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 مقدمة

وسات الكورونا  ي تسبب مجموعة متنوعة من األمراض،   عائلةهي  (CoV) فت 
وسات التر ة من الفت   كبت 

ً
د بدءا من نزلت التر

 ال
ً
ي المجتمع بصورة شيرية إلنتان خفيف يحدد نفسه ذاتيا

 
ي تشاهد بشكل شائع ف

إىل األمراض األكتر خطورة مثل متالزمة  تر

ق األوسط التنف الحادة الوخيمة  تنفسيةمتالزمة الوال (Middle East Respiratory Syndrome, MERS)سية الرسر

(Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV .) 

وسات المن  مختلفة فرعيةأنماط توجد  ة  كورونافت   HCoV-NL63و  HCoV-OC43و  HCoV-229Eالبرسر ) لدىالمنترسر

ي تنتقل من إنسان إىل آخر بسهولة( HKU1-CoVو 
  . والتر

ً
ي تنتقل بي   البرسر تسبب غالبا

وإن هذه األنماط الفرعية التر

د.  لت التر وسات الكوروناهناك العديد من األنماط الفرعية إىل جانب ذلك فإن  بت   ي الحيوانات لفت 
 
ي أكتشفت ف

ومن  التر

وسات تنتقل من الحيوانات إىل اإلنسان متسببة بصور شيرية  . المعروف بأن هذه الفت  نتيجة وب ألمراض شديدة لدى البرسر

قد انتقل إىل  MERS-CoV يسك وأنقد انتقل إىل اإلنسان من قطط الم SARS-CoVمفصلة تم الكشف بأن ألبحاث الا

 اإلنسان من الجمال ذات السنام الواحد. 

ي القرن الـ  كأول حالة  SARS-CoVوقد ظهر 
 
ي عام  21صحية عالمية عاجلة ف

 
 من قبل   2003ف

ً
وس لم يكن معروفا كفت 

 
ً
وسات الكورونامن عائلة  MERS-CoVعىل سنوات تم التعرف  10. وبعد حواىلي بوفاة المئات من األشخاصمتسببا  فت 

ي أيلول  كشف عنه  كن قد يلم ذي وال
 
ي المملكة العربية السعودية ف

 
من قبل لدى لبرسر أو الحيوانات، ألول مرة لدى البرسر ف

ي نيسان 2012
 
ي الزرقاء باألردن ف

 
ي مستشف  ف

 
 بأن الحالت األوىل كانت قد ظهرت بالفعل ف

ً
كتشف لحقا

ُ
 . 2012؛ وقد أ

ي 
 
 2019 كانون األول  31ف

ُ
ي الصي   عن حالت ، أبلغ المكتب الق

 
السبب  مجهولةلذات رئة  طري لمنظمة الصحة العالمية ف

ي مدينة ووهان ب
 
ي ف ي الصي   مقاطعة هوتر

 
ي . و ف

 
وس كورونا جديد  تم تحديد العامل المسبب ،2020يناير  7ف عىل أنه فت 

(2019-nCoV)  لدى لم يتم اكتشافه من قبل . ي وقت لحق، تم والبرسر
 
-2019عىل مرض  COVID-19اسم  إطالقف

nCoV وس يشبه  . SARS-CoV-2أطلق عليه اسم  SARS CoV، ولكون الفت 

 عاريف الحالت تو  العدوى طرق انتقالوالعامل المسبب له و  COVID-19معلومات حول لتقديم هذا الدليل  تم إعداد 

اتيجية واإلرشاد حول وطرق التشخيص؛  ي يجب اتباعها اإلستر
مصاب عند مواجهة الواجب اتباعها ها وطرق تطبيقالتر

 بما يتماشر مع توصيات منظمة الصحة العالميةوقد تم إعداد هذا الدليل  كان عىل تماس معه. أو شخص   COVID-19الـب

 مع توصيات اتم COVID-19 من أجلالمعد  ("nCoV-2019دليل )مرض  COVID-19تحديث ". يتم بشكل أساشي 
ً
شيا

ث والعروض التقديمية والملصقات  ملف الحالية والتطورات العلمية. يتم نرسر منظمة الصحة العالمية 
ّ
الدليل المحد

كيةبانتظام عىل  الشائعةوالكتيبات واألسئلة واألجوبة  ي الجمهورية التر
 
وس كورونا المستجد صفحة وزارة الصحة ف ، فت 

COVID-19 (https://covid19.saglik.gov.tr) . 
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 عامةمعلومات  . 1

وس الكورونا. 1.1  فتر

وسات  وسات كورونا عبارة عن فت   و ومغلفة. موجبة القطبية أحادية السلسلة  RNAفت 
ً
قطبية إيجابية، ها ذات ألن نظرا

، ولكنمرتبطة ب RNAز افإنها ل تحتوي عىل إنزيمات بوليمت   ي ي مورثاتها  تقوم بتشفت  هذا اإلنزيم الحمض النووي الريتر
 
. ف

 أسطحها. لها امتدادت عصوية عىل 

وسات باسم  سميت وقد  وسات التاجية(  Coronavirusهذه الفت  ي الالتينية ال "corona" اسمإىل  نسبة)الفت 
 
ذي يطلق ف

ي النتوءات  عىل هذه
 (. 2و  1)الشكالن "التاج" وتعت 

وس الكورونا1الشكل   : البنية التخطيطية لفتر

 
 Zhou  Y, Yang  Y, Huang  J, Jiang  S, Du  L.  Advances in MERS-CoV Vaccines and)المصدر: 

Therapeutics Based on the Receptor-Binding Domain. Viruses. 2019 Jan 14;11(1) .) 

ي صورة : 2الشكل 
 
ون وس الكورونا بيتا( بالمجهر اإللكتر وس الكورونا الجديد )فتر  : فتر

 
 (. 20.01.2020، تاريــــخ الدخول األخت   https://www.gisaid.org/) المصدر: 

وسات تقع  يدي عائلة ضمن اكورونالفت  يدعائلة ل الفرعية أورثو كورونا فت  يديعائلة  تصنف. و يكورونافت   أورثو كورونا فت 

وسات  . يندرج تحتها عدد كبت  من األنواع الفرعيةإىل أربعة أنواع  الفرعية يمكن و . ألفا وبيتا وغاما ودلتاالكورورنا فت 

وسات المصنفة تحت هذه األنواع  طيور البرسر والخفافيش والخنازير والقطط والكالب والقوارض وال لدى أن تتواجد  للفت 

ية(.  ي الحيوانات األليفة والتر
 
 )ف

https://www.gisaid.org/
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وس  اوح طيف المرض الناجم عن فت  د البسيطة إىل اليمكن أن يتر  ةالحاد يةمتالزمة التنفسالكورونا عند البرسر من نزلت التر

 ةالتنفسي من األعراض درجات مختلفة عىل شكلالبرسر والحيوانات  لدى مظاهر شيريةبسبب تت لها أنيمكن و . ةالوخيم

 .الكلوية والعصبيةية و والكبد والمعوية

وسات الكورونالنوع الجديد من تم تحديد أول مورثة كاملة ل ق التصوير, تسلسل مزيــــج من طر عتر ( COVID-19) فت 

Sanger  وتسلسلİllumina  وتسلسلnanopore  ي عينات من سائل
 
وقد تم تحديد ثالث  قصبية السنخيةغسالة الالف

 ساللت مختلفة منها. 

ات النموذجية لعائلة  متلكي وس عىل المت   وسات الكورونا هذا الفت  ي فت 
 
وسات الكورونا بيتا ويقع ف . 2b ضمن ساللة فت 

وسات مورثات هذه الساللت و  وقد تبي   أن  ت ا بيتا كورونالفت 
ً
  رتبط ارتباطا

ً
وس وثيقا  Bat-SL-CoVZC45 الكورورنا  بفت 

وس تم عزله  ذيال  (. 3)الشكل لدى الخفافيش  SARSوالشبيه بفت 

وس الكورونا الجديد3الشكل   : العالقة التطورية لفتر

 

 Tan W ,  Zhao W,  Ma X, et al. A Novel Coronavirus Genome İdentified in a Cluster of) المصدر: 

Pneumonia Cases - Wuhan, China 2019−2020, Notes from the Field, China CDC Weekly .) 

وس وس الفرعي نوع الضمن  COVID-19 المسؤول عن يقع فت  وسات الكورونا بيتا  الذي يندرج تحت نوعساربيكو فت  فت 

ي تتضمن و 
. MERS-CoV و SARS-CoVالتر

ً
وس  أيضا  . SARS-CoV-2عىل أنه وقد تم قبول السم الجديد للفت 

 راالنتشا. 2.1

ي  ةمجهولذات رئة تم اإلبالغ عن حالت 
 
ي  2019 كانون األول  31السبب ف ي مدينة ووهان بمقاطعة هوتر

 
ي ف

 
. وذكر   ف الصي  

ي مدينة ووهانوهان و جنوب سوق  عمالتركزت لدى  ها أنب مختلف أنواع )سوق لبيع الصينية البحرية نتجات للم جنوتر

الرتشاح (. تم اكتشاف نتائج متوافقة مع الحىم وضيق التنفس و حيوانات الحية بالجملةاألسماك والالحيوانات من 

ي 
ي الجانب الرئوي ثنات 

 
 لتقرير منظمة الصحة العالمية حول الـ الحالت.  ف

ً
ي جمهورية الصي   الشعبية  COVID-19ووفقا

 
ف

ارتفاع وعىل رأسها، ) الذين لديهم أمراض جهازية مرافقةأو  مسني   ال شخاصاأل لدى  كانت بشكل عام  لت الوفاةحافإن 

، السكري، األمراض القلبية والوعائية، الرسطان،  ي
يات   أمراض الرئوية المزمنة، الحالت األخرى المثبطة للمناعة(. التوتر الرسر

  61تبلغ من العمر مرأة صينية إل هي  مستوردةأول حالة كانت 
ً
ي تم اإلبالغ عنها  عاما

 
ي  ف

 
ي   13تايالند ف

ي  . 2020 كانون الثات 
 
وف

ي أعلنت عن حالت مستوردة فإنهاأليام التالية، كما أنه قد 
ي  تزايد عدد الدول التر

ي أواخر شهر شباط، بدأت الدول التر
 
وف

ي بداية شهر آذار  حدثت فيها عدوى محلية بالظهور. 
 
ي الصي   تباطأ بينما ت، 2020 وف

 
ايد ، تشعة الوباء ف  COVIDحالت  تر 

ي إيران، جمهورية كوريا )كوريا الجنوبية( وإيطا 19-
 
ي بداية شهر آذار  برسعة.  ليا والوفيات المرتبطة بها ف

 
،  2020وف

ً
أيضا

ي أكتر من مائة دولة حول العالم. 
 
 تم اإلعالن عن حالت ف

 (WHO)منظمة الصحة العالمية يمكن الوصول إىل البيانات المحدثة عتر موقع 
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2019-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

كيةلصحة الحدود والسواحل العامة المديرية وموقع   التر

https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/koronavirus . 

ي 
 
ي  ةالمكتشف ةلرئالعامل المسبب لمجموعة حالت ذات اتم تحديد ، 2020يناير  7ف

 
وس  2019ديسمتر  31ف باعتباره فت 

.  لدى كورونا جديد لم يتم اكتشافه من قبل برسعة، كما شوهد المرض  بعد هذا التاريــــخمرض  د الاعدأ وقد تزايد البرسر

. الصحي العاملي   لدى   من شخص آلخر. العدوى انتقال  وقد انترسر المرض برسعة بسبب خاصية ي  

ي  COVİD-19تم الكشف عن أول حالة 
 
ي بلدنا ف

 
 . 2020آذار  11ف

  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/koronavirus


كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

2 . COVID-19 

 المصدر . 1.2

 ضح بعد. لم يت

  SARS-CoV-2 يزال البحث عن مصدر ل 
ً
ية مستمرا ي . تشت  البيانات المتاحة إىل الحيوانات التر

تباع بطريقة غت  التر

ي سوق 
 
وعة ف  البحرية بالجملة.  بيع المنتجاتل Huananمرسر

 العدوى: . 2.2

 . ات بشكل أساشي ي األشخاص اآلخرين أيدي وكذلك عتر مالمسة تحدث العدوى بالمرض عن طريق القطت 
ات التر للقطت 

ها المرض  عن طريق السعال والعطاس  . مالمسة أيديهم فيما بعد لألغشية المخاطية للفم واألذن والعي   و  ينتر

ي مفرزات الطرق التنفسية لدى األشخاص غت  العرضيي   
 
وس ف وبالتاىلي يمكن لهم أن يتسببوا  يمكن الكشف عن الفت 

 بالعدوى. 

ى الحضانة هي لل فحص الخصائص الوبائيةعند  ي الصي   تم مالحظة أن فتر
 
ويمكن لها أن  يوم( 14-2أيام ) 6-5حالت ف

.  14تطول إىل 
ً
 يوما

ة عدوى  ة معروفة بدقة. ُيعتقد بأنها تبدأ قبل  COVID-19إن فتر ظهور األعراض وتنتهي بعد اختفاء يوم من  2-1غت 

 األعراض. 

وسات  وسات هي  كورونا الفت  ي غت  مقاومة للوسط فت   لعوامل مثل رطوبة بشكل عام الخارجر
ً
ة المقاومة وفقا . تختلف فتر

 ونسيج السطح الذي تالمسه.  الوسط
ً
ي وحرارته وكمية المادة العضوية المطروحة خارجا يتم القبول بأنها تفقد  الخارجر

ي ال خالل عدة ساعات بشكل عام. يجب عدم نسيان أهمية مدة التعرض فعاليتها عىل األسطح الجامدة
 
عدوى وليس ف

ة الفعالية عىل األسطح الجامدة.  وس عند الحديث عن فتر  فقط استمرار فعالية الفت 

وس  ة العدوى بفت 
ي غت  معروفة بشكل دقيق COVID-19إن فتر ة مقاومته للوسط الخارجر  . اليوم وفتر

ات الرسيرية. 3.2  المتر 

ي الحالت األكتر خطورة، قد  التنفسية عراضاأل هي  نتاناألعراض الشائعة لإل 
 
يتطور والحىم والسعال وضيق التنفس. ف

 وحتر الموت.  الكلوي قصور اللحاد و ب الطرق التنفسية اوالتها ذات رئة األمر إىل

ي الـ
 
ي الـ50-35% و 11هي  SARS بينما كانت شعة اإلمواتية ف

 
ي ، فإنه MERS-CoV % ف

 
تقرير منظمة قد تم اإلعالن ف

ي  COVID-19الصحة العالمية حول الـ 
 
 . %3.8بأن شعة اإلمواتية هي الشعبية  الصي    جمهورية ف

 للمشاهدات األوليةبأنه سيكون خفيف الوطأة مع العتقاد 
ً
ي  ،ال عرضيةالحالت الوجود سبب ب وفقا

 
يجب الستمرار ف

 متابعته. 

ية. 4.2  التحاليل المختر

ي المخيتم تقييم عينات 
 
ي  ةة بالمديرية العامة للصحة المجتمعيعلم األحياء الدقيقلالمرجعية  ابر الجهاز التنفسي ف

 
وف

ي المحافظات المحددة  مخابر الصحة المجتمعية
 
 ،(https://covid19.saglik.gov.tr/tr/laboratuvar-listesi)ف

ي المرض  الذين يستوفون تعريف الحالة SARS-CoV-2  ناحيةمن 
 
 . COVID-19 المحتملة لـف

 إل 
ً
ي الجهاز التفسي لدى المريض فإنه  مرافقة دوىوجود عمكانية نظرا

 
ي الجهاز عوامل مرضية حتر لو تم اكتشاف ف

 
أخرى ف

 
ً
، يجب أيضا ناحية من  COVID-19 لـ ةتعريف الحالة المحتملذين يستوفون تقييم جميع عينات المرض  ال التنفسي

SARS-CoV-2 . 
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 (NAAT) اختبارات تضخيم الحمض النووي. 1.4.2

ي  تسلسل الكشف عنعىل  SARS-CoV-2 لـ( لNAATاختبارات تضخيم الحمض النووي )تستند   الحمض النووي الريتر

وس ي ) تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي مثل  NAAT ات الـاختبار  عتر  للفت 
ي الوقت الحقيفر

 
(، rRT-PCRف

ورة  ي من حالت للوتحليل تسلسل الحمض النووي عند الض 
استخراج الحمض أن يتم . يجب COVID-19تحقق الروتيت 

ي 
 
ي ف السالمة الحيوية. ل يوض بتسخي   العينات قبل استخراج الحمض النووي  غرفأو ما يعادلها من  BSL-2النووي الريتر

 . ي  الريتر

وتوكولت ال قد تم نرسر العديد منعىل الرغم من أنه  ي مختلفة التر
ي الختبارات الجزيئية  Sو  Eو  Nتستهدف جينات التر

 
ف

ي تقبل خوارزمية
 
ص  rRT-PCRبالـ  أبسط مثل إجراء مسح فإنه من الكاف

ّ
ي يشاهد موجه لهدف مشخ

ي المناطق التر
 
واحد ف

وس  وس  بكثافة.  SARS-CoV-2فيها فت  نتيجة سلبية واحدة أو عتر  COVID-19ل يمكن استبعاد احتمال اإلصابة بفت 

. قد تؤدي العوامل التالية إىل   : المصاب شخصنتيجة سلبية لدى الظهور أكتر

 من عينة المريض قليلة الكميةعينة رديئة الجودة ال »

ي وقت أخذ العدوى  »
 
 مبكر جدف

ً
 من العدوى أو متأخر  ا

ً
 جدا

 معالجة العينة وإرسالها بشكل مناسبعدم  »

ي  الموجودةية التقنأسباب  »
 
وس PCRالـ الختبار، مثل تثبيط طبيعة ف  أو طفرة الفت 

ي الحصول عىل نتيجة سلبية  عند 
 
ي اإلصابة بف

 
  ،COVID-19ـ المريض لديه شك كبت  ف

 
عينات الجمع   إن كان قد تموخاصة

، إن   يجب أخذ عينات إضافيةمن الجهاز التنفسي العلوي فقط  كان ذلك تحتوي عىل عينات من الجهاز التنفسي السفىلي

 واختبارها. 
ً
 ممكنا

 التسلسل. 2.4.2

ورية بيانات تعد   التسلسل ض 
ً
وس وكيفية انتشاره. جدا ورة قياممنظمة الصحة العالمية  وقد أبلغتلفهم أصل الفت   ض 

ي تحصل عليها  بمشاركة ابر المخ
ها( GenBank  ،GISAIDعىل المنصات ذات الصلة ) بيانات التسلسل التر  . وغت 

 االختبارات المصلية. 3.4.2

ي عينات المصل المأخوذة 
 
ي تكون فيها المرحلة الحادة و / أو النقاهة أثناء إن دراسة الختبارات المصلية ف

ي الحالت التر
 
ف

ي تكون ذاتسلبية و  NAAT الـ اختبارات
قد تدعم التشخيص. لهذا الغرض،  COVID-19 الـ عالقة وبائية قوية مع عدوى التر

 يتم 
ً
ي تكشف عن و  ELISAالـ استخدام الختبارات المصلية مثل حاليا

 . IgM/IgGاختبارات األجسام المضادة الرسيعة التر

ي األ كباإلضافة إىل ذل
 
ي ، تساعد الختبارات المصلية ف

 بحاث حول الوباء المتفسر
ً
هجوم  رسعةبأثر رجعي ل ، وتوفر تقييما

 . تهوشد الوباء

  



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

 تعريف الحالة وإدارة الحالة . 3

 الحالة المحتلمة. 1.3

 أ: 

 و (ضيق التنفس)الحىم و الطرق التنفسية واحد عىل األقل من أعراض وعالمات الحرارة وأمراض  »

 بعامل مسبب آخر وعدم التمكن من تفست  الصورة الرسيرية  »

ي سبقت ظهور األعراض.  14خالل الـ  خارج البلد  ه هو أو أحد أقاربهقصة وجود »
 التر
ً
 يوما

 أو

 ب: 

 األقل من أعراض وعالمات أمراض الطرق التنفسية )الحىم وضيق التنفس( وواحد عىل  »

ي سبقت ظهور األعراض.  14الـ  مؤكدة عن قرب خالل COVID-19مع حالة التماس  »
 التر
ً
 يوما

 أو

 ج: 

)الحىم وضيق التنفس( الحاد والشديد الطرق التنفسية الحرارة والتهاب  واحد عىل األقل من أعراض وعالمات »

 و

ي المشف  ) ستشفاءحالة تستدعي ال وجود  »
 
 *، و(SARIف

 عدم التمكن من تفست  الصورة الرسيرية من خالل سبب/مرض آخر.  »

*SARI  (Severe Acute Respiratory Infections- )التهاب الطرق التنفسية الحاد والشديد 

ي المشف  
ي من التهاب طرق تنفسية حاد  الحاجة إىل الستشفاء ف 

الحىم والسعال  تتطور لديه أعراضلدى مريض يعات 
ةوموجودات  التنفس وانخفاض ضغط الدمضيق التنفس و اضطراب و  ةونقص األكسج ي صورة الصدر  شعاعية منترسر

 ف 

 . تغيم الوعي و 

 أو

 د: 

ي األنف. وجود سعال أو ضيق تنفس  »
 
ي تبدأ بشكل مفاجر  دون وجود سيالن ف

 مع الحىم التر

 : لمؤكدةلحالة اا. 2.3

ي يكشف فيها عن الحالت  هي  »
ي الحالت  SARS-CoV-2التر

 
ي تتوافق مع تعريف بواسطة الطرق الجزيئية ف

التر

 ة. الحالة المحتمل

 وفق COVID-19 مؤكدة لـ/ ال محتملةتتم إدارة الحالت ال
ً
 . الحالةمتابعة لخوارزمية  ا
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وسية ) * . VTMيتم أخذ العينة باستخدام وسائط النقل الفت  رغاىم ال إن كانت ستؤخذ مفرزات( كمسحة للجهاز التنفسي

ي عبوات معقمة و ووضعها مل  3-2البلغم، يجب أخذ  أو  عينة تنظت  القصباتأو 
 
ب. يللترس  و غت  قابلةقبعة لولبية ذات ف

ي تؤخذ يجب حفظ جميع العينات 
ي الثالجة )بي   التر

 
  عىل الفور. تر وتسليمها إىل المخ أخذها درجة مئوية( فور  8-2ف

 COVİD-19خوارزمية متابعة حالة الـ 

 

 

 

ي نظام الـ  •
 
ي كل المؤسسات العالجية ذات ومتابعة الحالت  HSYSيتم تحديد العاملي   الذين سيقومون بتقييد الحالت ف

 
ي تم تقييدها بشكل يوىمي ف

التر

 األّشة. 

ي تتوافق مع تعريف حالة الـ  ضمن نظام اإلبالغ عن األمراض السارية E-Nabızالـ يتم إبالغ  •
من خالل نظام إدارة  COVİD-19عن جميع الحالت التر

ي 
 
مت    U07.3  باستخدام رمز التشخيص( HBYS)معلومات المشاف

ي التر
 
 . ICD 10 ف

ي نظام إدارة الصحة المجتمعية  •
 
 من الحالة المحتملة. ( HSYS)يتم تقييد جميع الحالت ف

ً
 اعتبارا

 . HSYSمن خالل نظام الـ  COVİD-19طلب اختبار الـ ويتم من الحالت  *المناسبة اتتؤخذ العين •

ي تم طلبها اختبارها من خالل نظام الـ  •
ي الولية أو ضمن ظروف مناسبة  HSYSيتم إيصال العينات التر

 
إىل المختر المختص برسعة من قبل مديرية الصحة ف

ي الولية. 
 
 لالجراءات المحددة من قبل مديرية الصحة ف

ً
 وفقا

ي الجامعية التابعة للدو  •
 
ي وزارة الصحة، المشاف

 
ي الوبائية )مشاف

 
ي المشاف

 
لة أو المؤسسات يتم قبول الحالت المحتملة / المؤكدة بحالة عزل ومعالجتها ف

ي الخاصة(. 
 
 األخرى والمشاف

ل بعد تقييم الطبيب.  • ي الوبائية أو المت  
 
ي المشاف

 
 تتم معالجة ومتابعة الحالت ف

ي يتم تخصيصها لهؤلء المرض  بشكل متوا •
ي أو الوحدات أو وحدات العناية المركزة التر

 
ي المشاف

 
فق مع الخطة إن متابعة الحالت المحتملة أو المؤكدة ف

 ويجب متابعتهمالوب
ً
ي هذه الوحدات بشكل معزول إن كان ذلك ممكنا

 
ي المشف  أو الولية هو األساس. يجب تأمي   متابعة المرض  ف

 
ي مناطق  ائية المعدة ف

 
ف

.  1.5-1تكون فيها مسافة فاصلة بـ 
ً
 متر األقل إن لم يكن ذلك ممكنا

ي الوبائية عاجزة، تقوم الم •
 
ي تصبح فيها المشاف

ي المناطق التر
 
ي توجد فيها وحدات عناية مركزة من الدرجة الثانية للبالغي   بتقديم الخدمات كمشاٍف ف

ي التر
 
شاف

 وبائية. 

ي تؤخذ من المؤسسات العالجية ذات األّشة إىل المخابر المختصة برسعة وضمن ظروف مناسبة. إرسال تؤمن  •
 العينات التر

كز الحالت. تقوم بالبحث  •  عن الروابط الوبائية بي   الحالت عند الشك بتر

ي تم إدخالها عىل الـ  •
ي كل الحالت التر

 
 . HSYSوتشكيل قوائم المالمسي   وإدخالها إىل نظام الـ  HSYSتؤمن القيام بالستجواب عن المالمسي   ف

ي المشف  وا •
 
ي تقوم بالستشفاء ف

 . HSYSلمقّيدة عىل الـ تتم متابعة المتابعات اليومية للحالت التر

ي تم تقييدها كحالت محتملة بسبب ال •
ي يقوم بها أطباء األشة لألشخاص القادمي   من خارج البلد والحالت التر

تماس مع حالت تتم متابعة المتابعات التر

ل.  ي المت  
 
 مؤكدة والذين يتم إقرار متابعتهم ف

 ي   من قبل الفرق الميدانية ومتابعة المتابعات اليومية. يتم تنسيق متابعات الحالت اإليجابية ومتابعات المالمس •

ي مناطق محددة تم تنسيق متابعات األ ي •
 
 ومتابعة المتابعات اليومية. شخاص القادمي   من خارج البلد والذين تم إقرار متابعتهم بشكل جماعي ف

ي 
 
ي ترسل من قبل مديرية الصحة ف

ي الـ  . LBYSوإدخال النتائج إىل الـ  الوليةيتم تحليل العينات التر
 
ي ف

إىل نظام الـ  LBYS)يتم تحويل النتائج التر

HSYS  ي تمت فيها العملية لمستخدىمي نظام الـ
ي يتم فيها تأكيدها. يتم إظهار نتائح التحاليل والمؤسسة التر

ي اللحظة التر
 
 HSYSبشكل آىلي ف

 . بشكل محدود بنطاق صالحياتهم عىل أساس الحالت(

 

ي الولية.  يتم إبالغ وحدة األمراض السارية التابعة لمديرية الصحة بالولية بمجرد تحديدها. 
 
