(مؤهلة تأهیًال مناســــً�ا على أســــاس تحلیل الفوائد والمخاطر المناســــب؛ 
) الحصــــول 6() توافر الموارد الكاف�ة لضــــمان تقلیل المخاطر إلى الحد األدنى؛  5(الســــتخدام؛ المؤهلة تأهیًال مناســــً�ا، على هذا ا
د االســــتخدام الطارئ للتدخل وُتوثَّق النتائج وُتشــــاَرك في الوقت المناســــب مع المجتمع 7(على موافقة المر�ض المســــتنیرة؛   ) ُیرصــــَ

 .)164(الطبي والعلمي األوسع نطاًقا 

 
 19-حاالت العدوى الحادة والمزمنة األخرى لدى مرضى �وفیدعالج   -16

 
ف انتشــــــــــــــار العدوى المصــــــــــــــاح�ة الحادة أو العدوى الثانو�ة المتزامنة مع �وفید وصــــــــــــــًفا مناســــــــــــــً�ا، ولكن یبدو أنه    19-لم ُیوصــــــــــــــَ

ــتجدة األخرى )104( منخفض ــتند إلى العوامل المحل�ة والعدوى المتوطنة أو حاالت العدوى المسـ .  ) 163،  112،  111،  77(، و�سـ
ــادات الحیو�ة من خطر ظهور ال�كتیر�ا المقاومة لألدو�ة المتعددة وانتقالها. و�عد عالج حاالت  ــتخدام المضــــــــــ و�ز�د اإلفراط في اســــــــــ

 العدوى �ال�كتیر�ا المقاومة لألدو�ة المتعددة أكثر صعو�ة، وترت�ط هذه الحاالت بز�ادة معدالت المراضة والوف�ات.
 

 ال�كتیر�ا �حاالت العدوى المرافقة الحادة 

المشت�ه   الخف�فة 19-وصي �عدم استخدام العالج أو العالج الوقائي �المضادات الحیو�ة مع المرضى �عدوى �وفیدنُ 
  فیها أو المؤ�دة.

 
المشـت�ه فیها أو المؤ�دة، ما لم �كن   المتوسـطة  19-وصـي �عدم وصـف المضـادات الحیو�ة للمرضـى �عدوى �وفیدنُ 

 هناك اشت�اه سر�ري في وجود عدوى �كتیر�ة.
 
ــى �عدوى نُ  ــب�ات األمراض المحتملة، مع المرضـ ــادات الم�كرو�ات التجر�ب�ة لعالج جم�ع مسـ ــتخدام مضـ ــي �اسـ وصـ

المـشت�ه فیها أو المؤ�دة، بناًء على الحكم الـسر�ري، والعوامل المضـ�فة لدى المرضـى والـسمات  الوخ�مة  19-كوفید
ســـاعة واحدة من التقی�م األولي إن أمكن)،    الو�ائ�ة المحل�ة، و�جب الق�ام بذلك في أقرب وقت ممكن (في غضـــون 

و�جب تقی�م العالج �مضـادات الم�كرو�ات یومً�ا لتقلیل الجرعة أو  ومن األفضـل الحصـول أوًال على المزارع الدمو�ة.
 إ�قاف العالج.

  :مالحظات
  )92(�النسـ�ة للمرضـى الذین �عانون من مرض وخ�م، �مكن إعطاء العالج المضـاد للم�كرو�ات التجر�بي المناسـب والم�كر  -1

ــادات الحیو�ة التجر�ب�ة على   في وحدة الطوارئ و/ ــفى. و�جب أن �عتمد العالج �المضــــ ــتشــــ ــابق لدخول المســــ أو المكان الســــ
ــر�ري (االلتهاب الرئوي المكتســـــب من   ــح�ة [التشـــــخ�ص الســـ ــبت    المجتمع، وااللتهاب الرئوي المرت�ط �الرعا�ة الصـــ إذا اكُتســـ

] أو اإلنتان)، والسـمات الو�ائ�ة المحل�ة و��انات قابل�ة اإلصـا�ة، والم�ادئ التوجیه�ة   العدوى في أحد أماكن الرعا�ة الصـح�ة
اًء على الب�انات واإلرشــادات من مؤســســتك أو الوطن�ة للعالج. واختر المضــادات الحیو�ة األقل تأثیًرا على البیئة المح�طة بن

ــادات الحیو�ة ط�ًقا لنهج اإلتاحة والمراق�ة  ــن�ف المضـــــــــــ ــبیل المثال، فئة اإلتاحة لتصـــــــــــ ) والتقییدمنطقتك أو بلدك (على ســـــــــــ
  ف هذا التصـــــــــن�ف المضـــــــــادات الحیو�ة إلى ثالث مجموعات مختلفة (اإلتاحة والمراق�ة والتقیید) بناًء علىصـــــــــنِّ . و�ُ )113(

اســـــــــتعماالتها مع المتالزمات الُمْعد�ة الشـــــــــائعة، ونطاق نشـــــــــاطها، و�مكان�ة ز�ادة مقاومة المضـــــــــادات الحیو�ة. وتصـــــــــن�ف  
ــین  ــتو�ات المحل�ة والوطن�ة والعالم�ة، بهدف تحسـ ــادات الحیو�ة على المسـ ــراف على المضـ ــادات الحیو�ة هو أداة لإلشـ المضـ

 ضادات الحیو�ة.استخدام المضادات الحیو�ة وتقلیل مقاومة الم
�جب تقلیل العالج �المضــادات الحیو�ة التجر�ب�ة أو إ�قافه على أســاس النتائج الم�كرو�یولوج�ة والحكم الســر�ري. واســتعرض  -2

ه على أساس النتائج الم�كرو�یولوج�ة. ل من اإلعطاء عن طر�ق الور�د إلى الفم، ووفِّر العالج الُموجَّ  �انتظام إمكان�ة التحوُّ
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 أ�ام. 7-5ن مدة العالج �المضادات الحیو�ة التجر�ب�ة أقصر ما �مكن؛ �شكل عام لمدة �جب أن تكو  -3
قد تتســــبب الز�ادة في اســــتخدام المضــــادات الحیو�ة أثناء الجائحة في حدوث ردود فعل ســــلب�ة مثل عدوى الِمَطثِّ�َّة الَعســــیَرة،  -4

. و�جب وضـــــــــــع برامج اإلشـــــــــــراف على  )165(  حیث یتراوح المرض الســـــــــــر�ري من اإلســـــــــــهال والحمى إلى التهاب القولون 
 .19-المضادات الحیو�ة أو مواصلتها بین مرضى �وفید

 
 مسب�ات األمراض األخرى (�خالف ال�كتیر�ا)�حاالت العدوى المرافقة الحادة 

 والسر�ر�ة.قد �عتمد عالج أنواع العدوى المصاح�ة األخرى على التشخ�ص المؤ�د مختبرً�ا أو المعاییر الو�ائ�ة 

  :مالحظات
ا، ین�غي البدء في   -1 في المناطق المتوطنة �المالر�ا، عندما �كون االخت�ار التشــخ�صــي الســر�ع لمرض المالر�ا إ�جابً�ا أ�ضــً

 .)66(مضادات المالر�ا في أقرب وقت ممكن وفًقا للبروتو�ول المحلي 
العالج التجر�بي �مث�طات    عندما �كون هناك انتشــــــــار محلي مشــــــــت�ه ف�ه أو مؤ�د لألنفلونزا الموســــــــم�ة، ین�غي النظر في -2

�جب نوروامیدیناز (أي أوســـــیلتام�فیر) للمرضـــــى الذین �عانون من مرض وخ�م أو المعرضـــــین لخطر األنفلونزا الوخ�مة، و 
 إعطاؤه في أقرب وقت ممكن.

 .)69(إذا تم االشت�اه في اإلصا�ة �عدوى السل المصاح�ة أو تأكیدها، فات�ع بروتو�والت عالج السل المحل�ة  -3

 
 حاالت العدوى المزمنة

من غیر المعروف في الوقـت الحـالي مـا إذا �ـان �بـت المنـاعـة النـاجم عن العـدوى المصـــــــــــــــاح�ـة المزمنـة، مثـل فیروس العوز  
ــا�ة �مرض �وفید ــة لخطر اإلصـــــ ــخاص أكثر عرضـــــ ــري، �جعل األشـــــ ــخاص    19-المناعي ال�شـــــ الوخ�م. ومع ذلك، فإن األشـــــ

ي یواجهون خطًرا متزایًدا لإلصا�ة �العدوى االنتهاز�ة (الس�َّما المصابین �حالة مرض�ة متقدمة من فیروس العوز المناعي ال�شر 
والمضــــاعفات ذات الصــــلة �شــــكل عام. و�جب أن تســــتمر خدمات اخت�ار فیروس العوز المناعي ال�شــــري في    )166(الســــل)  

صــــــــت حاالتهم حدیًثا العالج المضــــــــاد للفیروســــــــات القهقر�ة في خِّ أقرب وقت ممكن.  المرافق، و�ن�غي أن یبدأ أولئك الذین شــــــــُ
و�النســــ�ة لألشــــخاص المصــــابین �فیروس العوز المناعي ال�شــــري الذین یتلقون العالج �الفعل، تعد اســــتمرار�ة العالج المضــــاد  

 للفیروسات القهقر�ة والعالج الوقائي من حاالت العدوى المصاح�ة أمًرا ضرورً�ا، مع وصفها لعدة أشهر.
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ــخاص الذین �عانون من مرض �وفید ــ�ة    19-یتعرض األشـ ــ�ة، والنفسـ ــب�ة النفسـ ــب�ة، والعصـ ــا�ة المتزاید �المظاهر العصـ لخطر اإلصـ
ــ�ة مثل الهذ�ان/" 1(انظر الفصـــــل   ــب�ة النفســـ ــ�ة"). وقد تكون مالمح المظاهر العصـــ ــاســـ ماغي، والمظاهر  االعتالل الد  معلومات أســـ

). �اإلضـــــافة إلى المظاهر العصـــــب�ة الحادة، قد  1-6العصـــــب�ة مثل الســـــكتة الدماغ�ة موجودة دون أعراض تنفســـــ�ة (انظر الجدول  
ماِغ النَّْزِفّي الحاّد �عد -تحدث ُمَتَالِزَمة غ�َّان أسـاب�ع من �ار�ه، والتهاب الدماغ المنتشـر الحاد، واألعراض الشـبیهة �اْلِتهاب َب�ضـاِء الدِّ

. وعالوة على ذلـك، قـد تكون هنـاك احتمـال�ـة حـدوث عواقـب عصــــــــــــــب�ـة على المـدى الطو�ـل، مثـل )46(المرحلـة الحـادة من العـدوى 
أو متالزمة ما �عد الرعا�ة المر�زة. وهناك حاجة إلى إجراء مز�د من ال�حوث لوصف هذه المضاعفات    و/  )167(الضعف اإلدراكي  

  �شكل �امل.
 

، ال سـ�َّما لدى األشـخاص الذین  19-وُ�شـكِّل القلق واألعراض االكتئاب�ة ردود فعل شـائعة لدى األشـخاص في سـ�اق تشـخ�ص �وفید
قد یتم إدخالهم إلى المسـتشـفى، �سـبب المخاوف على صـحة الشـخص أو صـحة اآلخر�ن، والحاجة إلى العزل البدني (الذي قد یؤدي 

محتمل للوفاة، والمخاوف �شــــأن خطر إصــــا�ة اآلخر�ن �العدوى، والمخاوف من ترك أفراد األســــرة إلى العزل االجتماعي)، والخطر ال
الخوف من المرض والوفاة، والخوف من   :19-الذین قد �حتاجون إلى الرعا�ة وحدهم. وتشــــمل الضــــغوطات الخاصــــة �مرض �وفید

ــت�عاد االجتماعي/ ُبل الع�ش، وفقد االســ ــُ ــحي، وفقدان ســ ــوع للحجر الصــ ــبب الخضــ ــعور �العجز، والملل والوحدة �ســ ان األح�اء، والشــ
ــطرا�ات  ــب�ة الكامنة. وتؤدي االضــ ــ�ة أو العصــ ــغوطات إلى ظهور أعراض جدیدة أو تفاقم الحاالت النفســ العزل. وقد تؤدي هذه الضــ
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ــا�ة �مرض وخ� ــب�ة أو المتعلقة بتعاطي مواد اإلدمان إلى تزاید خطر اإلصــــ ــ�ة أو العصــــ ــا�قة الوجود النفســــ م أو الوفاة أو حدوث الســــ
  19-. و�كون األشـخاص المصـابون �كوفید)171،  170،  169،  168،  85،  84(  19-مضـاعفات طو�لة األجل ناجمة عن �وفید

أكثر عرضــــة لخطر مشــــكالت النوم �ســــبب االســــتجا�ات الحادة لإلجهاد، �اإلضــــافة إلى أســــ�اب إضــــاف�ة �النســــ�ة ألولئك الذین یتم 
العوامل البیئ�ة واإلجراءات الطب�ة ال�اضــعة (مثل التنفس الصــناعي) والتول�فة المتكررة لألدو�ة المتعددة  إدخالهم إلى المســتشــفى مثل
 .)172(التي ر�ما تخل �أنماط النوم 

 

   الهذ�ان

وُ�ق�َّم    ، بتنفیذ تدابیر للوقا�ة من الهذ�ان، وهي حالة طارئة عصـــب�ة نفســـ�ة حادة؛19-ُنوصـــي، مع مرضـــى �وفید
و�ذا جرى الكشــف عنه، فُیوصــى �التقی�م الفوري    المرضــى �اســتخدام البروتو�والت الموحدة لمتا�عة تطور الهذ�ان.

 بواسطة الطبیب لمعالجة أي سبب �امن للهذ�ان وتقد�م العالج المناسب.

  :مالحظات
التدبیر العالجي ألي سـبب �امن للهذ�ان من خالل رصـد األكسـجة وحالة السـوائل، وتصـح�ح الشـذوذات في التمثیل الغذائي  -1

أو الغدد الصــماء، ومعالجة حاالت العدوى المصــاح�ة، وتقلیل اســتخدام األدو�ة التي قد تســبب الهذ�ان أو تز�د منه، وعالج 
ــحاب من المواد اإلدمان�ة، وفهم آثا ــارة وتقلیلها، والحفاظ على دورات النوم الطب�ع�ة �قدر االنســــــــــ ر أي تفاعالت دوائ�ة ضــــــــــ

 .)173(اإلمكان 
ــتمر  التهدئةمع المرضــــى الذین یتلقون تهو�ة �اضــــعة، قلل من  -2 ــتهداف نقاط النها�ة المحددة للمعایرة  ةأو المتقطع  ةالمســ ، �اســ

ا، لتقلیــل للتهــدئــة  ب المســــــــــــــتمر  مــا لم تكن هنــاك موانع اســــــــــــــتعمــال) أو التســــــــــــــر�ــ  ةالخف�فــالتهــدئــة  ( على نحو متقطع یوم�ــً
 .)173( الهذ�ان

مع المرضـى الذین �عانون من اله�اج (الذي ُ�عرَّف �أنه َتَمْلُمل ملحوظ أو نشـاط حر�ي مفرط، مصـحوً�ا في الغالب �القلق)،   -3
عن المرض البدني الحاد الناجم اســـتخدم اســـترات�ج�ات التواصـــل للتهدئة ومحاولة إعادة توج�ه الشـــخص. و�جب اعت�ار األلم  

مل دافعة لالضــطراب، و�جب معالجته على الفور. و�ذا اســتمر الشــخص في اله�اج، رغم االســترات�ج�ات او أو عوز الهواء ع
 .)174(الموضحة أعاله، وأص�ح �عاني من ضائقة وخ�مة، فقد �كون من الضروري استخدام األدو�ة ذات التأثیر النفسي 

و�ة المضـــــادة للذهان من أجل عالج اله�اج، انظر في اآلثار الجانب�ة التي قد تؤدي إلى تفاقم األعراض، عند اســـــتخدام األد -4
، أو الوظائف التنفس�ة أو القلب�ة، أو خطر الحمى أو الشذوذات المناع�ة األخرى، أو شذوذات التخثر وأي التهدئة�ما �شمل 

ــادة للذهان  تفاعالت دوائ�ة محتملة بین هذه األدو�ة وأدو�ة أخر  الة لألدو�ة المضــ ــتخدم الحد األدنى من الجرعات الفعَّ ى. واســ
ا للعمر وحــاالت المراضــــــــــــــــة المصــــــــــــــــاح�ــة ودرجــة  ــأقــل تكرار ممكن وألقصــــــــــــــر مــدة ممكنــة، مع تعــدیــل الجرعــات وفقــً و�

. و�النســـــ�ة لله�اج الوخ�م، �مكن النظر في جرعات منخفضـــــة من الهالو�یر�دول (ُتعطى عن طر�ق الفم أو )174( الضـــــائقة
ــل الزمني الخاص �المخطط الكهر�ائي للقلب  ــتطالة الفاصــــــ ــارة مثل اســــــ ــد الدقیق لآلثار الضــــــ ــلي)، مع الرصــــــ الحقن العضــــــ

بیِل الَهَرِمّي   .)174(واألعراض خاِرج السَّ
ل الخاص �المخطط الكهر�ائي إذا ُمِنع اســــتخدام ا -5 لهالو�یر�دول �ســــبب الحالة الســــر�ر�ة للمر�ض (مثل الفاصــــل الزمني الُمطوَّ

ــتخدام األدو�ة  ــام لیوي، وما إلى ذلك)، ف�مكن اســــ ــون، وخرف أجســــ ــلة القلب مؤخًرا، ومرض �ار�نســــ ــاء عضــــ للقلب، واحتشــــ
ــادة للذهان ذات   ــمات  الاألخرى المضـــــــــ وع�ة الدمو�ة �عد النظر �عنا�ة في المخاطر األخرى كثر أماًنا على القلب واألاألســـــــــ

 .)175() والتفاعالت بین األدو�ة هدئة(مثل الَكْبِت التنفسي أو الت
إذا ظل المر�ض �عاني من ه�اج وخ�م، رغم االسترات�ج�ات الموضحة أعاله، ف�مكن إضافة أدو�ة الِبنزود�از�بین، مع إعطاء  -6

ف األقصــر وانخفاض خطر التفاعالت الدوائ�ة (مثل اللوراز��ام)؛ و�جب اســتخدام أقل  األفضــل�ة لتلك التي لدیها ُعُمر ا لنِّصــْ
 .)175(الجرعات وألقصر مدة ممكنة. و�جب تجنب المسار الور�دي 
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 السكتة

�جب أن �خضـع المرضـى الذین �عانون من أعراض عصـب�ة سـر�عة التطور تشـیر إلى السـكتة الدماغ�ة للتقی�م في 
أو  أقرب وقت ممكن، و�ن�غي ات�اع البروتو�والت الق�اســ�ة للســكتة الدماغ�ة �ما �شــمل اْنحالل الَخْثَرة الجهاز�ة و/

ِتْئصــال الَخثرة داخل الشــرایین، إذا ُأشــیر إل�ه. اغ�ة ضــعف في و�مكن أن تشــمل عالمات وأعراض الســكتة الدم اســْ
ــعو�ات في األطراف أو الوجه، و  ــوُّش، أو انخفاض الوعي.َفْقد الِحّس، وصـ ــر، والَرَنح، والتشـ ــعف ال�صـ  الكالم، وضـ

و�جب ات�اع التدابیر الق�اســــــ�ة للوقا�ة من العدوى ومكافحتها أثناء التقی�م الســــــر�ري أو التصــــــو�ر العصــــــبي أو 
 اإلجراءات للمرضى الذین �عانون من السكتة الدماغ�ة.

   :مالحظة

المرضــــــــــــى في وحدة الرعا�ة المر�زة الذین �عانون من مرض وخ�م أو غیر القادر�ن على  قد یتم إغفال الســــــــــــكتات الدماغ�ة لدى  
 االستجا�ة، وُ�وصى �ات�اع عت�ة منخفضة لمز�د من التقی�م (�ما �شمل التصو�ر العصبي) لتفاقم األعراض العصب�ة الحادة.

 

 الصحة النفس�ة والدعم النفسي واالجتماعي

ُنوصــي بتوفیر خدمات الصــحة النفســ�ة األســاســ�ة والدعم النفســي االجتماعي لجم�ع األشــخاص المصــابین �عدوى  
 .)176(المشت�ه فیها أو المؤ�دة عن طر�ق سؤالهم عن احت�اجاتهم ومخاوفهم ومعالجتها    19-كوفید

  :مالحظات
تعد مهارات الدعم النفســــي االجتماعي األســــاســــ�ة ضــــرور�ة للتدبیر العالجي لجم�ع المرضــــى، وهي ُتمثِّل جزًءا ال یتجزأ من  -1

الرعـاـ�ة التي �جـب تـقد�مهـا للفـئات المختلـفة، �من فیهم األطـفال والمســــــــــــــنون والحوامـل وغیرهم من المتضــــــــــــــرر�ن من مرض 
 .)177( 19-كوفید

ــ�ة مع مذ�رة   -2 ــق هذه التوصـــــ ــ�ة تتســـــ ــ�ة والجوانب النفســـــ ــحة النفســـــ ــتر�ة بین الو�االت عن الصـــــ اإلحاطة للجنة الدائمة المشـــــ
، واإلرشـــــــادات المعن�ة �المهارات النفســـــــ�ة االجتماع�ة األســـــــاســـــــ�ة لدى المســـــــتجیبین )176(  19-االجتماع�ة لمرض �وفید

الدعم بناًء على م�ادئ ، وتوصـــــــــــ�ات منظمة الصـــــــــــحة العالم�ة �شـــــــــــأن توفیر الحصـــــــــــول على  )177(  19-لجائحة �وفید
 .)178(اإلسعافات األول�ة النفس�ة لألشخاص الذین �عانون من ضائقة حادة �سبب تعرضهم مؤخًرا لحدث صادم 

اســأل الناس عن احت�اجاتهم ومخاوفهم حول التشــخ�ص وتوقُّْع ســیر المرض وغیر ذلك من المســائل االجتماع�ة أو األســر�ة  -3
ا�ة، وحاول أن تفهم األمور األكثر أهم�ة للشـــــــخص في هذه اللحظة، وســـــــاعده على تحدید أو المتعلقة �العمل. واســـــــتمع �عن

ده بروا�ط الموارد والخدمات المالئمة.  أولو�اته، وزوِّ
م معلومات دق�قة عن حالة الشــــــخص وخطط العالج بلغة ســــــهلة الفهم وغیر متخصــــــصــــــة، ألن عدم توافر المعلومات قد  -4 قدِّ

المخاوف، وســاعد في اتخاذ القرار، التغلب على  و العاجلة  توتر. وســاعد الناس على تلب�ة االحت�اجات  ُ�مثِّل مصــدًرا رئ�ســً�ا لل
ــاعد في ر�ط األشــــــخاص �أح�ائهم والدعم االجتماعي، �ما �شــــــمل عبر الهاتف أو اإلنترنت حســــــب  حســــــب الضــــــرورة. وســــ

 االقتضاء.
المتا�عة �عد تخر�ج الشـخص من المسـتشـفى للتأكد من �جب أن تسـتمر خدمات الصـحة النفسـ�ة والدعم النفسـي االجتماعي و  -5

ا  أن أعراضــــــــــــــه ال تتـفاقم وأـنه �حـاـلة جـیدة. و�مكن توفیر ذـلك من خالل الخـدمـات الصــــــــــــــحـ�ة عن ُ�عـد، متى �ـان ذـلك مـتاحـً
 ومناسً�ا.

ــبب ف�ه مرض �وفید -6 ــع لحا  19-�النظر إلى اإلجهاد الذي قد یتسـ ــار الواسـ ــرة، واالنتشـ ــتوى الفرد واألسـ ــحة  على مسـ الت الصـ
النفس�ة الشائعة بین النساء في فترة ما قبل الوالدة و�عدها، ومدى تقبُّل البرامج التي تستهدفهن، فإن تدخالت الصحة النفس�ة 
والدعم النفســــي االجتماعي التي تســــتهدف األمهات �جب أن ُتنفذ على نطاق أوســــع. و�جب أن تكون خدمات الوقا�ة متاحة 

 حاالت الصحة النفس�ة. �اإلضافة إلى خدمات عالج
�جب أن یتمتع اآل�اء والقائمون على الرعا�ة الذین قد یلزم فصلهم عن أطفالهم، واألطفال الذین قد یلزم فصلهم عن القائمین  -7

الرئ�ســــــیین على رعایتهم، �إمكان�ة الوصــــــول إلى العاملین الصــــــحیین أو غیر الصــــــحیین المدر�ین تدر�ً�ا مناســــــً�ا على تقد�م 
حة النفسـ�ة والدعم النفسـي االجتماعي. و�جب تكی�ف خدمات الصـحة النفسـ�ة والدعم النفسـي االجتماعي �شـكل خدمات الصـ

 .)176(مناسب لتالئم احت�اجات األطفال، مع مراعاة نموهم االجتماعي والعاطفي وتعلمهم وسلو�هم  
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ــ�اق  ــترات�ج�ات الدعم   19-�وفیدُنوصـــــي بتحدید وتقی�م فور�ین ألعراض القلق واالكتئاب في ســـ والشـــــروع في اســـ
   النفسي االجتماعي وتدخالت الخط األول، من أجل التدبیر العالجي لألعراض الجدیدة للقلق واالكتئاب.

