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التدبير العﻼجي السر ر للعدو التنفس ة الحادة الوخ مة عند اﻻشت اه في اﻹصا ة عدو فيروس ورونا المستجد
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إرشادات مبدئ ة

 28انون الثاني  /يناير 2020
مقدمة
ف ما يلي النسخة اﻷولى من الوث قة المعﱠدة عن فيروس ورونا المستجد ،وهي مقت سة من اﻹرشادات التي أصدرتها منظمة الصحة
العالم ة شأن التدبير العﻼجي السرر للعدو التنفس ة الحادة الوخ مة عند اﻻشت اه في اﻹصا ة فيروس ورونا المسبب
لمتﻼزمة الشرق اﻷوس التنفس ة ).(2019
وهذه الوث قة موجهة لﻺخصائيين السررين الذين قدمون الرعا ة للمرضى من ال الغين واﻷطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشف ات
ﻹصابتهم العدو التنفس ة الحادة الوخ مة ،عند اﻻشت اه في اﻹصا ة عدو فيروس ورونا المستجد .ول س المقصود أن تحل
هذه الوث قة محل الح م السرر أو المشورة المتخصصةٕ ،وانما تهدف إلى تعزز عمل ة التدبير العﻼجي السرر لهؤﻻء المرضى
وتقد م التوجيهات واﻹرشادات الحديثة في هذا الخصوص ،حيث عد أم اًر أساس اً تقد م أفضل الممارسات لمعالجة العدو التنفس ة
المحسنة للمرضى المصابين اعتﻼﻻت
الحادة الوخ مة ،ما في ذلك تدابير الوقا ة من العدو وم افحتها ،والرعا ة الداعمة
ﱠ
وخ مة.
ُعدت هذه الوث قة حيث تتألف من اﻷقسام التال ة:
وقد أ ّ
 .1الفرز :التعرف على المصابين العدو التنفس ة الحادة الوخ مة وتصن فهم
 .2التنفيذ الفور للتدابير الصح حة للوقا ة من اﻹصا ة العدو وم افحتها
 .3تقد م العﻼج الداعم م اًر ومراق ة الحاﻻت
 .4جمع العينات ﻷغراض التشخ ص المختبر
 .5التدبير العﻼجي للفشل التنفسي الناجم عن نقص اﻷكسجين ومتﻼزمة الضائقة التنفس ة الحادة
 .6التدبير العﻼجي للصدمة اﻹنتان ة
 .7الوقا ة من المضاعفات
 .8المعالجات النوع ة المحددة المضادة لفيروس ورونا المستجد
 .9اﻻعت ارات الخاصة المرضى من النساء الحوامل
تستخدم الرموز التال ة لتحديد التدخﻼت العﻼج ة:
افعل :التدخل مفيد )توص ة قو ة( أو التأكيد على التدخل ممارسة فضلى
ﻻ تفعل :من المعروف أن هذا التدخل ضار
النظر عين اﻻعت ار :قد ون التدخل مفيدا ل عض المرضى )توص ة مشروطة( أو ين غي توخي الحذر عند النظر في
الق ام بهذا التدخل.
والغرض من هذه الوث قة هو تزو د اﻷخصائيين السررين بتوجيهات مبدئ ة حديثة حول التدبير العﻼجي الداعم السرع والفعال
والمأمون للمرضى المصابين فيروس ورونا المستجد والعدو التنفس ة الحادة الوخ مة ،وﻻس ما أولئك المرضى المصابين
اعتﻼﻻت خطيرة.
والتوص ات الواردة في هذه الوث قة مستمدة من منشورات منظمة الصحة العالم ة  .1،4وحيثما ﻻ تتوفر توجيهات المنظمة فإننا
نحيل إلى الم اد التوجيه ة المسندة البينات .وقد راجع هذه التوص ات أعضاء من ش ة منظمة الصحة العالم ة لﻸخصائيين
السررين ،و ذلك أخصائيون سررون ممن قاموا معالجة مرضى أصيبوا المتﻼزمة التنفس ة الحادة الوخ مة ،ومتﻼزمة الشرق
اﻷوس التنفس ة ،أو حاﻻت اﻹصا ة بإنفلون از وخ مة )انظر فقرة الش ر والتقدير( .و م ن إرسال اﻻستفسارات على عنوان البرد
اﻹلكتروني  outbreak@who.intمع إدراج ع ارة "سؤال سرر عن فيروس ورونا المستجد" في خانة الموضوع.
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فيروس ورونا المستجد