 تتم إدارة الحالة بتنسيق من مديرية الصحة ف

 

 

 

 

 COVİD-19 خوارزمية متابعة حالة الـ

 

 

 المؤسسة الصحية 

 

 

 

ي الولية
 
 مديرية الصحة ف

 

 المخابر
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ي صالة الوصول الدولية )يجب أن يكون هناك شخصان عىل األقل مدربي   عىل 
 
ي أقرب نقطة ممكنة ف

 
ا الحرارية ف يتم وضع نظام الكامت 

ي ونظارات وقفازات غت  معقمة(  .التصوير الحراري باستخدام قناع طتر

ا الحرارية؛أ( األشخاص الذين   تكشف لديهم الحىم عتر الكامت 

 أو

احة وما إىل ذلك داخل  ي صالت الستر
 
ب( األشخاص الذين يعانون من الحىم و / أو أعراض الجهاز التنفسي أثناء انتظار الطائرات وف

 المطار؛

 .يطلب منهم ارتداء األقنعة الطبية

ي تتوافق مع تعريف الحالة المحتملة؛( 1
ي الحالت التر

 
 ف

 .يتم نقل الشخص إىل مركز التفتيش الصحي  •

ي مركز التفتيش الصحي  •
 .يتم تقييم الشخص من قبل موظف 

ي الولية ومركز تحكم قيادة الـ  •
 
عن األشخاص المتوافقي   مع تعريف الحالة المحتملة ويتم  112يتم إبالغ مديرية الصحة ف

 عتر خدمات الطوارئ الصحية 
 .""نموذج معلومات الحالة المحتملةمع  112نقلهم إىل المشف 

ي متعددة التخصصات 112يتم نقل الحالت عتر إمكانيات الـ  •
 
 .إىل المشاف

ي المقعدين اللذين أمام  •
 
ها، يتم الحصول عىل معلومات عن الركاب ف ي قدم الشخص عتر

ان التر كة الطت  عن طريق التصال برسر

 .إىل جانبه وإرسالها إىل مديرية الصحة بالولية من أجل متابعة المالمسي    المصاب والمقعدين اللذين خلفه والمقعدين الذين

 لخوارزمية تتبع الحالة •
ً
 .يتم إدارتها الحالة وفقا

ي مديرية الصحة بالولية •
 
 .يتم إبالغ مركز التفتيش الصحي بنتيجة فحص العينة من قبل وحدة األمراض المعدية ف

ي ال •
 
 .ولية بمعلومات الحالة المحتملة بشكل يوىمي يتم اإلبالغ مديرية الصحة ف

ي ل تتوافق مع تعريف الحالة المحتملة؛( 2
ي الحالت التر

 
 ف

•  
ً
 عابرا

ً
 .يتم تزويد المسافر بالمعلومات ويسمح له بالسفر إن كانت مسافرا

ي حالت المسافرين غت  العابرين، يتم الحتفاظ بسجالت األشخاص وتزويدهم بمعلومات عامة وي •
 
 سمح لهم بدخول البالد. ف

ي الطائرات COVİD-19إدارة حاالت الـ . 4
 
 ف

 حددة بداخل بلدنا. تم إيقاف الرحالت الدولية بشكل تام؛ ويتم تطبيق نظام رحالت م

كية من قبل المديرية العامة لصحة الحدود والسواحل عن طريق الجو إىل بلدنا جميع الركاب القادمي    يتم إبالغ حول  التر

ي بل
 
 عند ظهور األعراض.  دنا كيفية الستفادة من الخدمات الصحية ف

ي تنطبق عليها تعريف الحالة تتم إدارة الحا
ي تشاهد بداخل الطائرة أو المطار والتر

 للخوارزمية التالية المحتملةلت التر
ً
 وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 يتم إبالغ برج المراقبة بالحالة من قبل الطيار.  •

 يتم إبالغ مركز التفتيش الصحي بالمطار / مركز تشغيل المطار بالحالة من قبل برج المراقبة.  •

 ُيطلب من جميع الركاب تعبئة بطاقة معلومات التواصل مع الراكب.  •

ي  •
 
 المقعدين الذين أمامه والمقعدين الذين خلفه والمقعدين الذين إىل جانبه.  يتم أخذ معلومات الركاب ف

 يقوم مركز التفتيش الصحي بتقييم الحالة عىل مير  الطائرة.  •

 . 112قيادة الـ تحكم يقوم مركز التفتيش الصحي بإبالغ مديرية الصحة بالولية ومركز  •

ي الوطنية / الدولية. بها هيئات و  موضإجراءات األمراض المعدية اليتم تنفيذ  •
ان المدت   منظمات الطت 

 مع نموذج الحالة المحتملة.  112بعد قيام مركز التفتيش الصحي بتقييم الحالة، يقوم بتسليم الحالة إىل  •

ي متعددة التخصصات بواسطة الـ  •
 . 112يتم نقل الحالة إىل المشاف 

 لخوارزمية متابعة الحالة المحتملة.  •
ً
 يتم تدبت  المريض هنا وفقا

ي 
 المريض العرض 

 إذا تم الكشف عنه عىل مير  الطائرة

ي 
 المريض العرض 

ي المطارإذا تم الكشف عنه 
 
 ف
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 هاونقل تخزينها خذ العينات و أ . 5

 أخذ العينات. 1.5

ي تفضيل عينات 
ي أو تنظت  القصبات الهوائية  مفرزات الرغاىمينبع 

 
ي  ف

. سالعينات التر يتم أخذها من الجهاز التنفسي السفىلي

ي أو مسحات البلعومغسيل  عينةيجب إرسال 
ي  البلعوم األنف 

  الفموي البلعومأو / و  األنف 
ً
ي يتعذر فيها  معا

ي الحالت التر
 
ف

ي ل تجد فيها أعراض تنفسية سفلية. من الجهاز التنفسي السفىلي أو الحالت  العينات أخذ 
من الناحية المثالية، يجب  التر

 ومن ثم يوض بأخذ عينة من األنف باستخدام نفس المسحة ووضعه مسحة البلعوم الفمويأخذ 
 
ي أوال

 
. الطبق نفسها ف

ي أ إرسالأل يتم جب ي
 
 طباق مختلفة. عينات المسحة من البلعوم واألنف المأخوذة من نفس المريض ف

ي و . معيني   ال عامىلي الصحةمن قبل  مؤكدةالمحتملة أو ال COVID-19 الـ يجب أخذ عينات الجهاز التنفسي من حالت 
ينبع 

 
 
ي سيتم تعيينهتدريب أوال

ي هذا المجالم عامىلي الصحة التر
 
عىل تدابت  مكافحة العدوى واستخدام معدات الحماية  ف

ي الشخصية وأخذ العينات المناسبة
ي الوقاية من العدوى ومكافحتها )مثل أخصات 

 
ة ف ، من قبل أولئك الذين لديهم ختر

  بعد ذلك.  تعيينهمب القيامو  أو ممرضات مكافحة العدوى( إلنتانيةاألمراض ا

يتوافقون مع تعريف الحالة الذين شخاص األ  من الجهاز التنفسي العلوي لدىالمأخوذة  العينة األوىلنتيجة اختبار  كون  إن

ي التعرض لل يسلبية  أعراض اإللتهاب تفاقم لديهمالذين تأو  ةالمحتمل
 . COVID-19عدوى نف 

 إرسالها: إجراءات السالمة أثناء أخذ العينات و . 2.5

ي  »
ي اعتبار جميع العينات التر

ي اعتبار بأنها تم أخذها يينبع 
 أخذ العينات عملية من المحتمل أن تكون معدية، وينبع 

ات ة للقطت  ي تشتت / ال هي عملية مثت 
)قناع  ألفراد استخدام معدات الحماية الشخصيةعىل االجوي وينبع 

N95/FFP2 ي للوجه(عىل األقل
ر
 ا السبب. لهذ ، نظارات أو واف

م  » بإجراءات الوقاية من العدوى  إرسالها العينات و خاص الذين يقومون بأخذ األشباإلضافة إىل ذلك، يجب أن يلتر 

ي و ومكافحتها 
 قواعد السلسلة الباردة. ويقوموا بإرسال العينات بشكل مطابق لنظام النقل الثالتر

ي التأكد  »
 من كونو بشكل صحيح  تم تعبئتها  لطلبذج انماوأن بشكل صحيح ة مميزت لعيناأن امن ينبع 

 .لسريرية مقدمةت المعلوماا

 . مع المختر ويجب الحصول عىل المعلومات عند الحاجةبشكل جيد يجب أن يتم التواصل  »

 يجب إعالم المختر قبل إرسال العينة بشكل مؤكد.  »

ي تعود للعينة.  »
ي التعامل مع النفايات التر

 
 يتم تطبيق قواعد النفايات الطبية ف

 

  العبوة األولية

  والعازلةالمادة الماصة 

  العبوة الثانوية

 العبوة الخارجية 

 

 ةعبوة النقل الثالثي                                                                      

ي يجب تسجيلها. 3.5
 المعلومات التر

باإلضافة ، إلخ. عينةالسم، تاريــــخ الميالد، الجنس، عنوان اإلقامة، معلومات التصال، رقم ال -معلومات المريض  »

ي زارها إىل 
ورية )مثل رقم الاألخرى والمعلومات اسم المنطقة الخطرة التر  هنوانعشف  واسم المشف  و مالض 

 . (الخاصة به ومعلومات التصالواسم الطبيب 

ي ال ساعةالتاريــــخ وال »
 . أخذ العينة ها تم في تر
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يحية والمكان الذي تم أخذ العينة »  منه.  المنطقة الترسر

 رات المطلوبةالختبا »

األعراض الرسيرية والمعلومات المتعلقة بالمريض )المعلومات الوبائية، عوامل الخطر، حالة التطعيم والعالجات  »

 . (جراثيمالمضادة لل

 : أخذ مسحة بلعوم4الشكل 

 

el-alma-faaliyetler/numune-ve-https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/kurumsal/plan- ) المصدر: 

kitabi.pdf .) 

 : أخذ مسحة أنف5الشكل 

 

-https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/kurumsal/plan-ve-faaliyetler/numune-alma-el) المصدر: 

kitabi.pdf) . 

  

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/kurumsal/plan-ve-faaliyetler/numune-alma-el-%20kitabi.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/kurumsal/plan-ve-faaliyetler/numune-alma-el-%20kitabi.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/kurumsal/plan-ve-faaliyetler/numune-alma-el-%20kitabi.pdf
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 ما عدا العاملير  الصحيير   متابعة المالمسير   . 6

محتملة دون اتخاذ الأو المؤكدة  COVID-19 بـ عدوىالاألشخاص الذين كانوا عىل اتصال وثيق مع حالت  متابعة يجب

 يوم 14ات لمدة ت  قطال عتر العدوى من حماية لتدابت  ل
ً
األعراض التنفسية بعد آخر اتصال غت  محىمي من حيث الحىم و  ا

 يومي ؛بشكل خاص
ً
لية إذا لزم األمر  ا يتم التنسيق والقيام بمتابعة المالمسي    ذلك.  عتر الهاتف، ويمكن القيام بزيارات مت  

ي الولية / المنطقة. 
 
 من قبل مديرية الصحة ف

".  تتم إدارة  لخوارزمية "تقييم عامىلي الصحة المالمسي  
ً
 عامل الصحة المالمس وفقا

 :محتملة COVID-19 الكشف عن حالةعند  يجب القيام به تجاه المالمسير   ما . 1.6

 ؛ COVID-19 عندما يتم الكشف عن شخص لديه احتمال اإلصابة بـ

( أو ل وثيق لتماسهناك معيار هل ) ماسلتبهذا الشخص وخصائص ا تماسيتم تحديد األشخاص الذين كانوا عىل  .1

 . ويتم تسجيل معلومات التصال الخاصة بهم

 للحالة المحتملة سلبية:  PCRإن تكن نتيجة الـ  .2

 ل يتم اتخاذ أية تدابت  تجاه المالمسي    .أ

 14بخصوص متابعة أنفسهم من ناحية الحىم واألعراض التنفسية لمدة هم غال بيتم إ بشكل وثيق:  ونالمالمس .ب

 مع 
ً
ي العمل باستخدام القناع. يوما

 
 استمرارهم ف

. إذا كانت نتيجة الختبار سلبية، ل يتم اتخاذ أي إجراء  .3  بخصوص المالمسي  

 ة؛ذا كانت نتيجة الختبار إيجابيإ .4

 يوم 14لمدة  يتم تعقبهمالمالمسون بشكل وثيق؛  .أ
ً
ل ا ي المت  
 
. يتم ةالتنفسي األعراضالحىم و / أو  حيثمن  ف

 
ً
  إبالغهم شفهيا

ً
ل. يتم الحصول عىل الموافقة. إذا لزم األمر، يمكن لمالمسي   متابعة ا بخصوص وخطيا ي المت  

 
ف

 ة. إجراء المراقبة النشطة )عتر الهاتف أو الزيارة( من قبل مديرية الصح

  14ة لمدة يالتنفس األعراضو من حيث الحىم أنفسهم متابعة ب م؛ يتم إبالغهلمالمسونا .ب
ً
ي  يوما

 
مع استمرارهم ف

 العمل باستخدام القناع. 

لدى المالمسي   أو المالمسي   بشكل وثيق )السعال وضيق التنفس(  ةالتنفسي األعراضالحىم و / أو  إذا ظهرت .ج

ة المتابعة لمدة   يوم 14خالل فتر
ً
( ارتداء قناعبعد المؤسسة الصحية  أمي   مراجعتهم، يتم تا ي )قناع جراجي . طتر

 لخوارزمية مرض  الذين يراجعون المؤسسة الصحيةوتتم إدارة ال
ً
 الحالة المحتملة.  وفقا

 الوثيق مالمسلا 1.1.6

ة الذين يقدمون األشخاص  » اتالرعاية المباشر كذلك و  لحالة مؤكدة أو محتملة دون اتخاذ تدابت  الحماية من القطت 

األشخاص الذي يعملون مع عامىلي األشخاص الذين يحملون إمكانية التعرض للعدوى ضمن المراكز الصحية مثل 

 يض. أو األشخاص الذين قاموا بزيارة المر  COVID-19المصابي   بعدوى  الصحة

ي  طفالاأل و  المدرسةسن بل مع األطفال ق هنفستشاركون الصف الذين ي طالب والمعلمونال »
 
 . سن المدرسة ف

ي ال COVID-19مريض مصاب بالـ األشخاص الذين يتشاركون الغرفة نفسها مع  »
 
 سكن أو الفندق. ف

(.  COVID-19بالـ األسخاص الذين يقومون بالتماس المباشر مع مريض مصاب  »
 
 )المصافحة مثال

 )البصاق، البلغم، إلخ( دون حماية.  COVID-19مريض مصاب بالـ األشخاص الذين يالمسون مفرزات  »

ي المشف   COVID-19مريض مصاب بالـ مع األشخاص الذين يبقون  »
 
ي الوسط المغلق نفسه )صالت النتظار ف

 
ف

.  15متر ولمدة  1بمسافة أقرب من أو البنك، الباصات والحافالت ووسائل النقل(   دقيقة أو أكتر

ي المقعدين األمامي   أو الخلفيي   أو الجانبيي   لمسافرون عتر الطائرة والذين األشخاص ال »
 
مريض مصاب يجلسون ف

 . COVID-19بالـ 

ل COVID-19مصاب بالـ مريض  مع األشخاص الذين يعيشون » ي المت  
 
 نفسه.  ف

ي المكتب نفسه.  COVID-19ألشخاص الذين يعملون مع مريض مصاب بالـ ا »
 
 ف

 المالمس: . 2.1.6
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ي  COVID-19مريض مصاب بالـ مع  يبقوناألشخاص الذين  »
 
ي الوسط المغلق نفسه )صالت النتظار ف

 
ف

 . متر  1المشف  أو البنك، الباصات والحافالت ووسائل النقل( بمسافة أبعد من 

ي  COVID-19مريض مصاب بالـ مع يبقون األشخاص الذين  »
 
ي الوسط المغلق نفسه )صالت النتظار ف

 
ف

 دقيقة.  15المشف  أو البنك، الباصات والحافالت ووسائل النقل( لمدة أقل من 

 لوجهالذين يبقو األشخاص  »
ً
متر ولمدة أقل من  1بمسافة أقرب من  COVID-19مع مريض مصاب بالـ  ن وجها

 دقيقة.  15

ي الطائر  . 3.1.6
 
 ةالمالمس ف

ي  أو المحتملةالمؤكدة  COVID-19 المسافرين الذين يسافرون عىل نفس الطائرة مع حالت يجب متابعة  •
 
ف

 . بعد التالمس لمدة أسبوعي   ميي   والمقعدين الخلفيي   والمقعدين الجانبيي   للحالة المقعدين األما

 مالمسي   يجب متابعة األشخاص ال
ً
. ل وفقا  نموذج متابعة المالمسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يتم تحديد جميع األشخاص الذين يتوافقون مع تعريف المالمس الوثيق / المالمس بالطائرة من قبل  •

 مديرية الصحة بالولية. 

ي قائمة ومتابعتهم عن طريق الهاتف لمدة  •
 
.  14يتم شد األشخاص المحددين ف  بعد التماس األخت 

ً
 يوما

التنفسية بشكل خاص؛ ومع ذلك،  يجب متابعة األشخاص المالمسي   من ناحية الحىم واألعراض •

 عتر الهاتف، مع مراعاة األعراض األخرى مثل الرجفان وآلم 
ً
يجب متابعة هؤلء األشخاص يوميا

ء وسيالن األنف، ويمكن القيام بزيارات  ي
الجسدية وألم البلعوم والصداع واإلسهال والغثيان / الفر

لية إذا لزم األمر.   مت  

مسي   للمصاب" الموجود عىل الموقع الرسىمي للمديرية العامة يجب تعبئة "نموذج متابعة المال  •

 .  للصحة المجتمعية لكل شخص كان عىل اتصال وثيق بالحالة عىل حدة بغرض متابعة المالمسي  

  14ية لمدة التنفس األعراضو من حيث الحىم أنفسهم متابعة ب م؛ يتم إبالغهلمالمسونا •
ً
مع  يوما

ي العمل باستخدام الق
 
 ناع. استمرارهم ف

وري إدخال المالمسي    • ي  بشكل وثيق إذا لم يكن من الض 
 
إىل المشف  لسبب آخر، ُيطلب منهم البقاء ف

وري فيها أن يذهب  14والبتعاد عن األماكن العامة لمدة ل المت    ي يكون من الض 
ي الحالت التر

 
، وف

ً
يوما

 إىل األماكن العامة يجب ارتداء قناع. 

ي حال ظهور األعراض، يتم  •
 
 لخوارزمية الحالة المحتملة. ف

ً
 التضف وفقا

؛ تتم إدارته  •
ً
 صحيا

 
". إن كان عامال  لخوارزمية "تقييم عامىلي الصحة المالمسي  

ً
  وفقا

 خوارزمية المالمس
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 : العزلالسيطرة عىل العدوى و  . 7

ي 
 
  المركز الصحي يجب أن تستمر إجراءات العزل أثناء إقامة المريض ف

ً
ةلعدم معرفة نظرا وس و  القضاء عىل فتر ة الفتر فتر

. العدوى 
ً
 حاليا

، وقد ظهر انتقالمصدر من  COVID-19 ُيعتقد أن ي
ي البيانات هحيوات 

 
ة.  من إنسان إىل آخر ف يجب لهذا السبب،  األخت 

اتقياسية العزل الاتخاذ تدابتر  ي يوالتماس  للقطتر
ي الحاالت التر

 
 . COVID-19د عدوى بالـ وجو بفيها  شكف

:  ستشفاءاال . 1.7 ي المشف 
 
 ف

ي وزارة الصحة الحالت المحتملة / المؤكدةيتم استقبال وعالج  »
 
ي الوبائية )مشاف

 
ي المشاف

 
ي الجامعية  ،ف

 
المشاف

ي الخاصة(. 
 
 التابعة للدولة أو المؤسسات األخرى والمشاف

ل » ي الوبائية أو المت  
 
ي المشاف

 
 بعد تقييم الطبيب.  يتم القيام بعالج ومتابعة الحالت ف

ي الولية أو  حالت المؤكدة / المحتملةإن القيام بمتابعة ال »
 
ي يتم إعدادها ف

بشكل متوافق مع الخطة الوبائية التر

ي 
 
ي واألقسام ووحدات العناية المركزة المخصصة لهؤلء المرض   المشاف

 
ي المشاف

 
يتم تأمي   متابعة  هو األساس.  ف

ي هذه الوحدات إن أمكن ذلك أو بأن يتم الفص
 
متر عىل  1.5 – 1ينهم بمسافة ل بهؤلء المرض  بشكل معزول ف

 .
ً
 األقل إن لم يكن ذلك ممكنا

ي ل توجد فيها مشاٍف وبائية »
ي األماكن التر

 
ي توجد فيها واحدت عناية مركزة للبالغي   من الدرجة  تقوم، ف

ي التر
 
المشاف

.  الخدمات كمشاٍف بتقديم الثانية 
ً
 وبائية أيضا

ي مرافق الرعاية الصحية. باإلضافة إىل ذلك ، يجب أن يستمر تطبيق 
 
ي تنفيذ تدابت  الوقاية من العدوى ومكافحتها ف

ينبع 

 ات حتر يصبح المريض عديم األعراض. ت  والقطتماس ال من يةالوقاتدابت  

. يجب تطبيق اإلجراءات التالية للوقاية من العدوى ومكافحتها لمنع انتشار / انتقال المر  ي المرفق الصحي
 
 ض ف

ي يجب توفتر معدات حماية شخصية 
 
 مؤكدةمع الحاالت ال كونون عىل تماسعاملير  الذين سيمن أجل البالقدر الكاف

 . من قبل المراكز الصحية ذات األرسة د متر واحلمسافة أقل من  COVID-19 لـ المحتملة / 

 . قفازات .1

 . أكمام طويلة(وذات  ويفضل أل تكون نفوذة للسوائل )غت  معقمة الصدرية .2

3. ) ي )قناع جراجي  . قناع طتر

ي تتسببأثناء  ) N99 / FFP3 أو N95 / FFP2 قناع .4
ي ال نتشار ات / ال ت  القطب العمليات التر

 . *(هوات 

ي  .5
ر
 . الوجهواف

 .  **النظارات .6

 . الصابون السائل .7

8.  .  معقم اليدين عىل أساس كحوىلي

ي  تم إقرار ي
ر
ي القدمي   و  القبعةو  استخدام اللباس الواف

ر
 للمريض و واف

ً
ي يمكن أن يحدث فيها وفقا

ي الحالت التر
 
 تماسخاصة ف

 مكثف بسوائل الجسم وإفرازاته. 

 توصيات استخدام معدات الحماية الشخصية

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/rehberler/COVID_TABLE_HSGM.pdf?type=file . 

ي تسبب  *
ي العملية التر

 مع المفرزات التنفسية مثل: اإلجراءات النتشار الهوات 
ً
 وثيقا

ً
ي تتطلب تماسا

، سحب المفرزات التر

ي ال ي الوإجراءات  تنظت  القصتر  . خذ عينات من الجهاز التنفسي والتنظت  الهضىمي وأ ، التنبيب،تنظت  القصتر

 يتم تنظيف النظارات القابلة إلعادة الستخدام وفق **
ً
كة المصنعة. إذا لم تكن هناك توصية خاصة، ات لتوصي ا الرسر

ها  ي حالة استخدام النظارات مرة  نفسها وتركها لتجف ب% 70بنسبة الكحول اإليثيىلي بفيجب تطهت 
ي بيئة مناسبة. ف 

ف 

ها  فيه ستتم المكان الذيبالتعريف بالمؤسسة الصحية  تقومأخرى،   . إزالة النظارات وتخزينها وتطهت 
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ات غرفة . 2.7  المريضمتر 

ي ات أثناء الستشفاء ت  قطللتماس والقياسية ال لتدابت  يجب اتخاذ ا .1
 
لعدوى بـ لأو المؤكدة الحالت المحتملة ف

COVID-19 . 

ي غرفة  .2
 
 . باب قابل لإلغالقخاصي   و حمام ومرحاض  حتوي عىليواحد لشخص يجب أن يكون المرض  ف

ي حال عدم وجود غرف  .3
 
ي الغرفة  COVID-19 المؤكدة للعدوى بـ حالت الجمع ، يتم لشخص واحد ف

 
نفسها  ف

ي الغرفة نفسها.  COVID-19 للعدوى بـلكن ل يفضل وضع الحالت المحتملة 
 
ي الحالت اإللزامية، ف

 
 يمكنف

ي  COVID-19 الحالت المحتملة للعدوى بـ وضع
 
نفسها بحيث يكون هناك فاصل بمسافة متر واحد لغرفة اف

ي  . يجب عىل المرض  الذين يدخلون ضمن المجموعةالمرض   بي   أشة متر  1عىل األقل   . ارتداء قناع طتر

ي  .4
الغرفة. يجب  خارجاستخدامها خاصة بالمريض ويجب عدم إخراجها سيتم يجب أن تكون المواد الطبية التر

كةعدم السماح ب . إذا   استخدام المواد المشتر ي سيبي   المرض 
سماعة، ال)مثل  ها تم استخدامكانت المعدات التر

عند %( 70وتعقيمها  )الكحول اإليثيىلي  ها أكتر من مريض واحد، يجب تنظيف تستخدم لدى( حرارةمقياس ال

 . كل مريضاستخدامها لدى  

وري .5  ما لم يكن ذلك ض 
ً
منطقة أخرى. ال أو المنطقة إىلالمرض  من الغرفة نقل من الناحية الطبية، يجب تجنب  ا

ها من أجهزة التشخيص المهمة أجهزة يجب استخدام  من أجل المحددة و األشعة السينية المحمولة و / أو غت 

. ومع ذلك، إذا لم تكن هناك أجهزة تشخيص محمولة، يجب أن يتم  COVID-19الحالت المحتملة للعدوى بـ

ة، إن أمكن،  ي واتخاذ تدابت   بعد أخذ المريض كحالة أخت  من ل لقكل الذي يوبالش والعزل التماسارتداء قناع طتر

. المرض  والزوار االتماس مع   ألخرين إىل الحد األدت 

والقفازات  صدرياتقنعة الطبية والاألوهم يرتدون أثناء نقل المريض القيام بذلك  ي   الصحي العامليي   يجب عىل  .6

إن كانت هناك حالة يمكن ونظارات واقية عىل األقل  N95 / FFP2 قناعتوفت  نظافة اليدين. يجب مع مراعاة 

ي 
 أن تتسبب بالنتشار الهوات 

ً
 . للحالة العامة للمريض وفقا

 لتعليمات لجان مكافحة العدوى بال .7
ً
 للقواعد المقررة وفقا

ً
ها وفقا . يجب تنظيف بيئة المريض وتطهت  ي

 
 مشاف

ي الشخصية المستخدمة، يجب  حمايةتخلص من معدات اللل .8
عند  انلتنفايات طبية منفصأن تتواجد علبتر

 ها. مدخل غرفة المريض وداخل

 المريض مقاربةالدخول إىل غرفة المريض و . 3.7

العاملي   إىل غرفة المريض، ويجب السماح فقط للموظفي   المسؤولي   عن رعاية المريض و لدخول يجب تقييد ا .1

عىل المرافقون الغرفة، ويجب حظر زوار المريض، ويجب أن يقتض  إىل الذين يجب عليهم الدخول بالدخول

 . شخص واحد إذا لزم األمر 

)قفازات، الصدرية )غت  معقمة ويفضل أل شخصية عند مدخل غرفة المريض الة قايو معدات التوفت   يجب .2

ي ، (تكون نفوذة للسوائل وذات أكمام طويلة ي الوجه ،عىل األقل N95 / FFP2قناع ، قناع طتر
ر
، النظارات، واف

 (. ومنظف أسطح عىل أساس كحوىلي  معقم اليدين عىل أساس كحوىلي 

 العزل صدرياتعىل األشخاص الذين يقومون بالفحص والعالج والعناية الشخصية ارتداء القفازات و  .3

ي الوجه
ر
ي و عىل األقل  N95 / FFP2 استخدام قناعالعتناء ب واألقنعة الطبية. يجب والنظارات/واف

ر
عند الوجه واف

ي أو أو فضالت جسمه حث إفرازات المريض 
ي يمكن لها أن تتسبب بالنتشار الهوات 

 . القيام بالعمليات التر

، قناع، صدرية) ئها يجب النتباه إىل ارتداو  معدات الحماية الشخصية خلععند ارتداء و يجب اتباع القواعد  .4

ي 
ر
ي  تها قفازات( وإزالالو  الوجهنظارات، واف

ر
تيب. ، الصدريةلوجها)قفازات، نظارات، واف ه عىل وجو ، قناع( بالتر

ي إهمال 
ة القناع  خلغالخصوص، ل ينبع  ي المرتبة األخت 

 
 . بعد مغادرة غرفة المريض وتطبيق النظافة اليدويةف

ي ت .5
ي الحالت التر

 
ليدين انظافة تأمي   ملوثة بشكل ملحوظ، يجب إزالة القفاز و وتصبح  القفازاتتمزق فيها ف

 . وارتداء قفازات جديدة

ي غرفة لتواجدهم حاجة ماسة الذين هناك  لعاملي   الصحيي   اأي شخص سوى بعدم تواجد ء يجب العتنا  .6
 
ف

ي يمكن لعملياالمريض خالل ا
 الباب مغلق كون  يجب التأكد من. بالنتشار الجويسبب تأن تلها ت التر

ً
أثناء  ا

ي ذلك الدخول والخروج.   العملية
 
ة بعد العملية بما ف  لفتر

ً
يجب القيام بالعمليات كما يجب عدم إبقاء الباب مفتوحا

ي غرف 
 
.  تدفق الهواء الطبيعي عتر  جيدة التهويةالمعنية ف ي  ويفضل أن تكون ذات ضغط سلتر



 (SARS-CoV2)إنتان  COVİD-19دليل الـ 

 

23  

عقمات ذات يمكن استخدام الصابون والماء أو الم المريض. مع قبل وبعد التصال  يجب العتناء بنظافة اليدين .7

 من الماء و خدام . إذا كانت األيدي متسخة بشكل واضح، يجب استلكحوىلي األساس ا
 
المعقمات الصابون بدال

 ة بشكل مطلق. اليدوي

ي إخراج المريض من غرف .8
وري مغادرة و هام من الناحية الطبية. إل إذا كان هناك سبب  تهل ينبع  إذا كان من الض 

 قناع وهو يستخدك يجب نقلهإنه الغرفة، ف
ً
. طبيا

ً
 ا

إذا كان المريض يخضع للعالج التنفسي الباضع أو غت  الباضع، يجب اتباع إجراءات عزل الجهاز التنفسي ويوض  .9

.  عىل األقل N95/FFP2باستخدام قناع   من القناع الجراجي
 
 بدال

 لتعليمات لجان مكافحة العدوىالبيئة المحيطة بالمريض يجب تنظيف  .10
ً
 للقواعد المحددة وفقا

ً
ها وفقا  . وتطهت 

التوجيهي للوقاية من  الدليل"بما يتوافق مع بتنظيف األسطح الملوثة بفضالت وإفرازات المرض  القيام يجب  .11

" ي الخدمات الصحية الطارئة قبل المشف 
 
 .األمراض المعدية ف

ويمكن نقل مريض جديد إىل  ة،المريض من الغرف إخراجبعد يتم القيام بتنظيف الغرفة وتطهت  سطح األرض  .12

 تها. بعد تهويالغرفة 

 بسيارة اإلسعاف نقل المريض. 4.7

ي سيارات اإلسعافتوفت  يجب  .1
 
 . معدات الحماية الشخصية ف

ي الستخدم معدات الحماية الشخصية حتر يتم تسليم المريض إىل ايجب  .2
تقوم بالتداخل  مؤسسة الصحية التر

 . تطهت  سيارة اإلسعافو  المريض عىل ألولا

ي حالة نقل المرض  مراجعي  .3
 
ي تكون الحالة العامة لديهم جيدةف

ي العيادات والتر ، يستخدم المريض القناع الطتر

ي الوجه.  فيما يستخدم عمال سيارة اإلسعاف
ر
ي والنظارات/واف  القناع الطتر

/ صدرية و و عىل األقل  N95 / FFP2يجب العتناء باستخدام قناع  .4 ي
ر
ي الوجه نظارات/ لباس واف

ر
إن كان هناك واف

 لسحب المفرزات لدى المريض.  حاجةأو غت  مسيطر عليه سعال 

يجب ارتداء  . COVID-19إصابة مؤكدة أو محتملة بالـ  سيارات اإلسعاف بعد نقل حالة تعقيميجب تنظيف و  .5