  :مالحظات
�النسـ�ة لألشـخاص الذین �عانون من أعراض القلق، ین�غي النظر في المهارات النفسـ�ة األسـاسـ�ة، مثل اإلسـعافات األول�ة   -1

 .)179، 178(النفس�ة، و�دارة اإلجهاد، والتدخالت النفس�ة القصیرة القائمة على م�ادئ العالج السلو�ي المعرفي 
للتخف�ف من القلق الذي یتســبب في ضــائقة وخ�مة ال تســتجیب الســترات�ج�ات الدعم النفســي االجتماعي، �مكن النظر في   -2

ــدید، مع  ــتعمال أدو�ة الِبنزود�از�بین إال �حذر شـــ ــف�ات. وال �جب اســـ ــتشـــ ــتعمال أدو�ة الِبنزود�از�بین، خاصـــــة في المســـ اســـ
ف ــل�ة لتلك التي لدیها ُعُمر النِّصــــــــْ األقصــــــــر وانخفاض خطر التفاعالت الدوائ�ة (مثل اللوراز��ام). و�جب   إعطاء األفضــــــ

اســـــــــتخدام أقل الجرعات وألقصـــــــــر مدة ممكنة؛ و�جب تجنب الجرعات العال�ة واالســـــــــتخدام على المدى الطو�ل. وتنطوي 
ش والَكْبِت التنفســـــــــــي، وقد تؤدي إلى تفاقم تفاعالت ا أدو�ة إلجهاد الناجم عن  الِبنزود�از�بین على مخاطر حدوث التشـــــــــــوُّ

الصـــدمة، و�مكن أن تؤدي إلى ز�ادة تحملها و�دمانها، ومن المعروف أنها ُتوصـــف �شـــكل عشـــوائي في العدید من حاالت 
 .)174(الطوارئ 

�النســــــ�ة لألشــــــخاص الذین �عانون من أعراض االكتئاب، �مكن النظر في التدخالت النفســــــ�ة الوجیزة القائمة على م�ادئ  -3
. وانظر في اســــتخدام دعم الصــــحة  )180(لمعرفي والعالج �حل المشــــكالت والتدر�ب على االســــترخاء  العالج الســــلو�ي ا

 النفس�ة عن ُ�عد (أي العالج عن طر�ق الهاتف) عند انقطاع الوصول إلى الخدمات العاد�ة.
ــتمر القلق أو أعراض االكتئاب لدى الشـــــخص �عد التعافي من مرض �وفید -4 ــفى، أو التخر�ج من  و/  19-إذا اســـ ــتشـــ المســـ

ــ�ة، و�ن�غي التدبیر  ــحة النفسـ ــارة أحد مهنیي الصـ ــتشـ ــت�اه في وجود قلق أو اضـــطراب اكتئابي �امن، و�جب اسـ ف�مكن االشـ
دلیل تدخالت برنامج رأب الفجوة في الصحة لالضطرا�ات النفس�ة والعصب�ة  العالجي لهذه الحاالت �شكل مناسب. انظر 

 .)181( ح�ة غیر النفس�ةواإلدمان�ة في مواقع تقد�م الرعا�ة الص
، �سـبب عوامل الخطر المتمثلة في  19-من المهم أن تسـأل عن أفكار أو أفعال إیذاء النفس، خاصـًة أثناء العدوى �كوفید -5

إیذاء النفس واالنتحار مثل الشـــــــــــعور �العزلة، وفقدان أحد األح�اء أو الوظ�فة، أو الخســـــــــــارة المال�ة وال�أس. وتخلص من  
م الدعم النفســــي االجتماعي، وتا�ع الشــــخص، واســــتشــــر أحد مهنیي الصــــحة النفســــ�ة الوســــائل الممكنة  إلیذاء النفس، وقدِّ

دلیل تدخالت برنامج رأب الفجوة في الصـحة لالضـطرا�ات النفسـ�ة والعصـب�ة واإلدمان�ة في مواقع  حسـب االقتضـاء. انظر 
 .)181( تقد�م الرعا�ة الصح�ة غیر النفس�ة

ــامل  -6 ة و�ناًء على التقی�م األولي، �عد التخر�ج، وفِّر للشـــــــــــخص روا�ط للتوظ�ف والتعل�م والخدمات  لضـــــــــــمان الرعا�ة الشـــــــــ
 .)181(االجتماع�ة (�ما �شمل اإلسكان) والقطاعات األخرى ذات الصلة 

ین�غي النظر في العالج المعرفي الســلو�ي مع التر�یز على الصــدمة، أو إزالة التحســس و�عادة المعالجة عن طر�ق حر�ة   -7
 .)182(العین، أو إدارة اإلجهاد لل�الغین الذین �عانون من اضطراب الكرب التالي للصدمة 

 

ُنوصــي �اســترات�ج�ات الدعم النفســي االجتماعي �اعت�ارها تدخالت الخط األول في التدبیر العالجي لمشــكالت النوم 
 في س�اق اإلجهاد الحاد.

  :مالحظات
�شـــــــمل تجنب اســـــــتخدام المنبهات النفســـــــ�ة مثل الكافیین أو الن�كوتین أو الكحول)، و�دارة  تعد نصـــــــائح النوم الصـــــــحي (�ما  -1

ا  الة في الحد من مشــكالت النوم، و�مكن تقد�مها. و�مكن أ�ضــً اإلجهاد (�ما �شــمل أســالیب االســترخاء وممارســات التأمل) فعَّ
 في.النظر في التدخالت النفس�ة القائمة على م�ادئ العالج السلو�ي المعر 

، قد تشـــمل األســـ�اب اإلضـــاف�ة لألرق عوامل بیئ�ة (مثل 19-�النســـ�ة لألشـــخاص الذین ُأدخلوا إلى المســـتشـــفى �ســـبب �وفید -2
ــتمر أو الهذ�ان أو اله�اج أو األلم أو عوز الهواء. و�جب  ــعال المسـ ــاء المفرطة في اللیل) أو القلق أو السـ ــوضـ ــوء والضـ الضـ

 ة ومعالجتها على الفور قبل استخدام أي مساعدات دوائ�ة للنوم.إعطاء األولو�ة لتحدید األس�اب الكامن
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 19-األمراض غیر السار�ة ومرض �وفید -18
 

ــي  ــكري وأمراض الجهاز التنفســـ ــمل أمراض القلب واألوع�ة الدمو�ة والســـ ــا�قة الوجود، �ما �شـــ ــار�ة ســـ جرى تحدید األمراض غیر الســـ
 ).1-6والسرطان، على أنها عوامل خطر مستقلة للوفاة (انظر الجدول المزمنة وارتفاع ضغط الدم والسمنة 

 
المشت�ه فیها والمؤ�دة الذین �عانون من أمراض غیر سار�ة    19-ُنوصي عند رعا�ة المرضى المصابین �عدوى �وفید

   كامنة �مواصلة العالج الطبي السابق أو تعدیله وفًقا للحالة السر�ر�ة للمر�ض.
 

، ولكن قد یلزم تعدیل العالج بناًء على 19-إ�قاف األدو�ة الخافضة للضغط �شكل روتیني في مرضى �وفیدال ین�غي  
اعت�ارات عامة للمرضى الذین �عانون من اعتالل حاد، مع اإلشارة �شكل خاص إلى الحفاظ على ضغط الدم الطب�عي 

 ووظائف الكلى. 

  :مالحظة
ــارس-�وروـنا�ســــــــــــــتخـدم فیروس   ل لَألْنِجیوَتْنســــــــــــــین  2-ســــــــــــ تقبـِل اِإلْنز�م الُمَحوِّ للـدخول إلى الخالـ�ا. واقُتِرح أن األدوـ�ة   2-ُمســــــــــــــْ

ل   الخافضــــــــة ل لَألْنِجیوَتْنســــــــین أو حجب مســــــــتقبالت اِإلْنز�م الُمَحوِّ للضــــــــغط، التي تمارس تأثیرها عن طر�ق تثب�ط اِإلْنز�م الُمَحوِّ
. وحتى اآلن، ال توجد دراســــات )183(  19-ي إلى تفاقم أو تحســــین المســــار الســــر�ري لمرضــــى �وفید، قد تؤد2-لَألْنِجیوَتْنســــین

�مكن أن تثبت ذلك، وُ�نصـــــــح عموًما �مواصـــــــلة هذه األدو�ة ما لم تكن هناك أســـــــ�اب أخرى لوقفها (مثل فرط بوتاســـــــیوم الدم أو 
 .)184(انخفاض ضغط الدم أو التدهور الحاد في وظائف الكلى) 

 
 19-إعادة تأهیل مرضى �وفید -19

 
  إلى البیِّنات الواردة عن الفئة التي  19-في بدا�ة الجائحة، استندت احت�اجات إعادة التأهیل للمرضى الذین یتعافون من مرض �وفید

ــعت للرعا�ة الحرجة والعقابیل ــارس-الطو�لة األجل لدى الناجین من فیروس �ورونا خضــ ،  189  ،188،  187،  186،  185(  1-ســ
�شــمل  . وتشــیر متالزمة ما �عد الرعا�ة المر�زة إلى مجموعة من االختالالت، �ما)196،  195،  194،  193،  192،  191،  190

األكثر عرضــة لخطر دخول وحدة   19-رضــى �وفیدَزوال التََّك�ُّف الجســدي والضــعف اإلدراكي واختالالت الصــحة النفســ�ة. و�عد م
الرعا�ة المر�زة، أكثر عرضـــــة لخطر اإلصـــــا�ة �متالزمة ما �عد الرعا�ة المر�زة، أي المســـــنین الذین �عانون من أمراض �امنة، مثل 

ــطرا�ات المزمنة  ــغط الدم وز�ادة الَوَهن وغیر ذلك من االضـ ــكري وارتفاع ضـ ــب من  )197(السـ ــعف المكتسـ وحدة الرعا�ة  . و�عد الضـ
ذوي الحاالت الحرجة    19-بین مرضــى �وفید�شــ�ع  المر�زة شــائع االنتشــار بین الناجین من متالزمة الضــائقة التنفســ�ة الحادة، �ما  

ل   أعوام �عــد التخر�ج من وحــدة الرعــا�ــة المر�زة    5، وقــد �كون التعــافي غیر مكتمــل حتى  )198(الــذین �حتــاجون إلى تخــدیر ُمطوَّ
ــیر  )199( ــعف اإلدراكي یتراوح بین . وتشـ ــات إلى أن الضـ ــفى، و�ین    ٪100إلى    ٪70�عض الدراسـ ــتشـ   ٪46عند التخر�ج من المسـ
أعوام. وتســـــــــتمر اضـــــــــطرا�ات المزاج، �ما �شـــــــــمل االكتئاب واضـــــــــطراب الكرب التالي    5�عد مرور    ٪20�عد مرور عام، و  ٪80و

ئقة التنفســ�ة الحادة، تظل القدرة على ممارســة التمار�ن الر�اضــ�ة  . و�النســ�ة للناجین من متالزمة الضــا)199(للصــدمة، وتعد شــائعة 
، تفید  1-ســـــارس-. و�النســـــ�ة للناجین من فیروس �ورونا)200(منخفضـــــة في ســـــ�اق وظائف الرئة الموجودة نســـــبً�ا �عد مرور عام  

�فة �شــــكل متوســــط في  ، وضــــع٪32، وتنخفض �شــــكل خف�ف في  ٪63التقار�ر �أن وظائف الرئة �عد مرور عام تكون طب�ع�ة في 
  .)201(، مع شذوذات تتمیز �أنماط تقیید�ة وقدرة انتشار أقل ألول أكسید الكر�ون 5٪
 

أســاب�ع من التخر�ج من المســتشــفى في وحدة العنا�ة المر�زة والوحدات األخرى   8-4وقد تم اإلبالغ عن األعراض التال�ة �عد مرور  
إرهاق جدید مرت�ط �المرض، وِاْنِقطاع النََّفس، أعراض اضــــــطراب الكرب التالي للصــــــدمة، واأللم،    :19-التي أدخلت مرضــــــى �وفید

ــ�ط الَنْفس. وتنتشــــر األعراض في   وتغیُّر الصــــوت، والســــعال، وعســــر البلع، والقلق، واالكتئاب، ومشــــكالت في التر�یز والذاكرة وضــ
ــى في وحد ــى في الوحدات األخرى جم�ع مجاالت األعراض الُمبلَّغ عنها بین المرضــــــــ ــكل أكبر من المرضــــــــ ات الرعا�ة المر�زة �شــــــــ

. �ما أبلغ أكثر من نصــــــف المرضــــــى الذین تم إدخالهم إلى المســــــتشــــــفى، �غض النظر عن تدبیرهم )202(�خالف الرعا�ة المر�زة  
  .)203، 202(یوًما منذ ظهور األعراض  60العالجي السر�ري، عن استمرار اإلرهاق لمدة 

 
الجائحة ومتا�عة المرضــــــــى الذین لم تكن حالتهم حرجة، تظهر بیِّنات جدیدة حول األعراض المســــــــتمرة المرت�طة �مرض ومع تطور 

 �اعتاللُأصـیبوا    1-سـارس-، والتي تتشـا�ه مع أمراض فیروسـات �ورونا األخرى. ف�عض المرضـى �عدوى فیروس �ورونا19-كوفید
. �ما تم وصف اضطراب الكرب التالي  )205،  204(ق، واالكتئاب واضطراب النوم  طو�ل األجل مع األلم الواسع االنتشار، واإلرها

  .)205( 1-سارس-للصدمة �عد اإلصا�ة �عدوى فیروس �ورونا
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وتكشــــف النتائج الم�كرة عن أن األعراض الحال�ة األكثر شــــیوًعا الُمبلَّغ عنها (�غض النظر عن حالة اإلدخال إلى المســــتشــــفى) هي 
ــى �عد مرور اإلرهاق ووجع الع ــداع، وذلك عند المتا�عة مع المرضــ ــیق في التنفس والصــ ــهر من العدوى    4ضــــالت وضــ .  ) 205(أشــ

وفي إحدى الع�ادات الخارج�ة، أبلغ حوالي ثلث ال�الغین الذین عانوا من األعراض عن عدم عودتهم إلى حالتهم الصـــــــــــح�ة المعتادة 
أشهر من بدء ظهور األعراض، �ان ثلث   3فادت دراسة أنه �عد مرور  . وأ)206(أساب�ع من االخت�ار   3في غضون أسبوعین إلى  

  .)207(المرضى الذین لم یتم إدخالهم إلى المستشف�ات �عتمدون إلى حٍد ما على اآلخر�ن في الحصول على الرعا�ة الشخص�ة 
 

في مجاالت سر�ر�ة مختلفة، نت�جة لحدث    19-�اإلضافة إلى ذلك، تم اإلبالغ عن العدید من المضاعفات الناجمة عن مرض �وفید
ــلي،   ــلة القلب، وااللتهاب العضـ ــر (مثل التهاب عضـ ــكتة الدماغ�ة اإلقفار�ة وأمراض القلب اإلقفار�ة)، والغزو الم�اشـ ُخثاِرّي (مثل السـ

�ار�ه). وفي حین أن العدید من هذه المضــــــاعفات قابلة إلعادة التأهیل،  -د فعل مناعي (مثل ُمَتَالِزَمة غ�َّانوالتهاب الســــــحا�ا)، أو ر 
لم یتم تناولها في هذا الفصــل. و�مكن لألط�اء الســر�ر�ین ومهنیي إعادة التأهیل الرجوع إلى إرشــادات الممارســة الســر�ر�ة القائمة من 

 العقابیل. أجل التدبیر العالجي المناسب لهذه
 

ا متعدد األجهزة، و�حتاج في �عض الحاالت إلى إعادة تأهیل   19-�عد �وفید فر�ق متعدد التخصـصـات �الكامل لتمكین من مرضـً
 .)208(التعافي 

في المرضـــــى الذین تم إدخالهم إلى المســـــتشـــــفى، خالل المرحلة الحادة من المرض، قد �قدم مهنیو إعادة التأهیل  
 الضائقة التنفس�ة وتمنع المضاعفات وتدعم التواصل.تدخالت تخفف من 

  :مالحظات
ــأن موعد بدء إعادة التأهیل مع مراعاة الحالة الطب�ة للمر�ض  -1 ــات القرار �شــ ــصــ .  ) 209(ین�غي أن �حدد فر�ق متعدد التخصــ

ــى   ــ�ة في مناطق إعادة التأهیل المحددة عند تقد�م الرعا�ة لمرضـ وتأكد من توافر تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها المناسـ
أو المكتو�ة إلعطاء تعل�مات للمرضــــــــــــــى على النحو  اســــــــــــــتخدم المعلومات الرقم�ة و/وحالتهم ال تزال ُمْعد�ة. و   19-كوفید

. وقد تؤدي الخدمات الصح�ة عن ُ�عد دوًرا في المراحل الحادة ودون الحادة، حیث �كون إعادة التأهیل وجًها )141(األمثل 
. وانظر في اســــــترات�ج�ات التواصــــــل مع األســــــر و�شــــــراكهم أثناء الت�اعد  )210(�المخاطر وغیر عملي    الوجه مكلًفا ومحفوفً 

 .)211(البدني 
ُیوصـــى �التعبئة الم�كرة لجم�ع المرضـــى الذین �عانون من خطر القیود الوظ�ف�ة الوخ�مة، الناجمة عن الَوَهن أو الضـــعف   -2

ن تكون التعبـئة الم�كرة جزًءا من حزمـة . وفي وحـدة الرعـاـ�ة المر�زة، �جـب أ)117(المكتســــــــــــــب في وحـدة الرعـاـ�ة المر�زة  
)، وسـتكون  19-�شـأن التوصـ�ة الجدیدة عن حزم الرعا�ة للتدبیر العالجي لمرض �وفید  13و  12الرعا�ة (انظر الفصـلین  

. وارصد مستو�ات التش�ُّع �األكسجین )141(المستو�ات المناس�ة من النشاط قائمة على مق�اس ر�تشموند لله�اج والتهدئة  
ب ألنه من المحتمل حدوث إزالة التشـ�ع. ولتحدید �ل مسـتوى من مسـتو�ات الحر�ة التال�ة، �مكن اسـتخدام مق�اس عن �ث

 الحر�ة لوحدة الرعا�ة المر�زة.
الحرجة: متالزمة الضــــائقة التنفســــ�ة الحادة) لالطالع على أمثلة    19-(التدبیر العالجي لحاالت �وفید  12انظر الفصــــل   -3

 تي �مكن النظر فیها.للتدخالت التنفس�ة ال
قد تنشـــأ صـــعو�ة في التواصـــل ناجمة عن اضـــطرا�ات الصـــوت والكالم التي ترت�ط غالً�ا �التنبیب أو �الضـــعف اإلدراكي.   -4

 .حیثما أمكن قم �اإلحالة إلى معالج الكالم واللغةو وقد تساعد استرات�ج�ات التواصل المعززة، 
ــى �وفید -5 ــ  19-مرضــ ــر البلع معرضــ ــر البلع �عد َنْزع األُْنبوب، وتبلغ الذین �عانون من عســ ــ�ع عســ ْفط. و�شــ ــَ ون لخطر الشــ

ــكان�ة الخاضــــــعة للرعا�ة الحرجة   ْفط المفترض بین عموم الفئة الســــ ــَ ــار الشــــ ــ�ة انتشــــ عند التخر�ج من وحدة    ٪25-10نســــ
مار�ن التنفس . و�مكن اإلحالة إلى مهني صحي مدرب �شكل مناسب، مثل معالج الكالم واللغة، لت)185(الرعا�ة المر�زة 

 .)212(اإلضاف�ة، والتمار�ن الصوت�ة، وتمار�ن األكل والشرب، حیثما �ان متاًحا 
ــى �وفید -6 ــفى، واحتمال�ة أكبر �التخر�ج إلى المنزل مع ز�ادة   19-أظهر مرضـ ــتشـ ــًنا في الحر�ة عند التخر�ج من المسـ تحسـ

ووجـدت �عض التـقار�ر أن التمـار�ن الهوائـ�ة    .)213(معـدل زـ�ارات العالج الطب�عي ومتوســــــــــــــط مـدة أطول لهـذه الزـ�ارات  
الداخلیین. و�ن�غي البدء في    19-الم�كرة قد ال یتم تحملها جیًدا، وتؤدي إلى إزالة التشــــــــــ�ع الســــــــــر�ع لدى مرضــــــــــى �وفید

، �ما �شــمل مجموعة  )141(ممارســة التمار�ن الوظ�ف�ة �التدر�ج، �اســتخدام الحد األدنى من المعدات أو عدم اســتخدامها 
ما �مكن التحمل الجید  شـــــــــطة من تمار�ن الحر�ة، وتمار�ن التوازن، والمشـــــــــي مع أو بدون أداة مســـــــــاعدة للمشـــــــــي. وعندن

مســاعدة) في وضــع االســتلقاء، �مكن ألخصــائي إعادة التأهیل مواصــلة التمار�ن أثناء للتمار�ن (من خالل الحصــول على  
 .)141(الجلوس، ثم الوقوف 
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لتحدید الحاجة إلى إعادة التأهیل من أجل تســــهیل   19-المســــتشــــفى، �جب فحص مرضــــى �وفیدقبل التخر�ج من  
 اإلحالة.

