الوحدة التدريبية (ب) :تعزيزترصد مسببات األمراض التنفسية املستجدة واستقصاء
فاشياتها

الهدف التعليمي

بنهاية هذه الوحدة ،سيكون املشاركون قادرين على وصف:
▪ تعزيز الترصد

▪ كيفية إجراء استقصاءات الفاشية في مختلف البيئات
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بعد تأكيد حالة إصابة بفيروس تنفس ي مستجد

ال ُب َّد من اتخاذ عدة إجراءات على نحو متزامن للعثور على الحاالت
األخرى والوقاية من انتشار العدوى ،منها:
▪ البحث النشط عن حاالت اإلصابة

▪ إجراء استقصاءات شاملة عن الحاالت والفاشية
▪ تعزيز الترصد
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البحث الفعال عن الحاالت

يشمل البحث َّ
الفعال عن الحاالت توسيع نطاق البحث ،مع
التركيز على:
▪ املرض ى وزائريهم في مرافق الرعاية الصحية التي تتلقى فيها
حالة اإلصابة املؤكدة عالجها
▪ مقدمي الرعاية الصحية الذين قاموا برعاية املريض أو
بتنظيف غرفته
▪ معارف املريض وأفراد أسرته وزمالئه في العمل
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ُّ ُ َ
تتبع املخا ِلطين

تحديد مخالطي املريض وتسجيل:
▪ أسمائهم ومعلومات االتصال بهم واملعلومات الديموغرافية الخاصة
بهم
▪ تاريخ أول وآخر ُّ
تعرض ،أو تاريخ مخالطة الحالة املؤكدة أو املحتملة
▪ تاريخ بداية ظهور الحالة عند الشعور بالحمى أو أعراض الجهاز
التنفس ي
ينبغي توثيق حاالت التعرض املشترك ونوع مخالطة الحاالت املؤكدة أو
توثيقا ً
املشتبه فيها ً
دقيقا فيما يخص جميع املخالطين الذين أصبحوا
مصابين
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ُّ ُ َ
كيف يتم تتبع مخا ِلطي حاالت اإلصابة املؤكدة بمرض
فيروس كورونا( 2019-كوفيد)19-؟
ال توجد أعراض
يمكن إيقاف الرصد
الرصد ملدة ً 14
يوما
من وقت آخرتعرض للحالة

عزل املصابين بمرض كوفيد19-
واختبارهم وعالجهم

تحديد
جهات االتصال

الحالة محددة في املجتمع
املحلي*

األعراض

إيجابية ،أو
أول نتيجة اختبارسلبية

نتيجة اختبارسلبية

الرصد ملدة ً 14
يوما

تحديد املخالطين
قد تشمل األعراض حمى وأعر ً
اضا تنفسية

ُّ ُ َ
تتبع املخا ِلطين إلى أن يتوقف
تكرار عملية
ظهور أي حاالت جديدة

يمكن إيقاف الرصد
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َ
كيف يمكن ُّ
تتبع ُمخا ِلطي حاالت اإلصابة املؤكدة بمرض كوفيد19-
أثناء الفاشيات املرتبطة بالرعاية الصحية؟

إذا كانت النتيجة إيجابية ،فيجب
عزل املريض إلى أن تكون نتيجتا
اختبارين متتاليين سلبيتين

إجراء اختبارلجميع مخالطي املرض ى والعاملين
في مجال الرعاية الصحية ،بغض النظرعن
ظهور األعراض من عدمه

الرصد ملدة ً 14
يوما
من وقت آخرتعرض للحالة

عزل املصابين بمرض كوفيد19-
واختبارهم وعالجهم

تحديد
جهات االتصال

الحالة في املستشفى

األعراض

إيجابية ،أو
أول نتيجة اختبارسلبية

نتيجة اختبارسلبية
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يمكن إيقاف الرصد

الرصد ملدة ً 14
يوما

تحديد املخالطين

ُّ ُ َ
تتبع املخا ِلطين إلى أن يتوقف
تكرار عملية
ظهور أي حاالت جديدة
©WHO2020

قد تشمل األعراض حمى وأعر ً
اضا تنفسية

استقصاء الفاشيات الناجم عنها حاالت اإلصابة الجماعية أو
فاشيات فيروسات الجهازالتنفس ي املستجدة
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تشكيل فريق استقصاء
جمع فريق متعدد االختصاصات من ذوي الخبرة في مجال:
▪ الوبائيات امليدانية
▪ التقييم السريري
▪ جمع العينات البيولوجية
▪ الوقاية من العدوى ومكافحتها
▪ اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية
من الضروري أن يضم الفريق متخصصين في صحة الحيوان  -إذا لزم األمر.
أعضاء الفريق اآلخرون :متخصصون في اللوجستيات ،وخبراء مختبرات ،ومديرو بيانات ،ومتخصصون في الصحة
البيئية.
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تشكيل فريق استقصاء

قبل نشر الفريق ،ينبغي له:
▪ جمع املعلومات األساسية التمهيدية
▪ جمع املواد واإلمدادات األساسية (مثل معدات الوقاية الشخصية،
ومواد جمع العينات ونقلها)
▪ إبالغ السلطات املحلية املعنية بالصحة العامة وصحة الحيوان
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أهداف االستقصاء
الحيلولة دون حدوث حاالت عدوى في
املستقبل من خالل تحديد مصادر التعرض
البشرية أو الحيوانية أو البيئية املحتملة،
وعوامل الخطر املسببة للعدوى ،وتنفيذ
تدابيرالوقاية من العدوى ومكافحتها
املناسبة.