 أثناء عملية التنظيف.  معدات الوقاية الشخصية

 سيذهب إليه. تنظيف مكان وقوف سيارة اإلسعاف وتعقميه بعد إيصال المريض إىل المكان الذي يجب القيام ب .6

ي الخدمات  والتعقيمتنظيف اليجب القيام ب .7
 
بما يتوافق مع "الدليل التوجيهي للوقاية من األمراض المعدية ف

 ."  الصحية الطارئة قبل المشف 

 . وتعقيمها  سعافاإل تنظيف سيارة  قبلأخرى  يجب عدم الذهاب إىل حالة .8

 لألسئلة التالية؛يجب القيام بتقييم قبل ذهاب سيارة اإلسعاف إىل الحالة وفق .9
ً
 ا

 *112تحكم قيادة الـ أسئلة فرز مركز 

 هل لديكم سعال ؟ .1

ي التنفس ؟ .2
 
ي التفس أو ضيق ف

 
 هل هناك صعوبة ف

 هل لديكم حىم أو قصة حىم ؟ .3

ة ؟ 14الـ  خاللبسبب مرض تنفسي بقصد الستشفاء  هل دخل أي من أقاربكم إىل المشف   .4  األخت 
ً
 يوما

ة ؟ 14لدى أحد أقاربكم خالل الـ  COVİD-19هل تم تشخيض مريض الـ  .5  األخت 
ً
 يوما

نها عىل األقل محتملة إن تمت اإلجابة عىل اثني   م COVİD-19يتم طرح كل هذه األسئلة ويتم تقييم الحالة بأنها حالة *

ي الوجه، ويك N95/FFP2قناع  باستخدام 112بنعم. إن كانت إجابات السؤالي   األولي   نعم، يقوم عامل الـ 
ر
ون ونظارات/واف

ي الحالت األخرى. ل يتم 
 
 ف
ً
ي الوجه كافيا

ر
ي والنظارات/واف ، ويتم قبول مرافق القناع الطتر قبول مرافقي   لدى المرض  البالغي  

ورة القصوى بعد  ي حالت الض 
 
ي المرض  األطفال ف

 
. جعلهم يرتدون ف

ً
 جراحيا

ً
 قناعا

ي حالت الـ 
 
وسات بي   القناع يجب وضع  المحتملة / المؤكدة COVİD-19عند الحاجة للتداخل ف مرشح للجراثيم / الفت 

ي 
 
ي الحال المنفسةوالبالون ف

 
ي يتوجب فيها استخدام جهاز التنفس الصطناعي يجب وضع مرشح عىل خط الزفت  . وف

ت التر

وسات بي   األنبوب داخل الرغاىمي والدارة و   إن لم يكن ذلك يجب وضع مرشح للجراثيم / الفت 
ً
  . ممكنا
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ل . 8 ي المت  
 
 متابعة المريض ف

ؤكدة ذات األعراض الرسيرية الخفيفة والذين ليست لديهم عوامل خطر الم / حتملة لما COVİD-19الـ تتم متابعة حالت 

، السكري، أمراض الرئة المزمنة، أمراض القلب المزمنة،  ي
يات  يمكن لها أن تتسبب بأعراض شيرية شديدة )ارتفاع التوتر الرسر

ي الدم > سيئةإنذارية  وليست لديها عوامل لقصور الكلوي المزمن أو نقص المناعة، إلخ.(ا
 
/  800)عدد الخاليا اللمفاوية ف

 ، ي المصل<  CRPميكرولتر
 
،  لغم 40ف < ال/ لتر يتي   لدى  نانوغرام / مل( D-Dimer  >1000، نانو غرام / مل 500فت 

ل، إىل أن تشف   50األشخاص تحت عمر الـ  ي المت  
 
ي المشف  ف

 
 والذين ينظر إليهم عىل أنهم ليسوا بحاجة إىل العالج ف

ً
عاما

ي المشف  بقرار من 
 
األعراض وعتر بدء العالج المناسب إن تطلب األمر ذلك. ومع ذلك، يمكن متابعة هذه الحالت ف

لية الطبيب إذا كان المريض لديه استطباب ا ل جتماعي )الظروف المت   ي المت  
 
ي يكون فيها عدد الغرف ف

غت  المناسبة التر

 
ً
ا  أو عدد األشخاص كبت 

 
ام المريض بالعزل قليال ل و / أو وجود  65ووجود أفراد < والتفكت  بمشاكل إلتر  ي المت  

 
 يعيشون ف

ً
عاما

ي إصابة شديدة بالـ 
 
 ألعراض(. من ناحية ا COVID-19شخص لديه عامل خطر قد يتسبب ف

ل.  ي المت  
 
ة شفائهم ف  ويستوفون معايت  التخريــــج من المشف  إكمال فتر

 للمرض  الذين يدخلون إىل المشف 
ً
 يمكن أيضا

له  عند  ي سيستخدمها من أجل الـ ه أدويته ؤ إعطا يتمإرسال المريض إىل مت  
من  مع عدد كاٍف من األقنعة COVİD-19التر

ل" من قبل مستخدم الـ بحيث  HSYSيتم تحديث وضع الحالة عىل الـ  . قبل المشف   ي المت  
 
يصبح "تخريــــج، متابعة ف

HSYS . 

ل بسبب سميته القلبية المحتملة مع الهيدروكسي  ي المت  
 
ومايسي   للمرض  الذين ستتم متابعتهم ف ي إعطاء األزيتر

ل ينبع 

 كلوروكوين. 

ل من قبل طبيب األشة حتر شفائهم. يجب مشاركة يجب أن تتم متابعة المرض  الذين سيتتم متاب .1 ي المت  
 
عتهم ف

 . المعلومات الطبية للمريض مع طبيب األشة

ع  .2
َّ
ي تقع عىل عاتقه، ُيوق

ل والمسؤولية الجنائية التر ي المت  
 
ة المتابعة ف بعد توضيح ما يجب عليه القيام به خالل فتر

 عىل استمارة موافقة تحتوي عىل هذه المعلومات. 

ل. يجب عىل .3 ي المت  
 
ة المتابعة ف ي فتر

  المريض أن يقض 

ل.  .4 ي المت  
 
 يجب عدم استقبال زوار ف

ي البيئة نفسها مع شخص / أشخاص آخرين.  .5
 
ي كلما كان عليه أن يتشارك ف  يجب عليه ارتداء قناع طتر

ي يجب عىل  .6
 
ي غرفة مختلفة عن اآلخرين، إن أمكن ذلك، ف

 
ل الجلوس ف ي المت  

 
( الذي تتم متابعته ف المريض )المرض 

ل. يجب عليه أن يكون عىل بعد مسافة  غرفة جيدة التهوية إن أمكن ذلك لمنع خطر انتقال العدوى إىل سكان المت  

. يجب ا ي ي حال تعرضها متر واحد عىل األقل من اآلخرين وأن يقوم بارتداء قناع طتر
 
ستبدال القناع بآخر جديد ف

ل و / أو تواجد شخص  65للرطوبة. عىل وجه الخصوص ، ل يجب عدم تواجد األفراد <  ي المت  
 
 والذين يعيشون ف

ً
عاما

ي إصابة شديدة بالـ 
 
  COVID-19لديه عامل خطر قد يتسبب ف

ً
ل نفسه إن كان ذلك ممكنا ي المت  

 
من ناحية األعراض ف

. أو يجب تقليل   مخاطر التماس إىل الحد األدت 

ل محدودة قدر اإلمكان.  .7  يجب أن تكون حركة المريض داخل المت  

 يجب عىل المريض استخدام مرحاض وحمام منفصلي   إن كانا متوفرين.  .8

. يجب تنظيف الحمامات  .9
ً
، يجب تهوية هذه المناطق جيدا كي   إن كان يتم استخدام مرحاض وحمام مشتر

 عىل األقل باستخدام ماء الغسيل الممدد )التمديد الطبيعي بنسبة والمراحيض مرة واحدة يو 
ً
( 100: 1ميا

 (. 9-52-7681)هيبوكلوريت الصوديوم ذو رقم التسجيل: 
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يجب تدريب المرض  وأقاربــهم عىل نظافة الجهاز التنفسي )يجب أن يغطوا أفواههم بمنديل )يفضل مناديل ورقية(  .10

ي كيس أثناء السعال أو العطاس ويجب رىمي ال
 
ي كيس نايلون مغلق خاٍل من الثقوب ووضعه ف

 
مناديل المستخدمة ف

 نايلون ثاٍن، ويجب عليهم ان يقوموا بغسل أيديهم بشكل متكرر(. 

لية مثل الكؤوس  .11 يجب عىل المريض عدم مشاركة أمتعته الشخصية مع اآلخرين وعدم استخدام األدوات المت  

ي تعود لسكان البيت؛ 
إن تطلب األمر ذلك، يجب غسل هذه األدوات بالماء والصابون. والصحون والمناشف التر

ي يستخدمها المريض بمنظف بي   
اشف التر  90-60يجب غسل المنتجات النسيجية مثل المالبس والمناشف والرسر

 درجة مئوية. 

ي حالة التلوث بإفرازات الجهاز التن .12
 
ي أثناء تنظيف غرفة المريض. ف فسي أو يجب استخدام القفازات والقناع الطتر

 100: 1فضالت الجسم، يجب تنظيف جميع األسطح باستخدام سائل الغسيل الممدد بشكل طبيعي بنسبة 

ي حال وجود تلوث ب9-52-7681)هيبوكلوريت الصوديوم ذو رقم التسجيل: 
 
شكل ملحوظ مفرزات المريض ب(، وف

%(: تحضت  10سائل الغسيل ). ]نسب 10: 1يجب استخدام باستخدام سائل الغسيل الممدد بشكل طبيعي بنسبة 

جزء من الكلور(،  6000-5000مقادير من الماء )يحرر  9: مقدار واحد من سائل الغسيل + 1/10سائل غسيل بنسبة 

جزء  600-500مقدار من الماء )يحرر  99: مقدار واحد من سائل الغسيل + 1/100تحضت  سائل غسيل بنسبة 

 من الكلور([. 

 1/100للحصول عىل سائل غسيل ممدد بنسبة  لتر من الماء 10سائل الغسيل إىل  تتم إضافة كأس شاي صغت  من

 .  بشكل عمىلي

ي حالة حدوث أية أعراض.  .13
 
ل متابعة وضعهم الصحي وطلب المشورة الطبية ف  يجب عىل جميع سكان المت  

ة الصحية وطلب المساعدة الطبية عند تدهور الحالة العامة للمريض وتزويد المؤسس 112يجب التصال بالـ  .14

 بالمعلومات حول حالة المريض. 

ورية، يجب التأكد من ارتداء األقنعة طبية أثناء عميلة النقل.  .15  إذا كانت عملية نقل المريض ض 
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 متابعة المالمس . 9

ي وثيق / ال المالمس)مالمسير  للحاالت المؤكدة أو المحتملة األشخاص ال تابعةتم مت »
 
الطائرة( المالمس ف

. يوم 14لمدة 
ً
 ا

".  عامل الصحةتتم متابعة   لخوارزمية "تقييم عامىلي الصحة المالمسي  
ً
 وفقا

ي يتم التحقق فيها من اإلصابة بعدوى 
، يتم إنهاء COVID-19بالنسبة ألولئك الذين هم عىل اتصال وثيق بالحاالت التر

ي حال كانت ا
 
ي اتصلت بها سلبية؛ وف

لنتيجة إيجابية، تستمر المراقبة المتابعة إذا كانت نتيجة عينة الحالة المحتملة التر

 .  حتر اليوم الرابع عرسر

ل ت .1 ي المت  
 
من قبل المكلفي   الذين سيتم تحديدهم من  عتر الهاتفجب متابعة المالمسي   الذين تتم متابعتهم ف

ي الولية. 
 
 قبل مديرية الصحة ف

ل. قضاء المالمس  يجب عىل .2 ي المت  
 
ة المتابعة ف  فتر

ي عند  .3 ل ، الشارع ، المستشف  ، إلخ( مع شخص )أشخاص( آخرين. عليه ارتداء قناع طتر  مشاركة نفس البيئة )المت  

ل، الجلوس  .4 ي المت  
 
من أجل منع خطر العدوى بالنسبة إىل أفراد األشة، يجب عىل المالمس الذي تتم متابعته ف

، عليه ف
ً
ل إن أمكن، وإن لم يكن ذلك ممكنا ي المت  

 
ه من األشخاص ف ي غرفة منفصلة عن غت 

 
ي ف

 
عليه الجلوس ف

ب القناع عليه 
ّ
ي حال ترط

 
، وف ي غرفة جيدة التهوية، عىل بعد متر واحد عىل األقل من اآلخرين مع ارتداء قناع طتر

 استبداله بقناع جديد. 

ل.  .5 ي المت  
 
ي أل يتم استقبال زوار ف

 ينبع 

كة مثل المرحاض والحمالمس حركة ال تقييد يجب  .6 ل؛ يجب تهوية المناطق المشتر  داخل المت  
ً
 . مام جيدا

لية شخص المالمس يجب عىل ال .7 عدم مشاركة متعلقاته الشخصية مع اآلخرين، أو استخدام األدوات المت  

كة مثل األكواب واألطباق والمناشف؛ وإن كان عليه أن يستخدمها، فيجب عليه غسل  هذه األشياء بشكل المشتر

ي يرتديها الم
اشف وما إىل ذلك من المنسوجات  سالمجيد بالماء والصابون. يجب غسل المالبس التر والرسر

 درجة مئوية.  90-60بمسحوق غسيل عادي بدرجة 

( )هيبوكلوريت 1:100يتم تنظيف الحمامات والمراحيض باستخدام سائل الغسيل الممدد )التمديد الطبيعي  .8

. 7681-52-9: التسجيل الصوديوم ذو رقم
ً
 ( مرة واحدة عىل األقل يوميا

ي قد تكون ملوثة بإفرازات الجهاز التنفسي أو فضالت الجسم عن طريق سائل الغسيل يتم تنظيف جميع األسطح 
التر

( وعندما يكون هناك تلوث 7681-52-9( )هيبوكلوريت الصوديوم ذو رقم التسجيل: 1:100الممدد )التمديد الطبيعي 

 (. 1:10واضح يستخدم ) التمديد الطبيعي 

( )هيبوكلوريت الصوديوم 1:100ئل الغسيل الممدد )التمديد الطبيعي يتم تنظيف الحمامات والمراحيض باستخدام سا

 7681-52-9ذو رقم التسجيل: 
ً
 . ( مرة واحدة عىل األقل يوميا

 %(: 10نسب تحضتر سائل الغسيل )

 جزء من الكلور(.  6000-5000يحرر  مقادير من الماء ) 9: مقدار واحد من سائل الغسل + 1/10تحضت  سائل الغسيل 

 جزء من الكلور(.  600-500من الماء )يحرر   دار مق 99: مقدار واحد من سائل الغسل + 1/100سائل الغسيل تحضت  

لتر من  10كأس شاي صغت  من سائل الغسيل إىل بشكل عمىلي تتم إضافة   1/100من  أجل الحصول عىل سائل الغسيل 

 الماء. 
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 الباب فرزهم عىلل دليل استجواب المرض  المراجعير  للعيادات. 10

 دليل اســتجواب المرض  المراجعير  للعيادات لفرزهم عىل الباب

  المحتملة  COVİD-19من أجل حاالت الـ

 

ي وجه أو نظاراتيتم الفرز من قبل عامل صـــــــــــحي يرتدي )
ر
، واف ي ( بما يتناســـــــــــب مع خوارزمية حالة صـــــــــــدرية، قنا   تر

 COVİD-19الـ

 

 

 ل □ نعم□  هل لديكم حىم أو قصة حىم ؟

 ل □ نعم □ لديكم سعال ؟هل 

ي التنفس أو زلة تنفسية ؟
 
 ل □ نعم □ هل هناك صعوبة ف

ــــــــــــــــ  ارتداء المريض لقنا  عىل أي من األســئلة الواردة أعاله يتم تأمي    "نعم"إذا تمت اإلجابة بـ

 . COVİD-19الـ ويوجه إىل المساحة المخصصة لمرض  

 

 

ي األعىل، توجه األسئلة التالية للمريض "ال"إن تمت اإلجابة بـ 
 
 عىل جميع األسئلة الواردة ف

ة ؟ 14هل تواجدتم خارج البالد خالل الـ   األخت 
ً
 ل □ نعم □ يوما

ل خالل الـ  ة من خارج البالد ؟ 14هل أتر أحد من سكان المت    األخت 
ً
 ل□  نعم □ يوما

ي األيام الـ 
 
  14هل دخل أحد من أقاربكم ف

ً
ة إىل المشف  لالستشفاء يوما األخت 

 بسبب مرض تنفسي ؟

 ل□  نعم □

  14لدى أحد من أقاربكم خالل الـ  COVİD-19هل تم تشخيص مرض 
ً
يوما

ة ؟  األخت 

 ل □ نعم □

 ارتداء المريض لقنا عىل أي من األســئلة الواردة أعاله يتم تأمي    "نعم"إذا تمت اإلجابة بــــــــــــــــ 

 . COVİD-19الـ بسبب خطر وجود  COVİD-19الـ ويوجه إىل المساحة المخصصة لمرض  

 

 

  

ي األعىل بـ "
 
" يتم قبول المريض بأنهالإذا تمت اإلجابة عىل جميع األسئلة الواردة ف  

ي لتقييم شكايته COVİD-19 منخفض الخطورة لإلصابة بـ
 .ويتم توجيهه إىل القسم المعت 
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ي عيادة الـ  . 11
 
ي يتم تحديدها  COVİD-19إدارة المرض  ف

 التر

ي يتم تحديدها  COVİD-19إىل عيادة الـ  التوجيه/ من منطقة الفرز القادمي   يتم تقييم المرض  
 وهم يرتدون األقنعةالتر

 . COVID-19 الـتعريف حالة ناحية  من

 وضمن نطاق هذا التقييم؛

  الـ نقل المرض  الذين ينطبق عليهم تعريف حالة يتمCOVID-19  .إىل المنطقة المحددة 

 صدريةمعدات الحماية الشخصية المناسبة إىل منطقة وجود المريض بعد ارتداء  يدخل عامل الصحة( ، ي ، قناع طتر

ي للوجه، قفازات(. 
ر
 نظارات / واف

  القصة المرضية للمريض. يتم أخذ 

 جرى المعاينة
ُ
 : ت

o بات القلب والقياس العالمات  يتم ي الحيوية )يتم فحص معدل ض  الدم ودرجة وضغط ومعدل التنفس نظم القلتر

 . حرارة الجسم وتشبع األكسجي   إذا كانت الظروف مناسبة(

o  ي غت  مستقرة؛ يتم توفت  الدعم التنفسي والدور  ديهمالحالة العامة لالمرض  الذين تكون
لالستشفاء  حالوني و ات 

ي القسم الم
 
. ف ي

 عت 

o ذي تكونه حالته مستقرة. تتم معاينة المريض ال 

 يتم طلب التحاليل؛ 

o  :الصوديوم، البوتاسيوم، الكلور، تحاليل طلب يمكن  تحاليل الدم ، ، ASTتعداد الدم الكامل، اليوريا، الكرياتيني  

ALT،    وبي وبوني   LDH  ،CPK  ،D-dimer، الكىلي البيلت  وتي   التفاعىلي و  ، التر  . C-التر

o إجراء صورة األشعة السينية للصدر وتقييمها، ويتمبصورة  جراءيتم إ : التصوير CT    باستخدام التقنية  للرئتي

ي الحالت الموضحة 
 
 . أدناهالمناسبة ف

o تم اتخاذ القرار شيريي 
ً
  ا

ً
ي المعاينة لدىقصة المرضية و لل وفقا

 
ي ل يمكن الم العالمات ف

ريضات الحوامل اللواتر

 لديهن.  CTإجراء صورة 

o CT الرئ :  تير 

 ي محوري باألشعة السينية: طبيعية  صدر صورة  - الحىم + السعال
منخفضة الكثافة غت  صورة طبفر

 . متباينة

 ي محوري : ةشخصمغت   / مشخصةباألشعة السينية  صورة صدر  –عال الحىم + الس
منخفضة صورة طبفر

 . متباينةالكثافة غت  

  غت   ةاألشعة السينيصور صدر بسنة فما فوق( +  50أو العمر المتقدم ) مرافقالحىم + السعال + مرض

ي محورييتم إجراء صورة  شخصة: م
كت   غت  متباينة طبفر

، إن كان هناك استطباب بسبب مرض عالية التر

ي محوري ظليلة. 
 آخر، يمكن إجراء صورة طبفر

o ⚠ إجراء صورة يجب تجنب CT  سنة.  20النساء الشابات تحت سن  عند 

o ⚠  ي المحوري يجب تنظيف
 . عدوى المتبادلةبعد كل مريض لمنع ال مناسب بشكلجهاز الطبفر

ي األعىل؛ األوىلي  وبنتيجة التقييم 
 
 لما تم توضيحه ف

ً
 وفقا

 اختال اتالذين ليست لديهم المرض   إدارة. 1.11

وليس لديهم  واحتقان األنف ألم البلعومالمفاصل والسعال و أعراض مثل الحىم وآلم العضالت / الذين لديهم  .أ

ي التنفس أو 
 
 %. 2OpS < 93ترسع التنفس أو ضيق ف

حالت ال ، الرسطان، أمراض الرئة المزمنة،DM  ،HTمرض كامن )أمراض القلب واألوعية الدموية، لديهم ل يوجد و  .ب

 سنة و 50أو الذين تقل أعمارهم عن  (المثبطة للمناعة األخرى
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ي تؤخذ عند مراجعته .ج
ي التحاليل الدموية التر

 
ء ف ي  مالمرض  الذين ل يكون لديهم إنذار شي

 
)عدد الخاليا اللمفاوية ف

< لغم CRP  >40 / ميكرولتر أو  800الدم أقل من  يتي    أو فت 
 D-Dimer  >1000أو  نانوغرام / مل 500 / لتر

 نانوغرام / مل، إلخ.(

ي المحوريطبيعية صدر الصورة تكون لديهم المرض  الذين  .د
 باألشعة السينية و/أو بالطبفر

 و؛ ن اختال اتتقيم الحالة عىل أنها صورة رسيرية لمرض دو 

 الـ المسؤول بأخذ عينة من الجهاز التنفسي إلجراء اختبار  ليقوم العام PCR  باستخدام معدات الحماية الشخصية

ي الوجه، القفازات( الموض بها للحماية من عدوى الـ N95)الصدرية، قناع 
ر
 . COVID-19، نظارات / واف

 ل أو إىل مناطق العزل ذات الصلة )المحتملة  الحالة يتم إرسال من  منطقة العزل ذات الصلةيتم تحديد إىل المت  

ي المنطقة أو الولية 
 
، بعد  (رإذا لزم األمقبل مديرية الصحة ف ي العزل خارج ب لتوصيةمع ابدء العالج التجريتر

 . المشف  

o  يتات ي تفضيل كتر
ي الينبع  ي العالج التجريتر

 
 هيدروكسي كلوروكي   ف

o ي ل يمكن استبعاد الو  فصلبالنظر إىل ال
ي الحالت التر

 
عوامل أخرى، يمكن إضافة عالج األوسيلتاميفت  ف

 فيها.  اإلنفلونزا 

o  .  يقدم العالج الذي يتم البدء به من قبل صيدلية المشف 

o  ي تكون الصورة الرسيرية للمرض  ل
يوض بالعالج بالمضادات الحيوية لدى هذه المجموعة من المرض  التر

ي المعاينة والتصوير. 
 
 خفيفة لديها مع عدم وجود عالمات تدعم تشخيص ذات الرئة ف

  الفرق  من قبل ن طريق الهاتفبشكل يوىمي عهؤلء األشخاص واألعراض لدى الحالة الرسيرية استجواب يتم

ي يتم تحديديها الصحية ا
ورة  عىل األرضالتقييم ب القيامالعيادات الخارجية. يتم مرض  لمتابعة  لتر ي حالت الض 

 
ف

 أو الشك. 

 ي حا
 
إبالغه متابعته خارج المشف  بعد تم ت، تفاقم الحالة العامة واألعراض لدى المريض الذي تتم متابعته لف

 . بعد ارتداء قناعشف  مإىل الالعودة ب

  ي الختبار لدى األشخاص الذين
 
  تظهر لديهم نتيجة إيجابية ف

o  ل، لديهم األعراض والعالمات العالج الذي يوصون به الذين تتحسنيكمل ي المت  
 
 حتر اليوم الـ ويتم عزلهم ف

 . األعراض تحسنمن  14

o  العالماتعراضهم و لديهم األ المرض  الذين تستمر  نقليتم  
ً
المشف   إىل أو الذين تزداد حالتهم الرسيرية سوءا

ي حول ر اقر ويتم اتخاذ ال . من ناحية المتابعة أثناء الستشفاء  للتقييم
ي الما إذا كان ينبع 

 
ي الستمرار ف

 
متابعة ف

ل أو   للحالة الرسيرية.  نقل إىل المشف  الالمت  
ً
 وفقا

  ي الختبار  سلبيةلدى األشخاص الذين تظهر لديهم نتيجة
 
  ف

o  ي  ضمن بداية ظهور األعرا 14 اليوم الـ مرض  الذين تتحسن األعراض والعالمات لديهم حتر العزل تتم
 
ف

ل.   المت  

o   تظهر لديهم لم تكن لديهم حىم و المرض  الذين أو الذين تستمر لديهم األعراض والعالمات يتم نقل المرض

ي التنفس، إىل الظهر لديهم الذين يأو أولئك أو الذين يزداد لديهم السعال الحىم 
 
بعد جعلهم  شف  مضيق ف

 
ً
 والتقييم من ناحية الحاجة لالستشفاء أو من ناحية األسباب األخرى.  عينة ثانيةخذ أل  يرتدون قناعا

ي : عند اتخاذ قرار مالحظة
 
ي مناطق العزل ذات الصلة(، يجب المتابعة ف

 
ل أو ف ي المت  

 
 بعي   خذ أن يؤ العيادات الخارجية )ف

ي العتبار 
 
عوامل مثل الحاجة إىل عالج داعم إىل جانب الصورة الرسيرية للمريض، وما إذا كان يمكن للمريض عزل نفسه ف

ل  ي العتبار أن هؤلء المرض  قد يحتاجون  ،، وما إذا كان يمكن للمريض وأقاربه المتثال للتعاونأو ل المت  
 
ويجب أن يوضع ف

.  تابعةإىل الم ي المشف 
 
 ف

 ذات الرئة الشديدة/  ذات الرئةتدبتر مريض . 2.11

 ذات رئة؛ عالماتالمريض الذي لديه . 1.2.11

معدل و واحتقان األنف  البلعومم سعال وألالمفصلية و العضلية / اللم اآلحىم و عالمات الالمريض الذي لديه  .أ

ي هواء الغرفة %90فوق  2OpSمستوى و / دقيقة  30التنفس >
 
 . ف



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

  50عن  مريض الذي يقل عمرهال .ب
ً
 DMأمراض القلب واألوعية الدموية،وعىل رأسها )رافقة أمراض م ةدون أي عاما

 ،HTالمناعة األخرى( المثبطةحالت الو  ، الرسطان، أمراض الرئة المزمنة . 

ي تؤخذ عند مراجعته  .ج
ي التحاليل الدموية التر

 
ء ف ي المريض الذي ل يكون لديه إنذار شي

 
)عدد الخاليا اللمفاوية ف

< لغم CRP  >40 / ميكرولتر أو  800قل من الدم أ يتي    أو فت 
 D-Dimer  >1000أو  نانوغرام / مل 500 / لتر

 (. نانوغرام / مل، إلخ

ي  .د
ي صورة األشعة السينيةذات الرئة من عالمات الذي يعات 

 
ي المحوري. للصدر أو التصوير  ف

 الطبفر

 و رئة شديدة(تقّيم الحالة عىل أنها ذات رئة خفيفة )ل توجد عالمات ذات 

  يقوم العامل المسؤول بأخذ عينة من الجهاز التنفسي إلجراء اختبار الـPCR  باستخدام معدات الحماية الشخصية

ي الوجه، القفازات( الموض بها للحماية من عدوى الـ N95)الصدرية، قناع 
ر
 . COVID-19، نظارات / واف

  ي للحالة المحتملة وترسل إىل ي البيت أو مناطق العزل المعنية مع التوصية يتم البدء بالعالج التجريتر
 
العزل ف

ي الولية أو المنطقة عندما 
 
بالعزل خارج المشف  )يتم تحديد منطقة العزل المعنية من قبل مديرية الصحة ف

 يتطلب األمر ذلك(. 

o  يتات . هيدروكسي كلوروكاليفضل استخدام كتر ي ي العالج التجريتر
 
 ي   ف

o  ي ل يمكن استبعاد
ي الحالت التر

 
بالنظر إىل الفصل والعوامل أخرى، يمكن إضافة عالج األوسيلتاميفت  ف

 اإلنفلونزا فيها. 

o  . ي يتم البدء بها من قبل صيدلية المشف 
 يتم إعطاء األدوية التر

  ل من قبل الفرق الصحية لدى األشخاص الذين تتم متابعتهم يتم السؤال عن األعراض والحالة الرسيرية ي المت  
 
ف

ي يتم تحديدها 
ي تتطلب  عىل األرضلمتابعة هؤلء األشخاص. يتم القيام بالتقييم التر

ي الحالت المشتبه بها أو التر
 
ف

 ذلك. 