  :مالحظات
الذین ُأدخلوا إلى المستشفى احت�اجات مستمرة إلعادة تأهیل تحول دون التخر�ج اآلمن من   19-قد �كون لدى مرضى �وفید -1

تأهیل. و�مكن أن تســتند هذه االحت�اجات إلى َزوال التََّك�ُّف الجســدي، الخدمات مســتمرة إلعادة    �حتاجون إلىالمســتشــفى أو  
والبلع، والضعف اإلدراكي، واختالالت الصحة النفس�ة. وانظر في س�اق الحالة الفرد�ة للشخص،  وحاالت الخلل في التنفس 

 �ما في ذلك الدعم االجتماعي والبیئة المنزل�ة عند اتخاذ القرارات �شأن مسار التدخل أو احت�اجات الدعم.
ــافي الحت�ا -2 ــتند التقی�م اإلضـ ــارة إلى ذلك من خالل الفحص، �مكن أن �سـ ــ�ة عند اإلشـ ــاسـ جات إعادة التأهیل إلى مجموعة أسـ

ــر: وظ�فة من التدابیر التي تغطي مجاالت األداء الوظ�في التي �ُ  ــبیل المثال ال الحصــــ ــمل ذلك، على ســــ حتمل تأثرها. و�شــــ
الجهاز التنفســـــــــــي (مثل معدل التنفس والتشـــــــــــ�ُّع �األكســـــــــــجین)، والحر�ة (مثل مق�اس الحر�ة لوحدة الرعا�ة المر�زة)، وقوة 

الت (مثل مجموع نقاط مجلس ال�حوث الطبي)، والتوازن (مثل مق�اس توازن بیرغ)، وعسر البلع (مثل تجارب السوائل  العض
والغذاء)، وأنشـــــــطة الح�اة الیوم�ة (مثل مؤشـــــــر �ارثل). وقد تكون االخت�ارات اإلضـــــــاف�ة مفیدة على أســـــــاس الفحص األول 

�ال اإلدراكي، ومق�اس القلق واالكتئاب في المســــــتشــــــفى،    �م مونترللضــــــعف اإلدراكي واختالالت الصــــــحة النفســــــ�ة (مثل تقی
 الضطراب الكرب التالي للصدمة). 5والقائمة المرجع�ة 

ــجین أثناء  -3 ــاعد الحر�ة) ومتطل�ات األكســــ ــاعد (مثل مســــ ــتعًدا للتخر�ج، ق�ِّم الحاجة إلى جهاز مســــ عندما �كون المر�ض مســــ
التشــــــــ�ع �األكســــــــجین عند بذل مجهود أثناء مرحلة التعافي، حتى أثناء التمر�ن   الراحة وأثناء بذل المجهود. وقد تحدث إزالة

. ومن األمثلة على اخت�ار )214(البدني للنشاط المعتدل، وال عالقة لها بتش�ع األكسجین أثناء الراحة ودرجة ضیق التنفس 
 .)215(لمدة دق�قة واحدة  التمر�ن السر�ع لتقی�م إزالة التش�ع عند بذل مجهود هو اخت�ار الجلوس والوقوف

ــم الداخلي أو الع�ادات الخارج�ة أو  -4 ــى إلى القســــ ــتمرة إلعادة التأهیل، قم �إحالة متا�عة المرضــــ عند تحدید االحت�اجات المســــ
المرافق المجتمع�ة، �ما هو موضــــــح و�ناًء على نوع احت�اجات إعادة التأهیل ومدى شــــــدتها. وعندما ال �حتاج المر�ض إلى  

�القسـم الداخلي، ولكنه سـ�سـتفید من متا�عة إعادة التأهیل �عد التخر�ج من المسـتشـفى، ین�غي إحالته إلى خدمات   إعادة تأهیل
الع�ادات الخارج�ة أو المرافق المجتمع�ة حســب توافر الخدمة على المســتوى المحلي. وانظر في الخ�ارات التي تنطوي على  

، ومتى �ان ذلك متاًحا ومناســـــــً�ا، قم �اإلحالة إلى الخدمات المقدمة من االســـــــتفادة من الخدمة  أقل العوائق أمام الحضـــــــور/
، الس�َّما عندما تحول تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها دون إجراء االستشارات )210(خالل الخدمات الصح�ة عن ُ�عد 

 الشخص�ة.
إعادة التأهیل األخرى في المســــــتشــــــف�ات أو المعلومات، �ما في ذلك الوثائق، بین المســــــتشــــــف�ات و�لى خدمات  ت�ادلین�غي   -5

 .)209(المجتمع المحلي وخدمات الرعا�ة األول�ة 
، خاصـــــــة عندما 19-�جب ضـــــــمان تزو�د المرضـــــــى �الموارد التعل�م�ة والمعلومات�ة للتدبیر العالجي الذاتي ألعراض �وفید -6

  المر�ضتكون هناك عوائق تحول دون الحصول على متا�عة إعادة التأهیل (نشرة 
illness-related-19-covid-after-management-self-rehabilitation-for-https://www.who.int/publications/m/item/support ( 

 

ــتئـناف    19-�جـب تزوـ�د مرضـــــــــى �وفـید ـ�التثق�ف واـلدعم الالزمین للـتدبیر العالجي اـلذاتي ِالْنِقطـاع النََّفس واســـــــ
 .19-األنشطة، سواًء داخل المستشفى أو في مكان آخر �قدم الرعا�ة لمرض �وفید

  :مالحظات
یتعافون من مرض تنفســي، الســ�َّما الذین �عانون الذین  19-�مكن أن یدعم التثق�ف �شــأن التحكم في التنفس مرضــى �وفید -1

من ِاْنِقطاع النََّفس. و�مكن نصــــــح المرضــــــى �ات�اع أوضــــــاع، مثل االســــــتلقاء على جانب مرتفع، والجلوس مع االنحناء إلى 
یر العالجي األمام، وأســالیب التنفس، مثل التنفس مع ضــم الشــفاه لألمام، والتنفس وفًقا لمر�ع التنفس، التي تســاعد على التدب

ِالْنِقطاع النََّفس. وُ�وصـــــى بتنظ�م ســـــرعة المشـــــي الكاف�ة للحد من ِاْنِقطاع النََّفس والوقا�ة من إزالة التشـــــ�ع عند بذل مجهود. 
 و�تطلب ضیق التنفس الوخ�م الذي تعذَّر عالجه �اتخاذ أوضاع وأسالیب التنفس االستقصاء الطبي.

ادة التأهیل حول اســتئناف األنشــطة الیوم�ة بتحفظ و�وتیرة مناســ�ة آمنة و�مكن ین�غي تثق�ف جم�ع المرضــى الخاضــعین إلع -2
التحكم فیها للحفاظ على مســـتو�ات الطاقة في حدود األعراض الحال�ة، و�ن�غي عدم دفعهم لبذل مجهود یؤدي إلى إصـــابتهم 

 �اإلرهاق. و�ن�غي أن تستند الز�ادة التدر�ج�ة في ممارسة التمار�ن إلى األعراض.

https://www.who.int/publications/m/item/support-for-rehabilitation-self-management-after-covid-19-related-illness
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ا من أمراض القلب واألوع�ة الدمو�ة أو األمراض الرئو�ة الكامنة، ین�غي   19-�النســــــــ�ة لمرضــــــــى �وفید -3 الذین �عانون أ�ضــــــــً
 19-. أما مرضــــى �وفید)217،  216،  208(اســــتئناف ممارســــة التمار�ن �عد التشــــاور مع المهنیین الصــــحیین المناســــبین 

 تقی�م القلب قبل استئناف التمار�ن.الذین �عانون من مرض قلبي مؤ�د، ف�حتاجون إلى 
ــحیین   -4 ــاد �المهنیین الصــ ــترشــ ــة  ین�غي االســ ــتئناف الر�اضــ ــبین عند اســ ــادات العودة إلى اتدر�ج�ً المناســ ، وهناك مثال على إرشــ

 .)217، 216، 208(�النس�ة اللتهاب عضلة القلب الر�اضة 

 

أو  عالجهم في المنزل و�عانون من أعراض مســتمرة و/�النســ�ة للمرضــى الذین تم تخر�جهم من المســتشــفى أو تم 
 اك�ة والنفس�ة، وتدبیرها عالجً�ا.قیود في األداء الوظ�في، �جب فحص االختالالت البدن�ة واإلدر 

  :مالحظات
، �غض النظر عن وخامة المرض، من أعراض مســــــتمرة وتدهور وظ�في قد ال �كون واضــــــًحا  19-قد �عاني مرضــــــى �وفید -1

الضـعف اإلدراكي). وتشـاور مع أفراد األسـرة أو القائمین على الرعا�ة حول الصـعو�ات الوظ�ف�ة المتعلقة �الصـحة قبل (مثل 
 المرض، وقارنها �األعراض الحال�ة.

قد �شـــــمل الفحص التار�خ المرضـــــي الكامل، وتقی�م الحاالت الصـــــح�ة الســـــا�قة الوجود، ومالحظة المر�ض أثناء تأد�ة مهام  -2
ــهولة   ــتب�اًنا قائًما على األعراض، أو أداة فحص تتم إدارتها �ســــــــ ــاط المحدد الوقت   )218(وظ�ف�ة، واســــــــ (مثل اخت�ار النشــــــــ

واضــــــــــــــطراب القلق العـام المؤلف من بنـدْین، واخت�ـار "میني �وغ" لإلدراك). للوظـائف البـدن�ـة، وأســــــــــــــئلـة "وولي" لالكتئـاب،  
ین�غي إجراء اخت�ارات التمار�ن الر�اضــ�ة الســر�عة إلزالة التشــ�ع الجهدي خارج بیئة الرعا�ة الخاضــعة لإلشــراف إذا �انت  وال

 .)215( ٪96قراءة ِمْق�اس التََّأْكُسِج عند الراحة أقل من 
د، حدد وق�ِّم سـر�رً�ا أنواع االختالالت حسـب المجاالت الوظ�ف�ة، �ما �شـمل وظ�فة الجهاز التنفسـي (مثل عندما تسـمح الموار  -3

ق�اس التنفس، وســــعة انتشــــار الرئتین ألول أكســــید الكر�ون، ومق�اس ضــــیق التنفس لمجلس ال�حوث الطب�ة)، ووظ�فة القلب  
وظ�فة البلع (مثل مق�اس وخامة عســــــــر البلع)، ووظ�فة العضــــــــالت دقائق ســــــــیًرا على األقدام)، و   6واألوع�ة الدمو�ة (مثًال  

ــة الیـد، ومجموع نقـاط مجلس ال�حوث الطب�ـة)، والوظ�فـة اإلدراك�ـة (مثـل تقی�م مونتر�ـال اإلدراكي،   والعظـام (مثـل قوة ق�ضــــــــــــ
ــفى، وا ــتشـــ ــ�ة (مثل مق�اس القلق واالكتئاب في المســـ ــ�ة)، والوظ�فة النفســـ ــغر للحالة النفســـ  5لقائمة المرجع�ة والفحص المصـــ

الضـــــــطراب الكرب التالي للصـــــــدمة، ومق�اس تأثیر الحدث المنقح). وقد تتم اإلشـــــــارة إلى اخت�ارات إضـــــــاف�ة لأللم واإلرهاق 
 .)218(والصعو�ات في أنشطة الح�اة الیوم�ة 

ماِم�َّة ُخثاِر�َّة  �حدث، وتم اإلبالغ عن البدء المتأخر لمضــــــــاعفات التهاب�ة  19-الیزال التدهور المتأخر لمرض �وفید -4 واْنصــــــــِ
ــكتة الدماغ�ة. و�ن�غي تنب�ه عاملي إعادة التأهیل أو  ــل القلب والســـ ــمام الرئوي والنو�ات القلب�ة وفشـــ والإرادّ�ة، �ما فیها االنصـــ

 إلى األخصائیین، في إطار مسار رعا�ة منسق متعدد التخصصات.  ي مجال الصحة، و�حالة المرضىالعاملین ف

 

إعادة تأهیل مخصصة من مرحلة رعا�ة الحاالت تحت الحادة حتى الرعا�ة الطو�لة األجل وفًقا الحت�اجات  وفِّر برامج  
 و�ن�غي أن �سترشد وصف برامج إعادة التأهیل وتوفیرها �األعراض المستمرة والقیود الوظ�ف�ة. المرضى.

  :مالحظات
ــعف اإلدراكي، على األداء في ، مثل 19-قد تؤثر االختالالت المرت�طة �مرض �وفید -1 ــالت والضـــــ ــعف العضـــــ اإلرهاق وضـــــ

أنشــطة الح�اة الیوم�ة. ومع اســتعادة المرضــى لقوتهم ول�اقتهم البدن�ة، ســوف تتحســن اســتقالل�ة المرضــى في أنشــطة الح�اة 
ر التدر�ب على  الیوم�ة، ولكن ســـــ�حتاج �عضـــــهم إلى تقبل الدعم اإلضـــــافي من قائم على الرعا�ة لفترة من الوقت. وقم بتوفی

أنشـطة الح�اة الیوم�ة، والنظر في إدخال تعدیالت على المنزل (مثل المقا�ض في الحمام والمرحاض، والدرابز�ن على طول 
 الدرج)، وتوفیر منتج مساعد (مثل مساعدات التنقل، و�رسي الحمام، و�طار المرحاض الخارجي)، حسب الحاجة.

الذین �عانون من اإلرهاق المســــــــتمر   19-أهیل الرئوي الشــــــــاملة على مرضــــــــى �وفیدتنطبق م�ادئ التدر�ب لبرامج إعادة الت -2
إلى برامج   19-. و�حتاج مرضـــــــــــى �وفید)219،  214،  140(وانخفاض القدرة على ممارســـــــــــة الر�اضـــــــــــة وِاْنِقطاع النََّفس 

ا للمرضــى تكون خاضــعة لإلشــراف، وتتســم �المرونة للتك�ف مع المرضــى الذین �عانون  من شــذوذات في   مصــممة خصــ�صــً
 ، وتسترشد �احت�اجات األكسجین األساس�ة في فترات الراحة وأثناء التمار�ن.)220، 219، 214، 140(ت�ادل الغازات 
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�جب أن یبدأ المرضــى الذین �عانون من َزوال التََّك�ُّف الجســدي وضــعف العضــالت في ممارســة التمار�ن التي تدعم تعافي  -3
الة من تمار�ن الحر�ة، وعند القدرة على تحملها، �مكن المضـــــي ُقُدًما في   األداء الوظ�في الیومي. و�ن�غي البدء �مجموعة فعَّ

ــة البدن�ة دائًما  ــة الر�اضـ ــد العودة إلى ممارسـ ــترشـ م عادة مع تدر�ب المقاومة. و�جب أن تسـ تعز�ز العضـــالت التدر�جي، وُتقدَّ
 .)216(�األعراض 

ــى الذین �عانون من   -4 ــ�ة للمرضــ ــأن �النســ ــورة �شــ ــكالت، ین�غي توفیر التوع�ة والمشــ ــعو�ات في الذاكرة والتر�یز وحل المشــ صــ
ــرة) وتخف�ف اإلجهاد والقلق. و�مكن دعم إعادة  ــاعدة على تحدید التوقعات (�ما في ذلك من أفراد األســـ ــترات�ج�ات للمســـ االســـ

از واأللعــاب والقراءة) وأدوات التعو�ض مثــل التــأهیــل التنشــــــــــــــ�طي اإلدراكي �ــالتمــار�ن المعرف�ــة (مثــل تمــار�ن الــذاكرة واأللغــ
األدوات التذ�یر�ة (مثل القوائم والمالحظات) وتقســـــ�م األنشـــــطة. و�مكن تشـــــج�ع المشـــــار�ة في األنشـــــطة الیوم�ة التي تكون 

 ذات مغزى للمر�ض.
لدعم األسـاسـي للصـحة  �النسـ�ة للمرضـى الذین �عانون من القلق واالكتئاب واضـطراب الكرب التالي للصـدمة، ین�غي توفیر ا -5

  17النفسـ�ة والدعم النفسـي االجتماعي بواسـطة العاملین الصـحیین أو غیر الصـحیین المدر�ین تدر�ً�ا مناسـً�ا. انظر الفصـل  
 .)222، 221، 218(�شأن المظاهر العصب�ة والنفس�ة 

ــات من  -6 ــى �ات�اع نهج متعدد التخصـــصـ ــتمرة، ُیوصـ ــى الذین �عانون من آالم مسـ ــ�ة للمرضـ أجل توفیر التدبیر العالجي �النسـ
 لأللم وفًقا لم�ادئ النموذج البیولوجي النفسي االجتماعي.

 
 أثناء الحمل و�عده 19-رعا�ة المصا�ات �مرض �وفید -20

 
) أنه یبدو أن الحوامل واللواتي �ن حوامل مؤخًرا 2020أكتو�ر    تشــــــر�ن األول/ 6توضــــــح نتائج االســــــتعراض المنهجي الحي (حتى 

دراســـــــــــات؛   4؛  0.62-0.13:  ٪95، فاصـــــــــــل الثقة 0.28أقل احتماًال لظهور األعراض علیهن (  19-المصـــــــــــا�ات �مرض �وفید
امرأة)، أو ظهور أعراض شـــــــائعة مثل الحمى وضـــــــیق النفس واأللم العضـــــــلي، مقارنًة �النســـــــاء غیر الحوامل في ســـــــن   462 051

. وتتأثر هذه النتائج إلى حد �بیر بدراســات عن الحوامل اللواتي حصــلن على التدبیر العالجي في المســتشــف�ات ألي )53(اإلنجاب  
  الحمل أو �عد الوالدة.الم�كرة من فترة العن النساء أثناء سبب من األس�اب، في ظل توافر ب�انات محدودة 

 
؛ فاصل  1.47أكثر عرضـة للخضـوع ألي نوع من أنواع الوالدات الم�كرة (نسـ�ة األرجح�ة =    19-والحوامل المصـا�ات �مرض �وفید

وتتشــــــــــا�ه المعدالت  امرأة) مقارنة �النســــــــــاء الحوامل غیر المصــــــــــا�ات �المرض.  8549دراســــــــــة؛    18؛  1.90-1.14:  ٪95الثقة  
إلى حـد �بیر مع المعـدالت الملحوظـة خالل فترة   19-اإلجمـال�ـة للوالدة الم�كرة التلقـائ�ـة لـدى الحوامـل المصـــــــــــــــا�ـات �مرض �وفیـد

)، و�انوا ٪33إلى وحدة الرعا�ة المر�زة لحدیثي الوالدة (  19-قبل الجائحة. وُأدِخَل ثلث الموالید ألمهات مصـــــــا�ات �مرض �وفید ما
؛  4.89معرضــــــــــــــین لتزاید خطر اإلدخال إلى وحدة الرعا�ة المر�زة لحدیثي الوالدة في حالة ظهور أي عالمة (نســــــــــــــ�ة األرجح�ة = 

مولوًدا) مقارنة �حدیثي الوالدة الذین ولدوا ألمهات غیر مصا�ات �مرض   5873دراسات،   10؛  12.81-1.87:  ٪95فاصل الثقة  
  .19-كوفید

 
داخل الرحم أو أثناء الوالدة، ولكن یبدو أن معظم حاالت عدوى حدیثي الوالدة الُمبلَّغ   2-ســــــــــــارس-ال فیروس �وروناوقد �حدث انتق

. غیر أن اـلدراســــــــــــــات المـتاحـة تـ�ایـنت في ـمدى دـقة الـتأـكد من انتـقال فیروس )53(عنـها حتى اآلن ـقد حـدـثت في فترة ـما �ـعد الوالدة 
  ا �حّد من تفسیر هذه النتائج.من األم إلى الطفل، مم 2-سارس-كورونا

 
و�ســتند هذا القســم إلى التوصــ�ات الحال�ة لمنظمة الصــحة العالم�ة �شــأن الحمل واألمراض الُمْعد�ة، و�قدم مالحظات إضــاف�ة �شــأن 

 التدبیر العالجي للنساء الحوامل واللواتي �ن حوامل مؤخًرا.
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  19-�مخالطة شــــخص مصــــاب إصــــا�ة مؤ�دة �مرض �وفیدُنوصــــي �خضــــوع جم�ع الحوامل اللواتي لدیهن تار�خ 
  بدون أعراض. 19-للرصد الوثیق، مع األخذ في االعت�ار إمكان�ة انتقال �وفید

 
خف�فة مشــــــت�ه فیها أو   19-قد ال تحتاج النســــــاء الحوامل أو اللواتي �نَّ حوامل مؤخًرا المصــــــا�ات �عدوى �وفید

، ما لم �كن هناك قلق من التدهور الســر�ع أو عدم القدرة على العودة  مؤ�دة لرعا�ة الحاالت الحادة في المســتشــفى
ولكن ُینصـح �العزل الحتواء انتقال الفیروس، و�مكن إجراؤه في مرفق صـحي أو مرفق  إلى المسـتشـفى على الفور؛

ا لمســــــــــارات رعـاـ�ة �وفـید وامـل  وتحـتاج الحوامـل أو اللواتي �ن ح  المعمول بهـا.  19-مجتمعي أو في المنزل، وفقـً
ــطة أو وخ�مة �مرض �وفید ــا�ات �عدوى متوســ ــفى، ألن   19-مؤخًرا المصــ ــتشــ إلى رعا�ة للحاالت الحادة في المســ

ــ�ة الوخ�مة؛ ــتدعي توفیر الرعا�ة الداعمة لألمراض التنفســــــ ــر�ع الذي قد �ســــــ أو  و/  هناك قلق من التدهور الســــــ
 التدخالت لتحسین �قاء األم والجنین على قید الح�اة.

  :مالحظات
م المشـــــــــــــورة للنســـــــــــــاء الحوامل واللواتي �ن حوامل مؤخًرا حول العالمات التي تظهر على األمهات وحدیثي الوالدة، �ما  -1 قدِّ

و�دراك األمهات لتناقص حر�ات الجنین، وانصــــــحهن �التماس الرعا�ة العاجلة    19-�شــــــمل عالمات الخطر لمرض �وفید
مات الخطر األخرى، مثل عالمات الخطر على الحمل (وتشــمل: النز�ف أو إذا تدهورت حالتهن المرضــ�ة أو ظهرت عال

تســـــرب الســـــوائل من المهبل، أو الرؤ�ة الضـــــ�اب�ة، أو الصـــــداع الوخ�م، أو الوهن أو الدوار، أو ألم ال�طن الوخ�م، أو تورم 
أو صعو�ة التنفس، أو تناقص  الوجه واألصا�ع والقدمین، أو عدم القدرة على تحمل األطعمة أو السوائل، أو االختالجات،

 حر�ات الجنین). وحدِّث خطط االستعداد للوالدة والمضاعفات حتى �عرفن متى یلتمسن الرعا�ة وأین.
ــج�ع تدخالت الرعا�ة الذات�ة للحوامل واألمهات في فترة ما �عد الوالدة اللواتي تجري رعایتهن في العزل الذاتي   -2 ین�غي تشـــــــــــ

ت الصــح�ة الروتین�ة الســا�قة للوالدة أو التال�ة لها في المرافق الصــح�ة، و�جب تقد�م المشــورة �المنزل. و�جب تأجیل الز�ارا
،  223(والرعــا�ــة قبــل الوالدة و�عــدهــا عبر منصـــــــــــــــات بــدیلــة مثًال في المنزل أو عن طر�ق الهــاتف أو التطبیــب عن ُ�عــد  

فترة العزل الذاتي، وفًقا لإلرشـــــــــادات والنصـــــــــائح  . و�ن�غي إعادة جدولة الز�ارات الصـــــــــح�ة حاَل تأجیلها إلى ما �عد  )224
الوطن�ة و�التشـــــــاور مع مقدم خدمات الرعا�ة الصـــــــح�ة. و�النســـــــ�ة للنســـــــاء اللواتي �حتجن إلى خدمات اإلجهاض، ین�غي 

ــمل التدبیر العالجي الذاتي لإلجهاض الطبي حتى  ــبوًعا    12النظر في تقد�م طرق بدیلة لخدمات اإلجهاض، �ما �شــــــ أســــــ
ر الحملي، إذ �مكن للنســـــاء الوصـــــول إلى معلومات دق�قة و�لى مقدم خدمات الرعا�ة الصـــــح�ة في أي مرحلة من من العم

مراحل العمل�ة. وقد یؤدي تأجیل رعا�ة اإلجهاض إلى ز�ادة معدالت المراضــة والوف�ات، إذ قد تلجأ النســاء إلى ممارســات 
.  ) 225(ر زمني للعمر الحملي الـذي ینص عل�ـه القـانون  اإلجهـاض غیر اآلمن؛ ألن تقـد�م خـدمـة اإلجهـاض محـدد �ـإطـا

دة �شأن تدخالت الرعا�ة الذات�ة المعن�ة �الصحةانظر   .)226( م�ادئ منظمة الصحة العالم�ة التوجیه�ة الموحَّ
م المشــــــــورة للنســــــــاء عن النظام الغذائي الصــــــــحي والحر�ة والتمار�ن الر�اضــــــــ�ة، وتناول المغذ�ات الزهیدة المقدار  -3 لهن  قدِّ

وألطفالهن الرضـــــع، وتعاطي الت�غ والتعرض للتدخین الســـــلبي، وتعاطي الكحول والمواد اإلدمان�ة األخرى، وفًقا إلرشـــــادات 
منظمة الصـــــحة العالم�ة �شـــــأن رعا�ة ما قبل الوالدة و�عدها. و�ن�غي الحرص على النظر في االســـــتعالم الســـــر�ري �شـــــأن 

ــاء)  احتمال�ة العنف القائم على نوع الجنس، حی ــمل اإلحالة عند االقتضـ ــتجا�ة داعمة (�ما �شـ ث تتوفر القدرة على تقد�م اسـ
 .)227(وحیث تتم تلب�ة الحد األدنى من المتطل�ات التي وضعتها منظمة الصحة العالم�ة. انظر المصدر 

الحاالت الناجمة عن الحمل  عند رعا�ة الحوامل واللواتي �ن حوامل مؤخًرا المصــــا�ات �األمراض غیر الســــار�ة الكامنة أو  -4
ــابق وفًقا للحالة   ــلة أو تعدیل العالج الطبي السـ ــغط الدم الناجم عن الحمل)، ین�غي مواصـ ــكري الحمل، وارتفاع ضـ (مثل سـ

 السر�ر�ة للمرأة.

