
الوقاية من العدوى ومكافحتها والرعاية السريرية(:د)التدريبية الوحدة 
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الهدف التعليمي

ن بنهاية هذه الوحدة، سيتمكن املشاركون م
عات وصف مبادئ الوقاية من العدوى في املجتم

.  املحلية وأماكن الرعاية الصحية
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1-ا الوقاية من العدوى ومكافحتها في املجتمعات املحلية عموم  

رغم أنه لم يحدث حتى اآلن انتقال مستمر للعدوى بمرض فيروس
ا، بين البشر داخل املجتمعات املحلية عموم  ( 19-كوفيد)2019-كورونا

رض، ولتجنب انتقال امل. كان هناك انتقال محدود للعدوى داخل املنازل 
:يجب على املجتمع

عات واألماكن املزدحمة املغلقة▪ تجنب التجمُّ

االبتعاد بمسافة متر واحد على األقل عن أي فرد مصاب بأعراض▪
(مثل السعال والعطس)19-تنفسية ناجمة عن مرض كوفيد
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2-ا الوقاية من العدوى ومكافحتها في املجتمعات املحلية عموم  

ر ك▪ ِّ
حولي إذا لم الحرص على نظافة اليدين باستمرار، بفركهما بُمطه 

في ، أو غسلهما باملاء والصابون (ثانية30-20ملدة )عليهما أي اتساخ يبُد 
(ثانية60-40ملدة )حال اتساخهما 

الة أو ثني الكوع في ح( محارم ورقية)تغطية الفم واألنف بمنديل ▪
ا بعد استخد ص من املنديل فور 

ُّ
امه وغسل السعال أو العطس، والتخل

اليدين

االمتناع عن ملس الفم واألنف▪
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3-ا الوقاية من العدوى ومكافحتها في املجتمعات املحلية عموم  

:  يجب على األفراد املصابين بأعراض تنفسية

ر ارتداء كمامة طبية والتماس الرعاية الطبية في حال الشعو ▪
ن أو بالحمى والسعال وصعوبة في التنفس، في أقرب وقت ممك

حسب البروتوكوالت املحلية
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قد يتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية إلى خطر العدوى 

قد تكون أعراض العدوى التنفسية املبكرة غير محددة، لذلك قد ال▪
وقاية من يسرع العاملون الصحيون إلى تنفيذ االحتياطات اإلضافية لل

انتقال العدوى إليهم أثناء تقديم الرعاية

وهنا تظهر أهمية االحتياطات القياسية➢

في أماكن تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها للوقاية من انتقال املرض
1-الرعاية الصحية 
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في،اكناألمجميعفي،املرض ىجميعاستخدم االحتياطات القياسية مع 
 :وتشمل .األعراضعنالنظربغض،األوقاتجميع

نظافة اليدين▪

النظافة التنفسية واتباع آداب السعال▪

استخدام معدات الوقاية الشخصية بناء  على تقييم املخاطر▪

ممارسات الحقن املأمونة▪

في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها للوقاية من انتقال املرض
2-أماكن الرعاية الصحية 
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:تابع االحتياطات القياسية

نظافة البيئة ▪

إدارة النفايات▪

إدارة الخدمات الخاصة بالَبَياَضات▪

معدات رعاية املرض ى▪

في أماكن تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها للوقاية من انتقال املرض
3-الرعاية الصحية 
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:عند الفرز 

؛ واتباع أعلى مستويات 19-التحديد املبكر للمصابين بمرض كوفيد▪
19-االشتباه السريري في اإلصابة بمرض كوفيد

شتبه في إصابتهم بمرض كوفيد▪
ُ
بكمامات طبية19-تزويد املرض ى امل

عزل املرض ى في منطقة مستقلة▪

ية التلوث ذلك في السيطرة على مصدر العدوى وتقليل احتمالُيسهم •
.البيئي

1-ومكافحتها 19-تدابير محددة للوقاية من العدوى بمرض كوفيد
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:عند الفرز 