  ي حال بالقدوم إىل المشف  ثانية يتم إبالغ المريض
 
  يهتفاقم العالمات لدف

ً
 قناعا

ً
ويتم وضعه تحت المتابعة  مرتديا

 . خارج المشف  

  ي الختبار  إيجابيةلدى األشخاص الذين تظهر لديهم نتيجة
 
  ف

o  ة العالج الموض بها  العالماتعراض و لديهم األ أولئك الذين تتحسن يكمل ل حتر  فتر ي المت  
 
ويتم عزلهم ف

 ن تحسن األعراض. م 14اليوم الـ 

o  إىل المشف  يتم نقل المرض  الذين تستمر لديهم 
ً
األعراضهم والعالمات أو الذين تزداد حالتهم الرسيرية سوءا

ي 
 
ي المتابعة ف

 
ي الستمرار ف

للتقييم من ناحية المتابعة أثناء الستشفاء. ويتم اتخاذ القرار حول ما إذا كان ينبع 

 للحالة الرسيرية. 
ً
ل أو النقل إىل المشف  وفقا  المت  

 ي الختبارلدى األشخاص الذين تظهر لديهم نت
 
 يجة سلبية ف

o  من تحسن األعراض.  14يتم عزل األشخاص الذين تتحسن لديهم األعراض والعالمات حتر اليوم الـ 

o  يتم إدخال األشخاص الذين تستمر األعراض والعالمات لديهم والذين لم تكن لديهم حىم وتظهر لهم الحىم

ي التنفس
 
 من أجل أخذ عينة  والذين يزداد لديهم السعال أو يتطور لديهم ضيق ف

ً
بعد جعلهم يرتدون قناعا

 ثانية والتقييم من ناحية الستشفاء أو األسباب األخرى المحتملة. 

ي : عند اتخاذ قرار مالحظة
 
ي مناطق العزل ذات الصلة(، يجب المتابعة ف

 
ل أو ف ي المت  

 
بعي   خذ أن يؤ العيادات الخارجية )ف

ي عوامل مثل الحاجة إىل عالج داعم إىلالعتبار 
 
 جانب الصورة الرسيرية للمريض، وما إذا كان يمكن للمريض عزل نفسه ف

ل  ي العتبار أن هؤلء المرض  قد يحتاجون  ،، وما إذا كان يمكن للمريض وأقاربه المتثال للتعاونأو ل المت  
 
ويجب أن يوضع ف

.  تابعةإىل الم ي المشف 
 
 ف

 شديدة ذات رئة عالمات ملديه نالذي. األشخاص الذين 2.2.11

الذي و البلعوم واحتقان األنف  مريض الذي لديه عالمات الحىم واآللم العضلية / المفصلية والسعال وألمال .أ

ي التنفسديه ل
 
ي هواء الغرفة %90أقل من  2SpO/ دقيقة( مع مستوى  30)≤ ترسع ف

 
 و ف

ة  تشت  لذات الرئة عالمةتشاهد لديه المريض الذي  .ب ي ثنائية الجانب منترسر
 
أو باألشعة السينية صورة الصدر ف

ي المحوري
 . صورة الطبفر
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. يتم المرض  الذين يمتلكون هذه المعايت  وحدة العناية المركزة لتقييم األطباء المسؤولي   عن الستشارة من وض بطلب ي

ي العناية المركزة 
 
 مع الطبيب المسؤول عن العناية المركزة. إتخاذ القرار بشأن استشفاء المرض  ف

 العامل المسؤول بأخذ عينة من الجهاز التنفسي إلجراء اختبار الـ  يقومPCR  باستخدام معدات الحماية الشخصية

ي الوجه، القفازات( الموض بها للحماية من عدوى الـ N95)الصدرية، قناع 
ر
 . COVID-19، نظارات / واف

 ل 
ً
وطيتم عزل المريض وفقا  . اتت  القطو التماس عزل  رسر

 العالج ب تم البدءي 
ً
ي وفقا  . دون انتظار نتيجة االختبارلخوارزمية العالج  التجريتر

o يتات   استخداميتم البدء ب افت  هيدروكسي كلوروكي   الكتر . و/أو فافيبت  ي ي العالج التجريتر
 
 ف

o وماألتم البدء باستخدام ي  . )يجب التقييم من ناحية مضادات الستطباب(يسي   ازيتر

o  ي ل يمكن استبعاد بالنظر إىل الفصل والعوامل أخرى، يمكن
ي الحالت التر

 
إضافة عالج األوسيلتاميفت  ف

افت  يجب عدم إعطاء األوسيلتاميفت   اإلنفلونزا فيها.  ي يتم البدء فيها بإعطاء الفافيبت 
ي الحالت التر

 
أو إيقافه ف

 إو أضافته. 

o ي بالمضادات الحيوية لدى هؤلء المرض  بسبب وجود العالم ي تدل عىل يمكن البدء بالعالج التجريتر
ات التر

 . ي صور هؤلء المرض 
 
 ذات الرئة ف

  ي الختبار  إيجابيةلدى األشخاص الذين تظهر لديهم نتيجة
 
  ف

o  ة العالج الموض بها،  العالماتعراض و لديهم األ أولئك الذين تتحسن يكمل ويستمر عزل المرض  الذين فتر

ل لمدة يتم اتخاذ قرار تخريجهم  ي المت  
 
 يوم بعد التخريــــج.  14ف

o  خيارات ناحية أو تتدهور حالتهم الرسيرية من العالمات عراض و لديهم األ يتم تقييم المرض  الذين تستمر

ي وحدة العناية المركزة العالج األخرى
 
  من حيث توصيات المعالجة ف

ً
 لحالتهم الرسيرية.  وفقا

 ي الختبار
 
 لدى األشخاص الذين تظهر لديهم نتيجة سلبية ف

o اختبار الـتم أخذ عينة ي PCR  ساعة، 24بعد أخرى 

  ي تكون فيها نتيجة اختبار الـ
ي سلبية من ناحية التشاخيص البديلة.  PCRيتم تقييم الحالت التر

 الثات 

  ي عالج الـ
 
ي  COVİD-19يتم الستمرار ف

 
ي تكون فيها نتيجة اختبار الـ ف

ي  PCRالحالت التر
 إيجابية.  الثات 

 الحاجة إىل العناية المركزةالمرض  الذين يجب تقييمهم من ناحية . 3.11

ي التنفس وعرس التنفس -
 
 الذين لديهم ضيق ف

 30≤ معدل التنفس  -

- PaO2/FiO2  <300 

 زيادة الحاجة إىل األكسجي   أثناء المتابعة -

كت   بعىل الرغم من دعم األكسجي    %90قل من األحالت تشبع األكسجي    -
 لتر / دقيقة 5 تر

ي )ضغط الدم  -
يات  ي >انخفاض التوتر الرسر

ي ، انخفاض <  90النقباض 
ي  40مم زئبفر

يات  ي عن التوتر الرسر
مم زئبفر

ي المتوسط أقل من 
يات  ، ترسع القلب<  65المعتاد، الضغط الرسر ي

 / دقيقة( 100مم زئبفر

ي و ، األذية الكلوية الحادة، اضطراب وظائف الكبد الحاد، تغيم الوعي  -
المرض  الذين يعانون من اختالل وظيف 

ي األعضاء و 
 
يف الحادتثبط حاد ف  المناعة، مثل أهبة الت  

، اضطراب النظم - وبوني   ي  ارتفاع التر  القلتر

 مل مول / لتر  2 <الالكتات  -

ات الدموية والجلد المرمريالضطرابات الجلدية مثل اضطراب  -  عودة امتالء الشعت 

ي المحوري لدى مرض  الـ . 12
 COVİD-19استخدام صورة الصدر بالطبفر

ي المحوريمتر يتم إجراء  حتم توضي
بشكل محتملة/ المؤكدة ال COVİD-19الـ لدى حالت  (CT) صورة الصدر بالطبفر

ي خوارزمية إدارة حالة 
 
ي المحوري )يتم استخدام .  COVID-19الـجىلي ف

-COVİD( لدى حالت الـ CTصورة الصدر بالطبفر

ي الرئتي   المحتملة/ المؤكدة  19
 
. لدعم التشخيص ومشاهدة الرتشاح ف ي الرئتي  

 
 أو تقييم انتشار اإلنتان ف

ي وحدات األشعة COVID-19 الـ حيثمكافحة العدوى من  . 12.1
 
 ف



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

ي البيئة  COVID-19الـ  مريض يعتتر التواجد مع
 
معدات ارتداء دون دقيقة  15من  أكتر متر واحد و  نفسها بمسافة أقل منف

 من أجل الـ حماية شخصية 
ً
 وثيقا

 
ات. كما يمكن أن ينتقل من خالل ت  قطالالذي ينتقل عن طريق  COVİD-19اتصاال

، مثل التحدث والسعال والعط من خاللمالمسة األسطح الملوثة   . ساسلوك المرض 

ي اتخاذ تدابت  
ي وحدات التشخيص الشعاعي  لتماسات وات  قطاللهذا السبب، ينبع 

 
 .أدناه ف

ي وعامل الصحة المحتمل  مؤكد أو ال COVID-19 الـ يجب عىل مريض .1  . ارتداء قناع طتر

، واقية، صدريةقفازات، الشخصية ) حمايةيجب توفت  معدات ال .2 ي ي ا نظارات /  قناع طتر
ر
 لوجه( للعاملي   واف

 .  الصحيي  

 إ .3
ً
يحتاج األمر كان   نعىل بعد متر واحد عىل األقل من المريض، إعامل الصحة ، يجب أن يبفر ن كان ذلك ممكنا

ي ونظارات /  صدريةو  قفازات رتداءايجب عليه ، لمتر واحد أو أقعىل بعد أن يكون إىل  ي الوقناع طتر
ر
 . وجهواف

يجب عدم مالمسة محيط المريض . ر هام للغايةأم قبل استخدامها وبعده اليدينإن استخدام القفازات وتنظيف  .4

ي 
ها  بالقفازات التر  س. تمانها ستسمح بالكو   ل يتم تغيت 

ثانية  30-20ثانية عىل األقل أو فركهما لمدة  20لتأمي   نظافة اليدين يجب أن تغسل بالماء والصابون لمدة  .5

 بمعقم يدوي يحتوي عىل الكحول. 

بعد إخراج المريض من الغرفة. يجب أن يركز التنظيف بشكل خاص عىل األسطح  عقيميجب أن يتم التنظيف والت .6

ي يتم لمسها ال
ي  عقمباستخدام متعقيم األسطح . يمكن تحقيق تر

 
ي االمشتعقيم مفضل ف

 
بعد التنظيف بالماء  ف

-9ل: التسجي رقم ذو )هيبوكلوريت الصوديوم  1/100 ممدد بنسبةالغسيل السائل  والمنظفات. يمكن استخدام

 من أو قرص  (52-7861
ً
حيث  موض به لألسطح المتينةمعقم الكلور هو معقم  لتوصية المنتج(. إن الكلور )وفقا

ي يمكن لمركبات الكلور أن تسبب التآكل 
 
)هيبوكلوريت  1/10ممدد بنسبة الغسيل السائل  األسطح. يستخدم ف

 لتوصية المنتج(7861-52-9الصوديوم ذو رقم التسجيل: 
ً
ي  ( أو قرص من الكلور )وفقا

 
 فرزاتاألسطح الملوثة بم ف

 المريض. 
ً
 . سطحاأل عقيم لت %70 الممدد بنسبة استخدام الكحول يمكن أيضا

 ن. و العي واقياتوالقفازات و  صدرياتيجب عىل طاقم التنظيف ارتداء األقنعة الطبية وال .7

ي صندوق النفايات الطبية .8
 
 .يجب التخلص من نفايات المرض  ف

 . عقيممريض جديد بعد التنظيف والتقبول يمكن  .9
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 البالغ COVİD-19عالج مريض الـ  . 13

 و  50األصغر من المرض  ل يحتاج قد 
ً
دون أن تكون لديهم أمراض  مع صورة شيرية خفيفة للمرضراجعون الذين يعاما

ي المشف   عتر الستشفاء إىل المتابعة أخرى
 
ة و ف   هؤلء متابعة يمكنخالل هذه الفتر

ً
ل وفقا ي المت  

 
لتوصيات  المرض  ف

لالمتابعة  ي المت  
 
ل اتخاذ قرار تم . يف ي المشف  أو المت  

 
 لحالة المريض. من  الحاجة للمتابعة ف

ً
 قبل الطبيب المتابع وفقا

ل اتخاذ ق عند  ي المشف  أو المت  
 
الحاجة إىل و لحالة الرسيرية للمريض معطيات ابعي   العتبار، يجب األخذ رار المتابعة ف

ي المت   صورة الرسيرية الشديدة للمرضالعالج الداعم ووجود عوامل خطر تطور ال
 
ل ، وما إذا كان يمكن للمريض عزل نفسه ف

 . أم ل 

ي من المرض هو أعىلللمرض لتطور الشديد اخطر  أن عرفةيجب م
ي األسبوع الثات 

 
الذين تتم ويجب إبالغ المرض   . ف

ي حال ظهور 
 
ورة القدوم إىل المشف  بشكل مؤكد ف ل بض  ي المت  

 
ي التنفس أو عدم انخفاض درجة الحرارة. متابعتهم ف

 
 ضيق ف

ل"يوض بتحديد المرض  الذين ستتم  ي المت  
 
 لخوارزمية "متابعة المرض  ف

ً
ل وفقا ي المت  

 
 . متابعتهم ف

ون بالخصائص التاليةإن ال لذلك يجب لديهم خطورة عالية لست  شديد للمرض وظهور الختالطات و  مرض  الذين يتمت  

 . ي المشف 
 
 متابعتهم من خالل الستشفاء ف

، 50األشخاص األكتر من  »
ً
 عاما

ها DM  ،HTالقلب واألوعية الدموية،أمراض ذين لديهم أمراض مرافقة )ال » ، الرسطان، أمراض الرئة المزمنة وغت 

 (،ةمناعلل المثبطةالت الحمن 

 / دقيقة( أو 125القلب )<  ترسعأو  تغيم الوعي ) الذين لديهم مقياس لذات رئة شديدة »

ي  90/60/ دقيقة( أو انخفاض ضغط الدم أقل من  30)<  ترسع التنفس أو ضائقة تنفسية »
 2SpO وأملم زئبفر

ي  رتشاحاوجود أو  %92من  أقل
ي  الجانب منترسر ثنات 

 
 ئة،الر  صورةف

 اإلنتان، الصدمة اإلنتانية، »

 اضطراب النظم أو ية،عضلة القلبالعتالل ا »

 الذين يتطور لديهم قصور كلوي حاد و »

ي معايت  الذين لديهم  »
 
ي يتم إجراؤها أثناء لسوء اإلنذار ف

ي الدم القبول اختبارات الدم التر
 
)عدد الخاليا اللمفاوية ف

ي الدم<  CRP/ ميكرولتر أو  800>
 
< الملغ / لتر أو  40ف يتي    D-Dimer  >1000أو  نانوغرام / مل 500فت 

 (. . نانوغرام / مل، إلخ

ي حالت الـ 
 
ي يتم تشخيص COVID-19ف

إن لم يتم التمكن من استبعاد ذات الرئة الجرثومية  ،فيها ات الرئة ذ المحتملة والتر

ي يجب البدء ب أو اإلنفلونزا،  عالج تجريتر
ً
ي سيتم يغطي هذه العوامل الممرضة أيضا

. يتم اختيار المضادات الحيوية التر

 
ً
ي وفقا ي العالج التجريتر

 
ة المرتبط ذات الرئةمن المجتمع و  ةالمكتسبذات الرئة للحالة الرسيرية للمريض ) استخدامها ف

ي األشهر الثالثطلب المناعة و تثبيط و  المرافقة واألمراضالدموي  بالرعاية الصحية وحالة اإلنتان
 
ةالرعاية الصحية ف  ة األخت 

يجب التخطيط للعالج بالمضادات  . العالج دليللبيانات الوبائية المحلية و واوالستخدام السابق للمضادات الحيوية( 

(.  ةغت  النمطي بحيث تغطي ذات الرئة الحيوية  )مضاد حيوي بيتا لكتام + الماكروليد أو الكينولون التنفسي

 COVID-19لدى مرض  الـ  SARS-CoV-2المعالجة الموجهة لـ . 13. 1

ي يومنا هذا 
 
وسات لـ ف  من أجل إيجاد عالج فعال مضاد ثبت أنه آمن وفعال.  COVID-19، ل يوجد عالج محدد مضاد للفت 

وسات لهذا المرض، تجر    ىللفت 
ً
مع عدد كبت  من األدوية، ومن المتوقع  ذات شواهد  دراسة عشوائية 100أكتر من  حاليا

 األشهر القادمة.  خاللاإلعالن عن بعضها 

ي إطار التجارب ال من المعروف بأن استخدام خيارات العالج
 
كتر هو األ  واألبحاث العلمية األخرى ذات الشواهد عشوائية ف

ي يتم الوصول فيها إىل أدلة محدوة لفائدته خيارات العالجستخدم يتم ا هنفإ، عقالنية
عىل نطاق واسع لعالج هؤلء  ا التر

ي العالم أجمع  المرض  
 
 ل. بسبب إلحاح الوضعف

ً
ي تم الحصول عليها لبيانات وفقا

يتم العتقاد واألنفلونزا  SARSالـ من  التر

وسات هو أكتر فائدة بأن ي العالج بمضادات الفت 
 
وسية  البدء المبكر ف ي اإلنتانات الفت 

 
تمت التوصية ولذلك  . كما هو الحال ف

ي  تفكت  يجب ال . COVID-19ـ الملي   لإلصابة بالمحتو  العرضيي   لدى المرض  عىل الفور بالهيدروكسي كلوروكي   بالعالج 
 
ف



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

ك  ي مرض   للعالجات المحتملةالستخدام المشتر
 
عىل أساس المريض وتقييم جميع األدبيات المتاحة،  COVID-19 الـ ف

ي الحذر بشأن التفاعالت 
ي توج 

 ةفتر يمكن للهيدروكي كلوروكي   أن يطيل  واآلثار السلبية لألدوية المستخدمة. الدوائية وينبع 

. ويزيد  QT الـ ي
ي  هي  إن هذه الخطورةمن الميل نحو ترسع القلب البطيت 

 
أعىل بشكل خاص لدى األشخاص المتقدمي   ف

ي مرافق ويستخدمون أدوية أخرى ت ةالعمر والذي لديهم مرض قلتر ي الشوارد.  QT الـ طيل فتر
 
 والذين لديهم اضطراب ف

ي إعطائه للمرض  الذين ُيعالجون به بعد ولهذا السبب يجب اتخاذ قرار 
 
بدء العالج بالهيدروكسي كلوروكي   أو الستمرار ف

ة الـ تق  وطلب الستشارة من قسم القلبية عندما يتطلب األمر ذلك.  QTييم المخاطر من ناحية طول فتر

ي ال تم وضع توصيات بشأن العالج
 
ي ل يوجد فيها هنا  COVID-19ـ ف

ي الحالت التر
 
اء الموضوع ف بما يتماشر مع آراء ختر

الدراسة الرسيرية الجارية. سيستمر تحديث هذه التوصيات دليل، من خالل تقييم جميع األدلة المتاحة وبروتوكولت 

 
ً
وسات  وفقا ها حول العالج المضاد للفت  ي سيتم نرسر

ي اللنتائج الدراسات التر
 
 . COVID-19ـ ف

ي الجدولي    COVİD-19تم تقديم توصيات العالج الموجهة لمرض  الـ 
 
 . 2و 1المحتملي   / المؤكدين ف

ي العيادات  *غتر العرضيةالمؤكدة و  COVID-19 الـ حاالت ل: توصيات العالج 1 جدولال
 
ي ستتم متابعتها ف

والتر

افقة مع ذات رئة خفيفةغتر المختلطة*المحتملة / المؤكدة  COVİD-19وحاالت الـ الخارجية   **** أو المتر

 مدة العالج )يوم( الجرعة اليومية،  ريق اإلعطاء اسم الدواء

 أيام 5 فموي ،ملغ 200× 2ص اقر أ ملغ 200 ****هيدروكسي كلوروكي    أقراص

 
ي  شيرية متوافقة مع األنفلونزا  لديهم عالماترض  الذين للم األوسيلتاميفت   يجب إعطاء مالحظة: 

ل يمكن والحالت التر
 فيها استبعاد اإلنفلونزا 

ً
ي يكون فيها أو ى عوامل أخر الو فصل لل وفقا

.  نفلونزا اإل اختبار تشخيص الحالت التر
ً
ل ُينصح  إيجابيا

 . COVID-19 الـ لعالجام األوسيلتاميفت  باستخد
 البيانات العلمية المتاحة تدعم    *

ً
غت  العرضيي   والذين يكون لدى األفراد بقوة هيدروكسي كلوروكي   بال العالج بدءحاليا

  COVİD-19لديهم اختبار الـ 
ً
 و . إيجابيا

ً
ي  استنادا

ي تفيد بأن األدوية التر
ي وقت مبكر  يتم البدء بها إىل المعلومات العامة التر

 
ف

ي حال رأىهيدروكسي كلوروكي   العالج باليمكن بدء ة، أكتر فعاليتكون 
 
 مناسب ذلكالطبيب الذي يقيم المريض  ف

ً
ط ا  برسر

  حذر بشأن اآلثار الجانبيةال
** 

وليس واحتقان األنف  وألم البلعومأعراض مثل الحىم وآلم العضالت / المفاصل والسعال  المرض  الذين لديهم .أ
ي التنفس 

 
 . 2OpS  <93%ل يكون الـ  و أترسع التنفس  و ألديهم ضيق ف

 و  50المرض  األصغر من  .ب
ً
، DM  ،HTأمراض القلب واألوعية الدموية، وعىل رأسها ) مرافقةأمراض ست لديهم ليعاما

ها من   . مناعة(لل ةثبطالحالت المالرسطان، أمراض الرئة المزمنة وغت 

ي تجرى عند القبول ) .ج
ي اختبارات الدم التر

 
ء ف ي الدم > المرض  الذين ليس معيار لإلنذار السي

 
عدد اللمفاويات ف

يتي   <  ملغ/لتر  CRP >40 أو  ميكرولتر / 800 وما إىل  نانوغرام/لتر  D-Dimer  >1000نانوغرام/مل أو  500أو الفت 

  ذلك(. 

ي المحوريالتصوير بو / أو  باألشعة السينية لديهم صورة صدر طبيعيةالمرض  الذين  .د
 . الطبفر

** 

ويكون واحتقان األنف  وألم البلعومأعراض مثل الحىم وآلم العضالت / المفاصل والسعال  المرض  الذين لديهم .أ
ي هواء الغرفة.  2OpS > 93%يكون الـ مرة/دقيقة و  22عدد مرات التنفس لديهم > 

 
 ف

 و  50المرض  األصغر من  .ب
ً
، DM  ،HTأمراض القلب واألوعية الدموية، وعىل رأسها ) مرافقةأمراض ليست لديهم عاما

ها من   ،مناعة(لل ةثبطالحالت المالرسطان، أمراض الرئة المزمنة وغت 

ي الدم >  .ج
 
ي تجرى عند القبول )عدد اللمفاويات ف

ي اختبارات الدم التر
 
ء ف المرض  الذين ليس معيار لإلنذار السي

يتي   <  CRP >40ميكرولتر أو / 800  أو الفت 
نانوغرام/لتر وما إىل  D-Dimer  >1000نانوغرام/مل أو  500ملغ/لتر

 ذلك(. 

ي صور لديهم المرض  الذين  .د
 
ي المحوريالتصوير بأو  باألشعة السينية ر صدة العالمات ذات رئة خفيفة ف

 . الطبفر

ة أن يطيل للهيدروكسي كلوروكي   يمكن ****  يو  QT الـ فتر
 
.  خلق ميال ي

أعىل بشكل هي إن هذه الخطورة إىل ترسع القلب البطيت 

ة الـ  ي مرافق ويستخدمون أدوية أخرى تطيل فتر ي العمر والذي لديهم مرض قلتر
 
 QTخاص لدى األشخاص المتقدمي   ف
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ي 
 
ي الشوارد. ولهذا السبب يجب اتخاذ قرار بدء العالج بالهيدروكسي كلوروكي   أو الستمرار ف

 
والذين لديهم اضطراب ف

ة الـ إعطائه للمرض  الذين ُيعالجون به بعد تقي وطلب الستشارة من قسم القلبية  QTيم المخاطر من ناحية طول فتر

 استخدام الرابط التاىلي  كميمكنولمزيد من المعلومات  عندما يتطلب األمر ذلك. 

 https://www.acc.org/latestin-cardiology/articles/2020/03/27/14/00/ventricular-

arrhythmia-risk-due-tohydroxychloroquine-azithromycin-treatment-for-covid-19 . 

  



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

ي المشف   لديهم استطباب لالستشفاءالذين  COVİD-19حاالت الـ لتوصيات العالج  : 2 جدولال
 
 ف

 مدة العالج )يوم( الجرعة اليومية،  ريق اإلعطاء اسم الدواء

ي حاالت الـ 
 
 *المؤكدة غتر المختلطة / المحتملة  COVID 19العالج ف

 ملغ 200 1هيدروكسي كلوروكي    أقراص

 

 /+- 

 

ومايسي     2األزيتر

 ملغ، فموي 200× 2ص اقر أ

 

 

 

ي اليوم األول قرص 
 
 ملغ، فموي 500ف

ي األيام األربعة التالية 
 
 ملغ / يوم 250وف

 أيام 5

 

 

 

 أيام 5

افقة معالمحتملة / المؤكدة  COVID 19عالج حاالت الـ  عالمات  لديهم خفيفة )الذين ليست ذات رئة المتر

 ديدة(شذات رئة 

 ملغ 200 1هيدروكسي كلوروكي    أقراص

 

 /+- 

 

ومايسي     2األزيتر

 ملغ، 400×2بعد جرعة تحميل 

 ملغ، فموي 200× 2ص اقر أ

 

 

ي اليوم األول قرص 
 
 ملغ، فموي 500ف

ي األيام األربعة التالية 
 
 ملغ / يوم 250وف

 أيام 5

 

 

 

 أيام 5

 ***شديدة المحتملة / المؤكدة مع وجود ذات رئة COVİD-19عالج حاالت الـ 

 ملغ 200أقراص هيدروكسي كلوروكي   

 

 و / أو

 

افت    ملغ 200 3أقراص فافيتر

 

+ /- 

 

ومايسي     2األزيتر

 ملغ، 400×2بعد جرعة تحميل 

 ملغ، فموي 200× 2قرص 

 

 

 ملغ 1600×2جرعة تحميل 

 ملغ 600×2وجرعة متابعة 

 

 

ي اليوم األول قرص 
 
 ملغ، فموي 500ف

ي األيام األربعة التالية 
 
 ملغ / يوم 250وف

 أيام 5

 

 

 

 أيام 5

 

 

 

 أيام 5

 

ي الحاالت 
 
ي الالعالج ف

ي تسوء فيها عالمات  تر
تسوء فيها الحالة الرسيرية أثناء العالج بالهيدروكسي كلوروكير  أو التر

 ذات الرئة

افت    ملغ 200 3أقراص فافيتر

 

بالهيدروكسي أيام بالعالج  10)يجب إتمام 

 كلوروكي   وإيقافه بعد ذلك(

 ملغ 1600×2جرعة تحميل 

 ملغ 600×2وجرعة متابعة 

 

 أيام 5

 

 ****كدالمؤ  COVİD-19العالج لدى الحوامل مع تشخيص الـ 

  ملغ 200 1أقراص هيدروكسي كلوروكي   

 أو

 ملغ 50ملغ / ريتونافت   200أقراص لوبينافت  

 ملغ، فموي 200× 2ص اقر أ

 

 ، فموية2×2أقراص 

 أيام 5

 

 يوم 10-14

ي للتعرف عىل المريض وعالجه 
ي المرض  الذيراجعوا القسم المعت 

 
 ف

 
تنشيط البالعات عتقد بظهور متالزمة ن ي

(MAS) ي الوحدةأثناء  لديهم
 
  . متابعتهم ف
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ي ل يمكن يجب إعطاء األوسيلتاميفت  للمرض  الذين لديهم عالمات شيرية متوافقة مع األنفلونزا مالحظة: 
والحالت التر
 
ً
ي يكون فيها اختبار تشخيص اإلنفلونزا إيجابيا

 للفصل والعوامل أخرى أو الحالت التر
ً
. ل يوض استبعاد اإلنفلونزا فيها وفقا

ي يتم البدء فيها بالعالج . COVİD-19باألوسيلتاميفت  لدى مرض  الـ 
ي الحالت التر

 
يجب أل يعط األوسيلتاميفت  ف

افت  أ  و يجب التوقف عنه. بالفافيبت 
* 

المرض  الذين لديهم أعراض مثل الحىم وآلم العضالت / المفاصل والسعال وألم البلعوم واحتقان األنف وليس  .أ

ي التنفس أو ترسع التنفس أو ل يكون الـ 
 
 %. 2OpS  <90لديهم ضيق ف

ي المحوري. المرض  الذين لديهم صورة صدر طبيعية باألشعة السينية و / أو ب .ب
 التصوير الطبفر

** 

المرض  الذين لديهم أعراض مثل الحىم وآلم العضالت / المفاصل والسعال وألم البلعوم واحتقان األنف ويكون  .أ

ي هواء الغرفة. % 90أكتر من  2OpSمرة/دقيقة ويكون الـ  30عدد مرات التنفس لديهم > 
 
 ف

ي صورة  .ب
 
ي المحوري. المرض  الذين لديهم عالمات ذات رئة خفيفة ف

 الصدر باألشعة السينية أو بالتصوير الطبفر

ي التنفس الذين  ***
 
ي هواء الغرفة % 90أقل من  2SpOومستوى الـ  مرة/دقيقة( 30 ≤)لديهم ترسع ف

 
عالمات لذات رئة و ف

ي المحوري. 
ي صورة الصدر باألشعة السينية أو بالطبفر

 
ة ثنائية الجانب ف  منترسر

 لحالة الـ  تم اإلعالم بأن  ****
ً
ي  COVİD-19الحمل ل يشكل خطر إضافيا

 
الشديدة. يجب التفكت  بخيار المتابعة دون عالج ف

ي  COVİD-19الـ اإلصابة بحالت 
. يجب التفكت  بتقديم العالج لدى الحوامل التر غت  المختلطة لدى الحوامل بشكل أوىلي

 يتم تشخيصها كحالة محتملة إن كانت لديهن عوامل خطر أو كانت هناك صورة شيرية شديدة. 