 

�مرض �جب أن تتاح للنساء الحوامل واللواتي �نَّ حوامل مؤخًرا المصا�ات �عدوى مشت�ه فیها أو محتملة أو مؤ�دة  
، رعا�ة ماهرة تتســم �االحترام وتر�ز على المرأة، �ما �شــمل الق�الة وطب التولید والجنین ورعا�ة حدیثي  19-كوفید

ــاعفات لدى األم  ــتعداد لرعا�ة المضـ ــي االجتماعي، مع االسـ ــ�ة والدعم النفسـ ــحة النفسـ ــافة إلى الصـ الوالدة، �اإلضـ
 والولید.
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  :مالحظات
الماهرة التي تتسـم �االحترام وتر�ز على المرأة إلى الرعا�ة المنظمة والمقدمة لجم�ع النسـاء �طر�قة تحافظ على  تشـیر الرعا�ة   -1

كرامتهن وخصــــوصــــیتهن وســــر�تهن، وتضــــمن التحرر من األذى وســــوء المعاملة، وتت�ح االخت�ار المســــتنیر عن علم. وأثناء 
 لم، والحر�ة أثناء المخاض، والوضع المفضل للوالدة.المخاض والوالدة، �شمل ذلك اخت�ار مرافق، وتخف�ف األ

افحص األشـخاص المرافقین للوالدة �اسـتخدام تعر�ف الحالة الق�اسـي. و�ذا �ان الشـخص المرافق لد�ه إصـا�ة مشـت�ه فیها أو  -2
ــاور مع األم. وأكِّد على جم�ع 19-مؤ�دة �مرض �وفید المرافقین أهم�ة ، فرتِّب لوجود بدیل، أي مرافق یتمتع �الصـــحة �التشـ

تطبیق تـدابیر الوقـا�ـة من العـدوى ومكـافحتهـا أثنـاء المخـاض والوالدة و�قـامـة األم والولیـد �عـد الوالدة في المرفق الصــــــــــــــحي،  
 �شمل التدر�ب المناسب على استخدام معدات الحما�ة الشخص�ة، وتقیید الحر�ة في مرفق الرعا�ة الصح�ة. �ما

 
 

وُتوصـــــي منظمة    .األم�جب أن تختلف طر�قة الوالدة �اختالف الشـــــخص، بناًء على مؤشـــــرات التولید وتفضـــــیالت  
الصــــــحة العالم�ة �عدم تحر�ض المخاض والوالدة الق�صــــــر�ة إال عندما �كون هناك مبرر طبي وحســــــب حالة األم 

ة انظر  إلجراء العمل�ة الق�صـــــر�ة.وحدها مؤشـــــًرا    19-وال تعد اإلصـــــا�ة المؤ�دة �مرض �وفید  والجنین. شغغغغغ�ئ ةم
ش ئكصجئص ثد� م ة خآ � ب  ب ئكعئكص� ث س ب ئك  .)228( لضطص

  :مالحظات
تعد قرارات اإلنهاء الطارئة للحمل والوالدة صـــــــــــع�ة، وتعتمد على العدید من العوامل مثل العمر الحملي، ومدى وخامة حالة   -1

 األم، وقدرة الجنین على ال�قاء وسالمته.
ال ین�غي إجراء تدخالت لتســـــــــــــر�ع المخاض والوالدة (على ســـــــــــــبیل المثال تحفیز المخاض وشـــــــــــــق الِعَجان والوالدة المهبل�ة  -2

توصــــ�ات المنظمة �شــــأن رعا�ة الجراح�ة) إال إذا �ان هناك مبرر طبي، وعلى أســــاس الحالة الســــر�ر�ة لألم والجنین. انظر 
 .)229( ة عند وضع مولودهاالحامل أثناء الوالدة لكي تخوض تجر�ة إ�جاب�

ــحة األم والولید   -3 ــین صــــــــ ــى بتأخیر تثبیت الحبل الســــــــــري (ل�س قبل مرور دق�قة واحدة على األقل �عد الوالدة) لتحســــــــ ُیوصــــــــ
ــائل التغذ�ة. وعلى األغلب �كون خطر انتقال �وفید ــئیًال. وال توجد بیِّنات على أن تأخیر تثبیت   19-وحصـــــــــ عبر الدم ضـــــــــ

حتمـالـ�ة انتـقال الفیروس من األم إلى الولـید. والفواـئد المثبـتة للـتأخیر لمـدة دق�ـقة إلى ثالث دـقائق، الحـبل الســــــــــــــري یزـ�د من ا
 على األقل، في تثبیت الحبل السري تفوق األضرار النظر�ة وغیر المثبتة.

ــأن ـتأجـیل التحر�ض (االختـ�اري) المخطط ـله للمخـاض أو إجراء الوالدة ال -4 ق�صــــــــــــــرـ�ة ـلدى �جـب اتخـاذ القرارات الفردـ�ة �شــــــــــــ
 .)227(الخف�فة المشت�ه فیها أو المؤ�دة  19-الحوامل المصا�ات �عدوى �وفید

 

ــاء الحواـمل واللواتي �ن حواـمل مؤخًرا ممن تـعافین من �وفـید ــار رـعاـ�ة   19-ین�غي تمكین النســـــــ وخرجن من مســـــــ
  جهاض، حســــــب االقتضــــــاء. ، وتشــــــج�عهن على تلقي الرعا�ة الروتین�ة قبل الوالدة أو �عدها أو �عد اإل19-كوفید

 و�ن�غي تقد�م رعا�ة إضاف�ة إذا �انت هناك أي مضاعفات.

  :مالحظات
ــا�ات �كوفید -1 ــورة والمعلومات المتعلقة �الخطر المحتمل  19-ین�غي تزو�د جم�ع الحوامل المصـــــ أو اللواتي تعافین منه �المشـــــ

 لحصائل الحمل الضارة.
، 19-وحقوقها المتعلقة �الرعا�ة الصــــــــــــح�ة الجنســــــــــــ�ة واإلنجاب�ة �غض النظر عن حالة �وفیدین�غي احترام اخت�ارات المرأة  -2

 .)225(�شمل إمكان�ة الحصول على وسائل منع الحمل واإلجهاض اآلمن �أقصى قدر �سمح �ه القانون  �ما
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 19-تغذ�ة ورعا�ة الرضع واألطفال الصغار لألمهات المصا�ات �مرض �وفید -21
 

ع المصـــابین �عدوى �وفیدلم   المؤ�دة؛ وُأفید �أنهم قد ُأصـــیبوا �اعتالل خف�ف. ومن بین   19-ُیبلَّغ إال عن عدد قلیل نســـبً�ا من الرضـــَّ
ا من األمهـات واألطـفال من    115 ــاـ�ة �عـدوى �وفـید 17زوجـً طفًال ـقد أصــــــــــــــیبوا   13المؤ�ـدة، �ـان  19-مجموعـة حـیث األم مصــــــــــــ
ــلون على الرضــــــــــاع 4(  19-�كوفید ــناعي، و 5ة الطب�ع�ة، و�حصــــــــ �حصــــــــــالن على تغذ�ة مختلطة،   2تتم تغذیتهم �الحلیب الصــــــــ

أًما لفحص جز�ئات الحمض الّر�بي النووي لفیروس   20ُیبلَّغ عن طر�قة رضــــــــــــــاعتهما). وتم اخت�ار عینات حلیب الثدي من  لم 2و
أمهات منهن لدیهن أطفال مصـابون �مرض   7نت  �اسـتخدام تفاعل البول�میراز التسـلسـلي �االنتسـاخ العكسـي. و�ا  2-سـارس-كورونا
�حصــــــــــــالن على تغذ�ة مختلطة،  2تتم تغذیته �الحلیب الصــــــــــــناعي، و 1�حصــــــــــــالن على الرضــــــــــــاعة الطب�ع�ة، و  2(  19-كوفید

ــاعتهما). ومن بین  لم 2و ــلب�ة و  18أًما تم اخت�ار حلیب ثدیهن، جاءت نتائج    20ُیبلَّغ عن رضـــــ إ�جاب�ة. و�انت واحدة    2منهن ســـــ
، لدیها طفل �حصــــــــــــل على تغذ�ة 2-ســــــــــــارس-ن اُألمَّْیِن اللتین �انت عینة حلیب الثدي لدیهما إ�جاب�ة �النســــــــــــ�ة لفیروس �ورونام

،  230((لم ُیبلَّغ عن طر�قة رضــــــاعته)   19-؛ و�انت األم األخرى لدیها طفل مصــــــاب �كوفید19-مختلطة ولم �كن مصــــــاً�ا �كوفید
231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،237 ،238 ،239 ،240(.  

 
ــة ــاعة الطب�ع�ة من المراضــــ ــاعة والطفولة. وُ�عد األثر الوقائي قوً�ا   وتحمي الرضــــ والوفاة في فترة ما �عد الوالدة وطوال مرحلة الرضــــ

ــائر العوامل   ــادة وســـ ــام المضـــ ــفة خاصـــــة في مواجهة األمراض الُمْعد�ة، إذ یتم الوقا�ة منها عن طر�ق االنتقال الم�اشـــــر لألجســـ �صـــ
ناع�ة والذاكرة المناع�ة. انظر الوحدات التدر�ب�ة لمنظمة الصــحة العالم�ة �شــأن  المضــادة للعدوى واالنتقال الطو�ل األجل لَألْهِل�َّة الم

ــاعة الطب�ع�ة" ــ�ة لحدیثي الوالدة والرضــ ــاســ ــ�ة لتغذ�ة )241(" (�اإلنكلیز�ة)  الرعا�ة األســ . ولذا، ین�غي اتِّ�اع الم�ادئ التوجیه�ة الق�اســ
ــأن رعا�ة وتغذ�ة الرضـــــــــع ألمهات   مكافحتها.الرضـــــــــع مع اتخاذ االحت�اطات المالئمة للوقا�ة من العدوى و  ــ�ات �شـــــــ وتعمل التوصـــــــ

 على تعز�ز صحة األم والرض�ع وعافیتهما.  19-مصا�ات �عدوى مشت�ه فیها أو مؤ�دة �مرض �وفید
 

ــبب لمرض �وفید ــ�ع �الفیروس الُمســ ــا�ة الرضــ ــ�ات �عین االعت�ار مخاطر إصــ ــا�ة 19-و�جب أن تأخذ هذه التوصــ ، ومخاطر اإلصــ
ض الخطیرة والوفاة المرت�طة �عدم الرضـــــاعة الطب�ع�ة أو االســـــتخدام غیر المناســـــب لبدائل حلیب األم، �اإلضـــــافة إلى اآلثار �األمرا

الوقائ�ة لمالمســة ال�شــرة لل�شــرة أو الرعا�ة على طر�قة الكنغر. وفي ضــوء البیِّنات الحال�ة، خلصــت منظمة الصــحة العالم�ة إلى أنه  
المؤ�دة أو المشــت�ه فیها عن أطفالهن. فمالمســة األم للرضــ�ع واحتضــانها له    19-مصــا�ات �عدوى �وفیدال ین�غي فصــل األمهات ال

م   ن ارت�اط الطفل بوالد�ه. و�شـكل درجة  تنظِّ الحرارة والحصـائل الفسـیولوج�ة األخرى، وتحّد �شـكل �بیر من المراضـة والوف�ات، وتحسـِّ
مًعا إلى العدید من الفوائد المهمة التي تفوق األضـــــــــــرار المحتملة (والخف�فة على  عام، تســـــــــــتند التوصـــــــــــ�ة �إ�قاء األمهات وأطفالهن  

 إلى الطفل. 19-األغلب) النتقال �وفید
 

على بدء الرضــاعة الطب�ع�ة   19-ُنوصــي بتشــج�ع األمهات المصــا�ات �عدوى مشــت�ه فیها أو مؤ�دة �مرض �وفید
المتوافرة، ین�غي نصـــح األمهات �أن فوائد الرضـــاعة الطب�ع�ة تفوق �شـــكل �بیر واســـتناًدا إلى البیِّنات   ومواصـــلتها.

 المخاطر المحتملة النتقال المرض.

  :مالحظات
تقر منظمة الصــحة العالم�ة أن التوصــ�ة �أن تكون األم المصــا�ة على اتصــال وثیق مع طفلها قد تبدو متناقضــة مع تدابیر  -1

.  ) 53(  19-التي تشــمل عزل األشــخاص المصــابین �الفیروس الُمســبب لمرض �وفید الوقا�ة من العدوى ومكافحتها األخرى 
 إال أن توازن المخاطر �ختلف اختالًفا �بیًرا مع الرضــــــــــــــع عنه مع ال�الغین. فمع الرضــــــــــــــع، �كون خطر اإلصــــــــــــــا�ة �عدوى 

ا، وعادًة ما تكون العدوى خف�فة أو عد�مة األعراض، وقد تكون عواقب    19-كوفید عدم الرضـــــــــــــاعة الطب�ع�ة أو منخفضـــــــــــــً
ــال األم عن الطفل �بیرة. وفي هذه المرحلة، یبدو أن �وفید ــع واألطفال ُ�مثِّل خطًرا أقل �كثیر على    19-انفصــــــــ عند الرضــــــــ

ال�قاء على قید الح�اة والصـحة مقارنًة �غیرها من حاالت العدوى واألمراض التي تحمي منها الرضـاعة الطب�ع�ة. وتكون هذه 
ة �شــكل خاص عندما تكون الخدمات الصــح�ة وغیرها من الخدمات المجتمع�ة ترزح تحت وطأة الضــغط. وفي الحما�ة مهم

عنــد ال�ــالغین أعلى �كثیر وأكثر وخـامـة. وثمــة حـاجـة إلى تحســــــــــــــین   19-المقــابـل، تكون المخــاطر المرت�طــة �مرض �وفیــد
 لین الصحیین والمجتمعات �شأن هذه المسألة.االتصال لمعالجة أوجه عدم ال�قین والحیرة بین مدیري البرامج والعام

 لرض�عها. 19-التوص�ات المعن�ة برعا�ة األم المصا�ة �مرض �وفید أدناه لالطالع على 1-21انظر الجدول  -2
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 لرض�عها  19-ملخص التوص�ات المعن�ة برعا�ة األم المصا�ة �مرض �وفید :1-21الجدول 

   التدخالت 

مالمسة األم  
لرض�عها عند  

  الوالدة

ال ین�غي فصــــــل األمهات عن أطفالهن إال إذا �انت األم مر�ضــــــة للغا�ة لدرجة ال تســــــمح لها برعا�ة 
من أفراد العائلة   مؤهالً  اطفلها. و�ذا �انت األم غیر قادرة على رعا�ة الرضــــ�ع، ف�جب تحدید شــــخصــــً 

  لیتولَّى الرعا�ة.
ــ�ع من ال�قاء مًعا في   ــرة و�ن�غي تمكین األم والرضـــــــ ــة ال�شـــــــ نفس الغرفة طوال النهار واللیل ومالمســـــــ

لل�شـــرة، �ما �شـــمل الرعا�ة على طر�قة الكنغر، الســـ�َّما �عد الوالدة م�اشـــرًة وأثناء الرضـــاعة الطب�ع�ة، 
  .19-سواًء أكانت األم أو الرض�ع مصاً�ا �عدوى مشت�ه فیها أو مؤ�دة �مرض �وفید

ألمهات مصــــــا�ات �عدوى مشــــــت�ه فیها أو مؤ�دة �مرض  و�جب إرضــــــاع حدیثي الوالدة الذین یولدون  
رضــــــــــاعة طب�ع�ة خالل الســــــــــاعة األولى من الوالدة. و�جب على األمهات تطبیق تدابیر   19-كوفید

  الوقا�ة من العدوى ومكافحتها المناس�ة.
و�جب تسـهیل مالمسـة ال�شـرة لل�شـرة الم�كرة دون انقطاع، وتشـج�عها بین األمهات والرضـع في أقرب 

قـت ممكن �عـد الوالدة، مع تطبیق التـدابیر الالزمـة للوقـا�ـة من العـدوى ومكـافحتهـا. �مـا ینطبق ذلـك و 
  على الرضع المولودین قبل األوان (الخدج) أو منخفضي الوزن عند الوالدة.

و�ذا �ان المولود أو الرض�ع مر�ًضا و�حتاج إلى رعا�ة متخصصة (مثل وحدة حدیثي الوالدة)، ف�جب  
ترتی�ات الالزمة للســـــماح لألم �الدخول إلى الوحدة �حر�ة، مع اتخاذ تدابیر الوقا�ة من العدوى  اتخاذ ال

  ومكافحتها المناس�ة.
و�ؤدي البدء الم�كر في الرضــــــــاعة الطب�ع�ة إلى فوائد أكبر. وقد �كون هذا مناســــــــً�ا لألمهات اللواتي  

ــتقر  ــاعة  یلدن �عمل�ة ق�صــــــــــر�ة، �عد التخدیر، أو �عانین من عدم اســــــــ ار طبي �حول دون بدء الرضــــــــ
 الطب�ع�ة خالل الساعة األولى �عد الوالدة. 

أثناء الطفولة  
  الم�كرة

ع من الثدي حصـــًرا خالل األشـــهر الســـتة األولى �عد الوالدة، إذ یوفر حلیب األم  �جب إرضـــاع الرضـــَّ
  جم�ع العناصر الغذائ�ة والسوائل التي �حتاجونها.

ــهر، �جب إعطاء مجموعة متنوعة من األغذ�ة الكاف�ة واآلمنة والغن�ة �المواد    6وابتداًء من عمر  أشــــــ
  المغذ�ة مع حلیب األم. و�جب أن تستمر الرضاعة الطب�ع�ة حتى سن عامین أو أكثر.

و�جب إســــداء المشــــورة �شــــأن الرضــــاعة الطب�ع�ة وتقد�م الدعم النفســــي االجتماعي األســــاســــي ودعم  
التغذ�ة العملي لجم�ع الحوامل واألمهات، ممن لدیهن رضــع وأطفال صــغار، إذا �ن هن أو أطفالهن 

ع وأطفالهن الصغار قد أصیبوا �عدوى مشت�ه فیها أو مؤ�دة �كوفید  . 19-الرضَّ

اع في حالة انقط
  الرضاعة الطب�ع�ة

في الحــاالت التي �حول فیهــا المرض الوخ�م لــدى األم دون رعــا�ــة طفلهــا الرضــــــــــــــ�ع أو �منعهــا من 
االســــــتمرار في الرضــــــاعة الطب�ع�ة الم�اشــــــرة، ین�غي تشــــــج�ع األمهات ودعمهن على عصــــــر حلیب 

  ا المناس�ة.الثدي، وتقد�مه للرض�ع �أمان، مع تطبیق تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحته
و�ذا �انت األم في حالة ال تسمح لها �اإلرضاع أو عصر حلیب الثدي، فا�حث في إمكان�ة االستعانة 
�الحلیب ال�شــــري من المتبرعات. و�ذا لم �كن ذلك ممكًنا، فا�حث في إمكان�ة االســــتعانة �المرضــــعات  

ــاعة طب�ع�ة) أو بدائل حلیب ا ــاع الطفل رضـ ــًدا في (أي تولِّي امرأة أخرى إرضـ ــترشـ ــ�ة، مسـ ألم المناسـ
  ذلك �الجدوى والسالمة واالستدامة والس�اق الثقافي ومدى تقبل األم لهذه الحلول وتوافر الخدمة.

و�جب دعم األمهات غیر القادرات على البدء في الرضــــــــــــــاعة الطب�ع�ة خالل الســــــــــــــاعة األولى �عد 
ــاعة الطب�ع�ة فوَر قدرتهن على ذلك. ــاعدة �عد التعافي،   الوالدة، لكي �قمن �الرضـــــ و�جب تقد�م المســـــ

 من أجل إعادة إدرار الحلیب و�عادة توفیره ومواصلة الرضاعة الطب�ع�ة. 

الممارسات التي  
�جب على األم  

الق�ام بها طوال  

ــابون والماء أو فرك الیدین �مطهر �حولي،  ــ�َّما قبل �جب المواظ�ة على تنظ�ف الیدین �الصــــــــــ الســــــــــ
  مالمسة الطفل.

 �ن�غي الحفاظ على النظافة التنفس�ة: العطس أو السعال في مندیل، والتخلص منه على الفور. و 
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رعا�ة الرضع 
   واألطفال

ــابون أو فرك الیدین �مطهر �حولي. ــل الیدین على الفور �الماء والصـــــــــــ �جب تنظ�ف و  و�جب غســـــــــــ
   األسطح التي لمستها األم وتطهیرها.

�اإلضـــــافة إلى    ى زوال األعراض واســـــت�فاء معاییر اإلخراج من العزل.�ن�غي ارتداء �مامة طب�ة حتو 
ــعلن  ــابون إذا �نَّ �ســ ــدورهن �الماء والصــ ــعات على تنظ�ف صــ ــاعدة األمهات المرضــ ذلك، �جب مســ

  عل�ه قبل الرضاعة الطب�ع�ة. وال تحتاج األم إلى غسل ثدیها قبل �ل إرضاع.
بینما ُیوصـى �ارتداء األم لكمامة طب�ة، إذا لم �كن لدیها �مامة طب�ة، ف�جب االسـتمرار في تشـج�عها  
ــاعة الطب�ع�ة تفوق المخاطر المحتملة النتقال  ــاعة الطب�ع�ة؛ ألن فوائد الرضــــــ ــلة الرضــــــ على مواصــــــ

 حتها. الفیروس عند الرضاعة الطب�ع�ة مع تطبیق التدابیر األخرى للوقا�ة من العدوى ومكاف

أفضل ممارسات  
  الرضاعة الطب�ع�ة

�جـب على المرافق الصــــــــــــــحـ�ة، التي تـقدم خـدـمات األمـهات والموالـید، أن تمكِّن األم من الرضــــــــــــــاعة  
الطب�ع�ة �أكثر قدر ممكن وأطول مدٍة تر�دها. والحد من انقطاع الرضاعة الطب�ع�ة یتطلب ممارسات  

  الطب�ع�ة.رعا�ة صح�ة تمكِّن األم من الرضاعة 
ــول جم�ع األمهات على الدعم العملي لتمكینهن من بدء ــ�خها   و�ن�غي حصــ ــاعة الطب�ع�ة وترســ الرضــ

ــائعة المتعلقة بها. و�ن�غي أن �قدم هذا الدعم المهنیون في مجال الرعا�ة   لدیهن و�دارة الصـــعو�ات الشـ
التدر�ب المالئم، من   الصـح�ة ومقدمو المشـورة المجتمعیون �شـأن الرضـاعة الطب�ع�ة الحاصـلون على

  غیر المتخصصین ومن األقران.
ــاعـة واللهـاـ�ات واـلُدمى في أي مكـان  و�ن�غي عـدم الترو�ج لـبداـئل لبن األم وزجـاجـات وحلمـات الرضــــــــــــ

  قدم الخدمات الخاصة �األمهات والموالید، أو من ِقبل أي من العاملین فیها.ت التي�المرافق 
ــح�ة   ــاعة أو الحلمات أو و�ن�غي للمرافق الصـــــــــ ع زجاجات الرضـــــــــ ــَّ والعاملین فیها عدم إعطاء الرضـــــــــ

المنتجـات األخرى الواردة في نطـاق المـدونـة الـدول�ـة لقواعـد تســــــــــــــو�ق بـدائـل لبن األم وقرارات جمع�ـة 
  الصحة العالم�ة الالحقة ذات الصلة.

ا�حث في أفضــــــل  و�ذا �انت األم في حالة ال تســــــمح لها �اإلرضــــــاع أو عصــــــر الحلیب من الثدي، ف
ع، بترتیب األولو�ة، على النحو التالي ) ین�غي 1(  :البدائل للرضاعة الطب�ع�ة لحدیثي الوالدة أو الرضَّ
) إذا �انت 2(التغذ�ة �الحلیب ال�شـــــــــــــري الُمتبرَّع �ه إذا �ان متاًحا من أحد بنوك الحلیب ال�شـــــــــــــري؛ 

دج والموالیــد ذوي الوزن  اإلمــدادات محــدودة، فــأعِط األولو�ــة للحلیــب ال�شــــــــــــــري من المت برعــات للخــُ
) قد تكون االســـــــــتعانة �المرضـــــــــعات أحد الخ�ارات حســـــــــب تقبل األمهات 3(المنخفض عند الوالدة؛  

  19-واألســـــــر وتوافر المرضـــــــعات وخدمات دعم األمهات والمرضـــــــعات. وال یلزم إجراء اخت�ار �وفید
ع سـًنا. وفي البیئات التي للمرضـعة المحتملة. وأعِط األولو�ة لالسـتعانة �المرضـعات مع  أصـغر الرضـَّ

ینتشــــــــر فیها فیروس العوز المناعي ال�شــــــــري، �جب أن تخضــــــــع المرضــــــــعات المحتمالت للمشــــــــورة  
ا. وفي حـالـة عـدم توافر   واالخت�ـار الســــــــــــــر�ع لفیروس العوز المنـاعي ال�شــــــــــــــري متى �ـان ذلـك متـاحـً

شـــــــــــري، إن أمكن. و�ذا لم �مكن تقی�م  االخت�ار، ین�غي إجراء تقی�م لمخاطر فیروس العوز المناعي ال�
ــعات   ــتعانة �المرضــــــ ــهیل االســــــ ــورة، فقم بتســــــ مخاطر فیروس العوز المناعي ال�شــــــــري أو تقد�م المشــــــ

 ) �مكن استخدام بدائل لبن األم �اعت�ارها حًال أخیًرا. 4(ودعمهن؛ 
 

 
 19-رعا�ة المسنین المصابین �مرض �وفید -22

 
. ومن عواـمل الخطر  19-األشــــــــــــــخـاص المصــــــــــــــابین �مرض �وفـید  �ـعدُّ من عواـمل خطر زـ�ادة الوـفاة بینُأفـید ـ�أن التـقدم في العمر 

األخرى التي ُأبِلغ عنها هي: التدخین والسـكري وارتفاع ضـغط الدم وأمراض القلب�ة الوعائ�ة والسـرطان وأمراض الرئة المزمنة وتدهور 
ین غالً�ا ما یتأثرون بهذه الحاالت، من المحتمل أن �كونوا األكثر عرضــة  . ونظًرا ألن المســن)244،  243،  242(القدرات الوظ�ف�ة 

لخطر الوفاة. وعالوة على ذلك، أغلب مســتخدمي خدمات الرعا�ة الطو�لة األجل هم من ��ار الســن الذین �عانون من حاالت �امنة 
. انظر موجز )245(حصــــائل الضــــع�فة  الوخ�م وال  19-متعددة ومناعة ضــــع�فة، مما �جعلهم أكثر عرضــــة لإلصــــا�ة �مرض �وفید

ــحة العالم�ة �عنوان " ــادر عن منظمة الصــــ ــات الصــــ ــ�اســــ والتدبیر العالجي له في مختلف خدمات الرعا�ة    19-الوقا�ة من �وفیدالســــ
حول الرعا�ة القائمة على    )246( "الرعا�ة المتكاملة للمســــــنین، واإلرشــــــادات الصــــــادرة عن المنظمة �عنوان ")245( "الطو�لة األجل

ق.  األشخاص ونموذج الرعا�ة الُمنسَّ
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عند أول نقطة وصـول إلى النظام الصـحي، والتعرف علیهم    19-ُنوصـي �فحص المسـنین للكشـف عن مرض �وفید
  19-ومعالجتهم �شـــكل مناســـب وفًقا لمســـارات رعا�ة مرض �وفید  19-فوًرا إذا اشـــُت�ه في إصـــابتهم �مرض �وفید

ــنون الرعا�ة؛ المقررة. ــبیل   و�ن�غي أن �حدث ذلك في جم�ع األماكن التي قد یلتمس فیها المســــ ــمل، على ســــ وتشــــ
المثال ال الحصـر، وحدات الطوارئ في المرافق وأماكن الرعا�ة األول�ة وأماكن الرعا�ة قبل دخول المسـتشـفى ومرافق 

 الرعا�ة الطو�لة األجل.