 .1الفرز :التعرف الم ر على المرضى المصابين العدو التنفس ة الحادة الوخ مة المرت طة العدو
)(2019-nCoV
الفرز :التعرف على جم ﻊ المرضى المصابين العدو التنفس ة الحادة الوخ مة وتصن فﻬم عند نقطة اﻻ تصال اﻷولى في
نظام الرعا ة الصح ة ) قسم الطوارئ( .و ن غي أخذ فيروس ورونا المستجد في اﻻعت ار مسبب محتمل للعدو التنفس ة
الحادة الوخ مة في ظروف معينة )أنظر الجدول  .(1و ن غي فرز المرضى والبدء في تقد م عﻼجات الطوارئ لﻬم حسب
درجة وخامة المرض.
مﻼحظات :قد تظهر أعراض العدو فيروس ورونا المستجد في ش ل اعتﻼل خفيف أو معتدل أو وخ م .و شمل اﻻعتﻼل
الوخ م وجود التهاب رئو وخ م ،أو متﻼزمة الضائقة التنفس ة الحادة ،أو اﻹنتان ،أو الصدمة اﻹنتان ة .و ت ح التعرف الم ر
على المرضى المشت ه إصابتهم بهذا المرض ،البدء في تنفيذ تدابير م افحة العدو والوقا ة منها السرعة المطلو ة )انظر الجدول
.(2
محسنة
ما يت ح التعرف الم ر على أولئك الذين تظهر عليهم أعراض وخ مة )انظر الجدول  (2تقد م عﻼجات رعا ة داعمة ﱠ
فورةٕ ،وادخالهم إلى المستشفى على نحو مأمون وسرع) ،أو إحالتهم( إلى وحدة الرعا ة المر زة ،حسب البروتو وﻻت المؤسس ة
أو الوطن ة المتﱠ عة .و النس ة ﻷولئك المصابين اعتﻼل خفيف ،فقد ﻻ ستلزم اﻷمر إدخالهم إلى المستشفى إﻻ إذا انت هناك
مخاوف من حدوث تدهور سرع في حالتهم .و ن غي أن ُعطى جم ع المرضى الذين صرح لهم العودة إلى منازلهم ،تعل مات
العودة إلى المستشفى إذا ساءت حالتهم أو أصيبوا اعتﻼل.
الجدول  1تعر فات خاصة المرضى المصابين العدو التنفس ة الحادة الوخ مة ،المشت ه في ارت اطﻬا فيروس ورونا
المستجد
عدو تنفس ة حادة مع وجود سا قة لﻺصا ة حمى أو ارتفاع في درجة الح اررة <  38مئو ة ،وسعال ون
العدو
قد بدأ خﻼل آخر عشرة أ ام ،وتستلزم اﻹدخال إلى المستشفى  .5غير أنه ﻻ ين غي است عاد اﻹصا ة
التنفس ة
الحادة الوخ مة الفيروس ة إذا لم تكن هناك حمى.6
ترصد أ( المرضى المصابون أعراض العدو التنفس ة الحادة الوخ مة )الحمى والسعال ولزوم اﻹدخال إلى
تعر فات ﱡ
حاﻻت اﻹصا ة المستشفى( و عدم وجود أس اب أخر تفسر ش ل امل اﻷعراض السررة 1و حالة واحدة على اﻷقل مما
يلي:
فيروس
• سفر ساب أو إقامة سا قة في مدينة ووهان في مقاطعة هو ا الصين خﻼل اﻷ ام اﻷرعة عشر
ورونا
التي س قت بدء ظهور اﻷعراض؛ أو
المستجد
• إذا ان المرض عامل رعا ة صح ة ان عمل في بيئة تقدم فيها الرعا ة لمرضى مصابين حاﻻت
عدو تنفس ة حادة وخ مة مجهولة السبب؛
ب( المرضى المصابون أ مرض تنفسي حاد و حالة واحدة على اﻷقل مما يلي:
• مخالطة وث قة 2مع حالة عدو مؤ دة فيروس ورونا المستجد خﻼل  14يوماً التي س قت بدا ة
ظهور أعراض المرض؛ أو
• زارة سوق حيوانات ح ة في ووهان بإقل م هو ا في الصين ،أو العمل فيها ،خﻼل  14يوماً التي
س قت بدا ة ظهور أعراض المرض؛ أو
• العمل في مرف رعا ة صح ة أُبلغ عن تلق ه حاﻻت عدو فيروس ورونا المستجد ،أو زارة هذا
المرف خﻼل  14يوماً التي س قت بدا ة ظهور أعراض المرض.
* انظر ال ار  https://www.who.int/health-topics/coronavirusللتعرف على أحدث تعرفات الحاﻻت
 .1ين غي تنب ه اﻷط اء السررين أ ضاً إلى إم ان ة ظهور أعراض غير نمط ة لد المرضى منقوصي المناعة .
تعرف المخالطة الوث قة أنها:
 .2ﱠ
 التعرض المرت بتقد م الرعا ة الصح ة ،ما شمل تقد م الرعا ة الم اشرة للمرضى المصابين فيروس ورونا المستجد؛والعمل مع موظفي رعا ة صح ة مصابين فيروس ورونا المستجد ،وزارة مرضى ،أو اﻹقامة في نفس البيئة اللص قة
مرض مصاب الفيروس.
 العمل في مح لصي أو مشار ة نفس الصف الدراسي لمرض مصاب فيروس ورونا المستجد. السفر مع مرض مصاب فيروس ورونا المستجد في أ نوع من أنواع وسائل النقل الع ش في نفس منزل المرض المصاب فيروس ورونا المستجدور ما تكون الصلة الو ائ ة قد حدثت خﻼل مدة اﻷرعة عشر يوما من بدا ة ظهور المرض ،في الحالة قيد ال حث.
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الجدول  2متﻼزمات اﻷعراض السر ر ة المرت طة العدو فيروس ورونا المستجد
اعتﻼل غير المرضى المصابون عدو فيروس ة غير مصحو ة مضاعفات في السبيل التنفسي العلو  ،قد ون لديهم أعراض
غير نوع ة الحمى ،والسعال ،والتهاب الحل  ،واحتقان اﻷنف ،والشعور الضي  ،والصداع ،وآﻻم في العضﻼت أو
مصحوب
ار السن أو من لديهم بت للمناعة .وﻻ ظهر لد هؤﻻء المرضى أ
مضاعفات توعك .وقد تظهر أعراض ﻻ نمط ة لد
أعراض لجفاف ،أو إنتان ،أو ضي تنفس.
مرض مصاب التهاب رئو وﻻ توجد عﻼمات التهاب رئو وخ م.
اﻻلتﻬاب
تتمثل أعراض الطفل المصاب التهاب رئو غير وخ م ،في السعال أو صعو ة التنفس مرتفقة بتنفس سرع :التنفس
الرئو
السرع )نفس /دق قة( < :شهرن <  60؛  11 – 2شه ار < 50؛  5 – 1سنوات <  ، 40دون ظهور أعراض ﻻلتهاب
الخفيف
رئو وخ م.
مراه أو شخص الغ :حمى أو إصا ة عدو تنفس ة مشت ه بها ،إضافة إلى واحد من اﻷعراض التال ة :معدل تنفس
اﻻلتﻬاب
<  30نفس /دق قة ،أو ضي تنفس وخ م ،أو درجة تش ع اﻷكسجين أقل من  %90في هواء الغرفة )مقت س من ][1
الرئو
طفل لد ه سعال أو ضي في التنفس إضافة إلى واحد على اﻷقل من اﻷعراض التال ة :ازرقاق مر ز أو درجة تش ع
الوخ م
اﻷكسجين تقل عن %90؛ ضي تنفس وخ م )مثل الشخير ،أو غؤور صدر وخ م جدا( ،أعراض اﻻلتهاب الرئو
مع عﻼمات خطورة عامة :عدم القدرة على الرضاعة أو الشرب ،أو خمول أو فقدان الوعي ،أو تشنجات .وقد تكون
هناك أعراض أخر لﻺصا ة اﻻلتهاب الرئو  :غؤور الصدر ،سرعة التنفس )نفس /دق قة( < :شهرن60 < :؛ – 2
 11شهرا50 < :؛  5 – 1سنوات 2 .40 < :و ون التشخ ص سررا ،و م ن من خﻼل أشعة الصدر التأكد من عدم
وجود مضاعفات.
أعرض تنفس ة جديدة أو متفاقمة في غضون أسبوع واحد من حدوث أذ ة سررة معروفة
متﻼزمة 7،9البدا ة :ا
تصو ر للصدر )شعاعي ،أو أشعة مقطع ة ،أو تصو ر الرئة الموجات فوق الصوت ة( :عتامات ثنائ ة الجانب؛ ﻻ
الضائقة
فسرها اﻻنص اب أو تجمع السوائل تفسي اًر امﻼ ،انه ار الفصوص أو الرئة أو العقد.
التنفس ة
منشأ الوذمة :فشل تنفسي ﻻ فسره ش ل امل الفشل القلبي أو زادة حمل السوائل ،حتاج إلى تقي م موضوعي
الحادة
) تخط صد القلب( ﻻست عاد السبب الهيدروستات ي للوذمة في حال عدم وجود عامل خطر في ذلك.
اﻷكسجة )ال الغون(:
 متﻼزمة ضائقة تنفس ة حادة بدرجة خف فة 200 :مم زئ قي > نس ة الضغ الجزئي لﻸكسجين الشراني إلى
اﻷكسجين التجزئي في الشهي >  300مم زئ قي )مع ضغ نها ة الزفير اﻹيجابي أو ضغ هوائي إيجابي
مستمر >  5سم ماء  7أو عدم تهو ة (8
 متﻼزمة ضائقة تنفس ة حادة بدرجة متوسطة 100 :مم زئ قي > نس ة الضغ الجزئي لﻸكسجين الشراني إلى
اﻷكسجين التجزئي في الشهي >  200مم زئ قي )مع ضغ نها ة الزفير اﻹيجابي أو ضغ هوائي إيجابي
مستمر <  5سم ماء  ،7أو عدم تهو ة (8
 متﻼزمة ضائقة تنفس ة حادة وخ مة :نس ة الضغ الجزئي لﻸكسجين الشراني إلى اﻷكسجين التجزئي في
الشهي >  100مم زئ قي )مع ضغ نها ة الزفير اﻹيجابي >  5سم ماء  ،7أو عدم تهو ة (8
 عند عدم توفر إم ان ة ق اس نس ة الضغ الجزئي لﻸكسجين الشراني إلى اﻷكسجين التجزئي في الشهي  ،فإن
وجود نس ة تش ع اﻷكسجين مقدارها  315أو أقل عن طر الن ض ،تشير إلى وجود متﻼزمة ضائقة تنفس ة
حادة ) ما في ذلك المرضى غير الخاضعين للتهو ة(.
اﻷكسجة )اﻷطفال؛ مﻼحظة  = OIمؤشر اﻷكسجة و  = OSIمؤشر التش ﻊ اﻷكسجين
 المستو الثنائي للتهو ة من خارج الجسم أو ضغ هوائي إيجابي مستمر عن طر قناع غطي امل الوجه؛
نس ة الضغ الجزئي لﻸكسجين الشراني إلى اﻷكسجين التجزئي في الشهي >  300مم زئ قي أو أن تكون نس ة
التش ع اﻷكسجين عن طر الن ض إلى اﻷكسجين التجزئي في الشهي > 264
 متﻼزمة ضائقة تنفس ة حادة بدرجة خف فة )تهو ة اضعة( ، > 4 :مؤشر اﻷكسجين >  8أو  ، > 5مؤشر التش ع
اﻷكسجين > .7.5
 متﻼزمة ضائقة تنفس ة حادة بدرجة متوسطة )تهو ة اضعة( > 8 :مؤشر اﻷكسجين >  16أو  ، < 7.5مؤشر
التش ع اﻷكسجين > .12.3
 متﻼزمة ضائقة تنفس ة حادة )تهو ة اضعة( :مؤشر اﻷكسجين >  16أو مؤشر التش ع اﻷكسجين > 12.3
منسقة لعدو مشتبهة أو مثبتة ،مع خلل
اﻹنتان  ، 10ال الغون :اختﻼل وظ في ﻷعضاء الجسم يهدد الح اة ناتج عن استجا ة غير ﱠ
11
وظ في لﻸعضاء * .وتشمل عﻼمات الخلل الوظ في لﻸعضاء :تغير الحالة العقل ة ،صعو ة أو سرعة في التنفس،
انخفاض نس ة التش ع اﻷكسجين ،انخفاض معدل البول ،سرعة ضرات القلب ،ضعف الن ض ،برودة اﻷطراف أو
انخفاض ضغ الدم ،ترق الجلد ،أو دليل مختبر على تجل الدم ،قلة الصف حات ،الحماض ،ارتفاع الﻼكتات أو
فر بليرو ين الدم.
اﻷطفال :عدو مشتبهة أو مثبتة ونس ة >  2لمعايير متﻼزمة اﻻستجا ة اﻻلتهاب ة الجهازة ،ومن بينها أن تكون درجة
الح اررة أو عدد رات الدم الب ضاء في مستو غير طب عي.
ال الغون :انخافض مستمر في ضغ الدم الرغم من اﻹنعاش الحجمي السوائل ،يتطلب روافع لتوتر اﻷوع ة للحفا
الصدمة
اﻹنتائ ة  ،10على متوس الضغ الشراني عند >  65مم زئ قي ،ومستو الﻼكتات المصلي عند >  2مل مول /لتر.
12
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اﻷطفال) :استنادا إلى ] ،[12أ انخفاض في ضغ الدم )ضغ الدم اﻻنق اضي > الشرحة المئو ة الخامسة ،أو إس
د ) 2 > (SDدون المعدل الطب عي النس ة للعمر( أو وجود  3 – 2من اﻷعراض التال ة :تغير الحالة العقل ة ،عدم
انتظام ضر ات القلب ،ء القلب )معدل ضرات القلب >  90ضرة في الدق قة أو <  160ضرة في الدق قة لد
الرضع ،و >  70ضرة في الدق قة أو <  150ضر ة في الدق قة لد اﻷطفال( ،الملء الشعر المطول )>  2ثان ة(
أو توسع اﻷوع ة الدافئة مع تواثب الن ضات ،وتسارع التنفس ،ترق الجلد ،أو طفح جلد ُفرُفر  ،وزادة الﻼكتات،
وقلة البول ،وارتفاع أو انخفاض درجة ح اررة الجسم.
* إذا ان ارتفاع المنطقة أعلى من  1000متر ،فين غي احتساب عامل التصحح على النحو التالي:
نس ة الضغ الجزئي لﻸكسجين الشراني إلى اﻷكسجين التجزئي في الشهي × الضغ ال ارومتر 760 /
* تتراوح أحراز تقي م الفشل العضو التتا عي بين  0و  ،24وتتضمن نقاطا تتعل ستة أجهزة عضو ة :التنفس ) عرف نقص
اﻷكسجين انخفاض نس ة الضغ الجزئي لﻸكسجين الشراني إلى اﻷكسجين التجزئي في الشهي ( ،وتجل الدم) ،انخفاض
الصفائح( والكبد )ارتفاع البليرو ين( والقلب واﻷوع ة الدمو ة )انخفاض ضغ الدم( ،الجهاز العصبي المر ز )انخفاض مستو
عرف اﻹنتان أنه زادة
الوعي ُحﱠدد مق اس غﻼسغو لفقدان الوعي( والجهاز الكلو )قلة البول أو ارتفاع نس ة الكراتينين( .و ﱠ
في أحراز تقي م الفشل العضو التتا عي ]المتعل اﻹنتان[ 13حيث يبلغ أو يزد على نقطتين .وُفترض خ اﻷساس صف اًر إذا
لم تتوفر الب انات.
 .2التنفيذ الفور للتدابير الصح حة للوقا ة من العدو وم افحتﻬا
تعد الوقا ة من العدو وم افحتها جزءا حيو ا من عمل ة التدبير العﻼجي السرر للمرضى .و ن غي الشروع في تنفيذها من نقطة
دخول المرض إلى المستشفى )عادة قسم الطوار ( ما ين غي دائما أن تطب اﻻحت اطات النموذج ة ش ل روتيني في جم ع
مناط مراف الرعا ة الصح ة .وتشمل اﻻحت اطات النموذج ة :نظافة اﻷيد  ،واستعمال معدات الحما ة الشخص ة لتفاد
المخالطة الم اشرة مع دماء المرضى أو السوائل أو اﻹف ارزات الجسمان ة لديهم ) ما في ذلك اﻹف ارزات التنفس ة( و ذلك اﻷجزاء
غير السل مة من الجلد .ما تتضمن اﻻحت اطات النموذج ة الوقا ة من وخز اﻹبر أو اﻹصا ات الناجمة عن اﻷدوات الحادة؛
واﻹدارة المأمونة للنفا ات؛ وتنظيف وتطهير المعدات وتنظيف البيئة المح طة.
المرضى الذين شت ه أو تتأكد إصابتﻬم عدو فيروس