ة للهيدروكسي كلوروكي   أن يطيلمكن ي 1  يو  QT الـ فتر
 
. إن هذه الخطو  خلق ميال ي

أعىل بشكل هي رة إىل ترسع القلب البطيت 
ة الـ  ي مرافق ويستخدمون أدوية أخرى تطيل فتر ي العمر والذي لديهم مرض قلتر

 
 QTخاص لدى األشخاص المتقدمي   ف

ي 
 
ي الشوارد. ولهذا السبب يجب اتخاذ قرار بدء العالج بالهيدروكسي كلوروكي   أو الستمرار ف

 
والذين لديهم اضطراب ف

ة الـ إعطائه للمرض  الذين ُيعالجون به ب وطلب الستشارة من قسم القلبية  QTعد تقييم المخاطر من ناحية طول فتر
 استخدام الرابط التاىلي  كميمكنولمزيد من المعلومات  عندما يتطلب األمر ذلك. 

 -cardiology/articles/2020/03/27/14/00/ventricular-https://www.acc.org/latestin
19-covid-for-treatment-azithromycin-tohydroxychloroquine-due-risk-aarrhythmi . 

ة العالج بالهيدروكسي كلوروكي   إىل  أيام لدى المرض  الذين تستمر لديهم الحرارة أو نقص األكسجة  10-7يمكن إطالة فتر
 عىل الرغم من الستجابة الرسيرية.  بنهاية اليوم الخامس

 لق 2
ً
ومايسي   رار الطبيب المتابع أو عوامل الخطورة الكامنة لدى المريض. يمكن البدء به وفقا يمكن لكل من األزيتر

ة الـ    QTوالهيدروكسي كلوركي   أن يطيال فتر
 
ومايسي    ويحدثان ميال . يجب التفكت  بإضافة األزيتر ي

تجاه ترسع القلب البطيت 
ي 
ي ضوء هذه المعلومات وقرار الطبيب المعت 

 
أعىل بشكل خاص لدى األشخاص هي وإن هذه الخطورة . لدى المريض ف

ة الـ  ي مرافق ويستخدمون أدوية أخرى تطيل فتر ي العمر والذي لديهم مرض قلتر
 
والذين لديهم اضطراب  QTالمتقدمي   ف

ي الشوارد. ولهذا السبب يجب اتخاذ قرار بدء العالج بالهيدروكسي كلوروكي   
 
ومايسي    ± ف ي إعط األزيتر

 
 ا ائهأو الستمرار ف

ة الـ  وطلب الستشارة من قسم القلبية عندما  QTللمرض  الذين ُيعالجون به بعد تقييم المخاطر من ناحية طول فتر
 يتطلب األمر ذلك. ولمزيد من المعلومات يمكنكم استخدام الرابط التاىلي 

 https://www.acc.org/latestin-cardiology/articles/2020/03/27/14/00/ventricular-
arrhythmia-risk-due-tohydroxychloroquine-azithromycin-treatment-for-covid-19 . 

ي حالت النفاس واإلرضاع.  3
 
 يجب أل يستخدم لدى الحوامل واألمهات ف

 COVİD-19العالج الداعم لدى مرض  الـ . 2.13

يةيوض بالعالج با وئيدات القرسر ي الدليل اإلرشادي إلنتان الدم الصادر عن جمعية العناية المركزة األوروبية والذي  لستت 
 
ف

ي حالت 20.03.2020المنشور بتاريــــخ  COVID-19 الـ تم تكييفه مع
 
ي تخضع  ARDS الـ ، فقط ف

-1لية عتر لتهوية اآللالتر

ولون من ال ملغ/كغ/يوم 2 ي حالت ذات الرئة  ل  . من األدلة مستوى ضعيفمع  أيام 7-5 لمدةميثيل بريدنت  
 
يوض بها ف

ي ليست 
 . ARDSالتر

https://www.acc.org/latestin-cardiology/articles/2020/03/27/14/00/ventricular-arrhythmia-risk-due-tohydroxychloroquine-azithromycin-treatment-for-covid-19
https://www.acc.org/latestin-cardiology/articles/2020/03/27/14/00/ventricular-arrhythmia-risk-due-tohydroxychloroquine-azithromycin-treatment-for-covid-19
https://www.acc.org/latestin-cardiology/articles/2020/03/27/14/00/ventricular-arrhythmia-risk-due-tohydroxychloroquine-azithromycin-treatment-for-covid-19
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ي حالت 
 
األعراض وجود مع  ي   اإليجابي COVID-19 لدى مرض  الـ ARDSالـ  يمكن تطبيق "تطبيق البالزما المناعية ف

ي صورةتالذين الرسيرية و 
 
ي المحوريا ظهر لديهم ارتشاحات ثنائية الجانب ف

ي وزارة " بإذن من المجالس لطبفر
 
المختصة ف

 الصحة"

ي وزارة  COVID-19 الـ مرض  دى "يمكن تجربة العالجات البديلة مثل الخاليا الجذعية ل
 
بإذن من المجالس المختصة ف

 الصحة"

 COVID-19 الـ إنتانبلإلصابة  المؤكدة / محتملةال حالةلل ةلعاما ةمقاربال. 1.2.13

ي لالمريض أمي   ارتداء يتم ت .1 عىل مسافة متر بحيث يكون عن المرض  اآلخرين  منطقة منفصلةإىل  نقلهو قناع طتر

 . منهمواحد عىل األقل 

ي غرفة لشخص واحد تحتوي عىل حمام ومرحاض إن كانت هناك إمكانية لذلك ويتم تطبيق تدابت   .2
 
عزل يوضع ف

ات.   القطت 

)األشخاص المرافقي    رض  عىل تماس مع الم وا كانيتم اتخاذ تدابت  الحماية الشخصية األساسية لألشخاص الذين   .3

 . وأقاربــهم(. يتم توفت  التهوية والتنظيف المنتظم للغرفة

بات القلب، ات .4 ي تم مراقبة العالمات الحيوية للمريض )معدل ض  ي  التنفس، ضغط الدم عدد مرات، لنظم القلتر
يات  ، الرسر

 . ( بانتظامدرجة األكسجة درجة حرارة الجسم،

وتي   التفاعىلي تعداد يتم طلب  .5 ،Cالدم الكامل، التر وكالسيتوني   ، LDHالكىل والكبد، اإلنزيمات القلبية،  وظائف ، التر

،  عوامل ، التختر ينوجي   ، ت  ، فD-dimerالفيتر ، الالكتات و  اتغاز يتي   ي
يات   شعاعية لصدر المريض ةصور الدم الرسر

 . الدم قبل العالج بالمضادات الحيوية يتم زرع. ا ويتم تقييم نتائجه

ي  الملحي محلول إن الصدمة. شيرية للالمريض الذي ليس لديه صورة  لدىيبدأ العالج بالسوائل المحافظة  .6 يولوجر الفت  

ي 
. مر المست الروتيت 

ً
وريا  يقلل األكسجة. أن له بالسوائل يمكن غت  المنضبط العالج  عدم النسيان بأنيجب  ليس ض 

ي المرض   .7
 
ي لتقليل خطر ةالذين يعانون من نقص األكسجف

، يمكن تطبيق قناع جراجي عىل قنية األكسجي   األنف 

 . اتت  اإلصابة بالقط

ي  .8
 
 5 بـيبدأ العالج ، نقص األكسجة أو الصدمة ARDS، شديدةالمرض  الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الف

ي الدقيقة 
 
. يتم لوجه قناع ااألنف أو من األكسجي   عتر لتر ف < أكسجة  الضبط بهدف الوصول إىل نسبةالقياشي

 . النساء الحوامل( % لدى92-95) 90%

ي تتطلب .9
ي الحالت التر

 
  ف

ً
، جزءا ، يجب السماح بالأكتر من األكسجي  

ً
قنعة األيمكن استخدام تنفس إن كان ذلك ممكنا

ي ل تسمح بالتنفس  خزاناتالذات 
ي ويضاف إليها مرشح الزفت  والتر

 
 حال توفرها. ف

ي بيجب البدء  .10 ي غضون الساعة األوىل بعد جراثيم المضاد لل المناسب العالج التجريتر
 
المرض  الذين ُيعتقد  قبولف

ي والرسيري أنهم مصابون بإنتان الدم  للتقييم المختر
ً
ي المشف   وفقا

 
 ف

ً
 . يتم اختيار العالج بالمضادات الحيوية وفقا

بالرعاية الصحية وحالة اإلنتان  ةالمرتبطذات الرئة من المجتمع و  ةالمكتسبذات الرئة للحالة الرسيرية للمريض )

ي األشه طلبو  المناعةتثبط و  المرافقةواألمراض 
 
ة والستخدام السابق للمضادات الرعاية الصحية ف ر الثالثة األخت 

حيوية بحيث تغطي ذات الحيوية( والبيانات الوبائية المحلية ودليل العالج. يجب التخطيط للعالج بالمضادات ال

ي حالت ذات الرئة الشديدةالرئة غت  النمطية 
 
عامل . يجب إضافة مثبط نورامينيداز لدى المرض  الذين لديهم ف

 للحالة الرسيرية. صابة باإلنفلونزا خطر لإل 
ً
 ووفقا

ي والبلعوم طرق التنفسيةيجب أخذ عينات من كل من ال .11
 طرق التنفسية( والالفموي العلوية )مسحة البلعوم األنف 

وسية.  طلب تحليلب يوض، ذلكأمكن  ن(، وإداخل الرغاىملنضح االسفلية )البلغم،  ية والفت   اللوحة التنفسية البكتت 

ي من أجل أخذ عينة فقط.   يوض بتفادي إجراء التنظت  القصتر

 ، الدموي التنفسي المتدرج واإلنتان قصور ال من ناحيةالمرض  عن كثب  تابعةيجب م .12
ً
إلمكانية تعرضهم لتدهور نظرا

 . شيري شيــــع

ي تلمرافقةيجب تقييم المرض  من حيث األمراض ا .13
ي يتلقونها  نظيم، وينبع 

 . األمراض من أجل هذهالعالجات التر

و  .14 ي للعالج بالستت 
 ل ستخدامها يد. يجب إئل ينصح بالستخدام الروتيت 

ً
)الداء خرى األ سباب األ أو المرافقة ألمراض وفقا

 حرارية، إلخ(. النتانية اإل صدمة الالمزمن، ادي النسدالرئوي 
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 إلمكانية العدوى،  .15
ً
ي يتم إعطاؤها عن طريق اإلنظرا

باستخدام جهاز الستنشاق  رذاذ يجب إعطاء أدوية الستنشاق التر

 . ذلك أمكنإن بالجرعات المقننة، 

 مريض ذات الرئة الشديدة إدارة. 2.2.13

 التهابيمكن للمرض الشديد أن يظهر أمامنا مع  خفيفة ومتوسطة وشديدة. أن تكون  COVID-19 عدوى لعالماتيمكن 

الدم والصدمة اإلنتانية  إنتانو  (ARDS( ومتالزمة الضائقة التنفسية الحادة )ةالحاد ذات الرئةالجهاز التنفسي الحاد )

المتعدد. عىل الرغم من ة ألجهز ا قصور ل الصور الرسيريةالقلب والصدمة القلبية و  اضطراب نظموالتهاب عضلة القلب و 

  قصور أن ال
ً
 قصور ما يكون  التنفسي غالبا

ً
  ا

ً
،  بنتنفسيا ي أكسيد تنفسي  قصور شكل  عىل نه يكونفإقص األكسجي  

بفرط ثات 

افق عند ، عدا عن ذلك. بتواتر أقلالكربون  وض االقلب غت  المع لقصور الصور الرسيرية  هؤلء المرض   يمكن أن تتر

ي وحدة العناية المركزة.  هجماتو 
 
 أمراض الرئة المزمنة. يجب متابعة هؤلء المرض  ف

 : ي 1: 2هناك هيمنة ذكورية )ذكر / أنتر
 
ي  . عىل الرغم من أن ارتفاعة من المرضحالت الشديدال( ف

يات  داء الو  التوتر الرسر

  رافقةالسكري هما أكتر األمراض الم
ً
هي عامل خطر لتطور  رافقةاألمراض المووجود  ، إل أن الشيخوخة المتقدمةشيوعا

 . المرض الشديد 

ي المريض ال)ذات الرئة(: إنتان الطرق التنفسية الشديد 
 
 ؛إنتان الطرق التنفسيةحىم و عالمات ال ذي لديهف

 دقيقة 30<  معدل التنفس / 

 و / أو 

 ضافية(اإل تنفسية العضالت الشديدة )ضيق التنفس واستخدام التنفسية الضائقة ال 

 أوو / 

 ي هواء الغرفة أقل من  ت األكسجةإذا كان
 
(، يتم  PaO2 / FiO2 <300) %90ف ي المريض الذي يتلفر األكسجي  

 
ف

ي محوري للصدر. تخطيط ال
 إلجراء تصوير طبفر

ة عىل نطاق واسع كون   تم اإلبالغ عن ي بشكل فضي عتامات الزجاج المطحون المنترسر
ة  عالمةك  الجانب ثنات  لصورة ممت  

ي 
ي ذات الرئةالطبفر

 
 . COVID-19 الـبحالت  المحوري للصدر ف

ي المحوريالإن عالمات 
ي سلسلة من  طبفر

 
ي المشف  وتم COVID-19 ذات الرئة بـمريضا أصيبوا ب 21ف

 
 ت متابعتهم ف

ي 
 
 تطورها: مراحل حسب  ةأربع تصنف ف

ي الفص السفىلي و أيام(: عتامات الزجاج المطحون،  4-0) ةالمبكر  مرحلةال .1
 
ي الجانب عىل األغلب. الرتشاح ف

 ثنات 

ة التقدم ) .2  نائية الجانب متعددة الفصوص. الزجاج المطحون ثأيام(: تقدم شيــــع، عتامات  8-5فتر

  13-9مرحلة الذروة ) .3
ً
ي تظهر مكثف ل(: اندماج يوما

ء  فيها الرتشاحاتلمناطق التر  . بتقدم بطي

ي يمكن أن تمتد حتر  لشفاءمرحلة ا .4
(: انخفاض الكثافة اإلشعاعية التر  يوم 26)بعد اليوم الرابع عرسر

ً
عن طريق  ا

 السيطرة عىل اإلنتان. 

 (؛ARDSمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة ). 3.2.13

 خت  األسبوع األ  خالل ضائقة تنفسية حدثت أو ساءت 

  ي  النصباب الجنتر
ً
 ثنائية الجانب العقديةمات اأو العت نخماصأو ال  شعاعيا

  ه بالحجم الزائ قصور القلب أو  قصور  دالتنفس الذي ل يمكن تفست 

o ARDS ةالخفيف :PaO2 / FiO2 ≤ 300 (PEEP ≥ 5 cmH20)> 200 

o ARDS ةمتوسطال :PaO2 / FiO2 ≤ 200 (PEEP ≥ 5 cmH20)> 100 

o ARDS شديدةال :PaO2 / FiO2 ≤ 100 (PEEP ≥ 5 cmH20) 
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 الدموي؛اإلنتان . 4.2.13

،  ؤكدةأو محالة مشتبه بها  لعدوى لدىل رافقالعضو الم قصور أعراض  ات الوعي ي التنفس، انخفاضال)تغت 
 
 صعوبة ف

،  ارتفاع، كمية البول، انخفاض  ةاألكسج طراف أو انخفاض ضغط الدم، برودة األ القلب، ضعف النبض،  ترسعالكرياتيني  

وبي   الدم( انخفاض، ةويالدمالتختر  واملع  الصفيحات، الحماض، زيادة مستوى الالكتات أو فرط بيلت 

 ؛نتانيةاإل صدمة ال. 5.2.13

ي المقاوم ل يجب
يات  األوعية  قابضات الحاجة إىللعالج بالسوائل انخفاض ضغط، و عدم النسيان بأن انخفاض التوتر الرسر

ي 
يات  ي لم 65 ≥للحفاظ عىل ضغط شر

عضلة الالتهاب ظهور يمكن له أن يتسبب ب / لتر  مليمول 2<  ومستوى لكتاتم زئبفر

.  لقلب والصدمة القلبيةاضطراب نظم امن  ذلكوما يرتبط بية القلب  لدى المرض 

ي ستطبقلطرق واألساليب ا. 6.2.13
ي حال وجود  التر

 
نقص األكسجير  أو بتنفسي  قصور تنفسي شديد أو  إنتانف

ARDS : 

ي البداية بشكاوى شبيهة باإلنفلونزا و تبدأ د عبارة عن حالة الشدي COVID-19 إن إنتان الـ .1
 
 تستمر مع ظهور قصور ف

 من  نقص األكسجي   ب تنفسي 
ً
 10-7اليوم اعتبارا

ً
اء الذين  . وفقا ، تم  قاموا بمتابعةآلراء الختر عىل الحفاظ المرض 

،  ARDS الـ مثل تتقدم الحالة لديهممن المرض  ولم  2/3حواىلي  لدى المطاوعة الرئوية  1/3 عند  فقطو الكالسيكي

 . نخفاض المطاوعة الرئويةالكالسيكي مع ا ARDS الـ مثل سارت لديهم الحالة منهم كانوا 

 تحت المراقبة الدقيقةولهذا السبب  .2
ً
. يمكن تطبيق العالج لدى معظم المرض   قد يكون العالج باألكسجي   كافيا

تر / دقيقة( أو قنية األنف عالية التدفق. الهدف هو الحصول ل 15باألكسجي   بالطرق التقليدية منخفضة التدفق )>

ول  كحد أقضلتر / دقيقة من األكسجي   مع قنية األنف   6 إعطاء. يمكن %92<  تشبع األكسجي   نسبة عىل 

. لهذا السبب، يجب تطبيق األكسجي   باستخدام قناع وجه بسيط %45تم الوصول إليه يالذي  2OiFيتجاوز 

لتر  6 أكتر من المرض  الذين يحتاجون إىل لدى، عىل التواىلي بإعادة النفس )صمام( ل يسمح( )كيسوقناع خزان 

.  دقيقة /  لتر /  8رفع إىل ويُ  لتر / دقيقة من األكسجي   باستخدام قناع وجه بسيط 5بـ يتم البدء  من األكسجي  

الخزان )الكيس( مع قناع ويتم الحصول . % كحد أقض60 يه هو إلالذي يتم الوصول  2FiO. كحد أقض  دقيقة

. ومع ذلك  2FiO > 85% نسبة عىللتر / دقيقة  15-10مع معدل تدفق إعادة النفس )الصمام( الذي ل يسمح 

ي العتبار أن ال
 
سمية بسبب يتقد  2FiO >60% مع نسبةساعات  6 تطبيق لمدة تزيد عنيجب أن يوضع ف

ي يتعذر فيها تصحيح األكسجي   بهذه الطرق بحد ذاته.  األكسجي   
ي الحالت التر

 
زيادة يتم تطبيق األكسجي   ب، ف

>  2FiOالـ من  بحيث يتم تأمي   مستوىالتدفق  ة( مع نظام قنية األنف عاليكحد أقض  لتر / دقيقة 60التدفق )

60 .
ً
ات التنفسية وخاصة  % إن كان ذلك ممكنا عاىلي التدفق طبيق األكسجي   عند توبسبب خطر إنتاج القطت 

ي تطبيق ذلك يجب  ي غرف الضغط السلتر
 
 يجب  ف

ً
، وإن لم يكن ذلك ممكنا

ً
الحد ذلك مع تطبيق إن كان ذلك ممكنا

ي غرف فردية
 
  . األقض من معدات الحماية الشخصية ف

ام معدل التنفس وضيق التنفس واستخد من خالليجب مراقبة المرض  الذين يتلقون العالج باألكسجي    .3

ي ات اإلضافية وعمق التنفس وغاز  ةعضالت التنفسيال
يات   تفكت  حسب الحاجة. يجب ال 2SOإىل جانب الـ  الدم الرسر

ي حالت زيادة عبء العمل التنفسي )ضيق التنفس و 
 
ي التهوية الميكانيكية ف

 
/ دقيقة(  30)≤ ترسع التنفسف

ي  2PaCO <35التنفسي )ء قال والالتنفس المتناقض و اإلضافية  ةعضالت التنفسيالواستخدام 
، درجة مم زئبفر

 ((. PH >7.45  الحموضة

 لم يكن المريض بحاجة إىل التنبيب  نإ .4
ً
(. يجب NIMV) غازيةالتهوية الميكانيكية غت  ال تطبيق يمكن محاولة ،فورا

لم يتم  نإيجب تقييم المرض  للتهوية الميكانيكية الغازية لتدهور الرسيري، من ناحية امتابعة المرض  عن كثب 

حجم ال، ترسع التنفس ة،الحراري ةالحصول عىل استجابة إيجابية خالل الساعات القليلة األوىل )نقص األكسج

(. يمكن تطبيق  غ الوزنمل / ك 9< الجاري  يالمد ي أو  NIMVمثاىلي
كامل الوجه أو الخوذة. قناع  مع قناع الوجه األنف 

ي  معتطبيقه يجب 
 
؛ يجب أجهزة التنفس الصطناعي ثنائية الدارةية المركزة أو العنا أجهزة التنفس الصطناعي ف

وشي /  ي إىل  جرثوىمي إضافة مرشح فت  ي الداراتالشهيق وال مخرجر
 
المرض  الذين  لدى NIMVالـ  . يجب تجنب زفت  ف

ي ، اضطراب ، الذين لديهم خطر الستنشاقل يمكن السيطرة عىل إفرازاتهم
 
األعضاء  قصور الدورة الدموية، ف

ات التنفسية  وبسببو ضعف الحالة العقلية. أتعدد الم ي الـخطر إنتاج القطت 
 
ي غرف  قهيجب تطبيفإنه  NIMV ف

 
ف
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 يجب تطبيق
ً
، وإن لم يكن ذلك ممكنا

ً
ي إن كان ذلك ممكنا مع الحد األقض من معدات الحماية ه الضغط السلتر

ي غرف فردية. 
 
 الشخصية ف

عىل  ارتشاح رئويلنبطاح عىل المرض  غت  المنببي   الذين يعانون من تم إثبات اآلثار اإليجابية لتطبيق وضعية ا .5

ات طويلة من الوقت بالمرض  وضع نقص األكسجة. يجب   وضعية النبطاح لفتر
ً
لم يتم تنبيبهم.  إنحتر  يوميا

  12يجب تطبيق وضعية النبطاح ألكتر من 
ً
ي حالت  مضاد استطباب لذلكلم يكن هناك  نإساعة يوميا

 
 الـ ف

ARDS الشديدة تحت التهوية الميكانيكية (2/ FiO 2PaO <150 .) 

فع الحروري الشديد  عىل لسيطرةا تجب .6 .  ةالبطاني ألذيةبرسعة لمنع ا التر  من خالل عاصفة السيتوكي  

. يجب تجنب لدى معظم المرض   يمكن مالحظة فرط تختر الدم والحىم ونقص حجم الدم المرتبط باللتهاب .7

. تجب محاولة الحفاظ عىل المرض  مع حجم دم متوازنو  . ما لم يحدث فرط حجم الدممدر للبول )فوروسيميد( 

ي  لنضح الخلويعىل نقص ا تكن هناك عالماتلم  نإ حافظ للسوائل، يجب إعطاء دعم مومع ذلك
 
 ARDS تدبت  ف

 . الكالسيكي تحت التهوية الميكانيكية

وتوكول التنبيب الم الرغاىمي ب التنبييجب القيام ب .8  لتر
ً
ة. التعاقب وفقا رسيــــع من قبل أشخاص مدربي   وذوي ختر

 كنكان ذلك مميجب إجراء التنبيب باستخدام منظار الحنجرة بالفيديو إن  
ً
 منظار . يمكن إجراء التنبيب باستخدام ا

تنظت  القصبات لكن و . لديهم الطرق الهوائية صعبةنظر إليهم عىل أن تم الالمرض  الذين ي لدى القصبات المرن

ات التنفسية  هو إجراء منتج للقطت 
ً
ي بسبب خطر إنتاج  القيام بالتنبيبجب ي. أيضا ي غرف الضغط السلتر

 
ف

 يجب 
ً
، وإن لم يكن ذلك ممكنا

ً
ات التنفسية إن كان ذلك ممكنا مع الحد األقض من معدات الحماية  القيام بهالقطت 

ي غرف فردية. 
 
قناع البالون أثناء األكسجة المسبقة. يجب استخدام المرشح  يجب تجنب استخدام الشخصية ف

ي تطبيق قناع البالون. يمكن استخدام الحاضات العصبية العضلية ل
 
ي  السعال قبل التنبيب.  تثبيطف

أل يتم ينبع 

ي قبل بدء  )مرطب( مغت  للحرارة والرطوبة الكفة داخل الرغاىم. يمكن استخدام مرشح  نفخالتهوية بالضغط اإليجاتر

ي حالت السدادة الشديدة وزيادة ال
 
طيب النشط ف التهوية  رةيجب عدم فصل دا الميت.  حجمولكن يفضل التر

  الميكانيكية
ً
وريا  . ة إن كانت هناك حاجة إىل الفصلاستخدام معدات الحماية الشخصي ول بد  ما لم يكن ذلك ض 

  نظام مغلقب قة سحبيجب استخدام طري
ً
ي  يجب . إن كان ذلك ممكنا ما لم تكن تجنب إجراءات التنظت  القصتر

ورية   من اإلض 
 
 . رذاذ لدى العالج بالموسعات القصبيةويجب تفضيل جهاز الستنشاق بالجرعات المقننة بدال

ي المرض  الذين  .9
 
ةARDS للـ تتطور لديهم الصورة الرسيريةف  ي الجاريدمن الحجم الم ، يجب تطبيق كميات صغت 

( وضغوط الشهيق المنخفضة )ضغط الهضبة أقل من ال غ الوزنمل / ك 4-8)  لقيادة؛ ضغط اO2Hسم  30مثاىلي

ي يكون مل / كغ  8إىل  دي الجاري(. يمكن زيادة حجم المO2Hسم  14( >PEEP -)ضغط الهضبة 
ي الحالت التر

 
ف

ي الدم و PH < 7.15فيها الـ 
 
ي أكسيد الكربون ف

دقيقة.  / مرة  30إىل مرات التنفس يمكن أن يصل عدد و  فرط ثنات 

ي أكسيد الكربون المتساهل. 
ي  85-60بي    2PaO ـإن كون ال وإل قد ُيسمح بفرط ثنات 

-88بي    2SO  والـملم زئبفر

 كافي% يكون  95
ً
 . ا

ي غضون ةالعضلي ةالعصبي حاضاتوال خدير يمكن استخدام الت .10
 
ولكن يجب تجنب  ساعة األوىل 48-24 الـ ف

 التخدير المفرط بشكل عام أو يجب أن 
ً
 الحاضاتاستخدام ل يوض ب ه. عىل الرغم من أنيكون التخدير خفيفا

ي  ةالعضلي ةالعصبي
ي  ا يمكن تطبيقه ا ، إل أنهبشكل روتيت 

 
عىل الرغم ناعي طص عدم توافق جهاز التنفس ال حالت ف

ي الـ 
 
ي أكسيد فرط ثن أو المعند ص األكسجة الدموية وجود نقحالت و  المتوسط إىل الشديد  ARDSمن التخدير ف

ات 

 الكربون المعند. 