  :مالحظات
، الســــ�َّما 19-قــــد �عــــاني المرضــــى المســــنون مــــن أعــــراض غیــــر نمط�ــــة (�مــــا �شــــمل الهــــذ�ان) ناجمــــة عــــن مــــرض �وفیــــد -1

)؛ و�جــــــــب أن �أخــــــــذ 1-6(انظــــــــر الجــــــــدول  )248، 247(أولئــــــــك الــــــــذین �عــــــــانون مــــــــن التــــــــدهور اإلدراكــــــــي والخــــــــرف 
 العاملون الصحیون ذلك في اعت�ارهم أثناء عمل�ة الفحص.

ــي  -2 ــوفیر ین�غـــ ــر�ر�ة لمــــــرض تـــ ــراض الســـ ــول األعـــ ــایتهم حـــ ــى رعـــ ــائمین علـــ ــنین والقـــ ــا للمســـ ــول إلیهـــ ــن الوصـــ ــات �مكـــ معلومـــ
 ، �ما �شمل األعراض غیر النمط�ة، و��ف�ة رصد األعراض، ومتى �مكن التماس الرعا�ة و��ف.19-كوفید

 
 
 

الرعا�ة المر�زة) واحترم (مثل الرغ�ات في دعم   19-حدد ما إذا �انت هناك خطة رعا�ة مســـــــــ�قة لمرضـــــــــى �وفید
مِّم خطة رعا�ة تتماشــى مع رغ�ات المرضــى المعلنة، ووفِّر أفضــل رعا�ة �غض النظر    أولو�اتهم وتفضــیالتهم. وصــَ

  عن اخت�ار العالج.
 

الضارة ُنوصي �استعراض وصفات األدو�ة للحّد من �ثرة استعمال األدو�ة، والوقا�ة من التفاعالت الدوائ�ة واألحداث 
 .19-لألشخاص الذین �حصلون على عالج لمرض �وفید

  :مالحظات
التوفیق بین األدو�ة،    فاعل�ةیتعرض المســــــنون لز�ادة خطر �ثرة اســــــتعمال األدو�ة، نت�جة لألدو�ة الموصــــــوفة حدیًثا، وعدم   -1

ــ�ة   َفت أدو�ة للمظاهر النفسـ ــِ ــلب�ة. و�ذا ُوصـ ــح�ة السـ ــیق الرعا�ة، والتي تؤدي جم�عها إلى ز�ادة خطر العواقب الصـ وعدم تنسـ
لدى المســـــــــــــنین، ف�جب توخي الحذر الشـــــــــــــدید نظًرا لتزاید التعرض لآلثار الجانب�ة لألدو�ة    19-والعصـــــــــــــب�ة لمرض �وفید

 مع األدو�ة األخرى الموصوفة.والتفاعالت الدوائ�ة 
عاًما من حاالت نفســـــــ�ة أو عصـــــــب�ة ســـــــا�قة الوجود، والتي    60من ال�الغین الذین تز�د أعمارهم عن    ٪20�عاني أكثر من  -2

صـــــت ســـــا�ًقا )249(یتناولون أدو�ة لها قبل إصـــــابتهم �العدوى   خِّ . و�ذا �ان الشـــــخص مصـــــاً�ا �حالة نفســـــ�ة أو عصـــــب�ة شـــــُ
.  19-ة، ف�جـب األخذ في االعتـ�ار ��فـ�ة تأثیر هذه األدو�ة (أو االنســــــــــــــحـاب منـها) على أعراض �وفـیدو�تـناول �الفـعل أدوـ�

ــخاص الذین �عانون من �وفید تطلب تحلیالت دق�قة للفوائد مقابل ی هو قرار  19-و��قاف أو تعدیل جرعة األدو�ة لدى األشـــــ
 المخاطر، وُ�نصح �التشاور مع أخصائي عند اإلمكان.

 

ضـمان التعاون المتعدد التخصـصـات بین األط�اء، والممرضـات، والصـ�ادلة، وأخصـائیي العالج الطب�عي، والمعالجین  
المهنیین، واألخصــائیین االجتماعیین، ومقدمي خدمات الصــحة النفســ�ة والخدمات النفســ�ة االجتماع�ة، والعاملین  

تخـاذ القرارات لمـعالجـة األمراض المتـعددة وـتدهور  المجتمعیین، وغیرهم من مهنیي الرـعاـ�ة الصـــــــــحـ�ة، في عملـ�ة ا
 .)251ˇ 250ˇ 246(القدرات الوظ�ف�ة 

  :مالحظات
تؤدي التغیرات الفســــــــیولوج�ة مع تقدم العمر إلى تدهور القدرات الجســــــــد�ة والنفســــــــ�ة، مثل ســــــــوء التغذ�ة والتدهور اإلدراكي  -1

واألعراض االكتئاب�ة وتفاعل هذه الحاالت على عدة مســـــــــــــتو�ات. وتتطلب هذه التفاعالت نهًجا متكامًال لفحص المســـــــــــــنین  
 .)246(وتقی�مهم وتدبیرهم عالجً�ا 
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یؤدي تقد�م الرعا�ة التي تر�ز على الشــــخص، �ما �شــــمل رعا�ة الشــــ�خوخة والرعا�ة النفســــ�ة االجتماع�ة والملطفة، بواســــطة   -2
ــ�ة والوظائف، ووخامة المرض،  ــاسـ ــات مع تقی�م دقیق للحاالت األسـ ــصـ عمل�ات إعادة تقی�م متكررة،  تل�هفر�ق متعدد التخصـ

 .)253، 252(ة إلى ضمان توفیر المستوى المناسب من الرعا�
أص�ح ضعف السمع وال�صر أكثر انتشاًرا بین المسنین، وقد ُ�شكِّل عائًقا أمام التواصل، الس�َّما عندما تحول الكمامات دون  -3

ــنین.  ــى المســ ــل مع المرضــ ا عند التواصــ ــً ــوتي. وقد یلزم مراعاة التدهور اإلدراكي أ�ضــ ــوح الصــ ــفاه وتقلل من الوضــ قراءة الشــ
العتالالت م�كًرا حتى یتمكن العاملون الصـــحیون المشـــار�ون في رعایتهم من تعدیل طرق التواصـــل  و�جب تحدید مثل هذه ا

 .)254(معهم ت�ًعا لذلك 
أو ُعولجوا    ، �من فیهم الذین دخلوا إلى وحدة الرعا�ة المر�زة و/19-ن �مرض �وفیدالمرجح أن �عاني المسنون المصابو   من -4

ــجین المطول والراحة في الفراش،  قة إلعادة التأهیل �عد دخول �األكســـ ــَّ ــح و�حتاجون إلى رعا�ة منســـ من تدهور وظ�في واضـــ
 ").19-إعادة تأهیل مرضى �وفید" 19المستشفى لرعا�ة األمراض الحادة (انظر الفصل 

ــا�ه أنواع العدوى األخرى،  -5 ــنین. وقد تتشـــــــ ــكل مناســـــــــب عند المســـــــ تأكد من تشـــــــــخ�ص حاالت العدوى المزمنة وعالجها �شـــــــ
أو مصـــــــاحبته له، والذي قد �مر دون التعرف عل�ه، مما یتســـــــبب في ز�ادة معدل   19-الســـــــل مع مرض �وفیدتشـــــــا�ه   مثل

 .)69، 68، 67(الوف�ات 

 
 
 

 19-الرعا�ة الملطفة ومرض �وفید -23
 

الرعا�ة الملطفة نهٌج متكامل متعدد األوجه لتحسـین نوع�ة ح�اة ال�الغین واألطفال المرضـى وأسـرهم الذین یواجهون مشـكالت مرت�طة 
. وتر�ز الرعـا�ـة الملطفـة على الوقـا�ـة وتخف�ف المعـانـاة عن طر�ق التعرف الم�كر على  19-�ـاألمراض المهـددة للح�ـاة، مثـل �وفیـد

نفســـ�ة االجتماع�ة والروح�ة، وتقی�مها وعالجها. وتشـــمل الرعا�ة الملطفة، على ســـبیل المثال ال الحصـــر،  الضـــغوطات الجســـمان�ة وال
. و�ن�غي أن �مـارس جم�ع )255(. و�ن�غي أن تتكـامـل التـدخالت الملطفـة مع العالج الشــــــــــــــفـائي  )255(الرعـا�ـة في نهـا�ـة الح�ـاة  

ــائیین االجتماعیین وغیرهم مم ــات واألخصـ ــابین �مرض �وفیداألط�اء والممرضـ ــخاص المصـ ، ال�الغین واألطفال،  19-ن یرعون األشـ
.  ) 256،  255(الرعا�ة الملطفة األســـــــــــاســـــــــــ�ة، �ما �شـــــــــــمل تخف�ف ضـــــــــــیق التنفس أو األعراض األخرى وتقد�م الدعم االجتماعي 

" ئ واألزمات اإلنســــــان�ةدمج خدمات الرعا�ة الملطفة وتخف�ف األعراض في االســــــتجا�ة للطوار دلیل منظمة الصــــــحة العالم�ة " انظر
 .)255((�اإلنكلیز�ة)  

 
(مثل الرغ�ات  19-، ُنوصي بتحدید ما إذا �ان لدیهم خطة رعا�ة مس�قة لمرض �وفید19-مع جم�ع مرضى �وفید

في دعم الرعا�ة المر�زة) واحترام أولو�اتهم وتفضـــیالتهم لتصـــم�م خطة رعا�ة وتقد�م أفضـــل رعا�ة �غض النظر عن 
  العالج.اخت�ار  

 
 .19-ین�غي أن تكون تدخالت الرعا�ة الملطفة متاحة في �ل مؤسسة تقدم الرعا�ة للمصابین �مرض �وفید

  :مالحظات
. و�ن�غي بذل الجهود 19-ین�غي أن تكون التدخالت المناســـ�ة متاحة في �ل مؤســـســـة تقدم الرعا�ة للمصـــابین �مرض �وفید -1

 .)255(لضمان إمكان�ة الوصول إلى التدخالت في المنزل 
ــر، الرعا�ة في نها�ة الح�اة. و�جب أن تتكامل التدخالت الم -2 ــبیل المثال ال الحصــــ ــمل الرعا�ة الملطفة، على ســــ لطفة مع تشــــ

العالج الشـــفائي. و�ن�غي أن �مارس جم�ع األط�اء والممرضـــات واألخصـــائیین االجتماعیین وغیرهم ممن یرعون األشـــخاص 
الرعا�ة الملطفة األساس�ة، �ما �شمل تخف�ف ضیق التنفس أو األعراض األخرى وتقد�م الدعم    19-المصابین �مرض �وفید

 االجتماعي.
 اًحا أو قسًما منفصًال في المستشف�ات. و�مكن توفیر الرعا�ة الملطفة في أي مكان.ال تتطلب الرعا�ة الملطفة جن -3
انظر في التدخالت الدوائ�ة وغیر الدوائ�ة (مثل المواد األفیون�ة) لتخف�ف ضـیق التنفس المقاوم لعالج السـبب األسـاسـي (أي  -4

ــتیرو�دات)، و/ ــي، والكورت�كوســـــــــ ــجین، وز�ادة الدعم التنفســـــــــ .  ) 257(و في إطار الرعا�ة في نها�ة الح�اة أ العالج �األكســـــــــ
ا  والهـامش العالجي الضــــــــــــــیِّق للمواد األفیون�ـة في التـدبیر العالجي لضــــــــــــــیق التنفس یتطلـب وصــــــــــــــف المواد األفیون�ـة وفقـً
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لبروتو�والت العالج المســـــندة �البیِّنات، ورصـــــد المرضـــــى عن �ثب للوقا�ة من اآلثار الســـــلب�ة غیر المقصـــــودة الناجمة عن  
ســــــتخدام غیر الســــــل�م للمواد األفیون�ة. وحیثما ُتســــــتخدم المواد األفیون�ة، ین�غي إعطاء األفضــــــل�ة للمر��ات األقل احتماًال اال

للتســبب في الهذ�ان لدى المرضــى ذوي الحاالت المرضــ�ة. و�ن�غي لمقدمي خدمات الرعا�ة الرجوع إلى معاییرهم المؤســســ�ة 
 .19-اد األفیون�ة مع ضیق التنفس لدى مرضى �وفیدف�ما یتعلق �االستخدام المحتمل للمو 

�عد تخف�ف المعاناة الروح�ة والنفســـ�ة جانً�ا مهًما من جوانب الرعا�ة الملطفة. و�ن�غي ت�ســـیر ز�ارات األقارب والمســـتشـــار�ن   -5
  مات الصــوت�ة/الروحیین، الســ�َّما للمرضــى على مشــارف الوفاة. وقد �شــمل ذلك اســتخدام مجموعة من التقن�ات، مثل المكال

 المرئ�ة.
ــكل فعَّال في عمل�ات اتخاذ  -6 ــر �شـــ ــى واألســـ ــراك جم�ع المرضـــ الرعا�ة الملطفة هي نهج یر�ز على الشـــــخص؛ لذا ین�غي إشـــ

القرارات �شأن ز�ادة الرعا�ة. و�ن�غي أن تحترم القرارات الطب�ة، حیثما أمكن، أولو�ات المرضى وتفضیالتهم، و�ن�غي شرحها  
 ى واألقارب.بوضوح دائًما للمرض

 
 
 
 
 

 (فصل جدید)�عد مرض حاد  19-رعا�ة مرضى �وفید -24
 

، والتي تتشــــــــــــــــا�ــه مع أمراض فیروســــــــــــــــات �ورونــا 19-تظهر بیِّنــات جــدیــدة حول األعراض المســــــــــــــتمرة المرت�طــة �مرض �وفیــد
  .)204( األخرى 

 
ــفه وفهمه بوضـــوح. و�ین المرضـــى المق�مین على المدى المتوســـط والطو�ل �جب   19-والیزال التوصـــ�ف الســـر�ري لتأثیر �وفید وصـ

في المســـــتشـــــف�ات بوحدات الرعا�ة المر�زة وغیرها، هناك تقار�ر عن أعراض جدیدة تتمثل في إرهاق جدید مرت�ط �المرض، وِاْنِقطاع 
كتئاب، ومشـكالت في  النََّفس، وأعراض اضـطراب الكرب التالي للصـدمة، واأللم، وتغیُّر الصـوت، والسـعال، وعسـر البلع، والقلق، واال

التر�یز والذاكرة وضــــــــــــ�ط الَنْفس. وتنتشــــــــــــر األعراض في جم�ع مجاالت األعراض الُمبلَّغ عنها بین المرضــــــــــــى في وحدات الرعا�ة  
. �ما أبلغ أكثر من نصـــــف المرضـــــى الذین  )202(�شـــــكل أكبر من المرضـــــى في الوحدات األخرى �خالف الرعا�ة المر�زة   المر�زة

یوًما مـنذ ظهور  60لمســــــــــــــتشــــــــــــــفى، �غض النظر عن تدبیرهم العالجي الســــــــــــــر�ري، عن اســــــــــــــتمرار اإلرهاق لـمدة  إدخالهم إلى ا تم
  .)203، 202( األعراض

 
وتكشـف النتائج الم�كرة عن أن األعراض الحال�ة األكثر شـیوًعا (�غض النظر عن حالة اإلدخال إلى المسـتشـفى) هي اإلرهاق ووجع 

. وفي إحدى  )205(أشـــــــهر من العدوى    4، وذلك عند المتا�عة مع المرضـــــــى �عد مرور  العضـــــــالت وضـــــــیق في التنفس والصـــــــداع
الع�ادات الخارج�ة، أبلغ حوالي ثلث ال�الغین الذین عانوا من األعراض عن عدم عودتهم إلى حالتهم الصـــــح�ة المعتادة في غضـــــون  

شـــهر من بدء ظهور األعراض، �ان ثلث المرضـــى  أ  3. وأفادت دراســـة أنه �عد مرور )206(أســـاب�ع من االخت�ار  3أســـبوعین إلى  
 .)207(الذین لم یتم إدخالهم إلى المستشف�ات �عتمدون إلى حٍد ما على اآلخر�ن في الحصول على الرعا�ة الشخص�ة 

 
 ب�ان أفضل الممارسات

المؤ�دة أو المشــت�ه فیها (أً�ا �انت درجة وخامة المرض) والیزالون   19-�جب على المرضــى الذین ســ�قت إصــابتهم �عدوى �وفید
 �عانون من أعراض مستمرة أو جدیدة أو متغیرة الحصول على الرعا�ة من أجل متا�عة حالتهم. 

  :مالحظات
 اإلقرار 

ــى �وفید • ــد زوال العالمات واألعراض. و�ذا �ان   19-�جب على جم�ع مرضــ (والقائمین على رعایتهم) مراجعة الطبیب لرصــ
ا، أو إذا ظهرت أعراضعرض واحـد أو أكثر من هـذه األعراض ال جـدـیدة أو متغیرة، ف�جـب التمـاس الرعـاـ�ة الطبـ�ة   یزال ـقائمـً
 وفًقا لمسارات الرعا�ة الوطن�ة (المحل�ة). 
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لة القلب�ة، وَخَلل �شـمل ذلك تقد�م المشـورة �شـأن ا • لمضـاعفات الحادة التي تهدد الح�اة، مثل االنصـمام الرئوي، واحتشـاء الَعضـَ
ــكتة الدماغ�ة، والنو�ات، والتهاب الدماغ   ْكَتة الَقْلِبّ�ة، والســـ ــَ ِل الَقْلِب والتََّأُمْور، والســـ ــَ ، والتي )258،  54(النَّْظم، واْلِتهاب َعضـــ

 ین�غي التماس الرعا�ة الطارئة لها.
الحاالت الوخ�مة والحرجة �متالزمة ما �عد الرعا�ة المر�زة، مع مجموعة من االختالالت  ذوو  19-قد ُ�صــاب مرضــى �وفید •

ــ�ة. انظر  ــبیل المثال ال الحصــــــــر) َزوال التََّك�ُّف الجســــــــدي واألعراض اإلدراك�ة وأعراض الصــــــــحة النفســــــ تشــــــــمل (على ســــــ
 على مز�د من التفاصیل حول متالزمة ما �عد الرعا�ة المر�زة. " لالطالع19-إعادة تأهیل مرضى �وفید" 19 الفصل

 
  التدبیر العالجي

ین�غي إنشـاء مسـارات رعا�ة وطن�ة (محل�ة) منسـقة �مكن أن تشـمل مقدمي خدمات الرعا�ة األول�ة (أي الممارسـین العامین)،  •
واألخصــائیین ذوي الصــلة، ومهنیي إعادة التأهیل متعددي التخصــصــات، ومقدمي خدمات الصــحة النفســ�ة والرعا�ة النفســ�ة 

 االجتماع�ة، وخدمات الرعا�ة االجتماع�ة.
 ب أن �كون التدبیر العالجي مخصًصا وفًقا الحت�اجات المرضى وأن �كون منسًقا.�ج •
تشــــــــمل تدخالت التدبیر العالجي معالجة المضــــــــاعفات التي تهدد الح�اة على الفور. و�النســــــــ�ة للمضــــــــاعفات غیر المهددة  •

للح�اة، قد �ســتلزم التدبیر العالجي التثق�ف وتقد�م المشــورة �شــأن اســترات�ج�ات التدبیر العالجي الذاتي (أي أســالیب التنفس، 
م، والتعدیالت المنزل�ة؛ وتثق�فهموســــــــــــــرعته)، ودعم مقدمي الرعا�ة   ، ومجموعات األقران، و�دارة اإلجهاد، والحد من الَوصــــــــــــــْ

 أو التدبیر العالجي المتخصص.  ووصف برامج إعادة التأهیل و/
" لالطالع على التوصــــــــ�ات المتعلقة بتدخالت الفحص والتقی�م و�عادة  19-إعادة تأهیل مرضــــــــى �وفید"  19انظر الفصــــــــل   •

ــتمرار�ة الرعا�ة    التأهیل، التي تهدف إلى ــمان اسـ ــى الداخلیین أو الخارجیین أو المتا�عة المجتمع�ة، لضـ ــهیل إحالة المرضـ تسـ
 خالل عمل�ات االنتقال.