أهداف الصحة العامة
تحديد الحاالت األخرى والكشف
السريع عن أي انتقال للعدوى بين
البشر.

ّ
الحد من استمرارانتقال العدوى ،واملراضة والوفيات من خالل التحديد السريع
للحاالت ،وعزلها ،وعالجها وتقديم التدبير العالجي السريري لها ،ومتابعة مخالطي هذه
الحاالت.
11

©WHO2020

أهداف االستقصاء
تحديد الخصائص الوبائية والسريرية
والفيروسية الرئيسية للحاالت ،بما في ذلك:
▪ املظاهر السريرية،
▪ التاريخ املرض ي الطبيعي،
▪ أسلوب (أو أساليب) انتقال العدوى
وتشخيص املرض،
السر َاية،
▪ فترة الحضانة ،وفترة ِ
▪ أفضل املمارسات العالجية.

األهداف املعرفية
تحديد حجم املنطقة الجغرافية التي ينتقل
الفيروس فيها.

تحديد ما إذا كانت كفاءة انتقال الفيروس بين البشر قد تغيرت أو زادت.
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االستقصاءات في مر افق الرعاية الصحية

موقع االستقصاء:
▪ داخل مرافق الرعاية الصحية التي ا ها املريض َّ
وتلقى فيها العالج
زر
أهداف االستقصاء:
▪ تحديد الحاالت األخرى املحتمل أنها خالطت حالة اإلصابة املؤكدة أو عيناتها البيولوجية ،بما في ذلك املرض ى
اآلخرين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والزائرين
▪ تحديد كيفية إصابتهم ْ -
أي تحديد أوجه التعرض التي أدت إلى إصابتهم بالعدوى
▪ التوصية على وجه السرعة بتدابير إليقاف انتقال املرض
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االستقصاءات املعنية بصحة الحيوان والبيئة
ينبغي أن يتعاون القائمون باالستقصاء في مجالي الصحة العامة وصحة الحيوان على
تحقيق األهداف التالية:
▪ تحديد مصدر العدوى من الحيوانات
▪ قياس مدى اإلصابة لدى األشخاص املعرضين لهذه الحيوانات
ّ
والحد من انتقال العدوى بين
▪ وضع تدابير ملنع حدوث مزيد من حاالت العدوى البشرية،
الحيوانات
الزيارات امليدانية الستقصاء ما تعرضت له حاالت اإلصابة مؤكدة:
▪ منزل املريض وبيئته املحيطة
▪ أسواق الحيوانات الحية أو املسالخ
▪ أي مكان آخر زاره املريض خالل األيام األربعة عشرة السابقة لظهور املرض ،وكانت هناك
حيوانات موجودة
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تعزيز الترصد
ينبغي تعزيز الترصد العام في املنطقة الخاضعة لالستقصاء ،وذلك ملدة شهر على
األقل ،مع التركيز على ما يلي:
▪ إجراء االختبارات في مرفق الرعاية الصحية املحلي ،إن أمكن ،أو تنظيم النقل
السريع للعينات إلى مختبر قادر على إجراء هذا االختبار
▪ إبالغ األطباء السريرين املحليين بتحديد الحالة وبضرورة التيقظ
▪ ترصد العدوى التنفسية الحادة الوخيمة في مرافق الرعاية الصحية في املجتمع
املحلي
▪ زيادة إخضاع حاالت العدوى التنفسية الحادة الوخيمة لالختبارات في مرافق
الرعاية الصحية املحلية
▪ إجراء االختبار لألشخاص ذوي االعتالل األخف الشبيه باألنفلونزا ،إذا كانت
املوارد تسمح بذلك
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تحليل البيانات
ينبغي إجراء تحليل وصفي للحاالت من حيث الزمان واملكان والشخص:

املكان :املوقع الجغرافي :خرائط للمنطقة ومنازل املرض ى
الشخص :ينبغي تحديد عالقته باملريض
( ْ
أي كيفية انتقال العدوى إليه ،أم هل
ينتمي إلى العائلة) ويجب تحديد الخصائص
الديموغرافية (مثل التوزيع حسب العمر
والجنس)

الزمان :تاريخ بداية ظهور املرض:
وصف الحاالت باستخدام أشكال
بيانية أو جداول أو كلتيهما حسب
تاريخ بداية ظهور املرض :منحنى
وبائي

يجب توفير البيانات الوبائية الرئيسية (مثل تقدير فترة الحضانة ،ووصف أنماط انتقال املرض ،ومعدل الهجمات
حسب العمر واملهنة وتاريخ التعرض وغيرها) والبيانات السريرية (مثل طيف وخامة املرض ،ونسبة اإلصابة بااللتهاب
الرئوي ،والوفيات)
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ماذا تفعل بهذا التحليل؟

تعد البيانات في غاية األهمية من أجل:
▪ التحليل والتفسير  -إجراء تقييم للمخاطر
▪ تصميم تدابير التخفيف وتنفيذها
▪ مشاركة نتائج استقصاء الفاشية ،حتى يتمكن اآلخرون من االستفادة منها
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مراجع إضافية لالطالع:
جهة االتصال :د .ماريا فان كيرخوف
vankerkhovem@who.int
مراجع إضافية لالطالع:
فيروسات كورونا
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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