 ن  إ .11
ً
ي المرض  المنببي   ) كان المتثال جيدا

 
ي ف

قد ل تكون هناك حاجة  (O2H ممل / س 40< الضغط السكوت 

 لديهم المتثال كونعالية. ومع ذلك، يجب عالج المرض  الذين يال PEEP الـ للتوظيف وقيم
ً
 كعالج الـ  منخفضا

ARDS  و ،  ال بشكل ل يفسد ديناميكية الدموامتث ةأكسجبحيث يوفر أفضل  PEEP يجب تطبيق الـالكالسيكي

ي الحالت المعتدلة
 
 (. FiO 2PaO <200 /2) الشديدة – خاصة ف

يك المستنشق أو دعم الحياة خارج الجسم )ب لتفكت  يمكن ا .12 . ARDSلدى مرض   ( كمالذ أخت  ECMOأكسيد النتر

ة  ي حال لزم األمر ذلك.  ECMOـ للبالنسبة يجب التواصل مع المراكز ذات الختر
 
  وإحالة المرض  إليها ف

 الوزن المثاىلي لحساب حجم التنفس االعتيادي

 ([152.4 –]الطول سم  × 0.91+) 50ر الذك



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

 [(152.4 –]الطول سم ×  0.91+) 45.5 األنتر 

PEEP منخفض 

FiO2 30 40 40 50 50 60 70 70 70 80 90 90 90 100 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18-24 

 

PEEP مرتفع 

FiO2 30 30 30 30 30 40 40 50 50 50-80 80 90 100 100 

PEEP 5 8 10 12 14 14 16 16 18 20 22 22 22 24 

 

ي ستطبقا
ي حالة حدوث صدمة إنتانية لمقاربة واألساليب التر

 
 ف

ي الساعة األوىلرينغر المتساوي التوتر )محلول ملحي أو  لحي المحلول الممل / كغ من  30تطبيق ب يوض .1
 
 لكتات( ف

ي العالج بالسوائل لدى مرض الـ 
 
 والتهرب من فرط الحجم.  ARDSبحالت اإلنتان الدموي، لكن يجب الحذر ف

ي حال استمرار الصورة الرسيرية للصدمة عىل الرغم  .2
 
ي التوتر  من إنعاش السوائلف

 
ي حالة انخفاض الشديد ف

 
أو ف

ي 
يات  ي الضغط المتوسط بحيث يصبح  ألوعيةقابضات ا يجب إعطاء الرسر

يات  .  65رسر ي
 ملم زئبفر

 الالكتات.  أن تتم مراقبة يجب .3

 الدموية.  لألوعيةة خيار أول من العوامل القابضك  النورأدرينالي   يجب اختيار  .4

ي للمريض واستجاب لنتاجيتم تحديد العالج التاىلي من خالل ا .5  لسوائل. ته لالقلتر

وماب و  توصيات العالج. 7.2.13  األخرى اللتهابا اتمضادمضادات السيتوكير  / بالتوكلتر 

ي سياق حول فائدة العالجات مؤكدة ال توجد بيانات
 
  53 ذ من المعروف ARDS الـ المضادة للسيتوكي   ف

ً
واإلنتان  عاما

 كان معروف  الذي الدموي
ً
ة  ا ي  وال يتم بكثت  أطول منذ فتر

  استخدامها بشكل روتيت 
ً
التطبيق الوحيد الذي ثبت أنه . إ القا

ي عالجيزيد من البقاء عىل قيد الحياة 
 
من خالل التجارب العشوائية للرئة هو التهوية الميكانيكية الواقية  ARDS الـ ف

 ضمر  الدموي ُيعد اإلنتان. المضبوطة
ً
 مثب ا

ً
ي وتحدث ، بشكل عام للمناعة طا

 
الوفيات بسببه نتيجة إلنتانات المشاف

 .
ً
ا بيانات متاحة تفيد بأن العالجات مثل األجسام المضادة وحيدة النسيلة  واإلنتانات النتهازية غالبا

ً
هناك أيض

وماب مع تأثت  مضاد لـ لل  . نفسها  ARDSقد تسبب  IL6Rتوسيلت  

ي 
 
ي سياق اإلنتانومع ذلك، من المعروف أنه قد تكون هناك اختالفات ف

 
المختلفة،  نتاناتال  من خالل الستجابة المناعية ف

، قد تتطور أعراض متالزمة تنشيط الب ي بعض المرض 
 
داء البلعمة المكتسبة )الثانوية( ( أو بعبارة أخرى MAS) العاتوف

(sHLH .) ي أجريت عىل مرض  اإلنتانوجد
ي اختبارات المجموعة الفرعية للدراسات العالجية التر

 
أن المرض   الدموي ف

.  لديهم المصاحبة MAS عالمات الـالذين يعانون من   يمكنهم الستفادة من العالجات المضادة للسيتوكي  

ة خالل   مع أو بدون عالمات اإلنتان MAS ه من الممكن أن تتطور الصورة الرسيرية للـ، لوحظ أنCOVID-19ـ الاإلصابة بفتر

. أفيد أن قد ، و ARDS ـالو  الدموي  هؤلء المرض  يستفيدون من العالجات المضادة للسيتوكي  

 العات. التعرف عىل متالزمة تنشيط الب13.2.7.1

  MASمن المعروف أن 
ً
ي سياق مرض  قد تتطور أيضا
 
، ولكن ل توجد بيانات ذات مستوى عاٍل من األدلة COVID-19ف

. يعتقد أن  ي
الحرجة وقد  عانون من الصورة الرسيريةقد ي COVID-19من مرض   %10فيما يتعلق بتواترها وعالجها النهات 

ي ت ساهمت
ي تطوير وتفاقم العملية الحرجة.  MASلـ لنتيجة  حدثعاصفة السيتوكي   التر

 
 ف
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ي 
 
لذلك من المهم تحديد مجموعة المرض  الذين يمكنهم الستفادة من العالجات المضادة للسيتوكي   بشكل صحيح وف

عىل الرغم من أن سلسلة الحالت ويجب األخذ بعي   العتبار بأنه و الوقت المناسب من حيث التخطيط لعالج فعال وآمن. 

ظهر ت شاهداتوالم
ُ
ي تم اإلبالغ عنها حتر اآلن ت

 التر
ً
  شابها

ً
ي شوهدت MAS عالمات الـمع  عاما

-COVIDالـ  مرض   لدى التر

ي ت MAS الرسيرية للـالصور ، فإن 19
ي  شاهد التر

 
ي أو  HLH الـ ف

ماأل الوراتر  قد ل تتطور  يةمراض الروماتت  
ً
بشكل كامل وفقا

ي تشخيص األمراض قد ل وأن مسار المرض، ل
 
لهذا  . مساعدة عىل الدوامتقدم الجميع الدرجات أو المعايت  المستخدمة ف

ات MASلـ اعند تشخيص يجب تجنب التقييمات المقطعية المستندة إىل القياس لمرة واحدة السبب،  ، ويجب أخذ التغيت 

ي التقييم. 
 
ي غضون ساعات أو أيام بعي   العتبار ف

 
ية ف ي النتائج الرسيرية والمختر

 
 ف

ي تستمر عىل الرغم من العالج وقيم رارة المعندةوجود أعراض مثل الحيشت  
ي تكون مرتفعة  CRP الـ التر

يتي   التر والفت 

ي ال
 
ونقص د وتدهور وظائف الكب وقلة اللمفاويات وقلة الصفيحات D-dimer الـ وارتفاع رتفاعباستمرار أو تستمر ف

ا  من المهم أخذ ارتف إن . للمرض MAS إىل مرافقة الصورة الرسيرية للـ الثالثية لشحومقيم ا ارتفاع ينوجي   الدم أو يتر ف

يتير  و  CRP الـ قيم ي القياسات االنخفاض و / أو  D-dimer الـو  الفتر
 
ي عدد الخاليا اللمفاوية والصفائح الدموية ف

 
ف

ية.  الناشئة MAS عالمات الـاللتقاط بعير  االعتبار المتتالية   من تحديد قيمة العتبة لهذه النتائج المختر
ً
باإلضافة بدال

وكالسيتوني   قييتم إثبات عدم وجود إنتان ثانوي مرافق من خالل الزرع و إىل ذلك ، يجب أن   . الطبيعيةم التر

 لختالطات ا هي إحدى MASإن الـ 
ً
ي تتطلب متابعة دقيقة وعالجا

  التر
ً
 تثبيطقد يصبح من الصعب أو المستحيل و ، مبكرا

ي غضون ساعاتإذا لم يتم عالجها تجة عاصفة السيتوكي   النا
 
ي األمراض  من تشخيصها.  ف

يجب طلب المساعدة من أخصات 

ي تشخيص الـ 
 
ي األمراض الدموية ف

ويجب بدء العالج لدى المرض  الذي يتم تشخيصها لديهم  MASالرثوية و/أو أخصات 

 بأشع وقت. 

وماب . 13.2.7.2 ي عالجالتوسيلتر 
 
 MAS الـ ف

وماب اإلبالغ عن أ تم ي عىل ن التوسيلت   عىل الرغم من  COVID-19ـ الب ةالمرتبط MAS الصورة الرسيرية للـله تأثت  إيجاتر

 ل
ً
. ل يزال البحث جاريا  لتحقق من فعالية كل منالعتماد عىل بيانات الدراسة المفتوحة لعدد قليل من المرض 

وماب ا ودواء  IL-6 المثبطة للـواألدوية البيولوجية األخرى  التوسيلت   ي  IL-1 المثبط للـ األناكيت 
 
الشديد  COVID-19 مرضف

 من خالل الدراسات الرسيرية الخاضعة للرقابة. 

وماب  استخدام عالجتفضيل اليوم، يمكن  ي مرض  التوسيلت  
 
من  MASتتطور لديهم عالمات الـ الذين  COVID-19 الـ ف

وماب ب يمكن إعطاء دواء حيث سهولة الوصول إىل الدواء.  يمكن  (. كحد أقىص  ملغ 800كغ )  / ملغ  8جرعة التوسيلتر 

 وريد لغم 800أو  لغم 400إعطاء 
ً
 لشدة العالمات لدى المريض واحدةدفعة  يا

ً
، جرعة أوىلملغ ك 400إعطاء  . عند وفقا

ية  ساعة 24-12خالل  لغم 400-200 عىل شكليمكن تكرار الجرعة  ي النتائج الرسيرية والمختر
 
ات ف مع أخذ التغتر

 . بعير  االعتبار 

ي المرض  الذين تستمر لديهم العالمات 
 
ي المجموع 800عىل إعطاء ستجابة ال  عىل الرغم منف

 
عن  المتناع، يجب ملغ ف

وماب ( من لغم 400أو  200أخرى )إعطاء جرعة  ذلك من خالل التشاور مع  إتخاذ القرار حولويجب بالتأكيد التوسيلت  

ي  ماألمراض أخصائت  ي و / أو ية الروماتت   ي أخصائت 
 
 البديلة.  اتالعالج احتمالت أمراض الدم والنظر ف

ي حالت الحملاستخدام يجب عدم 
 
وماب ف  Cأو  Bالتهاب الكبد و  فعالالسل الو ( 3/ مم 500قلة العدلت )>و  التوسيلت  

جب مراقبة المرض  الذين وت الدموية يحاتوظائف الكبد وعدد الصفتحسس. تجب مراقبة فرط الو  الحساسيةو  الفعال

. ناحية النثقاب  عن كثب من وجلديهم تاريــــخ من التهاب الرت  الهضىمي

وماب. تطبيق عالج 13.2.7.3  التوسيلتر 

مل  100( من لغم 800 من أجلمل  40و لغم 400 من أجل مل 20و لغم 200 من أجلمل  10يتم أخذ حجم سائل )

  (%0.9محلول الترسيب المعقم من كلوريد الصوديوم المتساوي التوتر )من 
ً
كت    وفقا

وماب  لتر دى المحسوب لالتوسيلت  

وماب ا. يتم أخذ كميضمن ظروف التعقيم لمريضا  100إىل كيس الترسيب  ا من القارورة وإضافته ا لمراد تطبيقهة التوسيلت  

ي مل. يجب أن يكون حجم السائل 
ي كيس الالنهات 

 
 كيس الذي يحتوي عىل الالتم قلب مل. ي 100 ترسيبف

ً
 محلول رأسا

  ويعطالرغوة. أن ينتج عىل عقب ببطء ويمزج دون 
ً
ي غضون ساعة واحدة.  وريديا
 
 ف
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وماب. المتابعة لدى المرض  المعالجير  ب13.2.7.4  التوسيلتر 

ي المصل IL-6 تإضافية )مثل مستويا اختباراتيجب استخدام 
 
وتي   ال، ف ي تر

ي متابعة استجابة  Aالنشوات 
 
ي المصل( ف

 
ف

بغض النظر عن الفعالية الرسيرية للدواء بعد العالج باستخدام  CRP الـ قد تنخفض قيم أنه حيث المرحلة الحادة

وماب.    األخذ بعي   العتبار يجب  التوسيلت  
ً
يتي   لن يكون شيعا ي اعتبار  أن انخفاض قيم الفت 

عند الستجابة للعالج ول ينبع 

ي العالج. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن تؤخذ 
 
ة من الوقت عىل أنها فشل ف عالمات نقص األكسجة والقصور القيم العالية لفتر

، CRPعالمات اللتهاب )الحىم، الكريات البيض، العتبار إىل جانب  بعي   األعضاء المتعدد  مة وقصور التنفسي والصد

، إلخ( عند تقييم فعالية العالج. ال يتي    فت 

ات اللتهاب مثل الحىم  األخذ بعي   العتبار يجب  حدوث  عند تكون مثبطة الكريات البيض قد وارتفاع  CRPو الـأن مؤشر

ي المرض  الذين يتلقون العالج المضاد للسيتوك إنتان ثانوي
 
الدم  زرعضافية مثل اإل ختبارات الستفادة من ال ويجب  ي   ف

وكالسيتوني   من أجل اواألنسجة و   لتشخيص. التر

ي عالجاأل خيارات ال. 13.2.7.5
 
 MAS الـ خرى ف

ي المرض  الذين 
 
ا )مضاد مستقبالت MASتتطور لديهم الـ ف يت،  أشوبالم IL-1، يعد عالج األناكيت   Kineret 100 كينت 

ي محقن جاهز
 
 ملغ ف

ً
  ( خيارا

ً
ي العمر  يمكن أن يوفر و عند توفره.  آمنا

ساعات( ومزايا تعديل الجرعة  6-4)له القصت  النصف 

 للحاجة ( كغ/   لغم 2-10)
ً
ي الوريد( وفقا

 
 وطريقة اإلعطاء )تحت الجلد أو ف

ً
 عالجخيارا

ً
  يا

ً
تعديل ب القياميمكن  . أكتر أمانا

 لشدة العالمات الرسيرية لدى لمريض الجرعة 
ً
ي أو حقنتي   تحت ملغ  100من حقنة واحدة وفقا

 
الجلد مرة أو مرتي   ف

 وريد لغم 200اليوم إىل 
ً
ي  3 يا

 
ي اليوم ف

 
لدى مكن تخفيض الجرعة اليومية يشديدة للغاية. عالمات وجود  حال مرات ف

 المرض  الذين يبدون استجابة 
ً
ا ل يقوم والحفاظ عىل الجرعة المطلوبة حسب الحاجة. نظرا تصنيع ط يثببت لكون األناكيت 

وماب فإنه بشكل مباشر  CRP الـ ي مراقبة استجابة المرحلة الحادة  CRP الـ يمكن استخدام مثل التوسيلت  
 
لدة  كاختبار آمن ف

ا.   المرض  الذين يتلقون عالج األناكيت 

ي 
ويداتينبع  ية تجنب الستت  ي  1-0.5بجرعات ل تتجاوز يجب التوصية باستخدامه قدر اإلمكان ولكن  القرسر

 
ملغ / كغ ف

ورية  ي الحالت الض 
 
ي دليلبالشكل ال ARDS الـو  عندةالصدمات المتطور و ف

 
 . ESICM الـ محدد ف

ا استخدام مثبطات
ً
ي تكون فيها العالجات المضادة للسيتوكي    روكسوليتينب) JAK الـ يمكن أيض

ي الحالت التر
 
ها( ف وغت 

 و غت  كافية. 
ً
  IVIg الـ إعطاء عالج يمكن أيضا

 
)يجب  Ig الـ م مع مراقبة مستوىيو  / غ / ك غرام 2 بجرعةلمدة يومي   إجماال

ي عدم 
 
 (. IgA الـ نقص حالة استخدامه ف

المصاحب داخل األوعية  التختر المنترسر  عالماتعن كثب وخاصة اضطرابات تختر الدم ومتابعة عالج ل طيخطيجب الت

 . MAS عالمات الـإلنتان و ل لصورة الرسيريةل

ا  المضادة للسيتوكي   مثلنتيجة لذلك، يمكن استخدام العالجات البيولوجية كو  وماب واألناكيت   لتثبيط بحذر  التوسيلت  

ية  MAS تظهر لديهم عالمات الـالذين  COVID-19 الـ مرض   لدى ةستجابة اللتهاب غت  المنضبطال  الرسيرية والمختر

ي فقط الموصوفة أعاله ماأل . يجب طلب المساعدة من أخصائت  ي و / أو ية مراض الروماتت   أمراض الدم لتحديد أخصائت 

ي وقت العالج والجرعة. 
-COVID الـ مرض  دى استخدام العالجات المضادة للسيتوكير  كطريقة عالج بديلة لعدم ينبغ 

، ويجب مراقبة المرض  الذين يتلقون هذه العالجات عن كثب  ونال يستجيب نالذيمع ذات الرئة و  19 للعالج القياسي

 الثانوية واالنتهازية.  من ناحية اإلنتانات

ي تدبتر تختر . 13.2.8
 
 COVID-19 سياق الـالدم ف

ي 
 
 آليات مختلفة.  عتر  COVID-19 سياق الـ لوحظ تطور حدث النصمام الخثاري ف

 . ي الوقت الحاىلي
 
 يمكن تلخيص اآلليات المحتملة بثالث آليات عمل ف

وس بـ  ارتباطبعالقة لها  .1 ة ذيةو / أو األ  2ACEالفت  ي البطانية المباشر
 
 ف

ي اإلنتان )األ لها عالقة مع  .2
 
ي لوحظت ف

ي مع  ذيةأمراض األوعية الدموية الدقيقة التر
وتنشيط  جملة المتممةالبطات 

 الدقيقة( خثاراتمسار اللتهابات وال
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ي المشف   الستشفاء / انعدام الحركة  المرض  الذين يعانون منلدى الركود لها عالقة مع  .3
 
 ف

، لوحظ  ي الصي  
 
ي تم اإلبالغ عنها من ووهان ف

ي التجارب التر
 
المرض  الذين أصيبوا  لدى ارتفاع نسبة الوفيات بشكل أكتر ف

 الدم.  تختر ب

 توصية: 

 مقياس التختر يجب أن تتم المتابعة كل يوم أو يومي   مع  (. 3الدم مع تشخيص المرض  )الجدول ختر تبمراقبة  البدءيجب 

 . ((DIC)داخل األوعية  للتختر المنترسر  ISTHة الدموية )معايت  داخل األوعي المنترسر 

ي سياق الـ . 3الجدول 
 
ي يجب مراقبتها ف

 COVİD-19عالمات التختر التر

ي  النتيجة ذات القيمة الطلب المختر

: )إنتان الدم ومعدل وفيات مرتفع( 100000أقل من  الصفيحات  / ميكرولتر

:  150000أقل من   بمرض أكتر شدة()ينذر / ميكرولتر

PT  ة بـ ي وحدة العناية المركزة( 3زيادة طول الفتر
 
: )مريض لديه احتمال لالستطباب ف ي

 ثوات 

Aptt  ة بـ ي  5زيادة طول الفتر
 ثوات 

ينوجي     للـ  DİCملغ/ديسيلتر )تشخيص الـ  150أقل من  الفيتر
ً
 ، معدل وفيات مرتفع(İSHTوفقا

D-Dimer  عاىلي الخطورة(ارتفاع بأربعة أضعاف )مريض 

 

ويتم . COVID-19 الـ مرض   لدىبشكل ملحوظ باستخدام الهيبارين وقد أظهرت الدراسات أن معدل الوفيات ينخفض 

ه المضاد للتختر  إىل جانبالحديث عن نجاح الهيبارين  ي ربط السيتوكينات اللتهابية هدور  عن تأثت 
 
تثبيط العدلت و  ف

ي وهجرة الكريات البيض
 الموجب الشحنة وعزل بروتينات المرحلة الحادة.  C5aيد الببتيد يحوت الكيميات 

  تختر تحذير: لوحظ أن 
ً
ي اليوم السابع من  الدم عادة ما يصبح واضحا
 
ي الدمف

 
وس ف عامل أنسجة وجد أن  . انتشار الفتر

ي المرض  الذين يعانون من 1-البالزما ومثبط منشط البالزمينوجي   
 
 ل يعانون من الـمن المرض  الذين ليس  ARDS الـ ف

ARDS . 

ي ختر . توقيت ت6الشكل 
 
 COVID-19 سياق الـالدم ف

 مقاربة تختر الدم

 الرتفاع

وس  الحمض النووي للفت 

D-Dimer 

ات اللتهابية  المؤشر

 النخفاض

 اللمفاوية Tو Bعدد الخاليا 

ي الد
 
وس ف ي         المرض الحاد           مانتشار الفتر

 
  التعاف

ي حالت ارتفاع الـمعدل الوفيات من قلل يالهيبارين العالج ببدء أن تم اإلبالغ عن 
 
)لم يتم توضيح قيمة  D-Dimer ف

اح  للتجارب أضعاف 8 – 6 العتبة؛ تم اقتر
ً
ي  SIC  >4و/أو معيار ( وفقا

 
)الجدول . COVID-19ـ البتدبت  تختر الدم المرتبط ف

4) 

 4< ( SIC)درجات الـ  الدم الناتج عن اإلنتان إذا كانت نتيجة تختر يتم تشخيص . 4الجدول 
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 درجة 2 درجة 1 درجة 0 

PT  <1.2  >1.3  >1.4 

 100>  150>  150<  (لتر / 910)×الصفيحات 

 SOFA 0 1  >2إجماىلي الـ 

 

ي  االستشفاء / انعدام الحركة المرض  الذين يعانون من  لدىالدموي الوريدي المرتبط بالركود  تختر الوقاية من ال
 
ف

مرض  خاضعي   لالستشفاء المشف  موجود لدى اللدى المرض  والتختر الدموي المرتبط بالركود ركود ال إن خطر  : المشف  

. كما هو   COVID-19الـ  عىل سوء  العالية D-Dimerين والـ يتر منتجات تحطيم الفقيم تدل موجود عند أولئك المرض 

 . نذار اإل 

 COVID-19لدى مرض  تختر الدم ة وعالج تابعم . 13.2.8.1

امن مع وضع التشخيص تختر البدء بمتابعة يجب  ي . الدم بالتر 
 
 لدىالهيبارين ب الدم تختر ضد يجب تطبيق العالج الوقان

 . COVID-19 الـ جميع مرض  

ومبي    اوح نقص مضاد التر ي الحالت النادرة  الثالث يتر
 
اح اولم  1/5000 - 1/500بي   المستقض ف ي يتم اقتر

لمسح الروتيت 

ي بالهيبارين حتر تتحسن  . حتر اآلن من خالله
 اللتهاب.  عالماتيوض بمواصلة العالج الوقات 

ي المرض  الذين ي
 
 نانوغرام/مل D-dimer <1000 كون لديهم الـالوقاية من التختر ف

CrCl >30 مل / دقيقة : 

 ملغ/ي 40بارين اإينوكس : 2/ م غك  40مؤشر كتلة الجسم >

 تحت الجلد.  1×2ملغ  40إينوكسابارين : 2/ كجم / م 40مؤشر كتلة الجسم< 

CrCl <30 مل / دقيقة 

ي 
وحدة تحت  5000. يوض باستخدام الهيبارين القياشي بشكل عام ل ينصح باستخدام الهيبارين منخفض الوزن الجزيت 

. خفضة من الهيبارين منخفض الوزن الجنأو جرعة م 1×3أو  1×2الجلد  ي
 زيت 

 مرض شديديكون لديهم أو نانوغرام / مل  D-dimer >1000 كون لديهم الـالمرض  الذين ي

 تحت الجلد.  ساعة 12كل   غ/ ك لغم 0.5إينوكسابارين: 

CrCl <30  :أو جرعة منخفضة  1×3أو  1×2وحدة تحت الجلد  5000يوض باستخدام الهيبارين القياشي مل / دقيقة

. من الهيبارين منخفض  ي
 الوزن الجزيت 

ي أو الخثار الوريدي
 المرض  الذين لديهم تاريــــخ سابق من الرجفان األذيت 

 يوم 90< 
ً
ات  جرى: ل تا ي التغيت 

 
 الهيبارين. ب وقايةف

 يوم 90>
ً
 الهيبارين. ب للوقاية يتم تغيت  الجرعات العالجية : ا

: وحدة واحدة من الكريات الحمراء Hgb<7 تعداد الدم  غرام/ديسيلتر
:  / 20000الصفيحات >  واحدة واحدة من الصفيحات المفصولة أو وحدتي   من ميكروليتر
 مجمع الصفيحات الرباعية. الصفيحات من 

تطبيق الضغط 
ي 
 الهوات 

ي 
 لدى كل المرض  الذين ل يستطيعون التحرك المتقطع سيكون تطبيق الضغط الهوات 

ً
 . مفيدا
ات لدى  المرض  الذين يكون عدد الصفيحات لديهم أقل من يوض بالوقاية الميكانيكية من الختر

30000 /  .  ميكروليتر
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ي  إدارة الوقاية من. 13.2.8.2
 
يان  حادثة االنصمام الخثاري الرسر

ي لدى
ي التحول إىل الهيبارين منخفض الوزن الجزيت 

 
ي التفكت  ف

المرض  الذين يستخدمون مضادات التختر عن طريق  ينبع 

ي أو السكتة الدماغية أو  Kفيتامي   الالفم أو مضادات 
 . قصة خثار دموي وريديبسبب الرجفان األذيت 

ي انخفاض تعبت  ب RASيتم تنشيط مسار 
 
وس ف  نظري RAS. ينطوي تنشيط 2ACEتسبب الفت 

ً
 ةالرئوي صماتعىل خطر ال ا

ي  وارتفاع
يات   . ها جمعتالدموية و يحات الرئوي والتليف مع تطور التصاق الصف التوتر الرسر

يدامول  ، خلص إىل أن عالج: تجمع الصفيحاتمضاد لو  كمضاد لاللتهاب  (DIP)الديتر ي الصي  
 
ي دراسة أجريت ف

 
 DIP الـ ف

ي عدد من المرض  ملغ / يوم(  150)
 
. باإلضافة إىل التأثت  المضاد COVID-19المصابي   بالـ منع حدوث فرط تختر الدم ف

ية عن طريق  DIPلـ ل تجمع الصفيحاتلاللتهاب والمضاد ل وسات بدعم من الدراسة المختر اح التأثت  المضاد للفت 
، تم اقتر

از. ل تزال فعالي وشي مع تأثت  الفسفوديستر وماب منع التكاثر الفت  ي اعتالل األوعية الدموية  C5aللـ  ثبطالمة اإليسولت  
 
ف

ي م ةالبطاني ألذيةالمرتبط بإطالق السيتوكي   وا TTP المشابه للـالخثاري 
 
 رحلة الدراسة الرسيرية. ف

ف 13.2.8.3  COVID-19مرض   لدى. الت  

ي الدم  يشاهد 
 
ينوجي   ف  انخفاض مستوى الفيتر

ً
 السابع.  من اليوماعتبارا

 . DIKدرجات إىل حالة الـ  ISTH  >5ار الـ (؛ يشت  معيDIK. التختر المنترسر داخل األوعية )5الجدول 

 100< لتر / 910× الصفيحات 
50 - <100 
<50 

 درجة 0
 درجة 1+
 درجة 2+

/ منتجات  D-Dimerارتفاع الـ 

ين  تحطيم الفيتر
 ل يوجد

 ارتفاع بدرجة متوسطة
 ارتفاع شديد

 درجة 0
 درجة 2+
 درجة 3+

ة الـ  ي  PT <3طول فتر
 ثوات 

ي  6> - 3
 ثوات 

ي  6<
 ثوات 

 درجة 0
 درجة 1+
 درجة 2+

ينوجي   غرام/لتر   1< الفيتر
<1 

 درجة 0
 درجة 1+

 

 DİKتدبتر الـ 

ي المرض  الذين ال يعانون من الباستبدال عامل التختر  القياميجب عدم 
 
 ذلك. كن هناك حاجة لتف ما لم ت   ف

ي استبدال منتج الدم 
 
 . DIK الـ ف كبتر مع تشخيصز إذا كان هناك نمن األنسب التفكتر ف

ي  90ضغط الدم >انخفاض بأنه  ف الكبت  ُيعرف الت   
بات القلب<  مم زئبفر  . دقيقة / مرة  110و / أو معدل ض 

/ ميكرولتر ، يتم استخدام وحدة فصل واحد أو  50.000إذا كان نقص الصفيحات أقل من  الدموية: يحات نقل الصف

 . رباعية واحدةوحدة تجمع 

ي حالة ال البالزما الطازجة المجمدة: 
 
ة الـف و ت   ف PT (3  ) طول فتر ي

aPTT (5 )و / أو ثوات  ي
تم إعطاء البالزما الطازجة ي ثوات 

  ساعات 8-6وحدات كل  4 ، تعطغمل / ك 15-10 بمعدل المجمدة
ً
 . تقريبا

ينوجير  الدم )> (:  150نقص فيتر  10وحدة /  1وحدات من البالزما الطازجة المجمدة أو  4 يمكن إعطاء ملغ / ديسيلتر

.  4-3أو  كغ من الراسب القري ينوجي    غرام من الفيتر

ي لم تستند بعد إىل األدلةذكر يمكن 
ي هي عبارة المناهج التر

ومبي   المفرط عىل أساس مضاد عن  والتر تخفيف لتكوين التر

ومبودولي   الم ، التر ومبي   . كهيدروكسي كلور الو  أشوبالتر  ي  



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

ف:  ي الت  
 
وسات دور ف  قد يكون للعوامل المضادة للفتر

ين:   يؤثر عىل جرعة الوارفارين.  ريبافتر

 :  عدم يجب تخفيض الجرعة أو لوبينافتر / ريتونافتر
ً
ذات آلية تأثت  بواسطة الـ دوية األ عند استخدام  استخدامها معا

A3CYP الـ تثبيط ؤثر )ريفاروكسابان و أبكسابان(. باإلضافة إىل ذلك، ي CYP3A4 12 الـ مثبطات معY2P  . عىل آلية التأثت 

االل و ير غكلوبيدو اليسبب  بذلكو  ي تركت    ي   غريلسو تر
 
ي الفعال. مصل ال الانخفاض ف غريلورون من التيكايزيد بينما  ستقالتر

 المستوى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * انخفاض اللمفاويات

 ذات رئة شديدة

 D-dimerارتفاع الـ 

 المرض  المسنون و/أو الذين لديهم أمراض مرافقة

  ضعديل جرعة الهيبارين منخفيوض بت ة: مالحظ
ً
ي وفقا

للمالحظة الرسيرية للطبيب ومؤشر كتلة جسم  الوزن الجزيت 

 . CrCl الـ المريض وحالة

  

ي الـ 
 
 COVİD-19عالج تختر الدم ف

ي لدى جميع المرض  ما لم يكن هناك مضاد استطباب
 يجب بدء العالج بالهيبارين منخفض الوزن الجزيت 

 ملغ /لتر  D-Dimer  <500المريض منخفض الخطورة: 

 ميكروغرام / لتر  10× العمر  =سنة  50 ≤قيمة العتبة 

 

 *المريض عاىلي الخطورة

 

 تحت الجلد 1×2 كغ/ ملغ 0.5إينوكسابارين 
+/- 

يدامول )خيار الطبيب(:    75×2 ديبت 
ً
 ملغ فمويا

 تحت الجلد 1×1ملغ  40إينوكسابارين 
 /+- 

يدامول )خيار الطبيب(:    75×2ديبت 
ً
 ملغ فمويا

ات واضحة  ل توجد ختر
 أثناء الستشفاء

ً
 شيريا

ات  تم مشاهدة بعض الختر
 أثناء الستشفاء

ً
 شيريا

ات اللتهاب والـ  لم تعد مؤشر
D-Dimer  إىل الطبيعي 

ات اللتهاب  :مؤشر
 طبيعية

 عامل خطورة للتختر  ل يوجد 

ات اللتهاب:   مؤشر
 لم تعد إىل الطبيعي 

 هناك عامل خطورة للتختر 

يوض بالستمرار بجرعة 
 1×2ملغ/كغ  1إينوكسبارين 
أشهر بعد  3 ≤تحت الجلد 

ات اللتهاب والـ عودة  مؤشر
D-Dimer  وإعادة  إىل الطبيعي

 التقييم من جديد. 