 بیِّنات القرار 
 

 ال یوجد ت�این جوهري متوقع الق�م والتفضیالت

ســ�عتبرون   المســتنیر�نأنَّ المرضــى  على  تطب�ًقا للق�م والتفضــیالت المتفق علیها، اســتدل الفر�ق المعني بوضــع الم�ادئ التوجیه�ة  
 ضئیلة، وأن ضمان الحصول على الرعا�ة هو ق�مة مهمة �جب مراعاتها. 19-األضرار المحتملة المرت�طة �متا�عة �وفید

 

 اعت�ارات مهمة األخرى الموارد واالعت�ارات 

ین�غي إنشـــــاء مســـــارات رعا�ة وطن�ة (محل�ة) منســـــقة �مكن أن تشـــــمل مقدمي خدمات الرعا�ة األول�ة (أي الممارســـــین العامین)،  
واألخصـــــائیین ذوي الصـــــلة، ومهنیي إعادة التأهیل متعددي التخصـــــصـــــات، ومقدمي خدمات الصـــــحة النفســـــ�ة والرعا�ة النفســـــ�ة 

مكن اســــــــــــتخدام منصــــــــــــات بدیلة لتقد�م الخدمات، مثل الهاتف المنزلي أو التطبیب االجتماع�ة، وخدمات الرعا�ة االجتماع�ة. و�
 ُ�عد أو فرق التوع�ة المجتمع�ة. عن

 
 المسوغات

 صالح�ة التطبیق
 الفئات السكان�ة الخاصة

ــنین (انظر الفصــــــــل   ــكان�ة خاصــــــــة مثل المســــــ ــابین �مرض "  22ین�غي وضــــــــع اعت�ارات لمتا�عة فئات ســــــ ــنین المصــــــ  رعا�ة المســــــ
 ")، واألطفال والقائمین على رعایتهم.19-كوفید

 
 معلومات عمل�ة

 أوجه عدم ال�قین
أولو�ة من األولو�ات. ومن   19-�وفید�عد إجراء المز�د من ال�حوث �شــــــأن العقابیل (العواقب) المتوســــــطة والطو�لة األجل لمرض 

  :بین البنود التي تم تحدیدها
ــعید  • ــخ�ص والتدبیر العالجي وال�حوث على الصــــ ــد والتشــــ ــهیل الترصــــ ــل إل�ه �إجماع اآلراء، لتســــ تعر�ف للحالة یتم التوصــــ

 العالمي، والذي ستنظمها منظمة الصحة العالم�ة.
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التوصـ�ف السـر�ري التفصـیلي للعقابیل (العواقب) المتوسـطة والطو�لة األجل، �اسـتخدام أدوات موحدة لجمع الب�انات (انظر  •
 "). 19-ال�حوث السر�ر�ة خالل جائحة �وفید" 27الفصل 

 .19-نهج متعدد التخصصات لل�حوث التي تشمل المرضى والمجتمعات المتضررة من �وفید •
 العالجات على الحصائل الطو�لة األجل.تأثیر   •

 
 

 19-الم�ادئ األخالق�ة للرعا�ة المثلى خالل جائحة �وفید -25
 

له لجم�ع المرضـــــى.  مثِّ ، فهي ذات أهم�ة مماثلة لما تُ 19-�عد التحلِّي �األخالق�ات مهًما عند تقد�م الرعا�ة الســـــر�ر�ة لمرضـــــى �وفید
ــتعانة �الخ ــر�ر�ة االسـ ــر�ر�ة في الق�ام �ما هو وتتطلب الرعا�ة السـ ــى في إطار عالقٍة قوامبرة السـ ــل للمرضـ ها الرعا�ة. و�قدم هذا  أفضـ

 .)260، 259( 19-القسم مقدمة موجزة عن �عض االعت�ارات األخالق�ة التي من المهم تذ�رها في س�اق �وفید
 

 19-�وفیداالعت�ارات األخالق�ة التي تؤثر على جم�ع األشخاص المصابین �مرض 

ــاوي  ــتند قرارات العالج والرعا�ة إلى الحاجة الطب�ة،  :االحترام األخالقي المتســــ یتمتع �ل شـــــــــخص �الق�مة ذاتها. و�جب أن تســـــــ
ــيول�س إلى میزات غیر مهمة أو تمییز�ة، مثل  ــ�اســ .  الِعرق أو الدین أو الجنس (النوع) أو العمر أو اإلعاقة أو االنتماء الســ

مماثلة على العالج والرعا�ة على قدم المســـــــاواة. و�جب أن �حصـــــــل المرضـــــــى الذین �عانون من مشـــــــكالت أو أعراض صـــــــح�ة  
و�ظهار االحترام األخالقي �عني إشــــــــــراك المرضــــــــــى والقائمین على رعایتهم في اتخاذ القرارات �أقصــــــــــى قدر ممكن، مع شــــــــــرح 

  الخ�ارات والقیود التي ینطوي علیها العالج.
�ســـــتحق �ل مر�ض أفضـــــل رعا�ة وعالج ممكنین تحت أي ظروف. وحتى عند الحاجة إلى ترشـــــید الموارد أثناء   :واجب الرعا�ة

األزمات، �جب على مهنیي الرعا�ة الصـــــــــح�ة والعاملین في الخطوط األمام�ة الق�ام بواجب الرعا�ة لتعز�ز عاف�ة مرضـــــــــاهم في 
ــح�ة و  ــتحق مهنیو الرعا�ة الصـــــــــ ا. وفي هذا  حدود الموارد المتاحة. �ما �ســـــــــ ــً العاملون في الخطوط األمام�ة واجب الرعا�ة أ�ضـــــــــ

الصــــــــدد، ین�غي توفیر معدات الحما�ة الشــــــــخصــــــــ�ة المناســــــــ�ة لمهنیي الرعا�ة الصــــــــح�ة والعاملین في الخطوط األمام�ة لتعز�ز 
  ر�ة ألطول فترة ممكنة.سالمتهم وعافیتهم. وفي ذلك فائدة لهم وللمجتمع �أسره، إذ �ضمن أنهم متاحون لدعم االستجا�ة السر�

 
�ســتند إلى مراعاة المســاواة في االحترام األخالقي وواجب الرعا�ة، إذ �جب عدم إهمال أي شــخص �حتاج إلى   :مبدأ عدم التخلي

ــدقائهم، و�ن�غي �حث الخ�ارات الممكنة  ــى وأصــ ــمل عائالت المرضــ رعا�ة طب�ة أو التخلي عنه على اإلطالق. وتمتد الرعا�ة لتشــ
ســـــــي، والذین  لى التواصـــــــل معهم. و�جب أن تكون الرعا�ة الملطفة متاحة لجم�ع المرضـــــــى الذین �عانون من فشـــــــل تنفللحفاظ ع

  عي عنهم أو سح�ه منهم.سُ�حجب دعم التنفس الصنا
 

مي  �جــب تطبیق تــدابیر الوقــا�ــة من العــدوى ومكــافحتهــا المالئمــة، واحترامهــا و�نفــاذهــا. فمثــل هــذه التــدابیر تح  :حمـا�ـة المجتمع
ــحة   ــى وتعز�ز الصـ ــر�ر�ة للمرضـ ــح�ة، والمجتمع. وأثناء الجائحة، ین�غي التر�یز على الرعا�ة السـ ــى، ومهنیي الرعا�ة الصـ المرضـ

  العامة على حٍد سواء.
 

�جب أن تظل جم�ع االتصـاالت بین المر�ض واألط�اء السـر�ر�ین سـر�ة، إال في حالة وجود مخاوف صـح�ة عامة ُملّحة   :الـسر�ة
(مثل تت�ُّع المخالطین والترصـد وغیر ذلك) أو مبررات مقبولة أخرى لإلخالل �السـر�ة. و�جب الحفاظ على المعلومات الشـخصـ�ة 

 الل �سر�تها.الخاصة في أمان، ما لم �كن هناك مبرر لإلخ
 

ُنوصـــي �أن تخطط المســـتشـــف�ات والُنُظم الصـــح�ة على المســـتو�ات المحل�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة والعالم�ة وتســـتعد  
لتلب�ة االحت�اجات المفاجئة من قدرات الرعا�ة الســر�ر�ة (العاملین واله�كل واإلمدادات والُنُظم) لكي تكون قادرة على  

  .)261ˇ 61(والحفاظ على الخدمات الصح�ة األساس�ة ، 19-توفیر الرعا�ة المناس�ة لجم�ع مرضى �وفید
 

تخصـ�ص الموارد الشـح�حة: ُنوصـي �أن تضـع �ل مؤسـسـة خطة لما �جب الق�ام �ه في حاالت ندرة الموارد، لتغط�ة 
رَّة الرعا تخصـــــ�ص التدخالت الطب�ة الحرجة أو الوصـــــول إلیها (مثل األكســـــجین و/ أو أجهزة  �ة المر�زة و/أو أســـــِ

   و�جب أن تضع تلك الخطة هدًفا عاًما واضًحا. ناعي).التنفس الص
 

اتخاذ القرارات �شــأن تخصــ�ص الموارد: جزء من التخط�ط لندرة الموارد هو ضــمان وجود نظام عادل التخاذ القرارات  
 �شأن تخص�ص الموارد.
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  :مالحظات
�معاییر الفرز الطبي و�روتو�والت التخصـــــــــ�ص، والذین �ختلفون عن یتمثَّل أحد الخ�ارات في الموظفین الذین هم على علم   -1

فر�ق العالج السـر�ري. و�ن�غي اتخاذ قرارات التخصـ�ص وفًقا للخطة الموضـوعة واسـتعراضـها �انتظام. و�ذا لزم األمر، ین�غي 
 أن �كون هناك إعادة تخص�ص لموارد سبق تخص�صها حیث ال تثبت فائدتها.

�كون الهدف هو ضـــــمان االســـــتخدام األمثل للموارد المحدودة بناًء على معاییر طب�ة مختارة. و�جب على ســـــبیل المثال، قد  -2
أن تســـــعى معاییر الفرز إلى تحقیق التوازن بین المنفعة الطب�ة واإلنصـــــاف، وســـــهولة التنفیذ. و�جب تطبیق المعاییر نفســـــها 

 .19-�غض النظر عن حالة �وفید على جم�ع المرضى الذین لدیهم مستو�ات متشابهة من االحت�اجات،

 

ُنوصـــي �أن �كون موعد انتقال اتخاذ القرار من التخصـــ�ص الروتیني إلى التخصـــ�ص أثناء الجائحة واضـــًحا، حتى 
 تتحرك المؤسسات في وقت م�كر جًدا لتقیید الوصول إلى الموارد تحسً�ا لندرة مستقبل�ة محتملة قد ال تحدث. ال

  :مالحظات
تكون "نقطـة التحول" واضــــــــــــــحـة، أْي التحول إلى التخصــــــــــــــ�ص أثنـاء الجـائحـة (مثًال، إعالن وزارة الصــــــــــــــحـة أو �جـب أن   -1

رَّة وحدات ا ــِ ــف�ات عن امتالء أســـ ــتشـــ ــالمســـ ناعي). و�جب أن �أخذ ذلك في االعت�ار ز�ادة لرعا�ة المر�زة وأجهزة التنفس الصـــ
 القدرات السر�ر�ة لتلب�ة االحت�اجات المفاجئة.

 تخضع أي طر�قة �جري اخت�ارها لعمل�ة عادلة، مثل استخدام الم�ادئ اإلجرائ�ة التال�ة:�جب أن  -2
o ین�غي الحصول على مدخالت من الفئة (الفئات) السكان�ة األكثر تضرًرا. :الشمول 
o في  ین�غي أن تكون اآلل�ة سـهلة الوصـول والفهم على مسـتوى المدارس االبتدائ�ة و�جم�ع اللغات الرئ�سـ�ة :الشـفاف�ة

 منطقة الخدمة الطب�ة للمؤسسة.
o :ــتعراض قرار معین، في   المســاءلة ــتعراض تطبیق بروتو�ول معتمد للفرز، أو طل�ات �اسـ ین�غي أن تتوافر آل�ة السـ

ثة أو مخاوف أخرى.  ضوء معلومات سر�ر�ة جدیدة أو ُمحدَّ
o ین�غي مراعاة االتساق �استمرار في تطبیق م�ادئ التخص�ص. :االتساق 

 

  :ُنوصي �ما یلي مع القائمین على الرعا�ة
 الحصول على التدر�ب الكافي على تقد�م الرعا�ة، �ما �شمل تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها. •
  الحصول على معدات الحما�ة الشخص�ة المناس�ة والكاف�ة. •
  اإلعفاء من قیود السفر التي تحول دون رعا�ة المر�ض. •
فسـ�ة االجتماع�ة والروح�ة، و�ذلك على فرصـة االسـتجمام والدعم في حاالت الفج�عة الحصـول على الرعا�ة الن •

 حسب الحاجة.

  :ملحوظة
یتعرض القائمون على الرعا�ة لخطر اإلصـــا�ة �أنواع من االضـــطراب النفســـي واالجتماعي والروحي مماثلة لتلك التي �عاني منها 
المرضــى. �ما أنهم معرضــون لخطر العدوى. ولذلك، �جب توفیر خدمات الصــحة النفســ�ة األســاســ�ة والدعم النفســي االجتماعي 

 .)262(ؤالهم عن احت�اجاتهم ومخاوفهم ومعالجتها لجم�ع القائمین على الرعا�ة من خالل س
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 (المراضة والوف�ات) 19-التبل�غ والترمیز أثناء جائحة �وفید -26
 

تتوفر جم�ع نصــــــــــائح الترمیز �اللغات الرســــــــــم�ة لمنظمة الصــــــــــحة العالم�ة، و�مكن االطالع علیها �مز�د من التفاصــــــــــیل ألغراض 
  ي:التصن�ف على الرا�ط التال

outbreak-seasedi-19-covid-for-codes-icd-use-diseases/emergency-of-https://www.who.int/standards/classifications/classification   
  .2-26و 1-26ولالطالع على التفاصیل، انظر الجدول 

 
  في المراجعة العاشرة والحاد�ة عشرة للتصن�ف الدولي لألمراض 19-ترمیز المراضة والوف�ات لمرض �وفید :1-26الجدول  

 
التصن�ف الدولي 

  وصف الرموز  لألمراض

المراجعة العاشرة 
للتصن�ف الدولي  

 لألمراض

ــن�ف 19-�وفید  U07.1 تخصــــــــ�ص رمز الطوارئ "تم  ، تم تحدید الفیروس" في المراجعة العاشــــــــرة للتصــــــ
 المؤ�د مختبرً�ا. 19-الدولي لألمراض لتشخ�ص مرض �وفید

ــن�ف 19-�وفید  U07.2 تم تخصـــ�ص رمز الطوارئ " ، لم یتم تحدید الفیروس" في المراجعة العاشـــرة للتصـ
حیث �كون التأكید المختبري غیر  19-الدولي لألمراض للتشــــــــخ�ص الســــــــر�ري أو الو�ائي لمرض �وفید

 حاسم أو غیر متوفر.
 في ترمیز الوف�ات وجدولة سبب الوفاة. U07.2 و U07.1من  �مكن استخدام �الً 

الحاد�ة المراجعة  
عشرة للتصن�ف 
 الدولي لألمراض

 .RA01.0هو  19-رمز التشخ�ص المؤ�د لمرض �وفید
 .RA01.1هو  19-رمز التشخ�ص السر�ري (المشت�ه ف�ه أو المحتمل) لمرض �وفید

 
ــ�اق �وفید ــارة إلى الحاالت التي تحدث في ســـــ ــاف�ة للتمكن من توثیق أو اإلشـــــ . وتم 19-تم االتفاق على مجموعة من الفئات اإلضـــــ

تحـدـید رموز ثالثـ�ة المحـارف ورـ�اعـ�ة المحـارف من أجـل االســــــــــــــتجـاـ�ة للمســــــــــــــتوـ�ات المختلـفة لعمق بـ�اـنات الترمیز المعمول ـ�ه في  
ــتخدامها في تحلیل  ــي الوحید للوفاة. و�مكن اســــ ــاســــ ــبب األســــ مختلف البلدان. ولن تظهر الفئات الواردة أدناه في الجدولة األول�ة للســــ

  لوف�ات والتبل�غ عنها.األس�اب المتعددة ل
 

  في المراجعة العاشرة والحاد�ة عشرة للتصن�ف الدولي لألمراض   19-ترمیز الحاالت التي تحدث في س�اق �وفید  :2-26الجدول  
 

المراجعة العاشرة 
للتصن�ف الدولي  

 لألمراض

1- U08 19-التار�خ الشخصي لكوفید. U08.9 لم یتم تعیینه. 19-التار�خ الشخصي لكوفید ، 
، مؤ�دة أو من المرجح أن تؤثر 19-ُ�ستخدم هذا الرمز االخت�اري لتسجیل نو�ة سا�قة من �وفید  :مالحظة

. وال ین�غي أن ُ�ستخدم هذا الرمز  19-على الحالة الصح�ة للشخص، بینما لم �عد الشخص �عاني من �وفید
ل�ة  . في جداول الوف�ات األوَّ

 
2- U09 19-حالة ما �عد �وفید . U09.9 غیر محددة.19-حالة ما �عد �وفید ، 

. وال ُ�ستخدم هذا الرمز في  19-ُ�ستخدم هذا الرمز االخت�اري للمساعدة في إ�جاد را�ط مع �وفید  :مالحظة
 . 19-الحاالت التي التزال �ظهر فیها �وفید

 
3- U10 19-متالزمة التهاب�ة في أجهزة متعددة مترافقة مع �وفید . 

U10.9 لم یتم تعیینها.19-متالزمة التهاب�ة في أجهزة متعددة مترافقة مع �وفید ،   

المراجعة الحاد�ة 
عشرة للتصن�ف 
 الدولي لألمراض

RA02 19-حالة ما �عد �وفید . 
RA03 19-متالزمة التهاب�ة في أجهزة متعددة مترافقة مع �وفید . 

QC42/RA01 19-تار�خ شخصي لكوفید . 

 

https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/emergency-use-icd-codes-for-covid-19-disease-outbreak
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إ  �النســــ�ة للوف�ات، نوصــــي �اســــتخدام رموز الطوارئ للتصــــن�ف الدولي لألمراض على النحو الموضــــح في  ئكص�ئخ
مغنت و � ب كألسهئخ عك ب ئكتهك� مجنه� زٮ�ي   19-ئكئ �ئعئ�ئذن  ذن)  ن (ةدلن سض�ف  .)263(  ئ ككمغئبهة

  :مالحظات
ــاســــــــــي هو تحدید جم�ع الوف�ات الناجمة عن مرض  -1   19-. وُتعرَّف الوفاة الناجمة عن مرض �وفید19-�وفیدالهدف األســــــــ

،  19-ألغراض الترصــــــد على أنها الوفاة الناتجة عن مرض متوافق ســــــر�رً�ا، لحالة إصــــــا�ة محتملة أو مؤ�دة �مرض �وفید
ح). و�جب أالَّ �كون هناك فترة   19-لم �كن هناك ســـبب بدیل واضـــح للوفاة یتعذر ر�طه �مرض �وفید ما شـــفاء (مثل الَرضـــْ

إلى مرض آخر (مثل السرطان)،    19-بین المرض والوفاة. وقد ال ُتعزى الوفاة الناجمة عن مرض �وفید  19-تام من �وفید
 و�جب أن ُتحســـــــب �شـــــــكل مســـــــتقل عن الحاالت الســـــــا�قة الوجود التي ُ�شـــــــت�ه في أنها أدت إلى اإلصـــــــا�ة الوخ�مة �مرض 

 .19-كوفید
دي إلى الوفاة في الجزء األول من الشـــــهادة. على ســـــبیل المثال، في الحاالت التي من المهم تحدید التســـــلســـــل الســـــببي المؤ  -2

االلتهاب الرئوي واإلنتان والضـــــــــائقة التنفســـــــــ�ة الحادة، �جب إدراج االلتهاب الرئوي واإلنتان   19-�ســـــــــبب فیها مرض �وفید
یدرج مســؤولو التصــدیق على الشــهادة  ، في الجزء األول. و�جب أن  19-والضــائقة التنفســ�ة الحادة، إلى جانب مرض �وفید

 .)263(أكبر قدر ممكن من التفاصیل بناًء على معرفتهم �الحالة، أو السجالت الطب�ة، أو الفحوصات المختبر�ة 
ــمي "كوفید -3 ــطلح الرســـــ ــتخدام المصـــــ ــجیل 19-�جب اســـــ ــ�اب الوفاة. و�جب تســـــ ــبب من أســـــ ــهادات لهذا الســـــ  " في جم�ع الشـــــ

اعت�اره ســـبب وفاة جم�ع المتوفین الذین تســـبب المرض في وفاتهم أو �فترض أنه تســـبب أو في الشـــهادة الطب�ة �  19-كوفید
 ساهم فیها. و�ساعد ذلك على تقلیل عدم ال�قین �شأن التصن�ف أو الترمیز، ورصد هذه الوف�ات رصًدا صح�ًحا.

 
 

 19-ال�حوث السر�ر�ة خالل جائحة �وفید -27
 

ــات المعن�ة �مرض �وفید ــتعراض منهجي حي للدراســـــ ). لمز�د من المعلومات عن خارطة  264(  19-یتوفر إعداد خارطة ح�ة واســـــ
 .https://www.who.int/teams/blueprint/covid-19طر�ق �حوث منظمة الصحة العالم�ة، انظر 

 
ــین فهمنا للتار�خ  ــف�ات، من أجل تحسـ ــتشـ ــى في المسـ ــر�ر�ة الموحدة عن جم�ع المرضـ ــي �جمع الب�انات السـ نوصـ
 الطب�عي للمرض، والمســــــــاهمة �الب�انات في منصــــــــة منظمة الصــــــــحة العالم�ة للب�انات الســــــــر�ر�ة العالم�ة عن 

 لالطالع على التفاصیل). الموقع اإللكتروني(انظر   19-كوفید

  :مالحظات
ــحة العالم�ة للب�انات  -1 ــة منظمة الصــ ــدر في منصــ ــر�ر�ة المجهولة المصــ ــاهمة �الب�انات الســ ــاء إلى المســ ُتدعى الدول األعضــ

  COVID_ClinPlatform@who.int  :التواصــــــــــــــل مع البرـ�د اإللكتروني الـتالي؛ و�مكن  19-الســــــــــــــر�رـ�ة الـعالمـ�ة عن �وفـید
 للحصول على ب�انات اعتماد تسجیل الدخول. وس�فید ذلك في توج�ه استجا�ة الصحة العامة واالستجا�ة السر�ر�ة.

  .)265(: �مكن الوصول إلیها عبر الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالم�ة تتوافر اآلن أر�عة نماذج من سجل الحاالت -2
 .نموذج سجل الحاالت السر�ع •
 .نموذج سجل الحاالت الخاص �الحمل •
 .19-نموذج سجل الحاالت الخاص �متالزمة االلتها�ات المتعددة األجهزة المرت�طة زمنً�ا �مرض �وفید •
 �المتا�عة.نموذج سجل الحاالت الخاص  •

 .)266(البروتو�والت المعن�ة ب�حوث التوص�ف السر�ري  تتوفر أ�ًضا -3

 

https://www.who.int/teams/blueprint/covid-19
https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19/data-platform
mailto:COVID_ClinPlatform@who.int
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لمز�د من    تجر�ة التضـــــامن لمنظمة الصـــــحة العالم�ة هي تجر�ة ســـــر�ر�ة عشـــــوائ�ة �جري التســـــجیل فیها حالً�ا.
 .)267(المعلومات، انظر الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالم�ة 

  :مالحظة
ــیر التقار�ر إلى أن   ــًرا لوفاةتشــــــ ــن �عد مؤشــــــ ــابین �مرض �وفید التقدم في الســــــ ــى المصــــــ . ول�س هناك ما یبرر 19-المرضــــــ

 .)260(االست�عاد المنهجي للمسنین من األنشطة ال�حث�ة أو من الوصول إلى العوامل العالج�ة التجر�ب�ة 
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 شكر وتقدیر
 

مغنتشكر وتقدیر ف�ما یتعلق بوث�قة  ب  :19-ئكئتاند ئكعإلجى ئكحد�دئ كصدص � لٮتئ� ة   .2021ینایر   �انون الثاني/ 25،  ؤذسئخئ
، برنامج 19-(رئ�س، الفر�ق السـر�ري لالسـتجا�ة لمرض �وفید جانیت في د�از :أعضـاء اللجنة التوجیه�ة لمنظمة الصـحة العالم�ة

الطوارئ الصـح�ة، جن�ف)؛ وجون أب�اه (رئ�س، التدبیر العالجي للحاالت، المكتب اإلقل�مي لمنظمة الصـحة العالم�ة ألفر�ق�ا)؛ ولیزا 
ها)؛ وأنشــو �انیرجي (إدارة صــحة األم والولید  أســكي (إدارة ضــمان جودة القواعد والمعاییر)؛ وأبر�ل �الر (الوقا�ة من العدوى ومكافحت

ــیلف�ا بیرتانغنولیو  ــاملة، خدمات الرعا�ة األول�ة)؛ وســـ ــانون �ار�لي (التغط�ة الصـــــح�ة الشـــ والطفل والمراهق ومرحلة الشـــــ�خوخة)؛ وشـــ
مینغســــن؛ ومرســــیدس  )؛ و��انكا ه�19-الفر�ق الســــر�ري المعني �االســــتجا�ة لمرض �وفید (شــــع�ة األمراض الســــار�ة وغیر الســــار�ة/

بون�ه (إدارة الصـحة الجنسـ�ة واإلنجاب�ة وال�حوث ذات الصـلة)؛ وأندر�ا بوسـمان (البرنامج العالمي لمكافحة المالر�ا)؛ وماري شـارلوت 
بوســو (الرعا�ة الملطفة)؛ ومور�س بو�اغو (إدارة الصــحة الجنســ�ة واإلنجاب�ة وال�حوث ذات الصــلة)؛ ونیرجا شــودري (إدارة الصــحة  

ــا�ات)؛ وجین ا ــار�ة واإلعاقة والعنف واإلصــــ ــییزا (التدبیر العالجي لألمراض غیر الســــ ــ�ة وتعاطي مواد اإلدمان)؛ وأالر�وس ســــ لنفســــ
كنینغهــام (البرنــامج العــالمي لمكــافحــة المالر�ــا)؛ و�رنــادیــت دیلمــانس؛ وم�غ دوهرتي (العالج والرعــا�ــة، إدارة فیروس العوز المنــاعي 

دي غروته (إدارة التدبیر العالجي لألمراض غیر الســار�ة واإلعاقة والعنف واإلصــا�ات)؛ وتارون دوا (رئ�س  اإلیدز)؛ ووتر   ال�شــري/
وحدة صـــــــحة الدماغ، إدارة الصـــــــحة النفســـــــ�ة وتعاطي مواد اإلدمان)؛ ونیدر�ت إمیروغلو (تعز�ز االســـــــتعداد الُقطري، إدارة الطوارئ  

یر السـار�ة)؛ ودین�س فالزون (البرنامج العالمي لمكافحة السـل)؛ وناثان فورد (إدارة  الصـح�ة)؛ وجیل فار�نغتون (األمراض السـار�ة وغ
اإلیدز والبرنامج العالمي لمكافحة التهاب الكبد)؛ وجیل فورت؛ وجون غروف (إدارة ضـــــــمان جودة  فیروس العوز المناعي ال�شـــــــري/