الجدول  .2ف ة تنفيذ تدابير الوقا ة من العدو وم افحتﻬا لد
14،15
ورونا المستحد
يتم إعطاء المرض المشت ه في إصابته العدو قناعا طب ا ،وتوجيهه إلى منطقة منفصلة أو إلى غرفة
عند نقطة
عزل إذا توفرت .وترك مسافة ﻻ تقل عن متر واحد بين المرضى المشت ه بإصابتهم العدو و ين المرضى
الفرز
اﻵخرن .والطلب من جم ع المرضى أن غطوا أنوفهم وأفواههم عند السعال أو العطس استخدام المناديل
الورق ة ،أو طي المرف  .تطبي تدابير نظافة اليدين إذا ﻻمست أ إف ارزات تنفس ة
اﻻحت اطات الخاصة القطيرات تقي من انتشار الفيروسات التي تصيب السبيل التنفسي .و ن غي استخدام
تطبي
قناع طبي إذا نت تعمل على مسافة  2 – 1مت ار من المرض ،ما ين غي وضع المرضى في غرف فرد ة
اﻻحت اطات
أو تجم ع أولئك المرضى الذين لديهم تشخ ص مبني على نفس السبب المرضي .فإن لم ن التشخ ص
الخاصة
المبني على السبب مم نا ،فين غي تجم ع المرضى الذين لديهم تشخ ص سرر متشا ه ،و اﻻستناد إلى
القطيرات
عوامل الخطر الو ائ ة ،مع إجراء فصل م اني بينهم .وعند تقد م الرعا ة عن قرب مع مرض لد ه أعراض
)الرذاذ(
إصا ة تنفس ة )مثل السعال أو العطس( ،ين غي أن تستخدم أدوات وقا ة للعينين )مثل قناع الوجه أو
النظارات الواق ة( ،حيث م ن حدوث تناثر لﻺف ارزات .و ن غي الحد من حر ة المرض داخل المرف الصحي
والتأكد من ارتداء المرضى لﻸقنعة الطب ة عندما ونون خارج غرفهم.
اﻻحت اطات الخاصة القطيرات وتلك الخاصة المخالطة تقي من اﻻنتشار الم اشر وغير الم اشر الناجم
تطبي
عن مﻼمسة اﻷسطح أو المعدات الملوثة )مثﻼ :مﻼمسة معدات التنبيب  /وصﻼت اﻷكسجين الملوثة(.
اﻻحت اطات
و ن غي استخدام معدات الحما ة الشخص ة )القناع الطبي ،وسائل حما ة العينين ،القفازات واﻷرد ة( عند
الخاصة
الدخول إلى الغرف مع نزع تلك المعدات عند مغادرة الغرفةٕ .وان أم ن ،تُستخدم أدوات وحيدة اﻻستعمال
المخالطة
أو أجهزة مخصصة ) سماعة الطبيب ورطة جهاز ق اس ضغ الدم وموازن ق اس ح اررة الجسم(ٕ .واذا
تطلب اﻷمر استعمال هذه اﻷجهزة بين عدد مشترك من المرضى ،فين غي تنظ فها وتطهيرها بين ل مرض
وآخر .و ن غي التأكد من أن ل موظف من موظفي الرعا ة الصح ة متنع عن مﻼمسة اﻷعين أو اﻷنف
أو الفم أ يد سواء أكانت قفاز أم غير قفاز .و ن غي تجنب اﻷسطح الملوثة الموجودة في البيئة المح طة
التي ﻻ تكون ذات صلة م اشرة أعمال رعا ة المرضى )مثل مقا ض اﻷبواب ومفات ح اﻹنارة( .و ن غي
التأكد من وجود تهو ة اف ة في جو الغرفة ،مع تجنب حر ة المرضى أو تنقلهم .ما ين غي التأكد دائما
من نظافة اﻷيد .
التأكد من أن موظفي الرعا ة الصح ة الذين ط قون إجراءات مولدة للرذاذ )مثل :الشف المفتوح للسبيل
تطبي
الش َعبي ،واﻹنعاش القلبي الرئو ( ،ستعملون معدات الحما ة الشخص ة ،ما
احت اطات
التنفسي ،والتنبيب ،والتنظير ُ
في ذلك القفازات ،واﻷرد ة الطو لة اﻷكمام ،وأدوات حما ة العينين ،وأقنعة تنفس تكون خاضعة ﻻخت ار
الوقا ة من
المﻼءمة ومح مة وغير منفذة للجس مات )متوافقة مع اﻷقنعة من طراز  N95أو ما عادلها ،أو مستو
انتقال
ِ
المستخدم
حما ة أعلى من ذلك() .وﻻ ين غي الخل بين اخت ار المﻼءمة المجدول و ين فحص الختم الخاص
الفيروسات
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الﻬواء عند
استخدام
معدات مولدة
للرذاذ

قبل ل استعمال لهذه اﻷقنعة( .و ن غي ،لما أم ن ،استخدام غرف فرد ة جيدة التهو ة عند الق ام بإجراءات
موّلِدة للرذاذ ،معنى العمل في غرف ذات ضغ سالب مع تغيير الهواء ما ﻻ قل عن  12مرة في الساعة،
أو ما ﻻ قل عن  160لترا /ثان ة للمرض ،في المراف ذات التهو ة الطب ع ة .و ن غي تجنب وجود أشخاص
ﻻ ضرورة لتواجدهم في الغرفة – وتجر رعا ة المرض في نفس نوع الغرفة عد بدء التهو ة الم ان ة.