يوض بالستمرار مع جرعة 
ملغ/كغ  0.5إينوكسباربي   

تحت الجلد نفسها  1×1
 شهر مع عودة 1 ≤لمدة 

ات اللتهاب والـ  -Dمؤشر
Dimer  إىل الطبيعي 

ي الوقاية من 
 
يتم الستمرار ف
شهر مع  1 ≤التختر لمدة 

ات اللتهاب إىل  عودة مؤشر
 الطبيعي 

يتم إنهاء الوقاية من التختر 
 التخريــــجعتر 

ة التخريــــج  فتر
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 ومعالجتهالطفل  COVID-19إدارة مريض  . 14

 COVID-19 نتان الـالمتاحة والحاصلة عىل مستوى كاٍف من األدلة العلمية إل عالجات ال حولإىل اليوم ل توجد بيانات 

 دى ل COVID-19 الـ األطفال. لذلك، يجب تقييم توصيات عالجلدى 
ً
 لدراسات البالغي   ويجب تخطيط ألطفال وفقا

  عالج
ً
ي طفل اللحالة  الطفل وفقا

 تشاهد حالت وفاة ، لم2020مارس  22حتر  COVID-19 الـ المريض. منذ بداية تفسر

 سنوات  9و  0 عمر  بي   لدة األطفال 
ً
ي األطفال األكتر سنا

 
ي جميع أنحاء العالم. ف

 
من الوفيات بي    % 0.2، تم اإلبالغ عن ف

 19و  10سن 
 
ي تمت مشاركتها حتر اآلن، ُيرى أن الصورة الرسيرية أكتر اعتداال

 لدى . عند تقييم هذه األرقام والبيانات التر

، يجب مراعاة اآلثار الجانبية المحتملة لألدوية عند األطفال عند اتخاذ قرار العالج. اليوم ، يجب عدا عن ذلكاألطفال. 

ي 
 
ي الحالت الشديدة المحتملة. بشكل منفصل  مرحلة الطفولة لكل مريض تقييم العالج ف

 
 والتخطيط له ف

 الفرز. 1.14

 بعد جعلهم يقومون عائالتهم إىل منطقة فرز خاصة و  يتم نقل األطفال المصابي   بالحىم والسعال وضيق التنفس

 . ةيجراح أقنعةارتداء ب

 ي يتواجد فيها المريضالمكلفون بعملية الفرز  وناألطباء والممرض دخلي
معدات  بعد أن يقوموا بارتداء إىل المنطقة التر

ي وال صدريةة الشخصية المناسبة )الحمايال ي  اتوالنظار قناع الطتر
ر
 والقفازات(. الوجه  / واف

o بات القلب وال التنفس وضغط الدم ودرجة عدد مرات و  نظميتم فحص العالمات الحيوية )يتم فحص معدل ض 

 األكسجي   إذا كانت الظروف مناسبة(حرارة الجسم وتشبع 
 قسم المعت  من أجل الشتشفاء برسعةالذي تكون حالته العامة غت  مستقرة، إىل ال يضر يتم إدخال الم 

 . لديه توفت  الدعم التنفسي ودعم الدورة الدموية بعد 

o أخذ القصة الرسيرية للمريض يتم 

o يتم القيام بمعاينة المريض 

 COVID-19 الـ اختبار . 2.14

 السمات الوبائية؛. 1.2.14

  لتقييم  ؛سكان المت  

o  ل وجود شخص ي نفسه من سكان المت  
 
ي  إنتانتشخيص  المشف  مع احتاج لالستشفاء ف

 
الجهاز التنفسي ف

  14 الـ خالل
ً
ة،يوما   األخت 

o  ل نفسه وجود شخص  لديه.  COVID-19 الـتشخيص تم من سكان المت  

o  ل نفسه لديه وجود ي أو ضيق  والسعال، من الحىم شكاوىشخص من سكان المت  
 
أو الحىم  بوجود  التنفسف

 ،غيابها 

  الـ  مع شخص تم تشخيصه تماسوجود قصةCOVID-19 لديه، 

 ؛عالمات الشكاية واألعراض. 2.2.14

  كتر درجة مئوية أو أ  38.0المقاسة  حرارته أن درجةالطفل أو لدى حىم قصة وجود، 

  ي ااعالمات وجود
 
 لرئة،صغائية ف

  ي التنفسترسع وجود
 
 ،ف

 ،وجود سعال جديد 

    ي هواء الغرفة، أو أقل %92تشبع األكسجي
 
 ف

ي الحالت التالية:  COVİD-19للـ  PCR الـ اختبار يتم طلب  
 
 ف

 ،IIو  Iكل من  وجود واحد عىل األقل من .1

 (،بشكل مؤكد عدم القدرة عىل ربط كل واحد منهما بسبب آخر ) II وجود اثني   عىل األقل من .2

ل نفسه تم تشخيص الـ  وجود  .3  لديهم، COVİD-19شخصي   أو أكتر من سكان المت  

 ،لديهن COVİD-19تم تشخيص الـ ألمهات  أشهر  9من طفال األصغر األ  .4



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

ية والتصويرية فحوصاتال. 3.14  المختر

  ؛تختباراال يتم طلب 

o  :الصوديوم، يمكن طلب اختبارات الدم ، ،  ASTالبوتاسيوم، الكلور،تعداد الدم الكامل، اليوريا، الكرياتيني  

ALT، وبي   ا وبوني   ، LDH ،CPK ،D-dimer، الكىلي لبيلت  وتي   التفاعىلي التر الطبيب  رىعندما ي C، قيم التر

.  ذلك
ً
  مناسبا

  :التصوير 

o ي ، يوض ب
ي المحوريمن معيار الختبار األول والثات 

ي  الكثافةمنخفضة  إجراء صورة صدر بالطبفر
 
وجود  حال ف

ي  واحد عىل األقل
 
ي حال IIو  Iكل من   من المعايت  ف

 
صورة الصدر ون تك. قد عالمات إصغائية وجود  أو ف

  ةكافي  ةالشعاعي
ً
 وشدة العالمات.  المريض عمر ل وفقا

o  ،يتم إلتقاط صورة الصدر باألشعة السينية 
ً
ي المحوري لديهم وفقا

ويتم اتخاذ القرار إجراء صورة صدر بالطبفر

المرض   أو  الصورة الشعاعية للصدر الجهاز التنفسي عن طريق  عالماتالمرض  الذين ل يمكن تفست   ةلحال

 . الذين تتدهور الحالة الرسيرية لديهم

ي . 4.14  العالج الطتر

  إنتان الـحول عالجات  من األدلة العلمية كاٍف   مستو   ذاتل توجد بيانات COVID-19 يجب  لدى األطفال. لذلك

 دى ال COVID-19 الـ توصيات عالجتقييم 
ً
 لها البالغي   ويجب تخطيط لدى دراسات لل ألطفال وفقا

ً
لحالة  وفقا

 الوفيات لدى األطفال. عن حالت من الصورة الرسيرية الشديدة و بشكل نادر المريض. تم اإلبالغ الطفل 

  
ً
 قرار العالج.  مراعاة اآلثار الجانبية المحتملة لألدوية عند األطفال عند اتخاذ  يجب أيضا

 ي يمكن استخدامها  األدوية جرعات توضيح تم
ي الجدولومدتها إعطائها التر

 
 األول.  ف

 لدى األطفال الذين يعانون  دويةويمكن التخطيط للعالج باأل بشكل منفصل  مريض يجب تقييم العالج لكل طفل

ي الجدول تم توضيح عالمات عوامل الخطر )وجود والحالت الخفيفة مع ة حادذات رئة من 
 
شدة ذات الرئة ف

  (. 3والجدول  2

 للصدر:  عالمات الصورة الشعاعية. 5.14

  ي المراحل المبكرة.  الصورة الشعاعيةقد تكون
 
 للصدر طبيعية ف

  ي و  أحادية أو ثنائية الجانببؤر يمكن مالحظة عتامات الزجاج المطحون متعدد اللكن
 
الحالت  التكثف الرئوي ف

 الشديدة. 

ي المحوري للصدر: التصوير النتائج . 6.14
 طبفر

  الجانب.  ثنائية كثافات بؤريةأو   المطحونتظهر عتامات الزجاج 

  الجنبمحيطية وتحت  تظهر كثافاتقد . 

  ي األيام األوىلطحون الزجاج الم ُيشاهد
 
  ف

 
د وقد يتقدم إىل الت عادة

ّ
ي األيام التالية صل

 
 . ف

  يشاهد ل  
ً
ي نادرا  كما ُيعد النصباب الجنتر

 
 . اعتالل العقد اللمفية عادة

  ،ي المحوري الصدر صورة  تساعد بشكل عام
ي استبعاد الطبيعية بالطبفر

 
 . COVID-19 الـ ف

ي يجب االنتباه لها
 الحاالت التر

  دى ل / دقيقة 50<  ؛/ دقيقة 60< ألطفال الذين تقل أعمارهم عن شهريندى التنفس ل شعة)ترسع التنفس

اوح أعمارهم بي   ا   12-2ألطفال الذين تتر
ً
اوح أعمارهم بي   دى ا/ دقيقة ل 40<  ؛شهرا  4-1ألطفال الذين تتر

 . سنوات( 5ألطفال األكتر من دى الدقيقة /  30سنوات و< 

 ( ي و زرقة، الالسحبضيق التنفس
 (،شعة التنفس، األرق، الجناح األنف 

  للفم، انخفاض كمية البولنقص التغذية، جفاف الغشاء المخاطي 

 أيام 5-3عالية تستمر لمدة رارة درجة مئوية أو ح 38.5أعىل من  حرارة 

  ي
 بعد شفاء جزت 

ً
 عودة األعراض للظهور مجددا
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 عوامل الخطر لديهماأل فال الذين  

 تناول األدوية المثبطة للمناعةقصة المناعة أو  قصة نقص 

 الضطرابات الكىل وأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة وأمراض الدم و السكري وأمراض الداء المزمنة ) األمراض

 (الستقالبية

  



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

ي مرحلة الطفولة وجرعاتها و رق تطبيقها: : 6الجدول 
 
ي يمكن استخدامها للعالج ف

 األدوية التر

 مدة العالج )يوم( الجرعة اليومية لدى الطفل،  ريق اإلعطاء اسم الدواء

 الخيار األول

هيدروكسي  أقراص
 ملغ 200كلوروكي   

± 
 

اب  ومايسي   شر  األزيتر
 مل 5ملغ/  200

 1قرصملغ  500

ي 
 
 مرتي   ، ملغ/كغ/جرعة 6.5اليوم األول ف

ً
يتاتمن   يوميا هيدروكسي ال كتر

ي اليوم األول: كلوروكوين
 
ي  ملغ/جرعة؛ 400؛ الجرعة القصوى ف

 
وبعد ذلك ف

 / غمل 3.25 ،5-2 األيام
ً
يتات  كغ/جرعة مرتي   يوميا هيدروكسي المن كتر

 . ملغ/جرعة 200كلوروكوين: الجرعة القصوى 

 500ملغ/كغ/جرعة )الجرعة القصوى  10أشهر،  5و  1األطفال بي   
 ملغ/جرعة(

  ملغ/كغ/  10أشهر والمراهقون  6<األطفال 
ً
ي اليوم األول، جرعة واحدة يوميا

 
ف

 ملغ/جرعة( 500)الجرعة القصوى 

 لمدة ملغ/كغ جرعة و  5وبعد ذلك، 
ً
 250)الجرعة القصوى  أيام 5-2احدة يوميا

ي المجموع 5ملغ/جرعة( لمدة 
 
 أيام ف

 مأيا 5

 
 
 
 أيام 5

ي حالة التفاقم أو العالج البديل
 
 ف

 200لوبينافت   أقراص
 2غمل 50ملغ / ريتونافت  

 

 يوم 14 األطفال بي   عمر  لدى
ً
 أشهر:  6إىل  ا

 عتر الفم ملغ/كغ مرتان 16 لوبينافت  مستحض  
ً
 يوميا

ي األعمار بي   
 سنة:  18أشهر و 6ف 

 عتر الفم ملغ 50 - ملغ 200كغ:   25و 15بي   
ً
 مرتان يوميا

 عتر الفم 75 –ملغ  300كغ:   35و 26بي   
ً
 ملغ مرتان يوميا

 عتر الفم 100 –ملغ  400كغ:   35<
ً
  ملغ مرتان يوميا

 يوم 10-14

ي 
 
وسات ف ي  COVID-19 الـ مرض   توصيات إضافية للعالج المضاد للفتر

 
والذين وحدة العناية المركزة المؤكدين الموجودين ف

ي عالج ال وا قسمراجع عىل الرغم من العالجات الداعمة؛يستمر لديهم تفاقم قصور األعضاء 
ي الدليل العناية المركزةف 

لدى  ف 
ة الكريات. MAS) العاتلمرض  الذين يصابون بمتالزمة تنشيط الب  ( أو متالزمة كتر

 

ي المرض  الذين لديهم يجب إعطاء األوسيلتاميفت   مالحظة: 
 
  لديهم ل يمكن استبعاد اإلنفلونزا والذين  نفلونزا شيرية متوافقة مع اإل  عالماتف

ً
 فصللل وفقا

  إلنفلونزا ا اختبار تشخيص الذين يكون لديهم خرى أو األ عوامل الو 
ً
 . COVID-19 ـال لعالج األوسيلتاميفت   . ل ُينصح باستخدامإيجابيا

ة ي 1 ومايسي   والهيدروكسي كلوروكي   إطالة فتر ي استخدام T-Qمكن لكل من األزيتر
. لذلك، ل ينبع  ي

، مما يمكن أن يؤدي إىل ترسع القلب البطيت 

ة  ي المرض  الذين يعانون من حالة شيرية أخرى تطيل فتر
 
ومايسي   ف ي الحالت األخرى، يجب مراقبة المريض عن  Q-Tاألزيتر

 
كثب عن طريق . ف

ات سمية عىل القل ي أولئك الذين يعانون من تأثت 
 
 ف
 
ومايسي   أوال ، يجب إيقاف األزيتر ي من هذه الناحية بشكل يوىمي

ب، ومن تخطيط القلب الكهربات 

ي البداية، وإذا استمرت المشكلة، فيجب النظر بإيقافه. يجب ترك قرار إضافة األ
 
ومايسي   لدى ثم يجب تقليل جرعة الهيدروكسي كلوروكي   ف زيتر

ي ضوء هذه المعلومات. 
 
 المريض للطبيب ف

ي الولدة الذين تقل أعمارهم عن  2
  14لم تثبت سالمة وفعالية ومالمح الحركية الدوائية للوبينافت  وريتونافت  لدى األطفال حديتر

ً
ي األطفال يوما

 
. ف

ي الولدة الذين تقل أعمارهم عن 
  14حديتر

ً
 الخدج، هناك خطيوما

 
وبيلي   ، خاصة اب ليكول باستخدام غر اإلصابة بسمية التر ريتونافت   / لوبينافت  شر

وبيلي   غليكول؛ يمنع اإليثانول بشكل تنافسي عملية ا حلولعن طريق الفم. يحتوي الم وبيلي   ا ستقالبالفموي عىل اإليثانول والتر ليكول. غلتر

(، الحماض يةعضلة القلبال، بطء القلب، اعتالل AV)حصار  قلبيةتتضمن تقارير ما بعد التسويق عند الخدج بعد استخدام المحلول الفموي سمية 

ي المركزي،  ، اكتئاب الجهاز العصتر ي
،  اختالطاتاللبت  ي استخدام المحلول الفمو  القصور الجهاز التنفسي

ة ما الكلوي الحاد والموت. ل ينبع  ي فتر
 
ي ف

ي 
 
ة ، بما ف ي الولدة المولودون بتمام الحمل و بعد الولدة مباشر

  14الذين تقل أعمارهم عن حديتر
ً
  14أو الخدج حتر  يوما

ً
بعد الولدة ما لم تتم  يوما

ي اليوم )محلول بشكل واضحتفوق المخاطر الفوائد كانت مراقبة الطفل عن كثب و 
 
 ليس نظام، (أقراصفموي أو . الجرعات مرة واحدة ف

ً
 معتم ا

ً
دا

  18ألطفال دون سن لدى ا
ً
  . عاما
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 *: تصنيف شدة ذات الرئة حسب العمر7 جدولال

 الشديدة المتوسطة –الخفيفة  

 درجة مئوية 38.5حرارة >  الطفل الرضيع

 دقيقة/ 50 >عدد مرات التنفس 

 السحب الضلعي البسيط

 التغذية عن طريق الفم

 درجة مئوية 38.5< حرارة 

 دقيقة/ 70عدد مرات التنفس < 

 متوسط أو الشديدالسحب الضلعي ال

ي   األنف التنفس عتر جناجر

 الزرقة أو نقص األكسجة

 توقف التنفس بشكل متقطع

 األني   

 ل يستطيع أن يتغذى

 درجة مئوية 38.5حرارة >  األ فال

 دقيقة/ 50عدد مرات التنفس > 

ي التنفس
 
 صعوبة بسيطة ف

 ل يوجد إقياء

 درجة مئوية 38.5< حرارة 

 دقيقة/ 50عدد مرات التنفس < 

ي التنفس
 
 صعوبة شديدة ف

ي األنف  التنفس عتر جناجر

 الزرقة أو نقص األكسجة

 األني   

 التجفاف

 

 التصنيف الرسيري لذات الرئة . 8 جدولال

  ذات الرئة الشديدة ذات الرئة 
ً
 ذات الرئة الشديدة جدا

 إىل يمكن أن يكون هناك  طبيعية حالة الوعي 
 
ميال

 النوم

/ تشوش الذهن / عدم  الخمول

 ات المؤلمةيهبتنللالستجابة 

 يوجد يمكن أن يوجد ل يوجد األنير  

 زرقة باهت طبيعي  اللون

 شيــــع ومتقطع شيــــع شيــــع رسعة التنفس

 يوجد يوجد ل يوجد السحب الضلغي 

ي التغذية الفموية طبيعية التغذية
 
 ل يستطيع أن يتغذى نقص ف

 يوجد )عالمات الصدمة( يمكن أن يوجد ل يوجد التجفاف

 

ي لذات الرئة تشخيضي التوافق ال المصدر: تقرير * ي المجتمع لالناشئة  والعالجر
 
كية لألمراض لدى األطفال ف لجمعية التر

 الصدرية. 

  المؤكدةمحتملة / ال COVID-19يجب التخلص من النفايات الناتجة عن حالة 
ً
  . للوائح النفايات الطبية وفقا

عالمات أو أعراض  عند مالحظته ألية COVID-19 إنتان الـالذي يتعامل مع المريض المصاب بيجب عىل عامل الصحة 

ي غضون لديه 
 
  14توجي بالمرض الحاد ف

ً
 بشكل مؤكد.  األطباء المعنيي    إبالغالشخص المريض من تماسه مع  يوما

  



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

ي مرض  الـ . 15
 
 COVİD-19قواعد العزل والتخريــــج ف

ي المشف  . إنهاء عزل 1.15
 
 المرض  قيد االستشفاء ف

ي المشف  أن يقوم بتخريــــج أولئك  COVİD-19يمكن للطبيب المتابع لحالة مرض  الـ 
 
الذين تتم معالجتهم ومتابعتهم ف

ة  72-48المرض  الذين لم يعانوا من الحىم ولم يحتاجوا لألكسجي   خالل الـ  والذين تنظبق عليهم معايت  الساعة األخت 

ل  ي المت  
 
لالمتابعة ف ي المت  

 
 بعد تنظيم عالجهم. يتم إنهاء عزلهم ف

ً
ي حال رأى ذلك مناسبا

 
ي اليوم الـ  ف

 
بعد التخريــــج  14ف

ي 
 
 لقواعد "متابعة المرض  ف

ً
ط أل يكون لديهم حىم أو أية  أعراض. يتم تدبت  المرض  الذين يتم إرسالهم إىل البيت وفقا شر

ل".   المت  

لء عزل إنها . 2.15 ي المت  
 
ي المشف  وتتم متابعتهم ف

 
 المرض  الذين ليس لديهم استطباب لالستشفاء ف

ي اليوم الـ  يتم إنهاء عزل
 
ل ف ي المت  

 
ي المشف  وتتم متابعتهم ف

 
الذي  14المرض  الذين ليس لديهم استطباب لالستشفاء ف

ل".  ي المت  
 
 لقواعد "متابعة المرض  ف

ً
 يتلو شفاء األعراض. يتم تدبت  المرض  الذين يتم إرسالهم إىل البيت وفقا

 الصحة عامىلي إنهاء عزل . 3.15

ي المج
 
ط أن يكون هناك اختباران سلبيان يتم إجراؤهما بفارق  COVİD-19الـ  بسبب ال الصحي إلنهاء عزل العاملي   ف يشتر

ط أن يتم أجراؤهما بعد اليوم 24 ي اليوم 7الـ  ساعة عىل األقل، برسر
 
من تحسن وما بعده  3الـ  من بداية ظهور األعراض وف

ي الوقت نفسه األعراض
 
 عمل بعد ذلك. ال . يمكنه العودة إىلف
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 COVİD-19تقييم العاملير  الصحير  المالمسير  لحاالت الـ 

ات بي   الناس. أكتر األشخاص المعرضي    COVID-19 تشت  األدلة الحالية إىل أن ينتقل من خالل التماس الوثيق والقطت 

الصحة الذين لخطر اإلصابة بهذا المرض هم أولئك الذين يتعاملون مع المريض أو يقومون برعايته. لذلك، يعتتر عاملو 

يقومون برعاية هؤلء المرض  معرضي   لخطر عاٍل باإلصابة بهذه العدوى ويتم تقييم حماية عامىلي الصحة كواحدة من 

ح كيفية تصنيف وتقييم عامىلي الصحة الذين يتعاملون مع مريض ي هذا القسم، سيتم شر
 
-COVID األولويات القصوى. ف

ي يقومون بها أثنا  19
 لإلجراءات التر

ً
ي يتخذونها وفقا

 . ء التماس والتدابت  التر

 COVID-19: تقييم حالة تماس عامل الصحة مع مريض الـ 1الجدول 

  حالة ارتداء عامل الصحة لمعدات الحماية الشخصية خطورة التماس

 متوسطة
 أو قناع 

ً
 طبيا

ً
  N95لم يستخدم قناعا

ً
 طبيا

ً
ي أو أنه ارتدى قناعا

 
ف

ي ُيستطب بها 
 . N95قناع  الحالت التر

التماس الوثيق مع مريض 

الذي  COVID-19الـ 

 
ً
 جراحيا

ً
 يرتدي قناعا

 للعي    منخفضة
ً
 لم يستخدم واقيا

 أو صدرية منخفضة
ً
 لم يستخدم كفوفا

 استخدم كل معدات الحماية الشخصية بشكل مناسب ل يقيم عىل أنه خطر

 أو قناع  عالية
ً
 طبيا

ً
 N95لم يستخدم قناعا

التماس الوثيق مع مريض 

الذي ال  COVID-19الـ 

 
ً
 جراحيا

ً
 يرتدي قناعا

ي ُيستطب بها قناع  متوسطة
ي الحالت التر

 ف 
ً
 طبيا

ً
 . N95ارتدى قناعا

 للعي    متوسطة
ً
 لم يستخدم واقيا

 أو صدرية منخفضة
ً
 لم يستخدم كفوفا

 مناسباستخدم كل معدات الحماية الشخصية بشكل  ل يقيم عىل أنه خطر

 

ة إىل غرفة المريض دون التماس معه ودخول غرفة ل  ة عىل طاولة الفرز والدخول لمدة قصت   تعتتر الخطابات القصت 

 المريض الذي تم تخريجه ذات خطورة. 

  ي والذي ل يقوم بالتماس مع المريض أو مفرزاته ول يدخل
ل يعتتر عامل الصحة الذي يرافق المريض أثناء المسر

 للخطورة. إىل غرفة 
ً
 المريض معرضا

  ل توجد هناك خطورة تماس لدى عامىلي الصحة الذي ل يقومون بالتماس مع المريض بشكل مباشر والذين ل

ي يتم فيها تقديم الرعاية الفعالة المريض والذين يمتثلون لتدابت  السالمة الروتيني
 ةيدخلون إىل الغرف التر

 : التماس الذي يحدث أثناء القيام بأي من اإلجراءات التاليةCOVID-19 مع مريض الـ يشمل التماس الوثيق 

  أخذ عينة من الجهاز التنفسي 

 التنبيب 

  سحب إفرازات الجهاز التنفسي 

 التهوية غت  الغازية 



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

    تحت الضغط العاىلي  العالج بالكسجي 

 ي الرئوي  اإلنعاش القلتر

 استخدام جهاز اإلرذاذ 

 ية  اإلجراءات التنظت 

 تنظت  القصبات 

 جرة بالفيديونتنظت  الح 

 تطبيقات طب األسنان 

 فحص الفم واألنف والحنجرة 

 فحوصات طب وجراحة العيون 

 ة. مركزي تركيب قثطرة
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 عامل الصحة الملامس

التماس منخفض  التماس عالي الخطورة

 الخطورة

التماس متوسط 

 الخطورة

يعمل مع قناع مع متابعة 

الأعراض بحيث يتم إتمام المدة 

يوماً مع متابعة الأعراض  14إلى 

 بعد التماس

مع متابعة  يعمل مع قناع طبي

في اليوم PCR اختبار الـ الأعراض. يجرى 

في حال عدم ظهور الأعراض وفي  7ـ ال

  اليوم الذي تظهر فيه في حال ظهورها

 نيبدأ العلاج بالهيدروكسي كلوروكي

 ة أعراضهتتم متابع( *أيام 3)لمدة 

أيام يجرى  7 بحالة عزل لـلمنزل في ا

في حال  7الـ في اليوم PCRاختبار الـ  

عدم ظهور الأعراض وفي اليوم الذي 

 تظهر فيه في حال ظهورها

 PCR اختبار الـ

 إيجابي

يجرى اختبار 

في  PCRالـ 

حال ظهور 

 الأعراض
 

 وفقاً لدرجة الخطورة عامل الصحة الملامسخوارزمية الاختبارات التي سُتجرى لدى 

يتم إنهاء 

المتابعة في 

حال عدم ظهور 

 الأعراض

 

 PCR اختبار الـ

 إيجابي

 PCR اختبار الـ

 إيجابي

اختبار الأضداد 

 سلبي

اختبار الأضداد 

 سلبي

اختبار الأضداد 

 سلبي

إن لم تشفى 

الأعراض تتم 

إعادة اختبار الـ 

PCR  48بعد 

 ساعة

 لدى غير العرضيين

يعمل مع قناع مع 

متابعة الأعراض بحيث 

يتم إتمام المدة إلى 

 يوماً بعد التماس 14

وتتم متابعة الأعراض، 

تتم إعادة الاختبار في 

حال ظهور الأعراض 

ويتم إنهاء المتابعة 

 في حال عدم ظهورها

 لدى غير العرضيين

يعمل مع قناع مع 

متابعة الأعراض 

بحيث يتم إتمام المدة 

يوماً بعد  14إلى 

التماس وتتم متابعة 

الأعراض، تتم إعادة 

الاختبار في حال 

يتم ظهور الأعراض و 

إنهاء المتابعة في 

 حال عدم ظهورها

يتم تدبيره وفقاً 

لتعريف الحالة 

 المؤكدة

يتم تدبيره وفقاً 

لتعريف الحالة 

. يتم المؤكدة

إكمال العلاج 

بالكلوروكين الذي 

تم التوقف عنه 

 أيام. 5إلى 

وفقاً يتم تدبيره 

لتعريف الحالة 

 المؤكدة

 إيجابي PCR اختبار الـ سلبي PCRـ اختبار ال

يوصى بالاستراحة حتى شفاء 

 الأعراض

 يتم تدبيره وفقاً لتعريف الحالة المؤكدة

 لدى العرضيين

 PCRيتم إجراء اختيار الـ 

من الاختبار  48بعد 

لم تشفى  الأول في حال

 الأعراض

 لدى العرضيين

 PCRيتم إجراء اختيار الـ 

من الاختبار  48بعد 

لم تشفى  الأول في حال

 الأعراض



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

  400×2، لمدة ثالثة أيام*

ي حالت التماس عالية أدلة قوية وجود عىل الرغم من عدم *
 
ي فإن يوض به ف

عىل تأثت  الهيدروكسي كلوروكي   كعالج وقات 

 الخطورة. 