اطي مواد اإلدمان)؛ ول�سـي غونزال�س أنغولو (البرنامج العالمي  القواعد والمعاییر)؛ وزي هان؛ وفهمي حنا (إدارة الصـحة النفسـ�ة وتع
سـترون (إدارة التغذ�ة من أجل الصـحة والتنم�ة)؛ و�یتر هیوز (إدارة الصـحة النفسـ�ة وتعاطي مواد  -لمكافحة السـل)؛ ولورانس غرومر

تو جارامیلو (البرنامج العالمي لمكافحة السل)؛  اإلدمان)؛ و�ینید�كت هوتنر (برنامج مكافحة العدوى وشع�ة األمراض الُمْعد�ة)؛ و�رنس
ورو�رت جاكوب (إدارة الصـحة وُنُظم المعلومات)؛ ومار�ا فان �یرخوف (برنامج الطوارئ الصـح�ة)؛ وشـیوري �وداما (رئ�س، التدبیر 

ــ�ة وتعاطي مواد    العالجي للحاالت، مكتب منظمة الصـــــحة العالم�ة اإلقل�مي لشـــــرق المتوســـــط)، و�افیتا �وال�ا (إدارة الصـــــحة النفســـ
اإلدمان)؛ و�ارون ��م (الصــــحة الجنســــ�ة واإلنجاب�ة وال�حوث ذات الصــــلة)؛ وروك هو ��م (إدارة ضــــمان جودة القواعد والمعاییر)؛ 
و�افیتا �وال�ا (إدارة الصـــــــحة النفســـــــ�ة وتعاطي مواد اإلدمان)؛ وأورنیال لینشـــــــیتو (إدارة الصـــــــحة الجنســـــــ�ة واإلنجاب�ة وال�حوث ذات  
الصــــلة)؛ ولورنزو موجا (إدارة الســــ�اســــات والمعاییر المتعلقة �المنتجات الصــــح�ة)؛ وأل�ســــین موران؛ و�اســــر نزار؛ وأولف�مي أوالدابو 
ــلة)؛ و�یتر أولیومیز (البرنامج العالمي لمكافحة المالر�ا)؛ ومارك فان أومیر�ن  ــ�ة واإلنجاب�ة وال�حوث ذات الصـ ــحة الجنسـ (إدارة الصـ

، برنامج الطوارئ  19-لنفســــــــ�ة وتعاطي مواد اإلدمان)؛ ومارك بیر�نز (رئ�س، االســــــــتجا�ة المختبر�ة لمرض �وفید(إدارة الصــــــــحة ا
الصـــــــح�ة)؛ ومارتینا بینازاتو (رئ�س طب األطفال لبرنامج مكافحة فیروس العوز المناعي ال�شـــــــري والتهاب الكبد واألمراض المنقولة  

برنامج الطوارئ الصــح�ة)؛ وأنایدا بورتیال (إدارة صــحة األم  نظمة الصــحة العالم�ة ألورو�ا/جنســً�ا)؛ ودینا ف�فر (المكتب اإلقل�مي لم
ــتجا�ة لمرض �وفید ــر�ري المعني �االســــــــ )؛ وأندر�اس ر�س (أخالق�ات 19-والولید والطفل والمراهق)؛ وجاكو�وس بر�لر (الفر�ق الســــــــ

)؛  19-الفر�ق الســــــــر�ري المعني �االســــــــتجا�ة لمرض �وفید تكاملة/الصــــــــحة العالم�ة)؛ و�ر�انكا ر�الن (إدارة الخدمات الصــــــــح�ة الم
ــ�اق �وفید ــحة، ُنُظم إدارة الحوادث في ســــــــ ،  19-ولودوف�ك ر�فیز (إدارة البّینات وجمع المعلومات التخاذ اإلجراءات في مجال الصــــــــ

ــحة والتنم�ة)؛  ــا روجرز (إدارة التغذ�ة من أجل الصــــ ــحة للبلدان األمر�ك�ة)؛ ول�ســــ وغو�كا روغل�ك؛ ون�غل رولینز (إدارة  منظمة الصــــ
ــحة   ــیهر (إدارة الصـ ــ�ة وتعاطي مواد اإلدمان)؛ و�اتر�ن سـ ــحة النفسـ ــیز (إدارة الصـ ــحة األم والولید والطفل والمراهق)؛ ون�كولین شـ صـ

نجاب�ة وصـحة  النفسـ�ة وتعاطي مواد اإلدمان)؛ و�نغر�د سـمیث؛ وهوارد سـو�یل (المنسـق اإلقل�مي لمنظمة الصـحة العالم�ة للصـحة اإل
األم والولید والطفل والمراهق)؛ ومار�ا بورا سـولون (األسـالیب والمعاییر، شـع�ة العلوم لضـمان جودة القواعد والمعاییر)؛ و�و�ا سـومي 
ــون (الصــــحة   ــوامیناثان (مكتب �بیر العلماء)؛ وآنا ثورســ ــوم�ا ســ ــ�خوخة)؛ وســ ــحة األم والولید والطفل والمراهق ومرحلة الشــ (إدارة صــ

نســـــــ�ة واإلنجاب�ة وال�حوث ذات الصـــــــلة)؛ ونوال توماســـــــكا (إدارة الصـــــــحة وُنُظم المعلومات)؛ و�افیتا تر�فید�م�س؛ ومار�و فیتور�ا الج
(التغط�ة الصــــح�ة الشــــاملة، األمراض الســــار�ة وغیر الســــار�ة)؛ وشــــیر�ان فارغ�س (األمراض الســــار�ة وغیر الســــار�ة)؛ و�ار�ن فون  

�ة)؛ و�ر�نزو وایز (إدارة تعز�ز صحة الفئات السكان�ة)؛ وو�لسون و�ر (إدارة صحة األم والولید والطفل  إ�جي (برنامج الطوارئ الصح
ــ�ا)؛ وماتیو   ــرق آسـ ــنغي (رئ�س، التدبیر العالجي للحاالت، المكتب اإلقل�مي لجنوب شـ ــ�ا و�ج�سـ ــ�خوخة)؛ و�وشـ والمراهق ومرحلة الشـ

 �ة وغیر السار�ة).ز�غنول (التغط�ة الصح�ة الشاملة، األمراض السار 
 

 جاكلین لي إنت (وحدة االستعداد للرعا�ة الصح�ة، إدارة الطوارئ الصح�ة). :مسؤول المشروع الداعم
 

 �ر�ستین هالو (ضمان جودة القواعد والمعاییر). :المراقب
 

ــؤول�ة الكاملة عن القرارات   ــحة العالم�ة المســــ المتعلقة �إنتاج الم�ادئ التوجیه�ة  وتتحمل اللجنة التوجیه�ة التا�عة لمنظمة الصــــ
  واجتماع الفر�ق المعني بوضع الم�ادئ التوجیه�ة.
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وجدي أمین (وزارة الصـحة والسـكان،   :وعقدت منظمة الصـحة العالم�ة اجتماًعا ألعضـاء الفر�ق المعني بوضـع الم�ادئ التوجیه�ة
ــر)؛ و�یرلینا ــ�ا)؛ وفر�در�ك بوش  مصـــــــ ــي، �ل�ة الطب، جامعة إندون�ســـــــ ــم العدوى التا�ع إلدارة طب الرئة والطب التنفســـــــ برهان (قســـــــ

(مستشفى جن�ف الجامعي، سو�سرا)؛ ودار�ن براون (العالج الطب�عي، مستشفى تشیلسي وو�ستمنستر، الصندوق المؤسسي للخدمات  
ــاندا الصـــح�ة الوطن�ة، لندن، المملكة المتحدة)؛ وماور� ــتشـــفى هیومانیتاس لل�حوث، میالنو، إ�طال�ا)؛ ودنكان تشـ ــ�كوني (مسـ ــیو سـ تسـ

(مر�ز األمراض الُمْعد�ة لدى ال�الغین، المســـــــتشـــــــفى التعل�مي الجامعي، لوســـــــاكا، زامب�ا)؛ وفو �وك دات (قســـــــم األمراض الُمعد�ة،  
حاد�ة في ب�جین)؛ وها�كه غیدولد (طب الطوارئ،  جامعة هانوي الطب�ة، هانوي، فییت نام)؛ و�ین دو (مســـــــــــتشـــــــــــفى �ل�ة الطب االت

جامعة ســـــتیلینبوش، جنوب أفر�ق�ا)؛ و�اتر�ك غي (عضـــــو الفر�ق المعني �المرضـــــى، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة)؛ ومد�حة هاشـــــمي 
ــمة، تونس)؛ و��فرلي ــتان)؛ ومناي هیال (خدمات الطوارئ الطب�ة، تونس العاصــ ــي، �اكســ ــ�اء الدین، �راتشــ هانت (تخثر  (جامعة ضــ

الدم واإلرقاء، الصــندوق المؤســســي "جایز آند ســانت توماس" للخدمات الصــح�ة الوطن�ة، لندن، المملكة المتحدة)؛ وســوشــیل �ومار 
كابرا (معهد عموم الهند للعلوم الطب�ة، نیودلهي، الهند)؛ وســـــ�ما �اندا (عضـــــو الفر�ق المعني �المرضـــــى، أونتار�و، �ندا)؛ ولیت�شـــــ�ا  

ــاو �اولو، البراز�ل)؛ و�ايدو -كاوانو ــاو، سـ ــفى دو �وراسـ ــتشـ ــونغكیونكوان،  -رادو (معهد ال�حوث، مسـ جین ��م (كل�ة الطب �جامعة سـ
مر�ز ســامســونغ الطبي، ســول، جمهور�ة �ور�ا)؛ ونیرانجان ��ســون (قســم طب األطفال وطب الطوارئ، جامعة �ولومب�ا البر�طان�ة، 

كار�ر للعلوم الصــــــــــح�ة، �ام�اال، أوغندا)؛ و�لیر ماكلینتوك (طب الدم، مســــــــــتشــــــــــفى أو�الند فانكوفر، �ندا)؛ وآرثر �و�ز�را (كل�ة ما
ــتشــــــفى   ــیتي، أو�الند، نیوز�لندا)؛ و��میلدا ماهاكا (عضــــــو الفر�ق المعني �المرضــــــى، �انجا�ا هراري، زم�ابوي)؛ وغر�تا مینو (مســــ ســــ

ــ�خ   ــوتیبو (مدینة الشـــ ــ�فار، غوا�اكیل، إكوادور)؛ و��مانو�ل نســـ ــنا�ا (المعهد المر�زي  ألســـ ــن�شـــ ــخبوط الطب�ة، أبوظبي)؛ وناتال�ا ب�شـــ شـــ
ل�حوث علم األو�ئة في روســــــــبوتر بنادزور، موســــــــكو، روســــــــ�ا)؛ ونیدا قادر (الطب الرئوي وطب الرعا�ة الحرجة، �ل�ة د�فید غ�فن 

معة أغاخان، �راتشــــــــي، �اكســــــــتان)؛ للطب، جامعة �ال�فورن�ا، لوس أنجلوس، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة)؛ وســــــــان�ا ســــــــابزواري (جا
ــانت جورج، لندن)؛   ــارالند (جامعة ســ ــار�ن (المعهد الوطني للســــل وأمراض الجهاز التنفســــي، نیودلهي، الهند)؛ وما�كل شــ وروهیت ســ
و�نزهونغ شــــین (مر�ز شــــنغهاي الســــر�ري للصــــحة العامة، جامعة فودان، شــــنغهاي، الصــــین)؛ وســــالي ســــینغ (إعادة التأهیل الرئوي 

ــالیني ســــــــري رانغانثان (جامعة وال ــوزا (جامعة ســــــــاو �اولو، البراز�ل)؛ وشــــــ ــتر، المملكة المتحدة)؛ وجواو �اولو ســــــ قلبي، جامعة ل�ســــــ
ــت�ان أوغارت (كل�ة الطب، جامعة أندر�س بیلو، ع�ادة  ــی�اسـ ــار�تي، برلین، ألمان�ا)؛ وسـ ــت�غمان (شـ ــري النكا)؛ ومیر�ام سـ كولومبو، سـ

ســــر�دار فینكاتابورام (كل�ة �ینغز، لندن)؛ ودو�وال فو��ســــكا (عضــــو الفر�ق المعني �المرضــــى، جامعة إند�ســــا، ســــانت�اغو، شــــیلي)؛ و 
 ستیلینبوش، جنوب أفر�ق�ا)؛ وأناندا و�جو�و�راما (وزارة الصحة، سري النكا). 

 
 غوردون غ�ات (جامعة ماكماستر، �ندا). :خبیر المنهج�ات

 
ــر�ري  ــارك، جامعة   نیل أد�كاري   :الرئ�س الســ ــتاذ مشــــ ــر�ن�فاس مورثي (أســــ ــح�ة وجامعة تورنتو)، وســــ ــانیبروك للعلوم الصــــ (مر�ز ســــ

 كولومب�ا البر�طان�ة، فانكوفر، �ندا). 
 

التي وفرت التنســــیق إلتاحة التطو�ر الســــر�ع للم�ادئ التوجیه�ة   للجنة التعاون�ة لدعم الم�ادئ التوجیه�ةونودُّ أن نعرب عن تقدیرنا  
ــر  ــحة العالم�ة)؛ وجانیت  للمنظمة ونشـ ــكي (منظمة الصـ ــح�ة وجامعة تورنتو)؛ ولیزا أسـ ــانیبروك للعلوم الصـ ها: نیل أد�كاري (مر�ز سـ

ف. د�از (منظمة الصـحة العالم�ة)؛ وغوردون غ�ات (جامعة ماكماسـتر، �ندا)؛ ومارتا الدو (منظمة الصـحة العالم�ة)؛ وسـر�ن�فاس  
)؛ و�و�وس بر�لر (منظمة الصـــــحة العالم�ة)؛ وأرشـــــانا ســـــیهواغ (منظمة الصـــــحة العالم�ة)؛  مورثي (جامعة �ولومب�ا البر�طان�ة، �ندا

وجوان ب. ســـــور�انو (منظمة الصـــــحة العالم�ة)؛ ونشـــــكر مؤســـــســـــة ماج�ك لُنُظم البّینات اإل�كولوجّ�ة على دعمها لعمل�ة النشـــــر من 
لوتفین، وســــــــت�جن ر�تا �اتر�ك فان دي فیلد، و�نغ وانغ،  بیر أوالف فاندف�ك، وأرناف أغاروال، ولو�وف  :MAGICappخالل تطبیق  

 ولینان ز�نغ، ودینا ز�راتكار.
 

 وشكر خاص للجهات المتعاونة التال�ة على توفیرها استعراضات منهج�ة:
 

ــر�ع للبّینات المتعلقة   ــتعراض الســـ ــحة والرعا�ة (المملكة المتحدة): االســـ التدبیر  :19-�كوفیدالمعهد الوطني لالمت�از في مجالي الصـــ
 ، بتسهیل من جوستین �ار�وش�ف، وسارة �اكنر.19-العالجي لآلثار الطو�لة األجل لمرض �وفید

 
االســــتعراض الســــر�ع لمر�ز تصــــن�ف التوصــــ�ات لتحدید درجتها و�لورتها وتقی�مها التا�ع   الجمع�ة األمر�ك�ة إلرشــــادات أمراض الدم/

)، بتســــــــــــــهـیل من هولغر شــــــــــــــونمـان، ورو�ي نیوالت (جـامعـة www.hematology.org/COVIDguidelinesلجـامعـة مـاكمـاســــــــــــــتر (
 ماكماستر، �ندا).

 
ــائـل مرضــــــــــــــى �وفیـد  االســــــــــــــتعراض الســــــــــــــر�ع للنطـاق   –في الرعـا�ـة المر�زة   19-مكت�ـة �و�ر�ن: حزم الرعـا�ـة لتحســــــــــــــین حصــــــــــــ

)Care bundles for improving outcomes in patients with COVID-19 in intensive care – a rapid scoping review ،(
 من إعداد: ف. سمیث، ود. د�فان، وأ. ن�كول، ود. روش.

https://www.hematology.org/COVIDguidelines
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أوترخـــــت،   الجـــــامعي  الطبي  (المر�ز  م. مون  (لوفین/ise.orgwww.covprecكـــــار�ـــــل ج.  و�نـــــانتس  ولور  مـــــاســــــــــــــتر�خـــــت)؛   )؛ 
�كوفیــــــد فــــــان ومــــــارتن المتعلقــــــة  التنبؤ  نمــــــاذج  (أوترخــــــت):  حي    19-ســــــــــــــمــــــدن  منهجي  اســــــــــــــتعراض  المرض:  �ســــــــــــــیر   للتنبؤ 

)COVID-19 related prediction models for prognosis: living systematic review.( 
 

 تقد�م�ة للفر�ق المعني بوضع الم�ادئ التوجیه�ة:شكر خاص للخبراء الذین قدموا عروًضا 
 

�اســـــي بینتانن (المر�ز األورو�ي للوقا�ة من األمراض ومكافحتها): عوامل الخطر �النســـــ�ة للحصـــــائل الوخ�مة �عد اإلصـــــا�ة �عدوى 
 نتائج االستعراض المنهجي للمؤلفات. – 19-كوفید

 
 لم�ة ومكت�ة منظمة الصحة العالم�ة:شكر خاص لفر�ق االستعراض السر�ع لمنظمة الصحة العا

 
ــحة العالم�ة)؛ وأجاي رانغاراج  ــحة العالم�ة)؛ وهالي هولمر (جودة القواعد والمعاییر، منظمة الصــــــــ توماس ألین (مكت�ة منظمة الصــــــــ

تدر�ب في مجال (التغط�ة الصح�ة الشاملة، األمراض السار�ة وغیر السار�ة، منظمة الصحة العالم�ة)؛ وفان�سا فیرونیزي (ال�حث وال
 أمراض المناطق المدار�ة، منظمة الصحة العالم�ة)؛ على ال�حث عن البیِّنات.

 
 شكر خاص للمراجعین الخارجیین على رؤ�تهم ف�ما یتعلق �التوص�ات الجدیدة:

 
ــارد �وجان (التحالف من أجل العمل الطبي الدولي)؛ ــیو دا    ر�تشـــــ ــ�ســـــــكو �ارتولومي، و�دوارد تشـــــــو، ومارســـــ وغابر�یل ألكو�ا، وفرانســـــ

 فونس�كا، وأمین الروس، وج�مس لي، و�هارغافي راو، وساشفین سینغ، وأرماند سبر�شر (أط�اء بال حدود).
 

 :(المظاهر العصب�ة والنفس�ة) 17شكر خاص لمراجعي التحدیثات التي تم إدخالها على الفصل  
 

ــو ــ�ه لو�س أیوسـ ــ�كة الصـــحة  -خوسـ ــتقلة، ومر�ز ال�حوث الطب�ة الحیو�ة لشـ ــي، جامعة مدر�د المسـ ــم الطب النفسـ ماتیوس (مدیر، قسـ
النفســ�ة، والمر�ز المتعاون مع منظمة الصــحة العالم�ة ل�حوث وتدر�ب خدمات الصــحة النفســ�ة، إســ�ان�ا)؛ و�ورادو �ار�وي (المر�ز 

م�ة لل�حوث والتدر�ب في مجال الصــحة النفســ�ة وتقی�م الخدمات، جامعة فیرونا، إ�طال�ا)؛ و�یتوري المتعاون مع منظمة الصــحة العال
ي تشـو (أسـتاذ مشـارك في  -ب�غي (أسـتاذ طب األعصـاب، قسـم علم األعصـاب، معهد ال�حوث الدوائ�ة، میالنو، إ�طال�ا)؛ وشـیري ه

�جامعة بیتســـــبرغ، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة)؛ ومار�و ماج  طب الرعا�ة الحرجة وطب األعصـــــاب وجراحة األعصـــــاب، �ل�ة الطب
ــحة العالم�ة،   ــر�ري، معهد العدوى والصـ ــي، جامعة نابولي، إ�طال�ا)؛ و�ینید�كت ما�كل (زمیل أقدم وعالم سـ ــم الطب النفسـ (مدیر، قسـ

عصــــــــاب، معهد عموم الهند للعلوم  جامعة ل�فر�ول، ل�فر�ول، المملكة المتحدة)؛ وشــــــــو�هام م�ســــــــرا (زمیل �احث أقدم، قســــــــم طب األ
ــاب،   ــ�ة وعلوم األعصــ ــحة النفســ ــي، المعهد الوطني للصــ ــم الطب النفســ ــتاذ ورئ�س، قســ الطب�ة، نیودلهي، الهند)؛ و�رات�ما مورثي (أســ

ار ، جامعة بر�شـ�ا، إ�طال�ا)؛ و��مشـو 19-بنغالور، الهند)؛ وأل�سـاندرو �ادوفاني (طبیب أعصـاب، مدیر وحدة طب األعصـاب و�وفید
براســاد (أســتاذ طب األعصــاب، معهد عموم الهند للعلوم الطب�ة، نیودلهي، الهند)؛ وشــ�خار ســاكســینا (أســتاذ، قســم الصــحة العالم�ة  
والســكان، �ل�ة هارفارد تي إتش تشــان للصــحة العامة، بوســطن، ماســاتشــوســتس، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة)؛ و�یران ثاكور (طبیب 

�تور و�نفر�د میرسـر بیتكین لطب األعصـاب، قسـم طب األعصـاب، جامعة �ولومب�ا، مر�ز إرفینغ الطبي  أعصـاب، أسـتاذ مسـاعد الد
 التا�ع لمستشفى بر�سبیتر�ان في نیو�ورك، مدینة نیو�ورك، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة).

 
�خاري (رئ�س، قسم العالج المهني، نیلوم زهرة    :(إعادة التأهیل) 19شكر خاص لمراجعي التحدیثات التي تم إدخالها على الفصل 

ــح�ة   ــم ناتفیلد للعلوم الصــــ ــتاذ تر�ش غر�نهااله (قســــ ــتان)؛ واألســــ ــ�اء الدین، �اكســــ ــ�اء الدین لعلوم إعادة التأهیل، جامعة ضــــ كل�ة ضــــ
ــ ــنغافورة العام، أســـ ــفى ســـ ــتشـــ ــفورد، المملكة المتحدة)؛ و�یتر أ. ل�م (طب إعادة التأهیل، مســـ ــارك والرعا�ة األول�ة، جامعة أكســـ تاذ مشـــ

ــر�ري، �ل�ة الطب في جامعة دوك  ــر�ري، الطب الطب�عي و�عادة التأهیل، �ل�ة �ایلور   -ســــ ــتاذ ســــ ــنغافورة؛ وأســــ الجامعة الوطن�ة، ســــ
للطب، هیوســــتن، تكســــاس، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة)؛ واألســــتاذة ســــالي ســــینغ (إعادة التأهیل الرئوي والقلبي، مســــتشــــف�ات جامعة 

 لمتحدة)؛ والد�تور أبینا تنور (طب إعادة التأهیل، مستشفى �ومفو أنو�ي التعل�مي، أكرا، غانا).ل�ستر، المملكة ا
 

 ومكافحتها التا�ع لمنظمة الصحة العالم�ة:  19-كما نتوجه �شكر خاص لفر�ق الخبراء العالمي المعني �الوقا�ة من عدوى �وفید
طوارئ الصــــــــــــــح�ــة)؛ و�ــارول فراي (مر�ز وفرقــة عمــل الوقــا�ــة من العــدوى  وأبر�ــل �ــالر (الوقــا�ــة من العــدوى ومكــافحتهــا، برنــامج ال

 ومكافحتها، الخدمات الصح�ة المتكاملة، منظمة الصحة العالم�ة).
 
 
 

https://www.covprecise.org/
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مغنتشكر وتقدیر ف�ما یتعلق بوث�قة   ب  :19-ئكئتاند ئكعإلجى ئكحد�دئ كصدص � لٮتئ� ة    .2020مایو  أ�ار/ 27، ؤذسئخئ
 

جانیت ف. د�از (قائد)، ونازنین أنور، وفلورنس �اینغانا، وأبر�ل �الر، وأنشـــــــو  :التا�عة لمنظمة الصـــــحة العالم�ةاللجنة التوجیه�ة  
�انیرجي، وســیلف�ا بیرتاغنولیو، ومرســیدس بونیت، وأندر�ا بوســمان، وماري شــارلوت بوســو، وأندر�ا بروني، ومور�س بو�اغو، ونیرجا  

ســـترون،  -وتارون دوا، وألكســـندرا فل�شـــمان، وناثان فورد، وســـت�فانو فر�ل، ولورانس غرومر شـــودري، وجین �انینغهام، وم�غ دوهرتي،
وفهمي حنــا، و�ینیــد�كــت هوتنر، و�رنســــــــــــــتو جــارامیلو، ومــار�ــا فــان �یر�وف، و�ــارون ��م، و�ــافیثــا �وال�ــا، وتیر�زا �ورتز، وأورنیال 

وجودي آن میلز، ولورنزو موجا، وسـوزان نور�س، وأولوف�مي أوالدابو، لینشـیتو، وعائشـة مالك، و�ارمن مارتینیز، وأل�سـاندرو ماسـازا، 
و�یتر أولومیزي، ومــارك فــان أومیر�ن، ومــارتینــا بینــازاتو، وأنــایــدا بورتیال، وأنــدر�ــاس ر�س، و�ر�ــانكــا ر�الن، ولیزا روجرز، ونــا�غــل  

یث، وهوارد ســو�ل، ومار�ا بورا ســولون، ور�ناتو رولینز، وخالد ســعید، و�اتر�ن ســیهر، وأل�ســون شــ�فر، ون�كولین شــ�س، و�نغر�د ســم
 سوزا، و�و�ا سومي، وآنا ثورسون، و�افیتا تر�فیدي، ومار�و فیتور�ا، و�ر�نزو و�ز، و�نكا و�ز��كر، وو�لسون و�ر، وماتیو ز�غنول.

 
 ما�ا آري.  :منظمة األمم المتحدة للطفولة (الیون�سف)

 
ــع الم�ادئ   ــاء الفر�ق المعني بوضـ نیل أد�كاري (مر�ز ســـــانیبروك للعلوم الصـــــح�ة وجامعة تورونتو)؛ وجون أب�اه  :التوجیه�ةأعضـ

(أخصـائي أول، الرعا�ة الحرجة لألطفال ورئ�س وحدة الرعا�ة المر�زة لألطفال في مسـتشـفى �ومفو أنو�ي التعل�مي، غانا)؛ وعبد هللا  
ــم مكافحة العدوى، ج ــلطان قابوس، ُعمان)؛ وفلورنس �اینغانا (زمیلة أ�حاث، بلخیر (رئ�س وحدة األمراض الًمْعد�ة وقســــــــــ امعة الســــــــــ

جـامعـة مـاكـار�ر، �ـام�ـاال، أوغنـدا)؛ و�ورادو �ـار�وي (المر�ز المتعـاون مع منظمـة الصــــــــــــــحـة العـالم�ـة لل�حوث والتـدر�ـب في مجـال  
لألمراض الســار�ة، جنوب أفر�ق�ا)؛ و�ن الصــحة النفســ�ة وتقی�م الخدمات، جامعة فیرونا، إ�طال�ا)؛ ولوســیل بلومبرغ (المعهد الوطني 

كاو (مســـــتشـــــفى الصـــــداقة الصـــــین�ة ال�ا�ان�ة، جامعة العاصـــــمة الطب�ة، ب�جین، الصـــــین)؛ ومور�ز�و ســـــ�كوني (رئ�س قســـــم التخدیر  
ة المتحدة ووحدات الرعا�ة المر�زة، مسـتشـفى أ�حاث هیومانیتاس، میالنو، إ�طال�ا)؛ و�رونو�ن �ونولي (جامعة �و�نز بلفاسـت، المملك

لبر�طان�ا العظمى وأیرلندا الشـمال�ة)؛ وفو �وك دات (قسـم األمراض الُمعد�ة، جامعة هانوي الطب�ة، هانوي، فییت نام)؛ وج�ك دانینغ 
(رئ�س قســــــم العدوى الناشــــــئة واألمراض الحیوان�ة المنشــــــأ، الصــــــحة العامة، إنكلترا، المملكة المتحدة)؛ وروب فاولر (جامعة تورنتو، 

ــال (جـامعـة هونغ �ونغ  كـندا) ــارلز جومرســــــــــــ ؛ وهـا�كي جـیدوـلد (االتحـاد األفر�قي لطـب الطوارئ، �ـیب ـتاون، جنوب أفر�قـ�ا)؛ وتشــــــــــــ
ــم علم األمراض والطب المختبري، جامعة أغا   ــتاذ �قسـ ــن (أسـ ــین)؛ ورومینا حسـ ــة، الصـ ــین�ة، منطقة هونغ �ونغ اإلدار�ة الخاصـ الصـ

الُمْعد�ة والمدار�ة، �ل�ة لندن للتصـحح والطب المداري، المملكة المتحدة)؛ ومناي هیال خان، �اكسـتان، وأسـتاذ فخري، قسـم األمراض  
(خدمات الطوارئ الطب�ة، تونس العاصـــــمة، تونس)؛ ود�فید س. هوي (رئ�س قســـــم الطب والعالجات، جامعة هونغ �ونغ الصـــــین�ة،  

ــین)؛ و�اي ــة، الصـ ــونغ-منطقة هونغ �ونغ اإلدار�ة الخاصـ ــونغ الطبي، جمهور�ة �ور�ا)؛ جین ��م (جامعة سـ ــامسـ كیونكوان، مر�ز سـ
ــتشــــفى بي ســــي لألطفال، فانكوفر، �ندا)؛ وآرثر �و�ز�را   ــتاذ الرعا�ة الحرجة، جامعة �ولومب�ا البر�طان�ة ومســ ونیرانجان ��ســــون (أســ

ــكي لومب�غانون (مدیر المر� ــم التخدیر والرعا�ة الحرجة، جامعة ماكار�ر، �ام�اال، أوغندا)؛ و��سـ ــحة  (قسـ ز المتعاون مع منظمة الصـ
العالم�ة لجمع ال�حوث في مجال الصـــــحة اإلنجاب�ة، �ل�ة الطب، جامعة خون �این، تایلند)؛ وفالف�ا ماتشـــــادو (قســـــم التخدیر واأللم  

فانكوفر،  والرعا�ة المر�زة، جامعة ســــاو �اولو االتحاد�ة، البراز�ل)؛ وســــر�ن�فاس مورثي (أســــتاذ مشــــارك، جامعة �ولومب�ا البر�طان�ة،
كندا)؛ وســــان�ا ســــابزواري (مســــتشــــفى جامعة أغاخان، �راتشــــي، �اكســــتان)؛ وروهیت ســــار�ن (مدیر، المختبر المرجعي فوق الوطني 
ــحة العامة، جامعة  ــر�ري للصــ ــنغهاي الســ ــین (مر�ز شــ ــل التا�ع للمر�ز الوطني لالمت�از، نیودلهي، الهند)؛ و�نزهونغ شــ لمكافحة الســ

ــین) ــنغهاي، الصـ ــوزا  فودان، شـ ــیتي، الفلبین)؛ وجواو �اولو سـ ــحة األم والطفل، �و�زون سـ ــتر (رئ�س، صـ ــیلفسـ ــیون سـ ــونسـ ؛ ومار�ا أسـ
 (أستاذ الصحة العامة، قسم الطب االجتماعي، �ل�ة الطب ر�بیراو بر�تو، جامعة ساو �اولو، البراز�ل).

 
كان، �ل�ة هارفارد تي إتش تشــان للصــحة العامة،  شــ�خار ســاكســینا (أســتاذ، قســم الصــحة العالم�ة والســ :لجنة المراجعین الخارجیین

بوسـطن، ماسـاتشـوسـتس، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة)؛ وفرانشـ�سـكو �اسـتیللي (مدیر، قسـم األمراض الُمْعد�ة والمدار�ة، جامعة بر�شـ�ا  
 ولي).ومستشفى بر�ش�ا المدني العام، إ�طال�ا)؛ ور�تشارد �وجان (رئ�س، التحالف من أجل العمل الطبي الد

 
(مدیر، قسـم الطب النفسـي، جامعة   ماتیوس-خوسـ�ه لو�س أیوسـو: (المظاهر العصـب�ة والنفسـ�ة) 15االسـتعراض الخارجي للفصـل  

مدر�د المســـــــتقلة، ومر�ز ال�حوث الطب�ة الحیو�ة لشـــــــ�كة الصـــــــحة النفســـــــ�ة، والمر�ز المتعاون مع منظمة الصـــــــحة العالم�ة ل�حوث 
وتدر�ب خدمات الصـــــــحة النفســـــــ�ة، إســـــــ�ان�ا)؛ و�ورادو �ار�وي (المر�ز المتعاون مع منظمة الصـــــــحة العالم�ة لل�حوث والتدر�ب في  
ــ�ة، بیروت،  ــحة النفسـ ــامي (مدیر، البرنامج الوطني للصـ ــ�ة وتقی�م الخدمات، جامعة فیرونا، إ�طال�ا)؛ ور��ع الشـ ــحة النفسـ مجال الصـ
لبنان)؛ وأوي غورجي (مدیر، معهد علوم األعصــــــاب، مســــــتشــــــفى �ل�ة الجامعة، إ�ادان، ن�جیر�ا)؛ ومار�و ماج (مدیر، قســــــم الطب 

ــي، جامعة نابولي، إ�طال� ــطن،  النفســـــــــ ــاب، �ل�ة الطب �جامعة هارفارد، بوســـــــــ ــارك في طب األعصـــــــــ ــتاذ مشـــــــــ ا)؛ وفرح متین (أســـــــــ
ــ�ة  ــحة النفسـ ــي، المعهد الوطني للصـ ــم الطب النفسـ ــتاذ ورئ�س، قسـ ــتس، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة)؛ و�رات�ما مورثي (أسـ ــوسـ ــاتشـ ماسـ

فیرونا، إ�طال�ا)؛ وتشــوان شــي (طبیب نفســي، جامعة  وعلوم األعصــاب، بنغالور، الهند)؛ وجیوفاني أوســتوزي (طبیب نفســي، جامعة
ــطن،  ــتس العام، �ل�ة الطب �جامعة هارفارد، بوسـ ــوسـ ــاتشـ ــفى ماسـ ــتشـ ــ�ة، مسـ ــمیث (طبی�ة نفسـ ــ�ا سـ ــین)؛ وفیل�سـ ب�جین، ب�جین، الصـ
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فســي وعلم النفس ماســاتشــوســتس، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة)؛ وغراهام ثورنكروفت (أســتاذ الطب النفســي المجتمعي، معهد الطب الن
ــكان�ة، �ل�ة �ینغز في لندن، المملكة المتحدة)؛ و�یتر فینتفوغل (كبیر  ــح�ة وال�حوث الســـــــ ــم الخدمات الصـــــــ ــاب، وقســـــــ وعلم األعصـــــــ

 مستشاري الصحة النفس�ة، مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین، جن�ف، سو�سرا). 
 

أبر�ل �الر   :ومكافحتها التا�ع لمنظمة الصــحة العالم�ة  19-عدوى �وفید شــكر خاص لفر�ق الخبراء العالمي المعني �الوقا�ة من
(الوقا�ة من العدوى ومكافحتها، برنامج منظمة الصــــــحة العالم�ة المعني �الطوارئ)؛ وفرناندا ل�ســــــا (مراكز الوال�ات المتحدة لمكافحة  

الوقا�ة من العدوى ومكافحتها، برنامج منظمة الصــــحة  األمراض والوقا�ة منها (انتداب منظمة الصــــحة العالم�ة))؛ وماد�ســــون مون (
ــحة العالم�ة المعني �الطوارئ)؛  ــینو (الوقا�ة من العدوى ومكافحتها، برنامج منظمة الصــــ ــمن�ســــ العالم�ة المعني �الطوارئ)؛ وأل�س ســــ

ــة، ــاملـ ــة المتكـ ــدمـــات الصــــــــــــــح�ـ ــا، الخـ ــافحتهـ ــدوى ومكـ ــا�ـــة من العـ ــل الوقـ ــا أل�غرانزي (مر�ز وفرقـــة عمـ ــدیتـ ــة الصــــــــــــــحـــة    و�ینیـ منظمـ
  العالم�ة).
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https://covid-nma.com/
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 19- مسار رعا�ة �وفید :1الملحق 

 

 19-مسار رعا�ة �وفید 
 19-الفحص للكشف عن �وفید

 . ألول مرة لنظام الرعا�ة الصح�ةعندما �صل شخص 
لى تعر�ف الحالة الموحد.  ع ال�س�طة بناءً اطرح على المر�ض سلسلة من األسئلة 

 والمر�ض. یوجه األسئلةالشخص الذي متر واحد بین وحافظ على مسافة  

 

 الفرز على أساس الحدة 
 في وحدة الطوارئ أو مكان مشا�ه لتصن�ف 

 المرضى إلى فئات على أساس الحاجة  
 إلى عالج حساس للوقت.

 

 التقی�م السر�ري 
 لتحدید وخامة المرض، �ما في ذلك  

 تقی�م عوامل الخطر.

 

رتب إلجراء 
االخت�ار في  

 أسرع وقت ممكن 

 

 19-عالج �وفید
، أو  19- صحي (مر�ز عالج �وفیدعالج واعزل في مرفق 

العدوى التنفس�ة الحادة الوخ�مة، أو مر�ز إعادة   مرفق عالج 
تأهیل، أو مرفق الرعا�ة الطو�لة األجل) أو مرفق مجتمعي أو 
 المنزل وفًقا إلرشادات منظمة الصحة العالم�ة للرعا�ة المنزل�ة.

 

 اإلخراج من المسار
 ، �ما فیها العزل العدوى انتقالأوقف االحت�اطات القائمة على 

ضافة إلى  �اإلأ�ام �عد بدا�ة األعراض،  10للمرضى ذوي األعراض: 
 أ�ام على األقل دون أعراض (دون حمى وأعراض تنفس�ة). 3

  ي. أ�ام �عد االخت�ار اإل�جاب 10ض: للمرضى عد�مي األعرا
  تدابیر مناس�ة للوقا�ة من العدوى ومكافحتها، �ما فیها العزل ومعدات الحما�ة الشخص�ة

  صیدل�ة 

  المجتمع 

  ع�ادة 

  تحسن الحالة
  المجتمع   تفاقم الحالة

 منخفض المخاطر خف�ف أو متوسط
 �من فیهم األشخاص عد�مو األعراض. 

واعزل في مرفق صحي أو مرفق مجتمعي أو المنزل وفًقا  عالج  
  إلرشادات منظمة الصحة العالم�ة للرعا�ة المنزل�ة. 

  /عاملون صحیون مجتمعیون  /مواقع فحص مجتمع�ة مخصصة
التطبیب عن ُ�عد   /س�ارات إسعاف /مستشف�ات  /مراكز صح�ة /ع�ادات 

  مرافق الرعا�ة الصح�ة الطو�لة األجل  /صیدل�ات /عبر الهاتف

 مرتفع المخاطر ومتوسط أو وخ�م أو حرج 
  عالج واعزل في مرفق صحي.

 
 19-مسار رعا�ة �خالف �وفید

  وفًقا للبرتو�ول المحلي
  19-غیر مشت�ه في إصابته �مرض �وفید

 اخت�ار سلبي 
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 19-موارد دعم التدبیر العالجي السر�ري لمرض �وفید  :2الملحق 

  
ــ�ة الحادة   ــر�ر�ة لحاالت العدوى التنفســ مجموعة أدوات الرعا�ة الســ

 ) (�اإلنكلیز�ة)2020(  19-الوخ�مة: التكی�ف وفًقا لمرض �وفید
العــــاملین في   الســــــــــــــر�ر�ین  دت مجموعــــة األدوات هــــذه لألط�ــــاء  أُعــــِ

بلدان المنخفضــة والمتوســطة الدخل،  مســتشــف�ات الرعا�ة الحادة في ال
القائمین على التدبیر العالجي للمرضــى ال�الغین واألطفال المصــابین  
�عدوى الجهاز التنفســــــــــي الحادة، �ما �شــــــــــمل االلتهاب الرئوي الوخ�م  
ــدمة اإلنتان�ة.   ــ�ة الحادة واإلنتان والصـــــــــ ــائقة التنفســـــــــ ومتالزمة الضـــــــــ

الال األدوات  توفیر �عض  هو  الرئ�ســــــــــــــي  �مكن والهـــــدف  التي  زمـــــة 
اســتخدامها في رعا�ة المرضــى ذوي الحاالت الحرجة من وقت دخول  

 المستشفى حتى التخر�ج منها.
https://www.who.int/publications/i/item/clinical-care-of-
severe-acute-respiratory-infections-tool-kit 

 
 
 
 
 

 
ــتوى   ــر�ري على مســــ المناطق للتدبیر العالجي المتكامل  الدلیل الســــ

ــف�ــات للمراهقین  ــتشـــــــ ألمراض المراهقین وال�ــالغین: رعــا�ــة المســـــــ
م�ادئ توجیه�ة �شـأن التدبیر العالجي لألمراض الشـائعة    وال�الغین.

 ) (�اإلنكلیز�ة).2011�استخدام موارد محدودة (
المنطقة الدلیل لألط�اء الســــــر�ر�ین العاملین في مســــــتشــــــفى  هذا  ُكِتَب  

ــتوى األول) الذین �ُ  ــخِّ (رعا�ة اإلحالة من المســــــ ــى  شــــــ ــون المرضــــــ صــــــ
المراهقین وال�ــالغین و�عــالجونهم في بیئــات محــدودة الموارد. و�هــدف 
الدلیل إلى دعم االستدالل السر�ري، وتوفیر نهج و�روتو�والت سر�ر�ة 
الة للتدبیر العالجي للحاالت الشــــــــــــائعة والخطیرة، أو التي قد تهدد  فعَّ
الح�اة في مسـتشـف�ات المناطق. و�شـمل الجمهور المسـتهدف األط�اء 
والمســـــــــــؤولین الســـــــــــر�ر�ین والمســـــــــــؤولین الصـــــــــــحیین و��ار العاملین  
ِمَم اـلدلیـل على نحو �صــــــــــــــلح تطب�قـه في �ـل من  ـ�التمر�ض. وصــــــــــــــُ

ــدل االنتشـــــــــــــــــار المرتفع والمنخ ــات ذات معـ فض لفیروس العوز  البیئـ
 المناعي ال�شري.

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

  
الدورة التدر�ب�ة المشــــــــتر�ة بین منظمة الصــــــــحة العالم�ة واللجنة 
الدول�ة للصــــلیب األحمر �عنوان: الرعا�ة الطارئة األســــاســــ�ة: نهج 

ــاـ�ات الـحادة (التـعاـمل مع  ــابین ـ�األمراض واإلصـــــــ ) 2018المصـــــــ
 (�اإلنكلیز�ة).

أعدت منظمة الصـــــــــــــحة العالم�ة واللجنة الدول�ة للصـــــــــــــلیب األحمر، 
ــة �عنوان  ــدر�ب�ـ ــدولي لطـــب الطوارئ، دورة تـ ــاد الـ ــاون مع االتحـ ــالتعـ �ـ
ــابین �األمراض  ــ�ة: نهج التعامل مع المصـــ ــاســـ «الرعا�ة الطارئة األســـ

وصـــــــــــول إلیها مفتوح، وتســـــــــــتهدف مقدمي واإلصـــــــــــا�ات الحادة»، وال
الرعــا�ــة الصــــــــــــــح�ــة في الخطوط األمــام�ــة الــذین �عــالجون األمراض 
واإلصـــــــا�ات الحادة �موارد محدودة. وتتضـــــــمن حزمة الرعا�ة الطارئة  
ــار�ین وعرض شـــرائح إلكترون�ة لكل وحدة  ــ�ة دفتر عمل للمشـ ــاسـ األسـ

ــحة العالم�ة ــادات منظمة الصــــــــ للفرز    تدر�ب�ة. ومن خالل دمج إرشــــــــ
والتقی�م والعالج في حاالت الطوارئ لألطفال، ودلیل التدبیر العالجي  
المتكـامـل ألمراض ال�ـالغین والمراهقین، تطرح حزمـة الرعـا�ـة الطـارئـة  
ا للتقی�م األولي والـتدبیر العالجي للحـاالت   ا منظـمً األســــــــــــــاســـــــــــــــ�ة نهجـً

 الحساسة للوقت حیث ینقذ التدخُل الم�كر األرواَح.
https://www.who.int/publications/i/item/basic-emergency-
care-approach-to-the-acutely-ill-and-injured 

https://www.who.int/publications/i/item/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-infections-tool-kit
https://www.who.int/publications/i/item/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-infections-tool-kit
https://www.who.int/hiv/pub/imai/imai2011/en/
https://www.who.int/publications/i/item/basic-emergency-care-approach-to-the-acutely-ill-and-injured
https://www.who.int/publications/i/item/basic-emergency-care-approach-to-the-acutely-ill-and-injured
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المســــتشــــف�ات: الم�ادئ التوجیه�ة كتاب الجیب لرعا�ة األطفال في 
ــائعــة (الط�عــة الثــان�ــة)  العالجي ألمراض الطفولــة الشـــــــــ للتــدبیر 

 ) (�اإلنكلیز�ة).2013(
�مكن لألط�اء والممرضــــین وســــائر العاملین الصــــحیین الذین �قدمون 
ــتوى األول المزودة   ــف�ات اإلحالة من المسـ ــتشـ الرعا�ة لألطفال في مسـ

ألدو�ة األســاســ�ة اســتخدام هذا الكتاب. �مرافق المختبرات األســاســ�ة وا
ــاب  ــدبیر العالجي لألســــــــــــــ�ـ ــة على التـ ــادئ التوجیه�ـ ــذه الم�ـ وتر�ز هـ
الرئ�ســــــــــــــ�ـة لوف�ـات األطفـال في معظم البلـدان النـام�ـة، �مـا �شــــــــــــــمـل 
ا اإلجراءات الشـــائعة ورصـــد المرضـــى   االلتهاب الرئوي، وتغطي أ�ضـــً

 والرعا�ة الداعمة في عنابر المستشف�ات. 
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/docume

ild_hospital_care/en/nts/ch 
 

  
 ) (�اإلنكلیز�ة)2016العالج �األكسجین لألطفال (

الدلیل السر�ري للعاملین الصحیین لتوج�ه عالج األطفال �األكسجین. 
و�ر�ز الدلیل على توافر العالج �األكســـجین واســـتخدامه الســـر�ري مع 
األطفال في المرافق الصــح�ة إلرشــاد العاملین الصــحیین والمهندســین 
الطبیین الحیو�ین والمســـــؤولین اإلدار�ین. و�تناول الدلیل الكشـــــف عن  

ــ ــتخدام  نقص تأكســ ــتخدام ق�اس التأكســــج الن�ضــــي، واالســ ج الدم، واســ
الســـــــر�ري لألكســـــــجین، وُنُظم إعطاء األكســـــــجین، ورصـــــــد المرضـــــــى  
الخاضـــعین للعالج �األكســـجین. �ما یتناول الدلیل االســـتخدام العملي  
 لق�اس التأكسج الن�ضي، ومكثفات األكسجین وأسطوانات األكسجین.
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/document
s/child-oxygen-therapy/en/ 

 
  

توفر نظرة عامة   )2015المواصــــفات التقن�ة لمكثفات األكســــجین (
حول مكثفات األكســــجین والمواصــــفات التقن�ة للمســــاعدة في اخت�ارها 
وشــــــــرائها وضــــــــمان جودتها. وتســــــــلط الضــــــــوء على الحد األدنى من 
متطل�ات األداء والخصــــــــائص التقن�ة لمكثفات األكســــــــجین والمعدات  

 في المرافق الصح�ة.  ذات الصلة المناس�ة لالستخدام
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_s

concentrators/en/-genpecs_oxy 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/ch
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/ch
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/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child-oxygen-therapy/en/
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxy
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxy
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen-concentrators/en/
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دلیل منظمة الصــــــــحة العالم�ة والیون�ســــــــف للمواصــــــــفات التقن�ة 

) ــاألكســـــــــجین  �ـ العالج  ــأجهزة  �ـ ــة  المعن�ـ ) 2019واإلرشــــــــــــادات 
 (�اإلنكلیز�ة)

ــدة   ل الغرض من هـــذه الوث�قـــة في ز�ـــادة إتـــاحـــة المنتجـــات الجیـ ــَّ یتمثـ
ــ�َّما في البلدان المنخفضـــــــــــة   لضـــــــــــمان إمدادات األكســـــــــــجین، ال ســـــــــ
ــح�حة الموارد داخل البلدان من  ــطة الدخل وفي البیئات الشــــــ والمتوســــــ
جم�ع فئات الدخل. وتهدف الوث�قة إلى دعم وزارات الصـــحة لضـــمان  

وز�ادة الوعي �شـأن أهم�ة االخت�ار المالئم توافر إمدادات األكسـجین، 
لألجهزة الطب�ة وشــرائها وصــ�انتها واســتخدامها، ف�ما یتعلق �المعدات 

 الرأسمال�ة واألجهزة الوحیدة االستعمال. 
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_s

gen_therapy_devices/en/pecs_oxy 
 
 

 

https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxy
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxy
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_therapy_devices/en/
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