ا▪ ا جيد  ضمان توفير محطة فرز مجهزة تجهيز 

إنشاء استبيان للتحري حسب تعريف حاالت اإلصابة بمرض•
19-كوفيد

-كوفيدتنظيم مساحات مخصصة تسمح بالفصل بين كل مريض ب•
واآلخرين بمسافة متر إلى مترين19

ليهم وضع عالمات في املناطق العامة لتذكير املرض ى الذين تظهر ع▪
األعراض بضرورة إبالغ العاملين الصحيين

ضمان أن مناطق الفرز واالنتظار جيدة التهوية▪

2-ومكافحتها 19-تدابير محددة للوقاية من العدوى بمرض كوفيد
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 على النظافة التنفسية ▪
 
ل أو ثني الكوع أْي تغطية الفم واألنف بمندي)الحث

ا وتنظيف(أثناء السعال أو العطس ص من املنديل فور 
ُّ
اليدين، والتخل

دة عند إدخال املرض ى إلى األجنحة، تأكد من وضع حاالت اإلصابة املؤك▪
ضنفس املر بفقط مع حاالت اإلصابة املؤكدة األخرى 19-بمرض كوفيد

3-ومكافحتها 19-تدابير محددة للوقاية من العدوى بمرض كوفيد
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:             تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن الرعاية الصحية
1-ذ مكافحة انتقال العدوى عن طريق الرذااحتياطات احتياطات املخالطة و 

يجب تهوية الغرف الفردية أو األجنحة
ا .  جيد 

ل وضع املرض ى في غرف فردية، أو في حا
ل عدم توافرها جمع ذوي التشخيص املماث

ا ن املرض ى والفصل املكاني بي. أو املشابه مع 
.بمسافة متر واحد على األقل

احتياطات ، اتخاذ 19-يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يقدمون الرعاية للمصابين بمرض كوفيد
.الفيروساتمكافحة انتقال العدوى عن طريق الرذاذ التنفس ي للوقاية من انتقال احتياطات املخالطة و 

:وتشمل ما يلي



©WHO2020 13

:             تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن الرعاية الصحية
2-احتياطات مكافحة انتقال العدوى عن طريق الرذاذ احتياطات املخالطة و 

كمامة طبية-

اراتواقية -
َّ
ظ

َ
وْجه أو ن

َ
َيةال واقِّ

قفازات-

عباءات-

احتياطات اتخاذ، 19-يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يقدمون الرعاية للمصابين بمرض كوفيد
.الفيروساتمكافحة انتقال العدوى عن طريق الرذاذ التنفس ي للوقاية من انتقال احتياطات املخالطة و 

:ليعند مخالطة املرض ى مخالطة مقربة، استخدم ما ي
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زْ 
َ
ع بعد تقديم الرعاية للمرض ى، يجب ن

ها معدات الوقاية الشخصية والتخلص من
.  بشكل مناسب، ويجب تنظيف اليدين
ويجب ارتداء معدات وقاية شخصية 

.جديدة عند تقديم الرعاية ملريض آخر سة، الحد  من تنقل املرض ى داخل املؤس
والتأكد من ارتداء املرض ى لكمامات 

.طبية عند خروجهم من غرفهم

:             تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن الرعاية الصحية
3-احتياطات مكافحة انتقال العدوى عن طريق الرذاذ املخالطة و احتياطات 
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ق احتياطات مكافحة انتقال العدوى عن طريو احتياطات املخالطة
4-الرذاذ 

مثل)استخدام املعدات الوحيدة االستعمال أو املخصصة ▪
ات لقياس ضغط الدم،  السماعات الطبية، وكف 

، إن أمكن(والترمومترات

فعليك إذا كان ال ُبدَّ من استخدام املعدات مع أكثر من مريض،▪
بتنظيفها وتعقيمها بعد استخدامها مع كل مريض
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ق احتياطات مكافحة انتقال العدوى عن طريو احتياطات املخالطة
5-اذ الرذ

سة تأكد من امتناع العاملين في مجال الرعاية الصحية عن مالم▪
ن أعينهم أو أنوفهم أو فمهم بقفازات قد تكون ملوثة أو بدو 