  . قبل استخدام الهيدروكسي كلوروكي    G6PD*يجب التحري عن الـ 
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 غرف المونر وخدمات الدفن. 17

ي ستتخذ االحتيا ات والتدابتر ا. 1.17
  لتر

ر
 الذين يموتونلدى  الدفنخدمات و  تجاه غرف المون

 : COVİD-19تشخيص الـ مع 

غرف الموتر وغسل عامىلي يجب توفت  التدريب عىل اإلجراءات القياسية لمكافحة العدوى ل »

 ويجب توضيح أهمية نظافة اليدين.  الموتر 

 يجب عىل عامىلي غسل الموتر  بمرض معد.  ةمصاببأن الجثة  غسل الموتر يجب إبالغ العاملي   ب »

( والنظارات الواقية /  ثةأثناء غسل الج ي )الجراجي ي استخدام القفازات والقناع الطتر
ر
الوجه  واف

ي ل تسمح بترسب الموال
 اء. صدريات التر

سبب تأن ت لها  نها عملية يمكنجثة كو يجب تجنب استخدام الماء المضغوط أثناء غسل ال »

ي اإلصابة عن طريق  ثةمن الج صابة باإلنتانالسوائل المتناثر العدوى عن طريق ب
 
والتسبب ف

اتتكوين ال  . قطت 

ي صندوق النفايات الطبية معداتيجب التخلص من  »
 
 . الحماية الشخصية المستخدمة ف

قرص أو  1/10 سائل الغسيل بنسبةا بعقيمهبعد الغسيل وت ثةتنظيف منطقة غسل الجيجب  »

 الكلور )مع توصية المنتج(.  من

ي حالة وفاة الشخص المصاب ب »
 
ي إطار  COVID-19ـ الف

 
ل، يجب تنفيذ إجراءات الدفن ف ي المت  

 
ف

 . القواعد المذكورة أعاله

ي  »
 يكونوا عىل تماس وثيق معها.  أو أنيحتضنوا الجنازة  ل الجنازة أذوي  عىل ينبع 

 ت »
ّ
 . ثةجكيس البشكل طبيعي ول حاجة ل ثةن الجكف

 مع تابوت عادي. ا يجب حمله »

ة خاصة ودون الحاجة إىل إجراء » ة العادية دون الحاجة إىل مقتر ي منطقة المقتر
 
 اتيجب دفنها ف

ي مكان  كلسمثل رش ال
 
 الدفن. ف

ي  »
 
ويجب الحفاظ عىل المسافة  م الجنازةمراس يجب أن يكون هناك أقل عدد ممكن من الناس ف

 الجتماعية. 

ي القتر  ثةعند وضع الج تخدام القفازاتاسإن  »
 
.  ف

ً
 فقط يكون كافيا

 بعده.  و أقبل الدفن  لتعقيم الجثةل حاجة  »

ي كيس نايلون مزدوجبعد وضعها المتعلقات الشخصية للمتوفي   يجب أن تعط  »
 
. ويجب ف

يمكن استخدامها فإنها  ،مرة ثانية المذكورة واد المباستخدام  توضيح أنه إن كان يتم التفكت  

ي حال رميها.  نفايات طبية هذه المواد  جب اعتبارها وي. 90-60بغسلها بدرجة 
 
 ف

 COVID-19 الـ الذين ماتوا بسببألشخاص قواعد النقل المحىلي والدوىلي ل. 2.17

 
ً
 ودولي يجب أن يتم نقل الجنازة محليا

ً
ان والطرق  ا ية باستخدام خطوط الطت  بداخل توابيت ويجب والسكك الحديدية التر

 أن تدفن الجثة بداخل التابوت. 

 النقل الجوي للجثث. 1.2.17

ان عىل نقل  ثثتنطبق قواعد نقل الج كات الطت  . COVID-19 الـ بسببداخل البالد أو خارجها الذين ماتوا األشخاص لرسر

 يجب أن تتخذ اإلجراءات 
ً
ي و HAD / T-23لدليل خدمات الشحن )المنشور رقم:  وفقا

ان المدت  ( للمديرية العامة للطت 

كية ي يكون سبب وفاتها هي اتوابيت الجثث يتم النتباه لكون "  "إجراءات النقل الجنائزي" للخطوط الجوية التر
ألمراض التر



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

 
ً
 . "ومغلقة بإحكام ول تسمح بالترسب المعدية ملحومة تماما

ً
 فإنه يجب  COVID-19كون الـ ل نظرا

ً
 معديا

ً
نقل جنائز مرضا

 لم توفي   بسببهاألشخاص الم
ً
ي  الجثث عايت  قبولوفقا

 
 البالد وخارجها. النقل الجوي داخل  الموضحة ف

ي والسككي للجثث. 2.2.17  النقل التر

ي فإنه وبالنسبة إىل للجثث كما هو الحال مع النقل الجوي  بحيث ، يجب أن يتم التضف كي والسكجميع أنواع النقل التر

 ومغلقة بإحكام ول تسمح يتم 
ً
ي يكون سبب وفاتها هي األمراض المعدية ملحومة تماما

النتباه لكون توابيت الجثث التر

 بالترسب". 

ي األساليب والقواعد ال. 3.17
 COVID-19 الـ غتر عىل األشخاص المتوفير  ألسباب أخرى ستطبق تر

ي حالة الوفاة ألسباب أخرى 
 
. ومع ذلك، يتم COVID-19 الـ غت  يجب أن تستمر إجراءات الدفن مع اإلجراءات القياسية ف

من المهم اتخاذ تدابت   COVID-19 الـ بسبب وباء. جثةمن قبل الطبيب الذي يقوم بفحص ال COVID-19 الـ تقييم اشتباه

ي لفحص الجثة شخصية الوقاية ال
 
 . الوفاةجميع حالت ف
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ي شوهدت فيها الحاالت  . 18
ما يجب عىل األشخاص الذين سيسافرون إىل الدول التر

 القيام به

ي 
 
ي يوجد بها عدد كبت  من الحالت أو زيادة شيعة ف

أمكن ذلك.  إنالحالت، عدد يجب تأجيل الرحالت إىل البلدان التر

ورة يوض  ي حالة الض 
 
 ؛التالية بالممارساتأولئك الذين يخططون للسفر ف

 (  متر واحد  عىل بعد البقاء يجب تجنب مالمسة المرض )عىل األقل إن أمكن . 

  ي
ي يكون فيها من تواجد ىل المراكز الصحية بسبب الذهاب إل ينبع 

ي الحالت التر
 
، وف عدد كبت  من المرض 

وري الذهاب إىل المؤسسة الصحية، يجب التقليل   مكان. قدر اإل  المرض  اآلخرينمن التماس مع الض 

 غت  المطهوة جب إيالء الهتمام لتوصيات سالمة األغذية )مثل عدم استهالك الحليب والمنتجات الحيوانيةي، 

وات والفواكه الواستهالك   طازجة بعد غسلها بشكل جيد(. الخض 

  ية واألمالمسة ايجب تجنب  . ميتة(الحية أو ال) ليفةلحيوانات التر

 ثانية  20لمدة  الصابونالماء و يجب غسل اليدين ب بشكل متكرر. جب مراعاة نظافة اليدين، ويجب تنظيفها ي

ي  عقماتعىل األقل، ويجب استخدام الم
ي  الكحوىلي  ذات األساسالتر

 
ل داعي  . الصابونو  حال عدم وجود الماءف

. لعادي يكون كالصابون االذي يحتوي عىل معقم حيث أن ستخدام الصابون ل 
ً
 افيا

  س، مع النتباه إىل اأثناء السعال أو العطذات الستعمال لمرة واحدة المناديل الورقية بإن تغطية األنف والفم

ي الحد عند عدم توفر المناديل المرفقباطن استخدام 
 
ي البيئة. من انتشار العامل المس، فعال ف

 
 بب للمرض ف

 ي حال  الغسيل المتكرر لليدينو س اأثناء السعال والعطالنتباه إىل الممارسات المذكورة أعاله يوض ب
 
خاصة ف

وعدم ( وألم البلعوم الحىم، سيالن األنف، احتقان األنف، العطاس، السعالمثل وجود أعراض اإلنتان التنفسي )

ي حالذهاب إىل األماكن المزدحمة إن أمكن، وال
 
 إىل األماكن المزدحمة، يوض بتغطية الفم للذهابضطرار ال  ةف

ي إن أمكن.   . قناعالاألشخاص غت  المرض  ل داعي ألن يرتدي واألنف واستخدام قناع طتر

ي حال سفرهم قصةالصحية واإلبالغ عن  م مراجعة المؤسسةيجب عليه
 
الحىم والسعال وضيق التنفس  أعراض تطور  ف

ي غضون 
 
  14ف

ً
 . من الرحلة يوما

  



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

ي يوض بها : 01 جدولال
اتها األسطحمن أجل تنظيف وتعقيم  *المواد التر  1ومت  

 السلبيات اإليجابيات مكان االستخدام *المادة

 محاليل الكحول
 ل/اإليزوبروبيل(تي)اإلي

)عـــــــــــــــــــىل األقـــــــــــــــــــل بنســـــــــــــــــــبة 
70)% 

 ، )الكحــــــــــــــــــــــــــــول اإليتــــــــــــــــــــــــــــيىلي
 اإليثــــــــــــــــــــــــــــــــــانول ذو رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم

-17-5: التســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيل
64**) 

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماعات 
 الطبية

جهـــــــــــــــــــــــــــــاز قيـــــــــــــــــــــــــــــاس 
لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبض ا

 واألكسجة
مزيـــــــــــــــــــــــل  مقــــــــــــــــــــــابض

الرجفـــــــــــــــان ومـــــــــــــــا إىل 
 ذلك. 

 ليس لها سمية
 قليلة التكلفة
 شيعة التأثت  
ك بقايا  ل تتر

لــــــــــيس معقمــــــــــات أســــــــــطح مثاليــــــــــة لكونهــــــــــا 
 .
ً
 تتبخر رسيعا

ة.  اق بدرجة كبت 
 شيعة الحتر

 تل
ً
را بــــــــــــــــــــالمواد البالســــــــــــــــــــتيكية حــــــــــــــــــــق ض 
 والسيليكون.  والمطا ية

هــــــــــا   المــــــــــواد العضــــــــــويةبتــــــــــأثت  يــــــــــزول تأثت 
)لـــــــــــذلك يجـــــــــــب تنظيـــــــــــف األســـــــــــطح قبـــــــــــل 

 . استخدامها(

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل الغســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل 
تمديــــــــــــد المعيــــــــــــاري *** )
 (1:10طبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعي  

)هيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كلوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 الصـــــــــــــــــــــــــــــوديوم ذو رقـــــــــــــــــــــــــــــم

-52-9: التســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيل
7681**) 

ملوثـــــــــــــة األســـــــــــــطح ال
بالــــــــــــــــــــدم وســـــــــــــــــــــوائل 

 الجسم

 قليلة التكلفة
 شيعة التأثت  

 من السهل الوصول إليها
توجـــــــــــــــــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مناديـــــــــــــــــــــــــــــــــل 
وبخاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهزة 

 تعمال. لالس
وســـــــــــــات  مبيـــــــــــــدة لألبـــــــــــــواغ والفت 

الصــــــــــــــــــعبة المطثيــــــــــــــــــات )ضــــــــــــــــــد ا
وس(  والنوروفت 

 تلحق 
ً
را  بالمعدات المعدنية. ض 

هــــــــــا بتــــــــــأثت    المــــــــــواد العضــــــــــويةيــــــــــزول تأثت 
)لـــــــــــذلك يجـــــــــــب تنظيـــــــــــف األســـــــــــطح قبـــــــــــل 

 استخدامها(. 
 . للجلد واألغشية المخا يةمخرشة 

ســــــاعة مــــــن  24يجــــــب اســــــتخدامها خــــــالل 
 . تمديدها

 تصبغ األلبسة. يمكن لها أن 

ســــــــــــــــــــــــــائــــــــــل الــــــــــغســــــــــــــــــــــــــيــــــــــل 
الـمـعـيــــــــاري*** )تـمــــــــديــــــــد 

 (1:100طبيعي  
)هيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كلوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
الصـــــــــــــــــــــــــــــوديوم ذو رقـــــــــــــــــــــــــــــم 

-52-9التســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيل: 
7681**) 

األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطح 
 الخارجية

 قليلة التكلفة
 شيعة التأثت  

 من السهل الوصول إليها
توجـــــــــــــــــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مناديـــــــــــــــــــــــــــــــــل 
وبخاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهزة 

 لالستعمال. 
وســـــــــــــات  مبيـــــــــــــدة لألبـــــــــــــواغ والفت 

االمطثيــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــعبة )ضــــــــــــــــــد 
وس(  والنوروفت 

 تلحق 
ً
را  بالمعدات المعدنية. ض 

هــــــــــا بتــــــــــأثت    المــــــــــواد العضــــــــــويةيــــــــــزول تأثت 
)لـــــــــــذلك يجـــــــــــب تنظيـــــــــــف األســـــــــــطح قبـــــــــــل 

 استخدامها(. 
 . للجلد واألغشية المخا يةمخرشة 

ســــــاعة مــــــن  24يجــــــب اســــــتخدامها خــــــالل 
 . تمديدها

 يمكن لها أن تصبغ األلبسة. 

وكســــــــــــيد الهيــــــــــــدروجي    بت 
(0,5 )% 

-1)ذو رقـــــــــــــم التســـــــــــــجيل: 
84-7722)** 

األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطح 
 الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 لمعدات. ل
 األرض. 

 الجدران. 

 آمنة من الناحية البيئية. 
 ليست لها سمية. 

 .  شيعة التأثت 
ي حــــــــــال وجــــــــــود المـــــــــــواد 

فعــــــــــال ف 
 العضوية. 

توجـــــــــد منهـــــــــا مناديـــــــــل وســـــــــوائل 
 جاهزة لالستخدام. 

ة التنظيــــــــــف الممتــــــــــازة مـــــــــــن  مــــــــــت  
ي 
ة التنظيـــــــــــــف الـــــــــــــتر خـــــــــــــالل مـــــــــــــت  

 ع به. تتمت

 تلحـــــــــــــــــــــــــــق 
ً
را بالنحـــــــــــــــــــــــــــاس والزنـــــــــــــــــــــــــــك  ض 

واألكريليــــــــــــــــــــــــــك  نحـــــــــــــــــــــــــاس األصـــــــــــــــــــــــــفروال
 واأللومينوم. 

مركبـــــــــــــــــــــــــــــات األمونيـــــــــــــــــــــــــــــوم 
 الرباعية

(Quats) 

 األرض. 
 الجدران. 

 ليس لها سمية. 
 ل تسبب التخريش. 
ة التنظيــــــــف الممتــــــــازة مــــــــن  مــــــــتر 

ي 
ة التنظيـــــــــــــف الـــــــــــــتر خـــــــــــــالل مـــــــــــــت  

 تتمتع به. 

ي تعقـــــــــــــــــــــــــــــــيم 
ل يمكـــــــــــــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــــــــــــتخدامها ف 

 األدوات الطبية. 
الســــــــــــــتخدام المحــــــــــــــدود لهــــــــــــــا كمنظفــــــــــــــات 

 الضــــــــيق مــــــــن الجــــــــراثيمبســــــــبب الطيــــــــف 
ي تؤثر عليها. 

 التر

 

ا" لألمراض المعدية، "أفضل الممارسات لتنظيف البيئة للوقاية من العدوى ومكافحتهاإلقليمية مقتبسة من اللجنة الستشارية 
Provincial Infectious Disease Advisory Committee’s “Best Practices for Environmental Cleaning for 

Prevention and Control of Infections” . 
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ي تحمل ترخيص* 
 ال يجب استخدام المنتجات التر

ً
ألن هذه المنتجات يمكن أن تكون  مبيدات البيولوجية من وزارة الصحة. نظرا

ي بعض الحالت قد تحتوي عىل ماكت   بتر 
كة مختلفة وف   ، يجب استخدامها واد مشتر

ً
 مع ها بشكل لتوصيات ألغراض تطبيق وفقا

ً
تماشيا

ي عىل بطاق
 تها. التوصيات التر

 ة. الكيميائيالمادة : رقم تسجيل رقم التسجيل **

 ألن هذه المنتجات يمكن أن تكون *** 
ً
ي تحمل ترخيص المبيدات البيولوجية من وزارة الصحة. نظرا

يجب استخدام المنتجات التر
 
ً
اكت   مختلفة وفقا . بتر ي عىل بطاقتها بشكل مباشر

ي مختلفة من  راكت   تهناك  للتوصيات التر
تستخدم ألغراض سوائل الغسيل التر

ي تحتوي عىل الكلور الحر 
 . %8-4 المتفاعل بنسبةالتنظيف، ويمكن استخدام تلك التر

ي 1
 
ي خدمات الطوارئ الصحية قبل دخول المشف  اليل د انظر ف

 
 . لوقاية من األمراض المعدية ف

  



كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

 المصادر

 ي األمراض
 . /https://www.who.int/csr/don/enأخبار منظمة الصحة العالمية لتفسر

  الحالة المراقبة وتعريفاتhttps://www.who.int/publications-detail/global- surveillance-for-

human-infection-with-novelcoronavirus-(2019-nCoV) . 

  ية صياتالتو  -https://www.who.int/health-topics/coronavirus/laboratory المختر

diagnostics-for-novel-coronavirus . 

 التدبت  الرسيري  https://www.who.int/internal-publications-detail/clinical- management-

of-severe-acute-respiratoryinfection-when-novel-coronavirus-(ncov)- infection-is-

suspected . 

  الوقاية من العدوى والسيطرة عليها https://www.who.int/publications-detail/infection- 

prevention-and-control-during-health-carewhen-novel-coronavirus-(ncov)-infection-

is-suspected . 

  المخاطر التواصل أثناءhttps://www.who.int/publications-detail/risk-communication- and-

community-engagementreadiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(- 

nCoV) . 

  وس كورونا الجديد ي ووهان، الصي    2019المظاهر الرسيرية للمرض  المصابي   بفت 
 
 . ف

  وس  مورثة تحديد ي مجموعة من حالت اللتهاب الرئوي  ا كورونالفت 
 
،  2020-2019ووهان ، الصي    -ف

 . وآخرون  CDC Weekly  ،Tan W  ،Zhao W  ،Ma Xمالحظات من الميدان ، الصي   

 وس كيدينامي ، من فت  ي ووهان، الصي  
 
وس الكورونااللتهاب الرئوي  -كورونا الجديد الات النتقال المبكر ف  بفت 

N Eng J Med ،29   ي كا
 DOI: 10.1056 / NEJMoa2001316،  2020 نون الثات 

 Backer Jantien A، Klinkenberg Don ، Wallinga Jacco : وس ة حضانة فت   2019كورونا الجديد الفتر

(2019-nCoV)    ي   28-20 ، ،بي   المسافرين من ووهان، الصي
؛ 2020عام  .Euro Surveill .2020 كانون الثات 

25 (5): PII = 2000062 . 

https://doi.org/10.2807/1560-7917.es.2020.25.5.2000062 . 

 ي  الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية للحالت المحتملة أو المؤكدة لعدوى
 
المتالزمة التنفسية ف

ق األوسط وس الكورون الرسر ي أكتوبر  : (MERS-CoV)ا بفت 
 
ث ف

ّ
. جنيف: منظمة الصحة 2019دليل مؤقت، محد

 WHO / MERS / IPC / 15.1 Rev. 1) 2019المية ؛ الع

ي   https://apps.who.int/iris/handle/10665/174652 ،17؛
 . 2020 كانون الثات 

  ي الرعاية الصحية: إرشادات  نتاناتالوقاية من العدوى ومكافحة ال
 
التنفسية الحادة المعرضة للوباء والجائحة ف

 :http) ،2014منظمة الصحة العالمية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

//apps.who.int/iris/10665/112656)ي ، ب
 
ي   17الرجوع إليه ف

 . 2020 كانون الثات 

 Schultz MJ، Dunser MW،  Dondorp AM :ي إدارة التحديات اوآخرون
 
ي وية الدم اإلنتاناتلحالية ف

 
ف

احات للمستقبل ة الموارد واقتر ي بيئات فقت 
 
ي العناية العناية ، وحدات العناية المركزة ف

 
المركزة الصحية ف

 . 17. 4-612: 43؛2017

 ية بوباء  ةإرشادات منقح : 2009 (H1N1) اإلدارة الرسيرية للعدوى البرسر

[http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/clinical_management/en/] 

 .2009جنيف: منظمة الصحة العالمية ؛  

 Stockman LJ ،Bellamy R ،Garner P. SARS  : جمراجعة منهجية آلثار العال PLoS Med 

2006;3:e343 .  

 Rodrigo C  ،Leonardi-Bee J  ،Nguyen-Van-Tam J  ،Lim WS : ية كعالج مساعد ويدات القرسر الستت 

ي عالج اإل 
 
 . Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD010406نفلونزا. ف

 Delaney JW  ،Pinto R  ،Long J   ويدالعالج بال، وآخرون. تأثت ية ستت  ي األمراض الحرجة المرتبطة ات القرسر
 
ف

 . A(H1N1pdm09)  ،Crit Care 2016;20:75زافلوننإل با
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  Arabi YM ، Mandourah Y ، Al-Hameed F, et al  .ية وآخرون وئيدات القرسر لمرض  لدى االعالج بالستت 

ق األوسط التنفسيةالحرجي     . Am J Respir Crit Care Med 2018;197:757-67 المصابي   بمتالزمة الرسر

 Lau LL ،  Nishiura H،Kelly H ،Ip DK ،Leung GM ،Cowling BJ وس : ا   A(H1N1)األنفلونزانتقال فت 

ي عام 
 
( 2012. علم األوبئة ليل لحق: مراجعة منهجية وتح2009ف  )قيد النرسر

 https://www.gisaid.org/  ،(. 20.01.2020اريــــخ الوصول: )ت 

 https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-ch  . 

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-

reports/ 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

  دليل ، ي
 -https://www.who.int/emergencies/diseases/novelمنظمة الصحة العالمية التقت 

coronavirus-2019/technical-guidance . 

 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses . 

 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/kurumsal/plan-ve-falenenler/numune-alma-el- 

kitabi.pdf ( :29.01.2020تاريــــخ الوصول .) 

 Zhou Y ،Yang Y، Huang J، Jiang S ،Du L : ي لقاحات
 
والعالجات بناء  عىل مجال  MERS-CoVالتقدم ف

وسات ي ربط المستقبالت. الفت 
 (. 1)11؛14، 2019. كانون الثات 

  وسات التاجية تقرير كة بي   منظمة الصحة العالمية والصي   بشأن أمراض الفت  -COVID) 2019البعثة المشتر

ي اإلصابة بوالشديدة التنفسية الحادة لإلنتانات الرسيري  تدبت  ( ال19
 
وسات التاجية الجديدة. العند الشتباه ف  فت 

 -acute-severe-of-management-detail/clinical-https://www.who.int/publications

suspected-is-infection-(ncov)-coronavirus-novel-when-ectioninf-respiratoryتدبت  ، ال 

وس لإلنتاتات التنفسية الحادة والشديدةالرسيري  ي اإلصابة بفت 
 
 Interim Guidance :Novon عند الشتباه ف

Coronavirus (2019-nCoV) . 

 Q. Cai ،M. Yang  ،D. Liu et al ي افت  باستخدا COVID-19ـ لل .، العالج التجريتر مفتوجة : دراسة م الفافيبت 

 . الهندسةالتسمية، 

 clinicaltrials.gov .)افت   . المكتبة الوطنية للطب )الوليات المتحدة وماب  معمشاركة الفافيبت  ي عالج التوكلت  
 
ف

وس  ي  مت العودة إليه. تIdentifierNCT04310228. 2019كورونا المرض فت 
 
من:  2020مارس  23ف

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04310228 . 

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2095809920300631 

  ألدوية لعالج عىل انظرة عامة عىل الدراسات المخطط لها أو الجاريةCOVID-19 .العالجية  لخياراتا ؛ الدوري

وسات أجل المن  2019الجديدة لعام   .nCoV-2019التاجية الجديدة )فت 

 Https://doi.org/10.1038/d41573-020-00016-0 . 

 Dong L  وHu S  وGao J وسات التاجية لعام ال. اكتشاف العقاقت  لعالج أمراض ( COVID-19) 2019فت 

 . 60-58(: 1) 14؛ 2020اكتشافات األدوية والعالجات. عام 

 Chan KS، Lai ST ،Chu CM ،،وآخرون  : /ريتونافت  عالج المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة مع لوبينافت 

 . Med J.  .2003،9 (6 :)399-406 دراسة استعادية متعددة المراكز متطابقة. هونج كونج

 Sheahan TP ،Sims AC ،Leist SR،  ،لوبينافت  جمع بي   واللرمديسيفت  الفعالية العالجية المقارنة لـوآخرون 

ون بيتا فت  واإل ريتوناو  فت 
|  222: 11؛ MERS-CoV ،2020النتقالت الطبيعية للـ ضد نتر

https://doi.org/10.1038/s41467-019-13940-6 | 

 Chan JF  ،Yao Y  ،Yeung M ون بيتا  و أريتونافت  / لوبينافت  العالج باستخدام  ،، وآخرون فت 
يحسن  b 1 اإلنتر

ية  ي نموذج الرئيسيات غت  البرسر
 
ق األوسط التنفسية ف وس كورونا المسبب لمتالزمة الرسر  ىلدنتائج عدوى فت 

 . 13-1904(: 12) 212؛ 2015عام األمراض اإلنتانية، لمارموست العادي. قرود ا

 Chu C ،Cheng VCC  ،Hung IFN ي عالج ،، وآخرون
 
وسية  : SARS  دور لوبينافت  / ريتونافت  ف النتائج الفت 

 . 256-252: 59؛ C M Chu ،V C C Cheng ،I F N Hung ،Thorax 2004والرسيرية األولية 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected


كية، المديرية العامة للصحة المجتمعية  وزارة الصحة التر

 Park SY ،Lee JS  ،Son JS ق األوسط لدى  ،، وآخرون ي الرسر
 
الوقاية بعد التعرض لمتالزمة الجهاز التنفسي ف

ي مجال الرعاية الصحية. 
 
 . 46-42(: 1) 101يناير ؛  J Hosp Infect. 2019العاملي   ف

 Young BE ،Ong SWX ،Kalimuddin S.  ،بـ  ي   مرض  المصابلل الرسيريتطور الوبائية السمات والوآخرون

SARS-CoV-2  ي
 
 . JAMA 2020.doi: 10.1001 / jama.2020.3204 سنغافورة ف

 Yao T وس باللوبينافت   . مراجعة منهجية للعالج وس  SARS الكورونا لفت  مرجع محتمل  - MERSكورونا الوفت 

وسات الكورونا أل   . DOI :10.1002  /jmv.25729؛  J MedVirol 2020عالج الخيار  19 - مراض فت 

 Jin YH ،Cai L ،Cheng ZS، ،بـ المصاب  ذات الرئة لدىإرشادات شيعة بشأن تشخيص وعالج  وآخرون

(2019-nCoV ) وس الكورونا ذات الرئة : 7( 2020البحوث الطبية العسكرية ) -( )اإلصدار القياشي 2019) بفت 

4https: //doi.org/10.1186/s40779-020-0233-6 . 

 Liu F ،Xu A  ،Zhang Yقد يستفيد مرض   ،، وآخرونCOVID-19 المستدام مشاركة اللوبينافت   من نظام

: doi؛  COVID-19 Progression Int J Infect Dis 2020 بالنتيجة قد يتنتر   الحمضات وزيادة

https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.013 . 

 Cao B  ،Wang Y  ،Wen D ، ي المشف  مع  ريتونافت  لدى –اللوبينافت   محاكمة ،وآخرون
 
-Covidالبالغي   ف

 . doi :10.1056  /NEJMoa2001282؛  NEJM 2020الشديد.  19

 Baden L ،Rubin EJCovid-19 -  .البحث عن عالج فعالNEJM 2020  ؛DOI :10.1056  /

NEJMoa2001282 . 

 Al-Bari Aاتيجية واعدة لعالج لجسيمات الداخلية . استهداف تحمض ا بواسطة نظائر الكلوروكي   كاستر

وسية الناشئة.   Pharma Res Per ،5 (1) ،2017 ،e00293 ،doi: 10.1002 / prp2.29األمراض الفت 

 Devaux CA  ،Rolain JM  ،Colson P ، ،وسات  رؤى جديدة وآخرون ات المضادة للفت  حول التأثت 

: ما الذي يمكن توقعه لـ  ي وس التاجر  .Int J AntimicAgents 2020؟ COVID-19للكلوروكي   ضد الفت 

https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105938 . 

 Liu J ،Cao R  ،Xu M ي هيدروكسي كلوروكي    ،، وآخرون
 
، فعال ف  تثبيط ، مشتق أقل سمية من الكلوروكي  

.   SARS-CoV-2عدوى  ي المختر
 
 . 06:16؛  2020الكشف عن الخاليا ف

https://doi.org/10.1038/s41421-020-0156-0 . 

 Colson P، Rolain JM  ،Lagier JGالكلوروكي   والهيدروكسي كلوروكوين كأسلحة متاحة لمحاربة  ،، وآخرون

COVID-19 . Intenl J Antimicrob Agents2020؛ 

https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105932 

 Gao J  ،Tian Z  ،Yang X ي عالج
 
اق: أظهر فوسفات الكلوروكي   فعالية واضحة ف بـ  ةالمرتبطذات الرئة . اختر

COVID-19  ي الدراسات الرسيرية. اتجاهات
 
/  doi :10.5582. 73-72(: 1) 14؛ 2020. عام Biosciف

bst.2020.01047 

 Zhi Z اء عىل فوسفات الكلوروكي   لعالج وس. إجماع الختر ي الجديد .  ذات الرئة بالفت  اير  20التاجر  43؛ 20فتر

(0 :)E019 :10.3760. دوى  /cma.j.issn.1001-0939.2020.0019 

 Yao X ،Ye F  ،Zhang Mوسات وإسقاط تصميم الجرعات األمثل من ا اتمضادفعالية ، ، وآخرون لفت 

وس الكورونا  الشديد و الجهاز التنفسي الحاد متالزمة التهاب هيدروكسي كلوروكوين لعالج  -SARS-CoV) 2بـ فت 

2) . Clin İnfect Dis 2020 . 

ciaa237 ،https://doi.org/10.1093/cid/ciaa237 

 Gautret P  ،Lagier Jc  ،Parola P.   ومايسي    و -COVIDلـ لكعالج آخرون، الهيدروكسي كلوروكي   واألزيتر
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