 .3تقد م العﻼج الداعم الم ر ومراق ة الحاﻻت
التنفس ،أو

يتم إعطاء عﻼج تكميلي اﻷ كسجين فوار للمرضى المصابين العدو التنفس ة الحادة الوخ مة ،أو ضي
نقص اﻷكسجة ،أو الصدمة.
مﻼحظات :البدء في العﻼج اﻷكسجين بواقع  5لتر /دق قة ،ومعايرة معدﻻت التدف لبلوغ المعدل المستهدف :التش ع اﻷكسجين
<  %90للنساء ال الغات من غير الحوامل ،ونس ة تش ع اﻷكسجين <  %95 – 92للنساء الحوامل  .2 ،1أما اﻷطفال ممن
لديهم أعراض طوار )انسداد مجر الهواء أو غ اب التنفس ،أو ضائقة تنفس ة حادة ،أو ازرقاق مر ز  ،أو صدمة ،أو غيبو ة،
أو تشنجات( ،فين غي أن يتلقوا عﻼجا اﻷكسجين خﻼل عمل ة اﻹنعاش حتى الوصول إلى تحقي النس ة المستهدفة للتش ع
اﻷكسجين وهي < ٕ ،%94واﻻ فإن الهدف ون الوصول بنس ة التش ع اﻷكسجين إلى <  .4 %90و ن غي أن تكون جم ع
المناط التي تقدم فيها الرعا ة للمرضى المصابين العدو التنفس ة الحادة والوخ مة ،مزودة معدات ق اس اﻷكسجين من خﻼل
الن ض ،ونظم أكسجين صالحة للعمل ،وتجهيزات ضخ اﻷكسجين وحيدة اﻻستعمال )قن ة أنف ،قناع وجه عاد  ،قناع ذو س
احت اطي( .و ن غي استخدام اﻻحت اطات الخاصة المخالطة عند تداول تجهيزات اﻷكسجين الملوثة الخاصة المرضى المصابين
عدو فيروس ورونا المستجد.
استخدام اﻹدارة التحفظ ة للسوائل لد المرضى المصابين العدو التنفس ة الحادة الوخ مة عندما ﻻ تكون ﻫناك دﻻ ئل
على حدوث صدمة.
مﻼحظات :ين غي توخي الحذر عند معالجة مرضى المتﻼزمة التنفس ة الحادة الوخ مة المحاليل الورد ة ،ﻷن اﻹنعاش ال اضع
السوائل قد يؤد إلى تفاقم عمل ة اﻷكسجة ،وﻻس ما في المراف التي ون توافر إم انات التهو ة الم ان ة فيها محدودا .16
إعطاء مضادات الم رو ات التجر ب ة لعﻼج جم ﻊ المسب ات المحتملة للعدو التنفس ة الحادة الوخ مة .وتعطي مضادات
الم رو ات في غضون ساعة واحدة من التقي م اﻷولى للمر ض وذلك النس ة للمرضى المصابين اﻹنتان.
مﻼحظات :على الرغم من أن المرض قد ُشت ه في إصابته فيروس ورونا المستجد ،فإنه يتعين إعطاؤه مضادات الم رو ات
التجرب ة في غضون ساعة واحدة من تحديد إصابته اﻹنتان  .17و ن غي أن تستند المعالجة المضادات الحيو ة التجرب ة إلى
تشخ ص سرر )التهاب رئو م تسب في المجتمع المحلي ،التهاب رئو مرت الرعا ة الصح ة ]إذا انت العدو قد اكتُسبت
في أحد مراف الرعا ة الصح ة[ ،أو اﻹصا ة اﻹنتان ،أو ب انات و ائ ة محل ة ،أو قابل ة للتعرض لﻺصا ة ،أو م اد توجيه ة
خاصة المعالجة .و شمل العﻼج التجربي مث طا للنيورامينيديز لعﻼج اﻹنفلون از عندما ون هناك سران محلي للفيروس أو
عوامل خطر أخر  ،ما في ذلك سواب للسفر أو التعرض لفيروسات اﻹنفلون از الحيوان ة  .18و ن غي التقليل من ثافة العﻼج
التجربي حسب نتائج اﻻستقصاء الم رو ي وما يتقرر سررا.
ﻻ تعطى المر ات اﻻستيرو د ة الجﻬاز ة ش ل روتيني لمعالجة اﻻ لتﻬاب الرئو الفيروسي أو متﻼ زمة الضائقة التنفس ة
الحادة خارج التجارب السر ر ة ما لم ن موصى استعمالﻬا لسبب آخر.
مﻼحظات :أوضحت نتائج مراجعة منهج ة أجرت لعدد من الدراسات المستندة إلى المﻼحظة شأن المر ات اﻻستيرو د ة التي
تعطى لمرضى المتﻼزمة التنفس ة الحادة الوخ مة ،أوضحت فائدتها ف ما يتعل ال قاء على قيد الح اة ،مع وجود أضرار محتملة
لها )النخر الﻼوعائي( والذهان ،والس ر  ،والتخلص المتأخر من الفيروسات(  .19وأظهرت نتائج مراجعة ممنهجة لدراسات مستندة
إلى المﻼحظة ،خاصة اﻹنفلون از ،وجود خطر أعلى للوفاة وحدوث عدو ثانو ة في ظل أخذ المر ات اﻻستيرو د ة :وتم تقي م
اﻷدلة أنها منخفضة جدا إلى منخفضة من حيث الجودة ،نظ ار لدحضها من واقع اﻻستط ا ات .20وقد تبين من خﻼل دراسة
ﻻحقة تناولت هذا القصور ،أنه ل س لها تأثير ف ما يتعل الوف ات ،وذلك النظر إلى التفنيدات التي م ن أن تظهر مرور
الوقت أو اختﻼفه  .21وأخي اًر ،تم في دراسة أجرت مؤخ ار على المرضى الذين يتلقون مر ات استيرو د ة لعﻼج متﻼزمة الشرق
اﻷوس التنفس ة ،استخدام نهج إحصائي مشا ه ،وتبين عدم وجود تأثير للمر ات اﻻستيرو د ة ف ما يتعل الوف ات ،لكنها أ ﱠخرت
التخلص من فيروس ورونا المسبب لمتﻼزمة الشرق اﻷوس التنفس ة في حاﻻت إصا ة السبيل التنفسي السفلي .22و النظر إلى
عدم فعاليتها واحتمال ضررها ،فين غي تجنب إعطاء المر ات اﻻستيرو د ة ش ل روتيني ،ما لم ن موصى استعمالها لسبب
آخر .انظر القسم  6من استخدام المر ات اﻻستيرو د ة في عﻼج اﻹنتان.
ين غي مارق ة المرضى المصابين العدو التنفس ة الوخ مة عن ثب حثا عن عﻼمات للتدﻫور السر ر  ،مثل الفشل
التنفسي التدر جي السر ﻊ واﻹنتان ،والتطبي الفور لتدخﻼت الرعا ة الداعمة.
مﻼحظات :ش ل تطبي العﻼجات الداعمة الفعالة والمأمونة حجر الزاو ة في عﻼج المرضى الذين تط أر عليهم مظاهر شديدة
لﻺصا ة فيروس ورونا المستجد.
ين غي تفﻬم حالة )حاﻻت( المراضة المشتر ة للمر ض غرض تحديد التدبير العﻼجي للحالة المرض ة الحرجة وتقي م ما
سوف تؤول إل ه .و ن غي التواصل في وقت م ر مﻊ المر ض ومﻊ عائلته.
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مﻼحظات :ين غي ،أثناء تقد م الرعا ة المر زة لمرضى العدو التنفس ة الحادة الوخ مة ،تحديد أ من العﻼجات الخاصة اﻷمراض
المزمنة سيتسمر اعطاؤها له ،وأ من تلك العﻼجات يتعين إ قافه مؤقتا .و ن غي التواصل ش ل است اقي مع المرض وعائلته
وتقد م الدعم والمعلومات المتعلقة ما ستؤول إل ه حالته.
و ن غي تفهم ق م المرض وتفضيﻼته ف ما يتعل التدخﻼت التي تدعم استمرار الح اة.
 .4جمﻊ العينات ﻷغراض التشخ ص المختبر
إرشادات المنظمة شأن جمع العينات ومعالجتها وفحصها مختبرا ،ما في ذلك إجراءات السﻼمة البيولوج ة ذات الصلة ،متوفرة
ومتاحة .23

يتم جمﻊ عينات الدم لعمل المزارع لتحديد نوع ال تير ا المسب ة لﻺ نتان ،و جر ذلك ،ش ل نموذجي ،قبل إعطاء العﻼج
مضادات الم رو ات .وﻻ ين غي تأخير العﻼج مضادات الم رو ات من أجل جمﻊ عينات مزارع الدم.
ين غي جمﻊ العينات من ل من السبيل التنفسي العلو )اﻷ نفي البلعومي ،والفمو البلعومي( والسبيل التنفسي السفلي
)البلغم الم صوق ،ومن خﻼل الشف داخل الرغامى أو غسل القص ة الﻬوائ ة( ﻻخت ار الكشف عن فيروس ورونا
المستجد عن طر تفاعل البول ميراز المتسلسل في الزمن الحق قي .وقد حبذ اﻹخصائيون السر ر ون جمﻊ عينات من
السبيل التنفسي السفلي فق عندما تكون تلك العينات متوفرة سﻬولة )مثﻼ لد المرضى الخاضعين للتﻬو ة الم ان ة(.
ُينصﺢ استخدام م حث اﻷمصال فق لﻸغارض التشخ ص ة عند عدم توفر اخت ار تفاعل البول ميارز التسلسلي في الزمن
الحق قي .23

مﻼحظات :ين غي استخدام معدات الحما ة الشخص ة المﻼئمة ﻷغراض جمع العينات )اﻻحت اطات الخاصة القطيرات والمخالطة
النس ة لعينات السبيل التنفسي العلو ؛ واﻻحت اطات الخاصة الم رو ات المنقولة الهواء النس ة لعينات السبيل التنفسي
السفلي( .و ن غي عند جمع عينات السبيل التنفسي العلو  ،استخدام المسحات الخاصة الفيروسات )مسحات معقمة مصنوعة
من الداكرون أو الحرر الصناعي ول س القطن( ووسائ النقل الخاصة الفيروسات .وﻻ ين غي أخذ عينات من فتحات اﻷنف أو
اللوزتين .وﻻ تكفي عينة واحدة من السبيل التنفسي العلو لمرض شت ه في إصابته فيروس ورونا المستجد ،وﻻس ما من عاني
من التهاب رئو أو اعتﻼل وخ م ،ﻻست عاد تشخ ص اﻹصا ة الفيروس ،بل ينصح الحصول على عينات إضاف ة من السبيل
التنفسي العلو والسفلي  .28ومن المرجح أن تكون نتائج عينات السبيل التنفسي السفلي )على ع س عينات السبيل التنفسي
العلو ( إيجاب ة وت قى لمدة زمن ة أطول  .23وقد حبذ اﻷخصائيون السررون جمع العينات من السبيل التنفسي السفلي عندما
تكون هذه العينات متاحة سهولة )مثﻼ :لد المرضى الخاضعين للتهو ة الم ان ة( .و ن غي تجنب استحثاث البلغم سبب
زادة خطر ارتفاع نس ة انتشار الرذاذ.
مﻼحظاتُ :وجدت حاﻻت عدو مزدوجة مع عدو تنفس ة فيروس ة لد مرضى مصابين المتﻼزمة التنفس ة الحادة الوخ مة
ومتﻼزمة الشرق اﻷوس التنفس ة .وهناك حاجة في هذه المرحلة إلى دراسات م رو يولوج ة تفصيل ة في جم ع الحاﻻت المشت ه
بها .و م ن فحص عينات ل من السبيل التنفسي العلو والسبيل التنفسي السفلي ﻷغراض الكشف عن فيروسات أخر تصيب
السبيل التنفسي ،إنفلون از النم  Aو  ) Bما في ذلك اﻹنفلون از الحيوان ة المنشأ  ،Aوالفيروس المخلو التنفسي ،وفيروسات نظيرة
النزلة الوافدة ،والفيروسات اﻷنف ة ،والفيروسات الغدان ة ،والفيروسات المعو ة )مثﻼ :الفيروس المعو  ،68وفيروسات ميتا الرئو ة،
وفيروسات ورونا ال شرة الو ائ ة )مثل  HK41و  OC43و  NL63و  .(229Eو م ن أ ضا فحص عينات السبيل التنفسي
السفلي للكشف عن مسب ات اﻷمراض ال تيرة ،ما في ذلك الفيلق ة المستروحة.
ين غي ،النس ة للمرضى الذين ُيدخلون إلى المستشف ات حاﻻت مؤ دة لﻺصا ة عدو فيروس ورونا المستجد ،أن
يتم تكرار أخذ العينات منﻬم ﻹث ات خلوﻫا من الفيروس .و عتمد تواتر جمﻊ العينات على الظروف المحل ة ،لكن يتعين
أن يتم ،على اﻷقل ،ل  2إلى  4أ ام حتى يتم الحصول على نتيجتين سلبيتين متتاليتين )لكل من عينات السبيل التنفسي
العلو والسبيل التنفسي السفلي ،إذا ان يتم جمﻊ عينات من السبيلين( ،وذلك لد مر ض ون قد تعافى سر ر ا،
فاصل زمني ﻻ قل عن  24ساعةٕ .واذا انت الممارسة المحل ة لم افحة العدو تتطلب الحصول على نتيجتين سلبيتين
قبل رفﻊ اﻻحت اطات الخاصة القطيرات ،فقد يتم جمﻊ العينات ش ل يومي.
 .5التدبير العﻼجي لحاﻻت الفشل التنفسي الناجم عن نقص اﻷ كسجة ،ومتﻼزمة الضائقة التنفس ة الحادة
يتم التعرف على حاﻻت الفشل التنفسي الناجم عن نقص اﻷ كسجة عندما ﻻ ستفيد المر ض المصاب الضائقة التنفس ة
من العﻼج المع ار اﻷكسجين.
مﻼحظات :قد ستمر المرضى في مواجهة صعو ة متزايدة في التنفس ،أو نقص أكسجة الدم ،حتى عند إمدادهم اﻷكسجين عبر
قناع وجه مزود س احت اطي )معدﻻت تدف  15 – 10لترا/دق قة ،وهو الحد اﻷدنى المطلوب للتدف ﻻستمرار انتفاخ الك س:
اﻷكسجين التجزئي في الشهي  ،(0.95 – 0.60وعادة ما ون فشل التنفس الناجم عن نقص اﻷكسجة لد مرضى متﻼزمة
الضائقة التنفس ة الحادة ،ناتجا عن عدم تواف أو تغير المسار في التهو ة – اﻹرواء ،وعادة ما ستلزم تهو ة م ان ة.
ﻻ يتم استخدام اﻷ كسجين اﻷ نفي عالي التدف  ،أو التﻬو ة غير ال اضعة ،إﻻ لمرضى معينين عانون من فشل تنفس
ناجم عن نقص اﻷ كسجة .و ون خطر فشل العﻼج مرتفعا لد مرضى متﻼزمة الشرق اﻷوس التنفس ة عند استخدام
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التﻬو ة غير ال اضعة .و ن غي مراق ة حاﻻت المرضى الذين عالجون اﻷكسجين اﻷنفي عالي التدف أو التﻬو ة غير
ال اضعة ،مراقبتﻬم عن ثب خش ة حدوث تدﻫور سر ر لﻬم.
مﻼحظة  :1م ن ﻷجهزة اﻹمداد اﻷكسجين اﻷنفي عالي التدف إ صال  60لت اًر /دق قة من الغاز المتدف  ،وما صل إلى 1.0
من اﻷكسجين التجزئي في الشهي  :عادة ﻻ تتداول دارات خطو هواء اﻷطفال إﻻ ما صل إلى  15لترا/دق قة ،وقد تتطلب
حاﻻت ثير من اﻷطفال دارة هواء خاصة ال الغين لتوفير التدف الكافي .و المقارنة مع العﻼج المع ار اﻷكسجين ،فإن
اﻷكسجين اﻷنفي عالي التدف قلل الحاجة إلى التنبيب  .24و النس ة للمرضى الذين عانون من فر ثنائي أكسيد الكرون )تفاقم
مرض الرئة اﻻنسداد  ،الوذمة الرئو ة القلب ة( ،أو عدم استقرار في دينام ة الدم ،أو فشل عضو متعدد ،أو حالة ذهن ة غير
طب ع ة ،فإنهم ﻻ ين غي ،صفة عامة ،أن يتلقوا اﻷكسجين اﻷنفي عالي التدف  ،رغم أن هناك ب انات مستجدة تشير إلى أن
اﻷكسجين اﻷنفي عالي التدف م ن أن ون مأمونا للمرضى المصابين فر ثنائي أكسيد الكرون بدرجة خف ف ة إلى معتدلة
وغير متفاقمة  .25و ن غي أن يخضع الذين يتلقون العﻼج اﻷكسجين اﻷنفي عالي التدف للمراق ة وأن قدم الرعا ة لهم مهنيون
يتمتعون بخبرات اف ة ،و ونون قادرن على إجراء تنبيب الرغامي في حال حدوث تدهور حاد للمرض ،أو إذا لم يتحسن عد
محاولة قصيرة )حوالي ساعة واحدة( .وﻻ توجد م اد توجيه ة مسندة البينات حول العﻼج اﻷكسجين اﻷنفي عالي التدف  ،ما
أن التقارر الخاصة بهذا العﻼج لد مرضى متﻼزمة الشرق اﻷوس التنفس ة هي تقارر محدودة.26
مﻼحظة  :2ﻻ توصي الم اد التوجيه ة الخاصة التهو ة غير ال اضعة استخدام هذا النوع من العﻼج في حاﻻت الفشل التنفسي
الناجم عن نقص اﻷكسجة ) استثناء الوذمة الرئو ة القلب ة والفشل التنفسي التالي للجراحة( أو اﻹصا ة اعتﻼل فيروسي ناشئ
عن جائحة )إشارة إلى دراسات خاصة المتﻼزمة التنفس ة الحادة الوخ مة واﻹنفلون از الجائحة( .وتتضمن مخاطر ذلك تأخير
التنبيب ،وأحجام هواء تنفس ضخمة ،وضغو رئو ة ضارة ،وهناك ب انات محدودة تشير إلى وجود معدﻻت فشل مرتفعة عند
تلقي مرضى متﻼزمة الشرق اﻷوس التنفس ة تهو ة غير اضعة  .28و ن غي أن يخضع المرضى الذين يتلقون تهو ة غير اضعة،
تجرة ،يخضعوا للمراق ة وأن يتولى تقد م الرعا ة لهم مهنيون يتمتعون بخبرات اف ة ،و ونون قادرن على إجراء تنبيب في
حال حدوث تدهور حاد للمرض ،أو إذا لم يتحسن عد محاولة قصيرة )حوالي ساعة واحدة( .و النس ة للمرضى الذين عانون
من عدم استقرار في دينام ة الدم ،أو فشل عضو متعدد ،أو حالة ذهن ة غير طب ع ة ،فإنهم ﻻ ين غي أن يتلقوا تهو ة غير
اضعة.
مﻼحظة  :3شير عدد من المنشورات الحديثة إلى وجود أجهزة أكثر حدث خاصة بتوفير اﻷكسجين اﻷنفي عالي التدف والتهو ة
غير ال اضعة مع وجود تجهيزات جيدة ملحقة بهذه اﻷجهزة ﻻ تسبب تشتتا واسع النطاق في هواء الزفير ،ومن ثم فإنه قل مع
استخدام هذه اﻷجهزة خطر انتشار الم رو ات المنقولة الهواء .31 ،29
ين غي أن قوم بتنبيب الرغامى أحد مقدمي الرعا ة الصح ة المدر ين ذو الخبرة ،و ستخدم اﻻحت اطات الخاصة
الم رو ات المنقولة الﻬواء.
مﻼحظات :قد حدث عدم تش ع سرعة لد مرضى متﻼزمة الضائقة التنفس ة الحادة ،و خاصة صغار اﻷطفال ،أو أولئك
المصابين السمنة ،أو الحوامل ،وذلك أثناء عمل ة التنبيب .و ن غي الق ام عمل ة أكسجة مس قة بنس ة  %100لﻸكسجين التجزئي
في الشهي لمدة خمس دقائ عن طر قناع الوجه المزود س احت اطي ،أو قناع مزود س وصمام ،أو من خﻼل التهو ة
غير ال اضعة .و عد التنبيب المتوالي السرع مﻼئما عد إجراء تقي م لمجر الهواء يتقرر موج ه عدم وجود عﻼمات على صعو ة
التنبيب.32

وتتعل التوص ات التال ة في هذا القسم المرضى الخاضعين للتهو ة الم ان ة المصابين متﻼزمة الضائقة التنفس ة الحادة.17،33
وتر ز هذه التوص ات على ال الغين .وهناك توص ات تستند إلى تواف آراء ،شأن اﻷطفال متوفرة ومتاحة.34

إجارء التﻬو ة الم ان ة استخدام أحجام منخفضة من ﻫواء التنفس العاد ) 8 – 4مل /غم من وزن الجسم المتوقﻊ
وضغو شﻬي منخفضة )ضغ ثابت >  30سم ماء(
مﻼحظات :هذه توص ة قو ة من إرشادات سررة خاصة مرضى متﻼزمة الضائقة التنفس ة الحادة  ،33وهي مقترحة للمرضى
الذين عانون من فشل تنفسي ناجم عن إنتان من غير المستوفين لمعايير متﻼزمة الضائقة التنفس ة الحادة  .17و ون حجم هواء
التنفس اﻷولي  6مل /غم من وزن الجسم المتوقعُ :سمح بوصول حجم هواء التنفس إلى  8مل /غم من حجم الجسم المتوقع
إذا حدثت تأثيرات جانب ة غير مرغو ة )مثﻼ خلل تزامني ،أو ون اﻷس الهيدروجيني "حموضة الدم" أقل من  ،(7.15و سمح
حدوث فر ثنائي أكسيد الكرون في الدم إذا ان ذلك يتواف مع هدف بلوغ اﻷس الهيدروجيني  .7.45 – 7.30والبروتو وﻻت
الخاصة التهو ة متوفرة ومتاحة  .35وقد يتطلب اﻷمر إجراء تهدئة عم قة من أجل التح م في تسيير عمل ة الشهي والوصول
إلى حجم هواء التنفس المستهدف .وعلى الرغم من أن ضغ التسيير]الدافع[ المرتفع )ضغ ثابت – ضغ نها ة الزفير اﻹيجابي(
م ن أن يتن أ ،على نحو أكثر دقة ،بزادة الوف ات في مرضى متﻼزمة الضائقة التنفس ة الحادة ،مقارنة حجم هواء التنفس
ﱠ
المعشاة المض طة الشواهد ذات الصلة استراتيج ات التهو ة التي تستهدف الضغ
المرتفع ،أو الضغ الثابت ،فإن التجارب
الدافع غير متوفرة أو متاحة حال ا.
ينصﺢ استخدام التﻬو ة المن طحة لمدة تز د على  12ساعة يوم ا للمرضى المصابين متﻼ زمة الضائقة التنفس ة
الحادة بدرجة وخ مة.
مﻼحظات :ينصح شدة بإجراء تهو ة في وضع ان طاح للمرضى من ال الغين واﻷطفال الذين عانون من متﻼزمة الضائقة التنفس ة
الحادة ش ل وخ م  ،33غير أن ذلك يتطلب موارد شرة وخبرات اف ة حتى م ن تقد مها ش ل مأمون .38 ،37
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ين غي استخدام استارتيج ة محافظة ﻹدارة السوائل لمرضى متﻼ زمة الضائقة التنفس ة الحادة ،ممن ل س لديﻬم نقص في
انس اب الدم في اﻷنسجة
مﻼحظات :هذه توص ة قو ة جدا ضمن الم اد التوجيه ة الخاصة بهذا المجال  ،17حيث يتمثل التأثير اﻷساسي في تقصير
مدة التهو ة .انظر المرجع ] [39لمعرفة تفاصيل بروتو ول العينات.
ُ قترح استخدام ضغ نﻬا ة الزفير اﻹيجابي المرتفﻊ بدﻻ من ضغ نﻬا ة الزفير اﻹيجابي المنخفض ،وذلك للمرضى
المصابين متﻼزمة الضائقة التنفس ة الحادة بدرجة متوسطة أو وخ مة.
مﻼحظات :تتطلب معايرة ضغ نها ة الزفير اﻹيجابي مراعاة الفوائد )خفض اﻷضرار الناجمة عن التهو ة الم ان ة ،وتحسين
إعادة توسعة الرئة التي سب انه ارها( مقابل المخاطر )فر التمدد الناجم عن ضغ نها ة الشهي الذ يؤد إلى إصا ة الرئة
ومن ثم زادة مقاومة اﻷوع ة الرئو ة( .وهناك جداول متاحة توفر اﻹرشادات الخاصة معايرة ضغ نها ة الزفير اﻹيجابي،
استناداً إلى درجة التش ع المطلو ة للحفا على نس ة التش ع اﻷكسجين  .35و تم إجراء مناورات لزادة الضغ في اﻷسناخ الرئو ة
الخال ة من الهواء ،فترات زمن ة للضغ اﻹيجابي المرتفع المستمر مجر الهواء ] 40 – 30سم ماء[ ،مع زادات تدرج ة
مستمرة في ضغ نها ة الزفير اﻹيجابي في ظل ضغ تسيير ثابت ،أو ضغ رفع مرتفع :اﻻعت ارات الخاصة الفوائد مقابل
المخاطر متشابهة .والتوص ات الخاصة ضغ نها ة الزفير اﻹيجابي المرتفع ومناورات زادة الضغ في اﻷسناخ الرئو ة الخال ة
من الهواء ،هي توص ات مشروطة ضمن الم اد التوجيه ة للممارسة السررة  .33و النس ة لضغ نها ة الزفير ،فإن اﻹرشادات
تأخذ عين اﻻعت ار التحليل التلو لب انات ل مرض  30وذلك في ثﻼث تجارب ﱠ
معشاة مض طة الشواهد .ومع ذلك ،فقد أظهرت
تجرة ﻻحقة ﱠ
معشاة ومض طة الشواهد أجر ت على ضغ نها ة الزفير اﻹيجابي المرتفع ،وعلى مناورات زادة الضغ في
ﱠ
المعشاة
اﻷسناخ الرئو ة الخال ة من الهواء ،أظهرت حدوث أضرار ،مما شير إلى ضرورة تجنب البروتو ول في هذه التجرة
المض طة الشواهد  .41وُقترح أن تتم مراق ة حاﻻت المرضى من أجل التعرف على أولئك الذين ستجيبون للتطبي اﻷولى لضغ
نها ة الزفير اﻹيجابي المرتفع ،أو لبروتو ول مختلف لمناورة زادة الضغ في اﻷسناخ الرئو ة الخال ة من الهواءٕ ،وا قاف هذه
التدخﻼت النس ة للمرضى غير المستجيبين لها .42
ﻻ ين غي استخدام الحصار العصبي العضلي التسر ب المستمر عبر اﻷوردة لد المرضى المصابين متﻼ زمة الضائقة
التنفس ة الحادة بدرجة متوسطة إلى وخ مة )الضغ الجزئي لﻸكسجين ودرجة التش ﻊ اﻷكسجين > (150
مﻼحظات :أظهرت إحد التجارب أن هذه اﻻستراتيج ة حسنت فرص ال قاء على قيد الح اة لد المرضى المصابين متﻼزمة
الضائقة التنفس ة الحادة بدرجة وخ مة )الضغ الجزئي لﻸكسجين ودرجة التش ع اﻷكسجين >  (150دون أن تسبب ضعفا بي ار
 ،43غير أن نتائج تجرة حديثة أكبر حجما أظهرت أن استخدام الحصار العصبي العضلي من خﻼل استراتيج ة ضغ نها ة
الزفير اﻹيجابي المرتفع لم ن مرت طا فرص ال قاء على قيد الح اة ،وذلك عند مقارنته استراتيج ة التهدئة الخف فة دون حصار
عصبي عضلي  .44وقد ظل الحصار العصبي العضلي المستمر يؤخذ عين اﻻعت ار لد مرضى متﻼزمة الضائقة التنفس ة
الحادة تحت ظروف معينة :عدم التواف على جهاز التهو ة رغم التهدئة ،حيث ﻻ يتم تحقي الحد المطلوب من حجم هواء
التنفس ش ل موثوق؛ أو نقص أكسجة الدم الحرون )المستعصي(؛ أو فر ثنائي أكسيد الكرون في الدم.
ين غي النظر في إحالة المرضى ممن لديﻬم نقص أكسجة الدم الحرون برغم التﻬو ة الرئو ة الوقائ ة ،وذلك في المارف
التي تتوفر بﻬا خبرات في مجال اﻹنعاش الحيو من خارج الجسم
مﻼحظات :لم ُحبﱠذ ،في أحد الم اد التوجيه ة الحديثة ،إجراء اﻹنعاش الحيو من خارج الجسم للمرضى المصابين متﻼزمة
الضائقة التنفس ة الحادة  .33ومنذ ذلك الحين ،تم إ قاف ،في وقت م ر ،تجرة ﱠ
معشاة مض طة الشواهد خاصة اﻹنعاش الحيو
من خارج الجسم لمرضى متﻼزمة الضائقة التنفس ة الحادة ،حيث تبين أنه ل س هناك من فارق إحصائي بير في النتائج اﻷول ة
لوف ات وقعت خﻼل ستين يوما ،ما بين اﻹنعاش الحيو من خارج الجسم ،والتدبير العﻼجي الطبي المع ار ) ما شمل الوضع
اﻻن طاحي والحصار العصبي العضلي(  ، 45غير أن اﻹنعاش الحيو من خارج الجسم ان مرت طا انخفاض خطر الحصائل
ﱠ
المعشاة
المر ة للوف ات ومن ثم اﻻنتقال إلى اﻹنعاش الحيو من خارج الجسم  .45وأظهر تحليل افتراضي خاص بهذه التجرة
المض طة الشواهد أن من المرجح جدا أن قلل اﻹنعاش الحيو من خارج الجسم من الوف ات عبر طيف من اﻻفتراضات السا قة
 .46و ان اﻹنعاش الحيو من خارج الجسم مرت طا انخفاض الوف ات مقابل العﻼج التقليد في دراسة أتراب ة لمرضى أصيبوا
عدو فيروس ورونا المسبب لمتﻼزمة الشرق اﻷوس التنفس ة  .47وﻻ ين غي إجراء اﻹنعاش الحيو من خارج الجسم إﻻ في
مراكز تتمتع الخبرة في هذا المجال ولحجم حاﻻت اف من أجل استمرار الحفا على الخبرات والتي م نها تطبي التدابير
المطلو ة للوقا ة من العدو وم افحتها النس ة للمرضى المصابين فيروس ورونا المستجد .48
ين غي تجنب فصل المر ض عن جﻬاز التﻬو ة ،حيث يؤد ذلك إلى فقدان ضغ نﻬا ة الزفير اﻹيجابي وحدوث انخماص.
و جب استخدام قثطار لشف السوائل من مجر الﻬواء ٕواح ام تثبيت اﻻنبوب داخل الرغامى عندما ون مطلو ا فصل
المر ض من على الجﻬاز )مثﻼ :نقل المر ض إلى جﻬاز تﻬو ة محمول(.
 .6التدبير العﻼجي للصدمة اﻹنتان ة
يتم التعرف على اﻹصا ة الصدمة اﻹ نتان ة لد ال الغين عند اﻻشت اه في ،أو تأكيد اﻹصا ة العدو  ،وتكون ﻫناك
حاجة إلى موِّترات وعائ ة للحفا على مستو الضغ الشر اني عند >  65مم زئ قي ،والﻼكتات عند مستو > 2
مل مول/لتر ،في ظل نقص حجم الدم .و تم التعرف على اﻹصا ة الصدمة اﻹنتان ة لد اﻷطفال الذين ينخفض لديﻬم
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ضغ الدم الشر اني )ضغ الدم اﻻنق اضي > من الشر حة المئو ة الخامسة أو <  2إس د ) (SDأقل من المستو
الطب عي حسب العمر( أو عند وجود  3 – 2من الحاﻻت اﻵت ة :تغير الحالة الذﻫن ة ،تسرع القلب أو ء القلب )معدل
ضر ات القلب >  90ضر ة في الدق قة أو <  160ضر ة في الدق قة لد الرضﻊ و >  70أو <  150لد اﻷطفال(؛
طول زمن عود امتﻼء الشعيرات الدمو ة )<  2ثان ة( أو توسﻊ اﻷوع ة الدافئة مﻊ تواثب الن ضات ،تسرع التنفس ،ترق
الجلد أو طفﺢ جلد َحبر أو ُفرُفر  ،ز ادة الﻼكتات ،قلة البول ،ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم.
مﻼحظات :في حالة عدم وجود إم ان ة لق اس الﻼكتات ،ستخدم متوس مستو ضغ الدم الشراني والعﻼمات السررة لعمل ة
اﻹرواء لتحديد اﻹصا ة الصدمة .وتتضمن إجراءات الرعا ة المع ارة التعرف الم ر على الحالة ،وتقد م العﻼجات التال ة في
غضون ساعة واحدة من التعرف على الحالة وتحديدها :عﻼج مضاد للم رو ات وتحميل السوائل ٕواعطاء موترات وعائ ة لعﻼج
انخفاض ضغ الدم  .49و ن غي أن ستند استخدام قثاطر الورد والشران المر ز إلى توافر الموارد واحت اجات ل مرض على
مفصلة خاصة التدبير العﻼجي للصدمة اﻹنتان ة لد ال الغين  17ولد اﻷطفال  2 ، 3 ، 12وهي
حدة .وهناك م اد توجيه ة ﱠ
متوفرة ومتاحة.
عند اﻹ نعاش من الصدمة اﻹ نتان ة لد ال الغين ،يتم إعطاء  30مل /غم من مر ب بللوارني مساو للتوتر لل الغين خﻼ ل
الساعات الثﻼث اﻷولى .وعند اﻹنعاش من الصدمة لد اﻷطفال في المراف جيدة الموارد ،يتم إعطاء  20مل /غم بلعة
سر عة ،وما صل إلى  60 – 40مل /غم خﻼل الساعة اﻷولى.
ﻻ ين غي استخدام المر ات البلوارن ة الخافضة للتوتر ،أو مر ات النشا أو الجيﻼ تين ﻷغارض اﻹ نعاش.
قد يؤد اﻹ نعاش السوائل إلى ز ادة حجم الحمل ،ما في ذلك فشل التنفس .فﺈن لم تكن ﻫناك استجا ة لتحميل السوائل
وظﻬور عﻼمات لز ادة حجم الحمل )مثﻼ تمدد الور د الوداجي ،و ر رة عند تس ﱡمﻊ الرئة ،ووذمة رئو ة تظﻬر في التصو ر،
أو تضخم بد لد اﻷطفال( فين غي تقليل إعطاء السوائل أو إ قافﻬا .وتعد ﻫذه الخطوة ذات أﻫم ة خاصة عندما ﻻ
تكون التﻬو ة الم ان ة متوفرة أو متاحة .وُ قترح استخدام نظم سوائل بديلة لمعالجة اﻷطفال في المراف محدودة
الموارد .50
مﻼحظات :تتضمن المر ات البللوران ة محلول الملح الطب عي وﻻكتات رنجر .و تم تقرر مد الحاجة إلى أ محاليل إضاف ة
تؤخذ عن طر البلع ) 1000 – 250مل النس ة لل الغين ،أو  20 – 10مل /غم النس ة لﻸطفال( استنادا إلى اﻻستجا ة
السررة أو تحسن عمل ة اﻹرواء إلى الحد المستهدف .وتشمل أهداف اﻹرواء الوصول إلى متوس الضغ الشراني )<  65مم
زئ قي أو اﻷهداف المتناس ة مع العمر لد اﻷطفال( ومخرجات البول )<  0.5مل /غم/ساعة لد ال الغين؛  1مل /غم/ساعة
لد اﻷطفال ،وتحسن ترق الجلد ،وعود امتﻼء الشعيرات ،ومستو الوعي ومستو الﻼكتات .و ن غي وضع المؤشرات الدينام ة
لﻼستجا ة المتعلقة الحجوم غرض اﻻسترشاد بها في تحديد حجم السوائل التي تعطى ف ما عد اﻹنعاش اﻷولي ،عطفا على
الموارد المحل ة المتاحة والخبرات المتوافرة  .17وتتضمن هذه المؤشرات اخت ار رفع ِ
الر ْجل السلبي ،واخت ار تحد ات السوائل مع
الق اسات السلسل ة لحجم الس تة من الشران الرئو  ،أو التغيرات في الضغ اﻻنق اطي وضغ الن ض ،وحجم الورد اﻷجوف
السفلي أو حجم الس تة استجا ة للتغيرات في الضغ داخل الصدر أثناء التهو ة الم ان ة.
وترت النشو ات بزادة مخاطر الوفاة وحدوث تلف حاد الكلى على ع س المر ات البللوران ة .و النس ة لتأثير الجيﻼتينات فهو
أقل وضوحا لكنها أكثر تكلفة من المر ات البللوران ة  . 52 ،51و النس ة للمحاليل الخافضة للتوتر )مقابل المساو ة للتوتر( فهي
أقل فعال ة عند زادة الحجم داخل اﻷوع ة الدمو ة .وتشير أ ضا إرشادات حملة "النجاة من اﻹنتان" إلى الحاجة إلى الزﻻل
ﻷغراض اﻹنعاش حيث تتطلب حالة المرضى م ات بيرة من المر ات البللوران ة ،غير أن هذه التوص ة المشروطة تستند إلى
أدلة منخفضة الجودة .17




يتم إعطاء روافﻊ للتوتر الوعائي عندما تستمر الصدمة أثناء أو عد اﻹ نعاش السوائل ،و ون ضغ الدم المبدئي
المستﻬدف ﻫو متوس الضغ الشر اني <  65مم زئ قي لل الغين والمستو المستﻬدف المناسب للعمر النس ة لﻸطفال.
ٕواذا لم تكن قثاطر اﻷوردة المر ز ة متوافرة ،ف م ن إعطاء روافﻊ التوتر الوعائي عن طر الحقن الور د الطرفي ،لكن
استخدام ور د بير ،والمراق ة عن ثب حثا عن أ عﻼمات لﻼرتشاح وأ نخر في اﻷنسجة :فﺈذا حدث ارتشاح ،يتم
إ قاف التسر ب ،و م ن أ ضا إعطاء روافﻊ التوتر الوعائي عن طر إبر داخل العظم.
إذا استمر وجود عﻼمات على ضعف اﻹرواء واختﻼل قلبي وظ في برغم بلوغ متوس الضغ الشر اني المستو
المستﻬدف ،استخدام المحاليل وروافﻊ التوتر الوعائي ،ف م ن النظر في إعطاء عقار مغير لقوة تقلص القلب مثل
"دو يوتامين".

مﻼحظات :روافع التوتر الوعائي )مثل نوربينفرنٕ ،وابين فرن ،وفاسو رسين ،ودو امين( تعطى أكبر قدر من اﻷمان عن طر
قثطار في ورد مر ز معدل يخضع لتح م صارم ،غير أنه م ن أ ضا إعطاؤها ش ل مأمون من خﻼل ورد طرفي  ،53و إبرة
داخل العظم .وتتم مراق ة ضغ الدم ش ل متواتر ،ومعايرة روافع التوتر الوعائي وجعلها في أقل جرعة ضرورة للحفا على
اﻹرواء وتجنب حدوث أعراض جانب ة .و مثل عقار نوربينفرن الخ اﻷول النس ة للمرضى من ال الغين؛ و م ن إضافة عقار
إيبن فرن أو فاسو رسين من أجل تحقي متوس الضغ الشراني المستهدف .و سبب الخطر المتمثل في حدوث اضطراب القلب
التسرعي ،ين غي اﻻحتفا عقار دو امين ل عض المرضى الذين تنفهم هذا الخطر ،أو ﻷولئك الذين عانون من ء القلب.
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و مثل عقار إبين فرن الخ اﻷول لﻸطفال الذين لديهم صدمة اردة )أكثر شيوعا( ،بينما ستخدم عقار نوربينفرن للمرضى
الذين عانون من صدمة دافئة )أقل شيوعا(.
لم تجر أ تجرة ﱠ
معشاة مض طة الشواهد لمقارنة عقار دو يوتامين مع دواء ُغفل للحصول على حصائل سررة في هذا
الخصوص .17
 .7الوقا ة من المضاعفات
ين غي تنفيذ التدخﻼت التال ة )الجدول  (3لتجنب المضاعفات المرت طة أمراض خطيرة .وهذه التدخﻼت تستند إلى إرشادات حملة
"النجاة من اﻹنتان"  17أو غيرها من الم اد التوجيه ة ذات الصلة  57 ، 54وهي تقتصر عموما على عدد من التوص ات الفعالة
والتي تعتمد على أدلة رف عة الجودة.
الجدول  3الوقا ة من المضاعفات
التدخﻼت
النتيجة المتوقعة
تقليل عدد أ ام تلقي  تستخدم بروتو وﻻت الفطام التي تضمن تقي م مد اﻻستعداد للتنفس تلقائ ا
التهو ة الم ان ة  التقليل ﻷدنى حد من التهدئة المستمرة أو المتقطعة ،استهدافا لنقا نها ة محددة للمعايرة )تهدئة
خف فة ما لم تكن هناك موانع لذلك( ،أو انقطاع يومي للتسرب المهد المستمر.
ال اضعة
 فضل التنبيب الفمو على التنبيب اﻷنفي لد المراهقين وال الغين.
تقليل حدوث
 ظل المرض في وضع ش ه راقد )رفع رأس السرر مقدار  40 – 30درجة(.
اﻻلتهاب الرئو
 استخدام نظام شف مغل  ،مع صرف السوائل ش ل دور وطرح المتكثفات داخل اﻷنابيب.
المرت التهو ة
 استخدام دارة تهو ة جديدة لكل مرض ،و ن غي تغيير الدارة مجرد انتهاء تهو ة المرض إذا اتسخت
أو إذا أصابها تلف ،ولكن ل س صفة روتين ة.
 يتم تغيير الم ادل الحرار للرطو ة عند حدوث خلل ه ،أو إذا اتسخ ،أو ل  7- 5أ ام.
 تستخدم اﻷدو ة الوقائ ة مثل الهي ارن منخفض الوزن الجزئي ) فضل إذا ان متوفرا( أو هي ارن
تقليل حدوث
 5000وحدة عن طر الحقن تحت الجلد لمرتين يوم ا( للمراهقين وال الغين الذين ل س لديهم موانع
انصمام خثار
ﻻستخدامه .و النس ة ﻷولئك الذين لديهم موانع ،تستخدم الوقائ ات الم ان ة )أجهزة الضغ
ورد
الهوائي المتقطع(
 تستخدم قائمة تفقد ة مع التحق من اﻻنتهاء منها في الزمن الحق قي من قبل مراقب ،تذ ير ل
تقليل حدوث عدو
خطوة مطلو ة لتعق م ل جهيزة يتم استخدامها ،و تذ ير يومي ﻹزالة القثطار إذا لم تعد هناك
مجر الدم
حاجة إل ه.
المرت طة القثطار
 يتم تقليب المرض ل ساعتين
تقليل حدوث قرح
الضغ
 تعطى تغذ ة م رة داخل المعي )في غضون  48 – 24ساعة من الدخول إلى المستشفى(
تقليل حدوث قرح
 إعطاء محصرات مستقبﻼت اله ستامين  2أو مث طات مضخة البروتون النس ة للمرضى الذين
اﻹجهاد ونزف
تكتنفهم عوامل خطر اﻹصا ة بنزف الجهاز المعد المعو  .ومن بين عوامل خطر اﻹصا ة
الجهاز المعد
بنزف الجهاز المعد المعو تلقى التهو ة الم ان ة لمدة <  48ساعة ،اﻻعتﻼل الخثر ،
المعو
العﻼج الكلو المعاوض ،اﻷمراض الكبد ة ،اﻻعتﻼﻻت المشتر ة ،وارتفاع درجة فشل اﻷعضاء.
 يتم استنفار المرض في وقت م ر من فترة المرض إذا ان ذلك مأمونا النس ة له.
تقليل حدوث
الضغ المرت
بوحدة العنا ة
المر زة
 .8المعالجات النوع ة المضادة لفيروس ورونا المستجد وال حوث السر ر ة في ﻫذا المجال
ل س ﻫناك من دليل قائم مستمد من التجارب العشوائ ة المض طة الشواﻫد يوصي استخدام أ عﻼج نوعي محدد
مضاد لفيروس ورونا المستجد مﻊ المرضى الذين شت ه في إصابتﻬم ،أو تتأكد إصابتﻬم عدو ﻫذا الفيروس.
ﻻ ين غي إعطاء العﻼجات غير المرخصة إﻻ في س اق التجارب السر ر ة المعتمدة أخﻼق ا ،أو ضمن اﻻستخدام الطارئ
الم ار َقب ﻹطار التدخﻼت غير المسجلة ،في ظل إجراءات مراق ة صارمة.
https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/

تتوافر بروتو وﻻت التوصيف السر ر على الموقﻊ اﻹلكتروني للمنظمة الخاص فيروس ورونا المستجد:
 .https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019وقد أنشأت المنظمة منصة عالم ة
للب انات السررة المتعلقة فيروس ورونا المستجد ي تساهم من خﻼلها البلدان اﻷعضاءُ .يرجى إرسال أ
استفسارات إضاف ة إلى .EDCARN@who.int
10

التدبير العﻼجي السريري للعدوى التنفسية الحادة الوخيمة عند اﻻشتباه في اﻹصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد  -إرشادات مبدئية

 .9اﻻعت ارات الخاصة للمرضى من النساء الحوامل
ين غي معالجة النساء الحوامل الﻼ ئي شت ه في إصابتﻬن ،أو تتأكد إصابتﻬن عدو فيروس ورونا المستجد ،استخدام
العﻼجات الداعمة على النحو الموضﺢ أعﻼه ،مﻊ مراعاة التكييف الفسيولوجي الخاص الحمل.
ين غي أن سترشد استخدام العوامل العﻼج ة اﻻستقصائ ة الذ يجر خارج الدارسة ال حث ة بتحليل المنافﻊ والمخاطر
النس ة للشخص نفسه ،استنادا إلى المنافﻊ المحتملة لﻸم وسﻼمة الجنين ،مﻊ الحصول على استشارات من اختصاصي
توليد ومن لجنة اﻷخﻼق ات.
تمثل القارارت الخاصة الوﻻدة الطارئة ٕوانﻬاء الحمل تحد ات بيرة وﻫي تستند إلى العديد من العوامل :عمر الحمل،
وحالة اﻷم ،واستقرار الجنين .و عد الحصول على استشارات من اختصاصي توليد ،واختصاصي في مجال حديثي الوﻻدة،
واختصاصي رعا ة صح ة مر زة ) حسب حالة اﻷم( ،أم ار أساس ا.
 .10ش ر وتقدير
أِ
ُعﱠدت النسخة اﻷصل ة لهذه الوث قة التشاور مع المنتد الدولي لرعا ة الحاﻻت الحرجة ،واﻻتحاد الدولي لرعا ة حاﻻت العدو
التنفس ة الحادة الوخ مة والمستجدة )إيزارك( وحملة النجاه من اﻹنتان .وقد أسهم السادة اﻵت ة أسماؤهم في مراجعة النسخة
الحال ة .وتمت مراجعة الجوانب المتعلقة السرة ٕواعﻼنات المصالح.
من منظمة الصحة العالم ة :إبرل الر ،جانيت د از ،دينا فا فر ،مارا فان ير وف ،ساتو و أوتسو ،رتشارد بيبود
خبراء من غير المنظمة :نيل أده ار  ،مر ز سنيبروك للعلوم الصح ة وجامعة تورنتو ،اسين عري ،جامعة الملك سعود بن
عبد العزز للعلوم الصح ة ،المملكة العر ة السعود ة ،ينيث بيلي ،جامعة إدنبره ،المملكة المتحدة ،غيل ارسون ،جامعة
أو سفورد ،إ سارك؛ تشارلز د فيد غومرسال ،الجامعة الصين ة في هونج ونج ،ج ك داننج ،الصحة العامة بإنجلترا ،المملكة
المتحدة؛ روب فولر ،جامعة تورنتو ،ندا؛ سوزان جرر ،مراكز م افحة اﻷمراض والوقا ة منها ،الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة؛
فردرك هايدن ،جامعة فيرجين ا ،الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة؛ بيتر هوري ،جامعة أو سفورد ،إيزارك؛ د فيد هيو  ،الجامعة
الصين ة في هونج ونج ،هونج ونج سار ،إ ا – جين م ،جامعة سونغ يون وان ،مر ز سامسونغ الطبي ،ورا ،سرن فاس
مورثي ،جامعة بر ت ش ولومب ا ،ندا ،نورو اوماغار  ،المر ز المتعاون مع منظمة الصحة العالم ة للوقا ة والتأهب واﻻستجا ة
لﻸمراض المعد ة المستجدة ،المر ز الوطني للصحة العالم ة ومستشفى ل ة الطب ،تو اما ،طو يو ،ال ا ان ،مر ز اينزونغ شين
للصحة العامة والصحة السررة ،شنغها  ،جامعة فودان؛ نا أو ي ش ميزو؛ ت م أو ي ،مراكز م افحة اﻷمراض والوقا ة منها،
الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة
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 وقد، و عتبر محتواها غير نهائي. جم ﻊ الحقوق محفوظة © هذه الوث قة ع ارة عن مسودة.2020 منظمة الصحة العالم ة

 وﻻ يجوز مراجعة الوث قة أو تلخ صها أو اﻻقت اس منها أو إعادة إنتاجها أو نقلها أو توزعها.يخضع النص للمراجعة قبل نشره
. أ ش ل أو أ وسيلة دون إذن من منظمة الصحة العالم ة، جزئً ا أو لًا،أو ترجمتها أو تعديلها
WHO/nCoV/Clinical/2020.3 WHO reference number:
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