قفازات

حيطة التي ال ترتبط ا▪
ُ
ا تجنب تلويث أسطح البيئة امل ا مباشر 

 
رتباط

(مثل مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة)برعاية املرض ى 

انتظاميجب تنظيف األسطح التي يالمسها املرض ى وتطهيرها ب▪
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ق احتياطات مكافحة انتقال العدوى عن طريو احتياطات املخالطة
6-الرذاذ 

ا▪ احرص على تهوية الغرف جيد 

استخدم الغرف الفردية، أو اجمع املرض ى ذوي التشخيص ▪
املماثل في مكان واحد

قلل من حركة املرض ى أو انتقالهم▪

احرص على نظافة اليدين▪
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1-احتياطات مكافحة انتقال العدوى عن طريق الهواء 

و يمكن أن ينتج رذاذ متطاير عن بعض اإلجراءات، مثل شفط اإلفرازات أ
، والت ي  س ِّ

َنفُّ ْيل التَّ بِّ
هوية غير الباضعة، والعالج الشفط املفتوح لعينات السَّ

، بإعطاء أكسجين بمعدل تدفق كبير، واستخدام الرذاذات، والتنبيب
د رذاذ إجراءاتوُيطلق عليها )القصباتواإلنعاش القلبي الرئوي، وتنظير  ِّ

 
ول

ُ
ت

.  (الجوي الهباء 

ويجب على . 19-وترتبط هذه اإلجراءات بالخطر املتزايد النتقال مرض كوفيد
العدوى احتياطات مكافحة انتقالالعاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ 

.  اآلتية عند القيام بهذه اإلجراءاتعن طريق الهواء
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2-احتياطات مكافحة انتقال العدوى عن طريق الهواء 

استخدم معدات الوقاية الشخصية، ومنها القفازات، والعباءات ذات ▪
 ِّ
 

رش
ُ
حة األكمام الطويلة، والنظارات الواقية للعينين، والكمامات امل

(ما يعادلها، أو مستوى أعلى من الحمايةأو N95)للجسيمات 

ا فردية جيدة التهوية، عند القيام بإجراءات ينتج ع▪
 
نها رذاذ استخدم غرف

د رذاذ الهباء الجوي )متطاير  ِّ
 
ول

ُ
(إجراءات ت

مرة 12بمعدليعني ذلك استخدام غرف سالبة الضغط، ُيستبدل هواؤها •
ا في الثانية لكل مريض160في الساعة على األقل، أو بمقدار ال يقل عن  لتر 

.في املرافق ذات التهوية الطبيعية

فةاطلب من جميع األشخاص غير املطلوبين إلجراء املهمة مغادرة الغر ▪



1-العالمات واألعراض 

ا ما تشمل العالمات واألعراض املبكرة كما هو الحال مع حاالت العدوى األخرى بفيروسات كورونا، غالب 
:في حاالت العدوى األكثر وخامة

حمى ▪

قشعريرة ▪

سعال ▪

ضيق النفس▪

 ما تتطور الحالة بسرعة خالل األسبوع األول وتتحول إلى فشل تنفس ي والتهاب ر ▪
 
ئوي وخيمعادة
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هددة للحياة الناجمة عن عدوى ال
ُ
جهاز تشمل مظاهر املرض امل

:التنفس ي ما يلي

االلتهاب الرئوي الحاد▪

متالزمة ضيق التنفس الحادة▪

طبيق يسمح التحديد املبكر لهذه املتالزمات السريرية بت
اسب ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها في الوقت املن

.  وتوفير العالجات الداعمة

هددة للحياة الناجمة عن عدوى الجهاز 
ُ
مظاهر املرض امل

التنفس ي 

©WHO2020 21



َجة الداِعَمة 
َ
عال

ُ
1-امل

د للعدوى بفيروسات الجهاز التنفس ي املس تجدة، على الرغم من عدم وجود عالج ُمحدَّ
ستخدم العالجات الداعمة الثالث التالية في مقاومة األعراض وزيادة فرص الب

ُ
قاء على قيد ت

الحياة

سببات األمراض :مضادات الجراثيم1.
ُ
مرضات)مناسبة مل

ُ
ا في ذلك املحتملة، بم( امل

في )اية الصحية االلتهاب الرئوي املكتسب من املجتمع أو االلتهاب الرئوي املرتبط بالرع
واإلنتان ( حالة اكتساب العدوى في مرفق الرعاية الصحية
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َجة الداِعَمة 
َ
عال

ُ
2-امل

الوخيم، وتظهر عليهم 19-بمرض كوفيدن ياملصابيجب عالج :األكسجين2.
ْقص )عالمات الضائقة التنفسية أو انخفاض مستويات األكسجين في الدم

َ
ن

م ُسجِّ الدَّ
ْ
ك
َ
أ
َ
ا( ت أو الصدمة، باألكسجين التكميلي فور 

 : العالج النوعي للحاالت الكامنة3.
َ
ل
ُ
ل الك

َ
ش

َ
وي  مثل داء السكري والف

حاالت كامنة في حاالت العدوى بفيروسات كورونا، يعاني الكثير من املصابين ب•
.من عدوى وخيمة، وهذه الفئة هي األكثر ُعرضة لخطر الوفاة
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1-الرعاية الداعمة املكثفة 

:                        ضائقة تنفسية وخيمة

د تدخالت يتطلب عدم االستجابة للعالج باألكسجين التكميلي املتصاع
:تنفسية متقدمة تشمل

إعطاء أكسجين بمعدل تدفق كبير ▪

تهوية غير باضعة▪

تهوية باضعة▪
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2-الرعاية الداعمة املكثفة 

ج بالسوائل الوريدية واملواد ا: الصدمة اإلنتانية
َ
عال

ُ
َعة ت افِّ لرَّ

ْرواء ط من أجل تحسين تحقيق أهداف اإلِّ
ْ
غ للضَّ

سفر هذه النهوج عن رذاذ متطاير، لذلك يجب اتباع ▪
ُ
ت

وضَّ 
ُ
حة احتياطات مكافحة انتقال العدوى عن طريق الهواء امل

في الوحدة املاثلة
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بات املرخصة بال
َّ
رك

ُ
فعل أو قيد قد يتم استخدام امل

وى التطوير لعالج األمراض األخرى، في عالج العد
.  بفيروسات الجهاز التنفس ي املستجدة

1-البحوث العالجية 
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م إيجابية يتم تحديد مخالطي حاالت اإلصابة املؤكدة الذين ظهرت نتيجته
اذ التدابير وإلى أن ُيعرف املزيد، ينبغي اتخ. ولكن ال تظهر عليهم أي أعراض

نسخ التالية مع األشخاص الذي جاءت نتيجتهم إيجابية في اختبار الت
:العكس ي لتفاعل البوليميراز املتسلسل

عزلهم، ▪

ا لظهور األعراض، ▪ ا تحسب  ومتابعتهم يومي 

ظهور أو قبل ذلك، في حالة-وإخضاعهم لالختبار كل أسبوع على األقل ▪
.  أعراض

1-التدبير العالجي للمصابين بعدوى عديمة األعراض 

©WHO2020 27



ؤخذ عينتان متتا
ُ
بعتان من ينبغي أن يستمر العزل إلى أن ت

البلعومية مثل املسحات األنفية)السبيل التنفس ي العلوي 
ساعة على 24بفارق ( أو الفموية البلعومية أو كلتيهما

س ي األقل من النتيجة السلبية الختبار التنسخ العك
لتفاعل البوليميراز املتسلسل

2-التدبير العالجي للمصابين بعدوى عديمة األعراض 
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املوارد

:جهة االتصال
ballera@who.int-الدكتور أبريل بالر : الوقاية من العدوى ومكافحتها

diazj@who.int-الدكتورة جانيت دياز : التدبير العالجي السريري 

الوثائق اإلرشادية واألدوات
«  19-وفيدك»املستجدالوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء تقديم الرعاية الصحية عند االشتباه في اإلصابة بفيروس كورونا 

(Infection prevention and control during healthcare when nCoV is suspected):
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-
coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

 Clinical)« 19-دكوفي»التدبير العالجي السريري للعدوى التنفسية الحادة عند االشتباه في اإلصابة بفيروس كورونا املستجد 
Management  of acute respiratory infection when nCoV is suspected:)

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-
coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
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mailto:diazj@who.int
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected

