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األستاذ الدكتور مرتضتت  عباس فال  لدوره يف الترحي  واعراجعة   •

 اللغوية.
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 عقدمة ا 
للعاعني  بسم الله الرحمن الرحيم والرالة والسالم وعىل اعبعوث رحمة 

 وعىل آله وصحبه اعنتجبني 

التي سببتها جائحة كورونا بشكل مل   ال يخف  عىل أحد عظم األزمة 

عام ونجم عن هذه االزمة هالك مئات    100تشهد البرشية مثيال له منذ  

األلوف من البرش وأغلقت البلدان وحبست اعليارات من البرش يف منازلهم  
تد بسبب  والقلق  والرتقب  الخوف  عىل  وسط  الرحية  االزمة  اعيات 

 القطاعات االيصرى ال سيام االقترادية واألمنية واالجتامعية واإلنسانية.

ويف بلدنا االزمة لها يصروصية إضافية كونها جاءت يف وقت حرج مير  

فيه البلد بحا  من عدم االستقرار نتيجة االزمات اعتدايصلة والخانقة عىل 

للقط والدمار  اإلهام   كبرية من  ذلك  تركة  فنجم عن  اعتهالك  الرحي  اع 

وجود عرشات اآلالف من اإلصابات التي يتم عالجها يف اعناز  دون وجود  
دليل ارشادي لألفباء أو العاملني يف القطاع الرحي أو للمرىض يرسم لهم  

اعهرجني  بعض  هذا الفراغ  تغل  سالخطوط الرئيسية للحفاظ عىل سالمتهم فا

 والدجالني. 

الفر  هذا  بشكل  ولتدارك  الدليل  هذا  أضع  أن  حاولت  االرشادي  اغ 

مبسط اعتامدا عىل آيصر البحوث العلمية الرصينة اعنشورة لغاية شهر آب  

القادمة  2020 تتغري العديد من الحقائق واععلومات يصال  األشهر  م فقد 
 وكم رجاء ان يكون نافعا بعون الله تعاىل فهو القادر عىل ما يريد. 

ل االرشادي هو أيضا  محاولة الستنهاض اعؤسسات  ويف الختام هذا الدلي

حالة   لكل  اسرتشادي  دليل  وضع  يف  دورها  الستعادة  والعلمية  الرحية 

 والحمد لله رب العاعني. 

 
 جودياأل عارف الدكتور رضغام 
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 ؟   19ما هو مرض كوفيد  
 

ألو  مرة نهتايتة    فتايرو  معتدي جتديتد  هر    هو مرض    19مرض كوفيتد  

يف مدينة "ووهان" عاصتمة مقافعة "هو"" يف جمهورية الرتني  2019عام 

 الشعبية ومنها انترش اىل جميع أرجاء األرض.

هذا اعرض نتج عن فريوس جديد اسمه فريوس كورونا اعستجد واسمه  

( وهو ينتمي اىل فريلة الفريوسات التاجية )ألنها SARS-COV2العلمي )

 82وهي فرتتيلة من بني  االلكرتوين(،تشتتبه التاج عند ترتتويرها باعجهر  

 فريلة للفايروسات.

هذا الفريوس لألشتتخاا اما بشتتكل مباش من يصال  الرذاذ    ينتشتتتتتتتتر  

أو الكالم أو من يصال     ،طتاسأو الع    ،عتا اعتطتاير من اعرتتتتاب اثنتاء الستتتت  

  ألن الفريوس يديصل    ؛مستة األشتياء اعلوثة ومن ثم عس الوجه او العيننيمال 

وتظهر االعراض عتادة بعتد   والعينني  ،والفم  ،األنفعن فريق    اىل الجستتتتم  

 .قد تتأيصر اىل اسبوعنييصمسة أيام لكن يف بعض الحاالت 

هذا الفريوس بوفاة مئات اآلالف من البشتتتتتتر بعد أن أصتاب    ب  تستب  

اعتاليتة    عن الخستتتتائر    فضتتتتال ،  اعاليني وحجر اعليتارات منهم يف اعنتاز 

  ، واالقترتتتتاديتة الهتائلتة التي تستتتتببتت بفقتدان ماليني اعو فني لو تائفهم

نتيجتة توقف النشتتتتافتات التجتاريتة واالقترتتتتاديتة يف مختلف بقتاع األرض 

 د االقترادي.وتفيش الكسا
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 ؟   19ما هي أعراض مرض كوفيد  

 
كثرية ومتنوعة قد تأيت منفردة أو عىل    عراضا  أ   19يسبب مرض كوفيد  

شكل مجموعة من األعراض وقد تكون بسيطة أو شديدة بشكل غري قابل  

لكننا سنذكر هنا أهم األعراض التي يعاين منها اعرىض والتي قلنا    ،للتوقع

 اعريض قد يعاين من بعضها فقط وليس جميعها.  ن  إ 

 

 ارتفاع درجة حرارة الجسم  •

 عا  الس   •

 صعوبة التنفس  •

 داع الر   •

 والعظام أمل اعفاصل والعضالت •

 تعب ونحو  عام مع دوار وعدم اتزان  •

 الشعور بالقشعريرة  •

 ن مل البطا  وأ االسه •

 أو الذوق أو كالهام  ،فقدان حاسة الشم •

 احمرار أو أمل يف العني  •

 بثور حمراء يف أصابع اليد والقدم مع حكة أو أمل  •

اعرض   • مضاعفات  عن  ناجمة  أعراض  هناك  تكون  الجلطة  كقد 
 الردرية أو نزف الجهاز الهضمي ةوالذبح
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 ؟   19كيف يتم تشخيص مرض كوفيد  
 

يتم تشخيص مرض كوفيد بشكل قطعي بواسطة أيصذ مسحة من الجزء  

"النسخ العكيس لتفاعل البلمرة  أو البلعوم وفحرها بجهاز    لألنف الخلفي  

)اعتسلسل   يف  RT-PCRاللحظي"  واسعٍ  بشكٍل  م ستعملة   ( وهو فريقة  

األحياء الجزيئي تعمل عىل تضخيم العينة الرغرية جدا من الحمض    علم  

النووي للفريوس اعأيصوذة من اعريض إىل كميٍة كافية للتعرف عىل الفريوس  

 وتشخيره. 

وهذا الفحص هو الوحيد الذي يعترب قطعي بتشخيص اإلصابة ورغم  

فقط من اعرابني يف    %70ال يستطيع اكتشاف أكرث من    الفحص   فإنذلك  

اإلصابة  السلبية ليست داللة قافعة عىل عدم  أحسن الحاالت لذلك النتيجة  

 .  بالفريوس

تكون أكرث حستتاستتية يف    أيصرى للمستتاعدة يف التشتتخيص  وتوجد فرق  

ولكنهتا غري قطعيتة مثتل فحص الرئتني بتالترتتتتوير الطبقي    التشتتتتخيص

رضار التي يستتتتببهتا الفريوس يف التذي يظهر مقتدار األ راس الحلزوين  فع بتا

 الرئة.

وكذلك فحص االجستتام اعناعية اعضتتادة لفريوس كورونا اعستتتجد يف  

التي يكونها اعرتاب ضتد الفريوس وتحتاج إىل أستبوع أو أستبوعني بعد الدم  

يف تحتديتد عتدم   دقيقهو فحص غري  اإلصتتتتابتة لتكون قتابلتة للقيتاس لتذلتك ف

 .وال ينفع يف الكشف اعبكر للمرض اإلصابة أيضا
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 ؟   19رض كوفيد  مب من هم األكرث عرضة لإلصابة 
 

 هم:و األشخاا أكرث عرضة لإلصابة بعض هناك ولكن  ،الجميع معرض لإلصابة 

ا أو أكرث وذلك لضعف جهاز اعناعة لديهم   60األشخاا الذين يبلغون   •  عام 

 اععاقني واعرابني بالشلل. ذوي االحتياجات الخاصة من  •

 األشخاا الذين يعانون من أمراض الرئة اعزمنة مثل الربو. •

 بسبب ضعف مناعتهم.  ؛األشخاا الذين يعانون من أمراض قلبية يصطرية •

 األشخاا الذين يعانون من نقص اعناعة الورايث أو اعكتسب. •

مناعتهم • لضعف  الرسفان  الكيميا   ،مرىض  واألدوية  اعرض   ية ئبسبب 

 واالشعاع. 

 األشخاا الذين يعانون من السمنة الشديدة.  •

 تكون مناعتهم ضعيفة.  إذمرىض السكري غري اعنتظم  •

 مرىض الفشل الكلوي أو أمراض الكبد. •

 التديصني.   نتيجة اعديصنون بسبب تلف االنسجة الرؤية ب •

 األعضاء.أحد لهم زرع نخاع العظم أو زرع  ي  جر  اعرىض الذين سبق وان أ   •

 لفرتات فويلة.   اعثبطة للمناعة دوية اعرىض الذين يستعملون األ  •

 . من غريهم  األففا  أقل تعرضا  لإلصابة وللمضاعفاتيبدو أن  •
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 ؟   19ما هي أمناط مرض كوفيد  
 )أنواع اإلصابة( 

 
سابقا   علمنا  كثرية  أ ن  إ   كام  كوفيد  مرض  تظهر    ،ومتنوعةعراض  وال 

عكف    عند جميعها   لذلك  اعرىض  األعراض    العلامء    كل  أمناط  دراسة  عىل 

يف بريطانيا قسمت االمناط الرسيرية لإلصابة بكوفيد    جريت  دراسة أ  ونرشت  

مجموعات بحسب امناط االعراض اعسجلة عند تشخيص اعرض  ست  اىل    19

ية التدهور والحاجة اىل  يف مقدار احتامل  ةوقد ايصتلفت تلك االمناط الست

 ديصو  اعستشف  من االقل لألكرث واعجموعات الست هي:

 

  شبيه األنفلونزا بدون حم : •

والتهاب    والستتعا ، العضتتالت،وآالم    الرائحة،يتميز بالرتتداع وفقدان  

 .الردروأمل يف   الحلق،

  شبيه باإلنفلونزا مع الحم : •

الرائحتة والستتتتعتا  والتهتاب الحلق وبحتة يف    بتالرتتتتداع وفقتدانيتميز  

 الشهية.الروت والحم  وفقدان  

  :معوي هضمي •

والتهاب    واإلستتها ،  الشتتهية،وفقدان    الرائحة،يتميز بالرتتداع وفقدان  

 سعا .ال  عدم وجود و   الردر،وأمل يف   الحلق،
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  :اعستوى األو  الشديد •

بحة يف  و   الحم ،و   الستتتعا ،و   الرائحة،فقدان  و   واإلرهاق،مع الرتتتداع  

 تعب.و   الردر،أمل يف و  الروت،

  :داعستوى الثاين الشدي •

  الستعا ، و   الشتهية،فقدان  و   الشتم،فقدان  و   الذهني والرتداع،االلتباس  

 التعتب، و   الرتتتتدر،آالم  و   الحلق،التهتاب  و   الرتتتتوت،بحتة يف  و   الحم ،و 

 .آالم العضالتو   االرتباك،و 

 اعستوى الثالث الشديد: •

  الستعا ،و   الشتهية،فقدان  و   الشتم،فقدان  و الرتداع  البطني الرئوي مع  

الرتوت والتهاب الحلق وآالم الرتدر والتعب واالرتباك   بحةو الحم ،  و 

 وجع بطن.و وآالم العضالت وضيق يف التنفس واإلسها   

 

ي األمنتاط الثالثتة األوىل ال تحتتاج اىل أ   ن  إ يف هتذه التدراستتتتة  وجتد البتاحثون  

 للمريض.اعستقبل   يف  دعم تنفيس

أكرث  بينام اشتتتتارت الدراستتتتة نفستتتتهتا اىل أن األمناط الثالثة األيصرية تكون  

 إىل دعم تنفيس.    اعرىض  ويحتاجيصطورة 

يعانون من زيادة الوزن  ممن   كرب ستتنا  األ   ووجدت الدراستتة أن األشتتخاا  

ا مثل مرض الستكري أو أمراض الرئة   ولديهم عوامل يصطورة موجودة مستبق 

 انوا يعانون من األمناط الثالثة األيصرية.أغلبهم ك
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 ؟   19اإلصابة مبرض كوفيد  )مستويات(  ما هي درجات 
 

 شدة اإلصابة وهي:لتوجد يصمس درجات أو مستويات  

  أعراض: بدون إصابة -1

فقط نتيجة   رسيرية عالمات  وأ  أعراض نبدو تكون  من اإلصتتابات   50%

  .موجبةتكون  اعسحة  

 بأعراض يصفيفة: إصابة -2

اعريض من الحم  والسعا  وآالم العضالت واحتقان البلعوم  فيها  يعاين  

ورمبتا ستتتتيالن االنف والعطتاس وأحيتانتا الغثيتان وآالم البطن والتقيؤ  

 .صعوبة يف التنفس  مع عدم وجود   واالسها  لكن

 :متوسطةبأعراض  إصابة -3

والتعتب وآالم  الجتاف اعتكرر  اعريض من الحم  والستتتتعتا     فيهتا  يعتاين

العضالت واحتقان البلعوم ورمبا سيالن االنف والعطاس وأحيانا الغثيان  

واالستتتتهتتا    والتتتقتيتؤ  التبتطتن  التتتنتفتسو وآالم  يف  صتتتتعتوبتتة  ، بتتدون 

 .الرئة يف إصابات يظهراعفراس الحلزوين للردر   تروير لكن

  :ةشديدإصابة بأعراض  -4

اعريض من أعراض تنفستتتتية مبكرة مثل الستتتتعا  والحم   فيها  يعاين  

والتعب وصتتعوبة التنفس وقد يرتتاحبها االستتها  والتقيؤ وأمل البطن  

  %93ونقص يف نسبة تشبع الدم باألوكسجني اىل أقل من 

  حرجة:إصابة بأعراض  -5

صتعوبة شتديدة يف التنفس مع الحم  والستعا   من اعريض  فيها  يعاين  

ي مع ضتعف عضتلة القلب وقد  تتتتتوفشتل يف الجهاز التنفست  والغثيان

 ينتهي بفشل متعدد لألعضاء.



 19............................ دليل العزل الصحي المنزلي لمرضى كوفيد  
 

18 
 

الفصل الثاني 
 

 ؟   19كيف تقي نفسك من اإلصابة مبرض كوفيد  
 

ألنه مرض جديد وغري معروف   ؛يجب ان ال يستهان به  19مرض كوفيد  

للمرتاب بغض النظر عن عمره الستلوك بشتكل دقيق وقد يستبب الوفاة 

أو صتتتحته فضتتتال عن قدرته الكبرية عىل االنتشتتتار والعدوى لذلك يجب  

االلتزام بالنرتتائ  واالرشتتادات الرتتحية الالزمة للوقاية وهي تتكون من  

 عدة محاور هي:

 

 التباعد االجتامعي. •

 التعقيم. •

 الغذاء الرحي. •

 السلوك الرحي. •
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 التباعد االجتامعي 
 

لكو  واالنتقتتا نظرا   العتتدوى  الفريوس رسيع  بفرتة    ،ن  وكتتذلتتك ميتتتاز 

الفريوس اىل   من ديصو معدية )فرتة الحضتتانة هي اعدة  فويلة و حضتتانة 

االنستتتتان   االلتزام   بيجت  ذالت  عراض اعرض عليته(أ  هور    لحنيجستتتتم 

 :عند الخروج من اعنز   باإلرشادات والتوصيات التالية

عدم ارتياد األماكن اعزدحمة مثل األستتواق إال للضتتتتتتتترورة القرتتوى  •

 وايصتيار األوقات غري اعزدحمة.

ومجالس  واعسارح عدم ارتياد اعنافق اعغلقة واعزدحمة مثل القاعات   •

 العزاء واالعراس بتاتا .

 اعنز  بدون كاممة.عدم الخروج من   •

  ترك مستتافة آمنة ال تقل عن مرت واألفضتتل مرتين عن بقية األشتتخاا •

 .دامئا  

 عدم التواجد يف األماكن اعغلقة وقليلة التهوية أكرث من ربع ساعة. •

 عدم عس األشياء قدر اإلمكان مع رضورة غسل اليدين بعد عسها. •

 او العناق بتاتا .  رافحةعدم اع  •

 .بالرسعة القروى  العودة للمنز  عندغسل اليدين   •

 عدم زيارة اعرابني أو اعنافق التي تكرث فيها اإلصابات. •

 عدم تلبية الدعوات بكافة أنواعها. •
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 التباعد االجتامعي يف محل عملك 
 

لألستتتتف أغلتب أمتاكن العمتل تكون مزدحمتة وال تحتوي عىل يصتدمتات  

باإلضتتافة اىل قلة الوعي الرتتحي لذلك يجب االلتزام باإلرشتتادات مريحة  

 والتوصيات التالية يف محل عملك:

 ا .إفالقعدم اعرافحة   •

 االيصرين لبسها.  وإلزامارتداء الكاممة دوما    •

بقيتة   • االيصتالط مع  العمتل وتقليتل  التجو  يف مكتان  ء يف  زمال العتدم 

 العمل.

 ل مرتين عن بقية األشخاا.ترك مسافة آمنة ال تقل عن مرت واألفض •

 تهوية مكان عملك برورة جيدة. •

 وضع حاجز يضمن بعد اعسافة بينك وبني اعراجعني. •

 عدم التواجد يف األماكن اعغلقة وقليلة التهوية أكرث من ربع ساعة. •

 عدم عس األشياء قدر اإلمكان مع رضورة غسل اليدين بعد عسها. •

قبل عستتك  تعقيم اليدين بالكحو  بعد عس األشتتياء التي عستتها غريك   •

 .لها

 العودة للمنز . عندغسل اليدين   •
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 فرق التعقيم الفعالة 
 

 

عدة ال بشتتكل جيد  أفضتتل معقم لليدين هو الغستتل باعاء والرتتابون  •

 .)العرشون ثانية تعاد  قراءة سورة الفاتحة مرتني(  ثانية 20تقل عن 

تعقيم اليتدين يصتارج اعنز  بعتد فركهام بته ينفع يف    %70الكحو  برتكيز   •

 ثانية. 20عدة ال تقل عن 

قدح   9كلور + قدح   1ميكن ان نعقم الستطوح بالكلور اعخفف بنستبة  •

 ماء.

 أو باعاء والرابون.تعقيم الفواكه والخضار يكون باعاء السايصن   •

يجب عدم يصلط اععقامت مع بعضتها البعض ألن بعض األنواع تتفاعل   •

 مع بعضها وتتحو  اىل مواد أو غازات سامة.

فال    ألنه رسيع االشتتعا   ؛يجب الحذر من استتعام  الكحو  يف التعقيم •

بتالكحو تقرتب من النتار إذا كتانتت يتداك قتد ت وال   ،م تعقيمهتا توا  

تستتتتتعمتل الكحو  يف دايصتل األمتاكن اعغلقتة مثتل الستتتتيتارات اعغلقتة  

 .النوافذ
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 الغذاء الرحي 
الخط التدفتاعي األو     دللغتذاء أهميتة كبرية يف بنتاء اعنتاعتة التي تعت

واألهم يف حاميتة االنستتتتان من االمراض بكتافتة أنواعهتا ولتذلتك يجتب عىل 

يصرتوصتا االستتفادة من النرتائ   19االنستان عموما واعرتاب مبرض كوفيد 

 التالية:

الطتازجتة كونهتا تحتوي عىل الفيتتامينتات واععتادن   • تنتاو  الفواكته 

ز وغريها مع  رورية للجستتم مثل الحمضتتيات والتفاح واعو تتتتتتالضتت

 مالحظة ان تناو  الفاكهة أفضل من شب عرريها.

ألنها مردر مهم للمعادن والفيتامينات    ،راوات الطازجةتتتتناو  الخض •

 الهضم.  عملية وتحسنوااللياف 

 االكثار من شب اعاء. •

االبتعتاد عن األفعمتة اععلبتة ألنهتا فتاقتدة ععظم الفيتتامينتات وتحتوي   •

 مرضة بالجسم.عىل مواد حافظة قد تكون 

رثتها  ألن ك  ؛االبتعاد عن تناو  الستتتكريات والنشتتتويات قدر اإلمكان •

 مضترة.

ألنهتا تستتتتبتب الستتتتمنتة وامراض    ؛االبتعتاد عن التدهون بكتافتة أنواعهتا •

 القلب والرشايني.

 االبتعاد عن تناو  األفعمة التي تحتوي عىل السكر او اعل  بكرثة. •

الثقيلتة وتنتاو  الوجبتات الخفيفتة  الوجبتات التدستتتتمتة أو    االبتعتاد عن •

 سهلة الهضم.
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 السلوك الرحي 
 

للستلوك الرتحي أهمية كربى يف نجاح يصططنا يف الوقاية من اعرض او  

 غري الرحية:و الشفاء منه وهنا نذكر السلوكيات اعرضة  

الخاليتا اعبطنتة    التتديصني:  • يؤدي اىل تلف يف الشتتتتعريات التي تغطي 

للقرتبات الهوائية والجهاز التنفستتتتتتي وبالتايل تفقد قدرتها عىل كنس  

التتديصني  االجستتتتام الغريبتة التدايصلتة اىل الرئتة ويرتاكم البلغم نتيجتة  

 الجراثيم اىل الرئة وتسبب اإلصابة باألمراض.  فيؤدي اىل ديصو   

الريتاضتتتتة والكستتتتل يؤدي اىل يصمو  التدورة  عتدم مامرستتتتة   الخمو :  •

الدموية وتراكم الدهون الضارة ومحدودية قدرة الجهاز التنفستتي عىل 

تزويد الجستتتم باألوكستتتجني لعدم اعتياده عىل توفري حاجة الجستتتم  

 اإلضافية لألوكسجني اثناء بذ  اعجهود العضم.

نتات يف  ان عتدم النوم مبكرا يؤدي اىل ايصتال  يف عمتل الهرمو  الستتتهر: •

يل لذلك  ل ليف االجستم فالجستم مرتمم للعمل يف النهار والراحة والنوم 

فإن  عمليات الرتميم والترتلي  للجستم مرتممة لتجري ليالذ لذلك فإن  

الستتهر يؤدي اىل ارباك يف اعام  الرتتيانة التي يجريها الجستتم لنفستته  

 تدهور يف مناعته.وكذلك 

مثل الدهون والستكريات واعشتتتتتتروبات   تناو  األفعمة غري الرتحية: •

 الغازية.
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وعدم اتخاذ القرارات الرتحيحة وبالتايل اىل    ،يؤدي اىل االرتباك الخوف:  •

ويؤدي اىل ايصتال  يف افراز الهرمونات فيرتب  االنستان   ،ارتكاب األيصطاء

 أقل مناعة وفريسة سهلة لألمراض.

يؤدي ذلتك اىل غيتاب الحقيقتة وبتالتتايل العمتل    االيصبتار الكتاذبتة:  متتابعتة  •

قتد يؤدي اىل عتدم الوعي بخطورة اعرض    ،مبعلومتات غري صتتتتحيحتة

لتذلتك يجتب   وفرق انتشتتتتاره وبتالتتايل اإلصتتتتابتة بته ونقلته اىل االيصرين

االعتامد عىل اعرتتتتادر اعوثوقتة للحرتتتتو  عىل اععلومتة مثتل موقع 

أو موقع الجمعيتة العراقيتة    ،منظمتة الرتتتتحتة العتاعيتة بتاللغتة العربيتة

لومتات الرتتتتحيحتة  للبحوث والتدراستتتتات الطبيتة للحرتتتتو  عىل اعع

 .والدقيقة من اعخترني

يؤدي اىل عواقب ويصيمة ليس   الرتحية:  باإلرشتادات االلتزام  التهاون يف   •

فعتدم ارتتداء الكاممتة وعتدم   ،عىل الفرد فقط بتل عىل اعجتمع ككتل

او غستل اليدين يستبب انتشتار اعرض    ،الحفاظ عىل التباعد اعجتمعي 

 وقتل الناس.

يرتتتتر بعض الناس عىل التمسك    ية البالية:التمسك بالعادات االجتامع  •

و إقتامتة  أ   ،ببعض العتادات التي ال أصتتتتل لهتا مثتل التقبيتل عنتد التحيتة

او إقتامتة االحتفتاالت واالعراس يف القتاعتات    ،الوالئم يف مجتالس العزاء

اعغلقتة متجتاهلني لخطورة هتذه العتادات بعتد انتشتتتتار الوبتاء بشتتتتكتل  

 يصطري.
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الفصل الثالث 
 

 الطبي اعنزيل العز   
 

أو الحاالت البستتيطة واعتوستتطة    ،عراضميكن عالج الحاالت عدمية األ 
أما الحاالت الشتتتديدة    ،الشتتتدة يف اعنز  وفق شوط العز  الطبي اعنزيل 

 فيجب عالجها يف اعستشف .
 الحاالت اعشمولة بالعالج يف اعنز  هي:

 الحاالت البسيطة واعتوسطة الشدة. -1
اعرتتتتاب برتتتتحتة جيتدة وال يعتاين من امراض مزمنتة أو  أن يكون   -2

 يصطرية.
 أال يعاين اعراب من سمنة مفرفة. -3
 أال تكون اعرابة حامل. -4
 توفر اعكان اعناسب للعز  يف اعنز . -5
 توفر شخص قادر عىل تقديم الرعاية للمراب. -6

 ومينع العز  الطبي اعنزيل للحاالت التالية:
 بالعز  اعنزيل. • عدم التزام اعراب 

 • عدم جاهزية اعنز  للعز  الرحي اعنزيل. 
 • عدم وجود من يقوم برعاية اعريض. 
 • عند وجود أمراض مزمنة عند اعراب. 
 . %90• نسبة تشبع الدم باألوكسجني أقل من 

نقتل    جتب• عنتد تطور األعراض أو أصتتتتبحتت الحتالتة غري مستتتتتقرة ي
 إىل اعستشف .  اعريض
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 مقومات عالج الحاالت البسيطة  
 واعتوسطة الشدة يف اعنز  

 

 

 اعكان اعناسب.  •

 الغذاء اعناسب.  •

 السلوك الرحي.  •

 الرعاية اعناسبة.  •

 اعستلزمات اعناسبة.  •

 العالج اعناسب.  •

 . عند الحاجة   االستشارة الطبيةتوفر   •

 عدم االيصتالط مع اآليصرين  •
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 الرحي اعنزيل   عز  اعكان اعناسب لل 
 
 

 النقاط التالية: توفر   يفضل

 

 منعزلة جيدة التهوية للمراب.نوم خرص غرفة ت   •

 

تكون دورة اعياه التي يستعملها اعراب معزولة عن األشخاا االيصرين   •

كل   بعد  اعياه  دورة  تعقيم  يتم  ان  فيجب  متوفرا  ذلك  يكن  مل  وان 

 استعام  مبا يف ذلك قبضات األبواب. 

 
 

الهواء يصارج اعنز  يك  يفضل توفري مفرغة هواء    • الغرفة تطرح  دايصل 

تحافظ عىل ضغط الغرفة منخفض فنضمن تجدد الهواء يف الغرفة دون  

 انتشار العدوى اىل اعنز . 

 

 

 

 

 

 



 19............................ دليل العزل الصحي المنزلي لمرضى كوفيد  
 

28 
 

 اعستلزمات اعطلوبة للعز  الرحي اعنزيل 
 

 يجب توفري اعستلزمات التالية يف غرفة العز : 

نفايات توضع دايصل سلة  سلة مهمالت ذات   • أكياس  غطاء محكم مع 

 النفايات ويتم غلق الكيس بشكل محكم عند امتالءه. 

 كاممات. •

اليدين • لتعقيم  الكحويل  الجل  مثل  التعقيم  لتعقيم    ،مواد  والكلور 

اعواد   استعام  هذه  االفراط يف  اىل عدم  االنتباه  ولكن يجب  األبواب 

االيصتناق او  منها  التحسس  يصطر  الغرفة    ،لتفادي  تهوية  يجب  لذلك 

 جيدا. 

 محرار الكرتوين. •

 ج الهواء اىل يصارج اعنز . ايصر قوم بإمفرغة هواء ت  •

 (. Oximeterمقياس نسبة تشبع الدم باألوكسجني ) •

   هاتف. •

• ( اعنزيل  األوكسجني  توليد  جهاز  أو  اوكسجني   Oxygenقنينة 

Generator)  أكرثذا كان اعنز  يف منطقة نائية وبعيدة عن اعستشف   إ  

 من ساعة. 
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 السلوك الرحي اعناسب يف العز  الطبي اعنزيل 
 

 يجب االلتزام بالنقاط التالية يصال  فرتة العالج يف اعنز : 

ا عن األشتتتخاا اآليصرين  العز   البقاء يف غرفة عىل اعريض  يجب  • بعيد 

كبار الستن واعرتابني بأمراض مزمنة أو النستاء الحوامل    يصاصتة  اعنز  يف

 .أمكنإذا    واستخدام دورة مياه منفرلة

والتخلص من    ،غطيتة الفم واألنف عنتد الستتتتعتا  والعطتاس مبنتديتلت •

اعنتاديتل اعستتتتتختدمتة يف ستتتتلتة اعهمالت وغستتتتل اليتدين فورا  بتاعتاء  

 والرابون.

 .اآليصرينألنها قد تنقل اعرض اىل    ،عدم االيصتالط بالحيوانات األليفة •

تجنب مشتاركة األدوات اعنزلية مثل األفباق أو األكواب أو اعناشتف أو   •

 اعفارش بني اعراب وبقية أفراد األرسة.

يف جميع األستتط  كثرية اللمس مثل األبواب والهاتف باستتتخدام  تنظ •

 اععقامت الكحولية أو اععقامت التي تحتوي عىل الكلور.

 الكاممة من قبل اعراب عند الخروج من الغرفة اىل دورة اعياه.  ارتداء •

عرتتاب ان ال يديصل غرفة اعريض اال اعىل الشتتخص الذي يقوم برعاية  •

 .ويستعيض عن ذلك باستعام  الهاتف  للرضورة
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يجب فإذا اضتطر الشتخص الذي يرع  اعريض اىل ديصو  غرفة اعريض   •

اعرتتتتاب ويجتب عىل كليهام لبس  البقتاء عىل بعتد مرتين من  عليته  

 الكاممة.

يوضتتتع الطعام أمام باب الغرفة للمريض دون الحاجة لديصولها ويقوم   •

 .اعريض بأيصذ الطعام بعد تركه

ض ان يكون بوضتتع الستتجود مع أيصذ نفس عميق وتكرار  يحاو  اعري •

مهم جتدا    هتذا العمتل  هتذا الوضتتتتع بكرثة قتدر استتتتتطتاعتة اعريض ألن

 لتنظيف الرئة من البلغم وزيادة كفاءتها.

 مينع استقبا  الضيوف منعا  باتا . •

عىل اعراب أن يتحىل بالررب والثبات والثقة  أمر مهم وهو وال ننستتت   •

ألنهتا مهمتة جتدا يف تعزيز اعنتاعتة    ،واععنويتات العتاليتةبتاللته تعتاىل  

 واالنترار عىل اعرض.
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 إرشادات صحية ألفراد األرسة يف العز  اعنزيل 
 

 يجب أن تقترص رعاية اعريض عىل شخص واحد فقط. •

يجتب عىل الشتتتتخص التذي يقوم عىل رعتايتة أفراد األرسة اعرىض ارتتداء   •

 عمل للمريض يتطلب مسافة قريبة.كاممة يصال  القيام بأي 

التواصتتل معه من يصال  الهاتف ويف ويكون  عدم الديصو  لغرفة اعريض   •

حالة االضتتطرار البقاء عىل مستتافة مرت ونرتتف إىل مرتين من الشتتخص 

 اعراب وتجنب االترا  الجسدي غري الرضوري.

االهتامم بالنظافة ويشتتمل هذا عدم مشتتاركة األفباق التي يستتتخدمها   •

نقاط الكهرباء  يض وتطهري األستتتط  التي تتم مالمستتتتها كثريا  مثل  اعر

 ومقابض األبواب.

حتاجيتاتته  غستتتتل اليتدين قبتل وبعتد عس اعريض أو أدويتته أو فعتامته أو   •

 ثانية عىل األقل. 40باعاء والرابون عدة    األيصرى

  ارتداء يجب   رتتابأثناء التعامل مع مالبس وأغطية الفراش الخاصتتة باع  •

الواحد وغستتتل اليدين عىل الفور بعد نزع   االستتتتخدامذات    القفازات

 القفازات.

باعاء الدافئ واعنظفات    رتابغستل اعالبس وأغطية الفراش الخاصتة باع  •

 .مجفف اعالبس  باستخدامألفو  مدة ممكنة ثم القيام بتجفيفها  

وتشتجيعه عىل   ،تقديم الدعم النفستتتتتتي للمرتاب  من الضتتتتتتروري جدا   •

تجتاوز األزمتة وبتث الروح اإليجتابيتة فيته فهتذا رضوري جتدا يف استتتتتقرار  

 حالته النفسية وتقوية مناعته بشكل ملحوظ.
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 19العالج الدوايئ للحاالت البسيطة من مرض كوفيد  
 

يعاين اعريض يف الحاالت البستيطة من الحم  والستعا  الجاف اعتكرر  

واحتقان البلعوم ورمبا ستتتتيالن االنف والعطاس والتعتب وآالم العضتتتتالت  

 وأحيانا الغثيان وآالم البطن والتقيؤ واالسها  وبدون صعوبة يف التنفس.

العز  الطبي اعنزيل والتغتذيتة الجيتدة  بت  هتذه الحتاالت  كن عالجوهنتا مي

  واألدوية بالعز  الطبي اعنزيل  رط أن يكون من الفئات اعشتتمولة  تتتتتتبشتت

 التالية:

 

 اعدة  عدد الجرع  الجرعة  الدواء  ت 

1 
براسيتو   
 حب

500 - 
 ملغم  1000

 مرات   3-4
 يف اليوم 

لحني زوا   
 الحرارة

 ملغم  50 زنك حب 2
 مرة واحدة  
 يف اليوم 

 لحني الشفاء 

 فيتامني دي 3
50000 
 وحدة 

 مرة واحدة  
 يف االسبوع 

أسابيع   4عدة 
 فقط 

 
ال يحتتاج اعريض اىل االوكستتتتجني لكن يجتب قيتاس نستتتتبتة تشتتتتبع التدم  

 باألوكسجني مرتني يف اليوم أو عند شعور اعريض برعوبة يف التنفس  
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 19العالج الدوايئ للحاالت اعتوسطة من مرض كوفيد  
 

يعاين اعريض نفس أعراض الحاالت البستتيطة لكن نستتبة تشتتبع الدم  

وهنتا ميكن عالج هتذه الحتاالت بتالعز  الطبي    %94بتاألوكستتتتجني أقتل من  

اعنزيل والتغذية الجيدة بشتتتتتتتترط أن يكون من الفئات اعشتتمولة بالعز  

 التالية:  الطبي اعنزيل ويستعمل األدوية

 

 اعدة  عدد الجرع  الجرعة  الدواء  ت 

 براسيتو  حب  1
500 - 
 ملغم  1000

 مرات   3-4
 يف اليوم 

لحني زوا   
 الحرارة

 ملغم  50 زنك حب 2
 مرة واحدة  
 يف اليوم 

 لحني الشفاء 

 فيتامني دي 3
50000 
 وحدة 

 مرة واحدة  
 يف االسبوع 

أسابيع   4عدة 
 فقط 

4 
 ديكساميثازون  
حبوب أو  
 حقن بالعضلة 

 ملغم  6
مرة واحدة يف  

 اليوم
 عدة عرشة أيام

 األوكسجني  5
يحتاج اعريض اىل االوكستتتجني إذا كانت نستتتبة  

وينقل اىل   %94باألوكستتجني أقل من تشتتبع الدم  
 %90اعستشف  إذا كانت النسبة أقل من 
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 19عالج الحاالت الشديدة من مرض كوفيد  

 
أكرث   عالجا  اعريض  يتلق   إذ  حتام  اعستشف   يف  الشديد  الحاالت  تعالج 

 تخررا مثل: 

 بالزما النقاهة.  •

 مسيالت الدم ومانعات التجلط.  •

 مضادات الفريوسات.  •

 (. Cytokine Storm) مضادات عاصفة السايتوكاين •

 (.CPAPاستعام  جهاز ضغط الهواء اإليجا" اعستمر ) •

 لرت يف الدقيقة.  12-8األوكسجني مبقدار  •

 وغريها   •

 
الوقت  يف  اعريض  يرل  ان  يجب  فعالة  العالجات  هذه  تكون  ليك  لكن 

 اعناسب اىل اعستشف  وعدم تأيصره يف مراجعتها. 
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 العالج الطبيعي )الفيزيايئ(  
 

اللزجتتة   الستتتتوائتتل  من  الرئتني  لتنظيف  جتتدا  مهم  الطبيعي  العالج 

)البلغم( التي يستببها االلتهاب الرئوي والتي تستبب انستداد الحويرتالت 

والقرتتيبات الهوائية وشتتعور اعريض برتتعوبة يف التنفس لذا يجب عىل 

 اعريض القيام التامرين التالية:

عدة ان يكون بوضتع الستجود مع أيصذ نفس عميق  يحاو  اعريض   •

وتكرار هذا الوضتتتع بكرثة قدر استتتتطاعة اعريض ألنه مهم  مرات 

 وزيادة كفاءتها.من البلغم  لتنظيف الرئة  جدا  

 يستلقي اعريض عىل بطنه عدة نرف ساعة بدون وسادة. •

 بعدها يستلقي اعريض عىل جانبه األمين عدة نرف ساعة. •

 درجة عدة نرف ساعة. 90-60اعريض بزاوية  بعدها يجلس   •

 بعدها يستلقي اعريض عىل جانبه األيرس عدة نرف ساعة. •

 يستمر اعريض بتكرار هذه األوضاع بشكل مستمر دون انقطاع. •

 يستمر اعريض بتكرار هذه األوضاع بشكل مستمر دون انقطاع.

 كذلك الرضب بالكف عىل الردر من الخلف مفيد. •

استتتتتعام  جهتاز متتارين التنفس وهو متوفر يف محتا  التجهيزات   •

 الطبية بسعر زهيد.
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 ؟ كيف تستعمل االوكسجني
 

يحتاج اعريض اعرتتتاب بدرجة متوستتتطة لألوكستتتجني أحيانا ويكون  

لرت يف الدقيقة )ميكن تنظيم ذلك من يصال  الرتامم  6-3مقدار األوكستجني 

 ياالوكستجني( ويجب االنتباه اىل عدم وجود مرتدر نار اعربوط عىل قنينة 

 قريب ويجب تهوية الغرفة جيدا عنع اندالع الحريق.

  Oxygenأما إذا كان مرتتدر االوكستتجني هو جهاز مولد االوكستتجني )

Generator فيجب ان يكون الجهاز يف مكان جيد التهوية بشكل مستمر )

فة وضتخه للمرتاب فيجب ان  ألنه يقوم بجمع االوكستجني اعوجود يف الغر 

 يتجدد الهواء بشكل مستمر وإال فقد الجهاز قدرته عىل توليد االوكسجني.

كانت نستبة تشتبع الدم باألوكستجني   إذاال حاجة الستتخدام االوكستجني 

كتانتت    وإنوبعض اعرىض ال يحتتاج اىل االوكستتتتجني حت     %93اكرث من  

 النسبة أقل من ذلك.

فيجب مراجعة   %90إذا كانت نستبة تشتبع الدم باألوكستجني أقل من 

اعستتتتشتتتف  فورا لغرض تزويد اعريض باألوكستتتجني وتغيري جرع العالج 

 واضافة عالجات إضافية.السابق  

تكفي لستتتاعات محدودة فقط حستتتب  قنينة االوكستتتجني  مالحظة:

   دة.حجمها وكمية االوكسجني التي توجه للمريض يصال  الدقيقة الواح 

( جهاز صتتتغري Oxygen Generatorجهاز مولد االوكستتتجني اعنزيل )

لرت يف الدقيقة   10-5كلغم يستتتطيع توفري اوكستتجني مبقدار   20يزن حوايل  

 بشكل مستمر آلالف الساعات.
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 الخامتة 
 

وامنا إرشتتتادات صتتتحية وفبية هذا الكتاب ليس وصتتتفة فبية   •

 شاف الطبيب وليس بشكل شخيص.إتحت  ويجب أن يكون  

اععلومات الواردة فيه قابلة للتعديل والتغيري حستتب ما يتوصتتل   •

مازا  غامض ويف كل يوم تكشتتف    19-اليه العلامء فمرض كوفيد

 حقيقة جديدة.

يف  ل تفشتتتتتتتتي الوباء يف اعجتمع تعامل مع الجميع عىل أنهم   •

حتاملني للعتدوى وميكن أن ينقلوهتا لتك وكتذلتك العكس ميكن أن  

 تكون انت حامل العدوى وميكن أن تنرشها يف اعجتمع.

هذا الكتاب محاولة الستنهاض همم اعؤسسات الرحية والعلمية   •

 الستعادة دورها يف وضع دليل اسرتشادي لكل حالة.

 فية.نسأ  الله تعاىل أن ينعم عىل جميع عباده بالرحة والعا •
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 ملحق رقم واحد  
 19أسئلة شائعة حو  كوفيد  

 

 س/ عاذا بعض اعرابني تكون اعراضهم بسيطة والبعض اآليصر شديدة؟ 

ج/ لغاية اآلن مل يتوصل العلامء اىل السبب ولكن توجد فرضيات حو  ذلك  

االنسان فتكون يف الشباب قوية بينام يف كبار    مثال  ان السبب هو مناعة 

السن والذين لديهم امراض مزمنة تكون ضعيفة، والفرضية األيصرى ترج   

ن كمية الفريوس اعتعرض لها اعراب مديصلية يف شدة اإلصابة ومؤيصرا  اىل أ 

الفريوسات ببعض  اإلصابة  اىل  تعرضوا  الذين  األشخاا  ان  العلامء    يرج  

 التاجية التي تسبب الزكام تكون لديهم مناعة من فريوس كورونا. 

 

 عالج لهذا اعرض؟   هل يوجد   / س 

ولكن لحد اآلن ال  عالج له العلامء إيجاد  يحاو لذلك  مرض جديد ج/ ألنه 

يوجد عالج يقتل الفريوس أو يوقف تكاثره أو انتشاره وكل الدوية اعتوفرة 

 اإلصابة فقط. هي تقلل من آثاره أو فرتة  

 

 س/ هل التديصني يزيد من االصابة باعرض؟ 

وتكون   باعرض  لإلصابة  مساعد  عامل  وهو  اعناعة  من  يقلل  التديصني  ج/ 

 االعراض شديدة وحرجة يف الشخص اعديصن. 
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س/ هل الغرغرة باعاء الحار او استنشاق البخار او استخدام مجفف الشعر  

 يقلل من احتاملية اإلصابة؟ 

اثبات علمي بل ان بعضها قد يسبب   أو  ج/ ليس لهذه االعام  أي سند 

 رضرا مثل استعام  مجفف الشعر  

 

 س/ هل توجد أدوية للوقاية من االصابة بكورونا؟ 

 ج/ ال توجد حاليا أي أدوية متنع من اإلصابة بكورونا. 

 

 س/ هل ينتقل الفريوس بالهواء؟ 

إذا الهواء  عرب  الفريوس  ينتقل  أن  ممكن  أشخاا    ج/  مع  اعراب  تواجد 

 آيصرين لفرتة فويلة يف االماكن اعغلقة واعزدحمة وقليلة التهوية. 

 

 س/هل يجب تعقيم البيت او اعحل دامئا بالكلور أو اععقامت أيصرى؟ 

مخدشة مواد  كونها  اعواد  بهذه  دامئا   التعقيم  يجب  ال  للمسالك    ج/ 

الحجر الرحي للمريض إذا كانت هناك   التعقيم عكان  التنفسية، ويكون 

 زيارات ألشخاا غري مؤكد يصلوهم من اعرض. 
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 س/ هل لبس الكاممة والكفوف تقي من اإلصابة؟ 

التزم الطرفان بلبسها    يقلل من يصطر اإلصابة يصروصا اذا لبس الكاممة    ج/ 

أما   ونرف  مرت  من  أكرث  مسافة  بينهام  وكانت  والسليم(  لبس  )اعراب 

فقط للكوادر الطبية والرحية وتبديلها بعد كل فحص او  فيكون  الكفوف  

 . اجراء العالج

 

 س/ هل يجب غسل الفواكه والخرض بالكلور او الخل او الديتو ؟ 

  5م( عدة    60-50)ماء السخان  اعاء السايصنيف  الخضتر والفواكه    نقع  ج/ 

 . لقتل كافة الفريوسات والبكرتيا  دقائق كاٍف 

 

والجافة   اعغلفة  الغذائية  اعواد  تعقيم  يجب  هل   / من    بعد س  جلبها 

 السوق؟ 

  ج/ ال حاجة لذلك ويكفي التخلص من االكياس وغسل اليدين جيدا بعد

 . عسها

 
 
 
 
 
 



 19............................ دليل العزل الصحي المنزلي لمرضى كوفيد  
 

41 
 

 ني ملحق رقم اثن
 هل تختلف االعراض عند األففا  حا  االصابة بالفايروس؟ 

 

اغلبهم يعانون من أعراض يصفيفة    إذ   ،يتميز االففا  من حيث االعراض

أو متوسطة الشدة وان الحاالت الشديدة أو الحرجة متثل نسبة ضئيلة جدا  

 عىل يصالف الكبار. 

ا  الجاف  إن منط االعراض لدى االففا  يرتاوح بني الحم  العالية والسع

غالبا مع هامش بسيط لظهور سعا  مرحوب بالبلغم مع االعياء والنحو   

 والخمو  العام وفقدان الشهية وأمل العضالت. 

ايام كام    3ظهر مبكرا وتختفي عادة بعد  تالحم  صفة مالزمة للمرض  

 . كذلك الرش  والعطاسو  رض مهم هو االسها  والتقيؤايتميز االففا  بع

األففا  يف الغالب لكن يف  كمرض غري يصطري يف    19-عموما يسلك كوفيد

  االلتهاب متعدد األجهزة عند األففا    بعض الحاالت النادرة يسبب متالزمة

 . وهي متالزمة يصطرية

 

 عند األففا ؟   19- يف هذا السلوك عرض كوفيد هو السبب    ما 

بعض الدراسات  االن لكن    حت  مل يتوصل العلامء اىل السبب    :الجواب

ألعراض  اتبني ان معد  االصابات لدى االففا  الزا  كبريا ومع قلة  هور  

ألنهم سوف يكونون مرادر    لألففا يرفع من درجة الخطورة اعجتمعية  

ايقاف تجمعات االففا     لذلك تم  متنقلة تنشتر الوباء بشكل صامت ويصفي 

 زمنة. اعدارس وكذلك زيارات كبار السن وذوي االمراض اع  يف
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 ثالثة ملحق رقم  
 مرطلحات نرشتها جائحة كورونا 

الناس ووستائل االعالم والتوصتل االجتامعي الكثري من اعرتطلحات    يتداو 

 المكان.ا  قدر  رتوسنحاو  هنا تعريف هذه اعرطلحات بشكل مختر

الفاشتتية: م رتتطل   وبايئ وتعني زيادة  مفاجئة يف حدوث مرض معدي   •

معني يف زمتاٍن ومكتاٍن معينني يؤثر التفيشتتتت عىل مجموعتٍة صتتتتغرية 

 ومحلية.

ر يف رقعة جغرافية ما  تتالوباء: هو انتشار مفاجئ ورسيع عرض بني البش •

 فوق معدالته اععتادة يف اعنطقة اععنية.

الستتتتواف: هو انتشتتتتار مفتاجئ ورسيع عرض بني الحيوانتات يف رقعتة   •

 جغرافية فوق معدالته اععتادة يف منطقة معنية.

رية مثل قارة أو قد  كب  ر يف مساحةٍ تتتر بني البشتتتينتش الجائحة: هو وباء   •

 تتسع لتضم كافة أرجاء العامل.

الجارفة: هو وباء ينتشتتتتر بني الحيوانات يف مساحة كبرية مثل قارة أو   •

 قد تتسع لتضم كافة أرجاء العامل.

الفريوس: هو عامل بايولوجي صتتتغري جدا ال ميكن مشتتتاهدته إال من   •

ال يتكتاثر إال    يصال  اعجهر االلكرتوين وال يعترب الفريوس كتائن حي ألنته

بواستتتطة يصاليا الكائنات الحية االيصرى وال ينمو وال يتحرك لذلك يعترب 

كتائن عىل حتافتة الحيتاة ألنته يحمتل اعتادة الوراثيتة فقط محتافتة بغالف 

 فهو كالبذور ال حياة فيه.  ؛بروتيني أو دهني 
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فرتيلة   82الفريوستات التاجية: هي فرتيلة من الفريوستات من أصتل   •

لفريوستات النجمية والعجلية والخيطية الخ وتضتم هذه فايروستية مثل ا

من االنواع تم وصتف يصمستة آالف نوع منها لحد  عدة الفرتائل ماليني  

 اآلن.

فريوس كورونا اعستتجد: وهو فايروس من فرتيلة الفايروستات التاجية   •

تعرض اىل ففرة وراثية جعلته يتمكن من اصتتابة الجهاز التنفستتتتتتتتي  

طر اعوت واكتشتتف العلامء هذا الفريوس  لإلنستتان وتعريض حياته لخ

 يف مدينة "ووهان" عاصمة مقافعة "هو"" الرينية. 2019نهاية عام 

• SARS COV-2.هو االسم العلمي لفايروس كورونا اعستجد : 

 : هو اسم اعرض الذي يسببه فايروس كورونا اعستجد.19كوفيد  •

• SARSم العلمي عرض  : )اعتالزمة التنفسية الحادة الويصيمة( وهي االس

يف الرتتتني يستتتبب التهاب رئوي حاد وشتتتديد    2003-2002 هر عام  

نتيجة االصتابة بفريوس من فرتيلة كورونا وقد ايصتف  اعرض الحقا بعد 

 انسان تقريبا. 7000ان قتل  

• MERSرق االوستط التنفستية( وهي االستم العلمي  تتتتت: )متالزمة الشت

هاب رئوي حاد  يف الستتتعودية يستتتبب الت 2013-2012عرض  هر عام 

وشتتديد نتيجة االصتتابة بفريوس من فرتتيلة كورونا وقد ايصتف  اعرض  

 انسان تقريبا. 800الحقا بعد ان قتل 

بطاء إ و  أ التباعد اعجتمعي: وهي اجراءات غري دوائية الهدف منها منع  •

 انتشار العدوى عرض معني من يصال  تقليل االترا  بني االشخاا.
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الحجر الرتحي: وهو حجز الشتخص يف غرفة معزولة عن االيصرين عدة   •

محتددة لغرض منع انتقتا  العتدوى منته اىل اآليصرين النته مرتتتتاب أو  

 محتمل االصابة مبرض معدي.

فرتة الحضتتتانة: هي اعدة الزمنية بني التعرض ألحد الكائنات اعستتتببة   •

فرتة قررية للمرض وبني  هور أعراض وعالمات اعرض. قد تكون هذه ال

بقتدر دقتائق أو لفرتة فويلتة جتدا كثالثني عتامتا كام يف حتالتة من مرض  

 يوم.   14-2كروتزفيلد جاكوبذ أما يف حالة كورونا فهي ترتاوح بني 

اعالمس: هو شتخص كان يف اترتا  مباش )ضتمن أقل من مرتين عدة ال  •

 دقيقة( مع شخص مراب بشكل مؤكد بفريوس كورونا.   15تقل عن 

ر بيولوجي يقدم اعناعة الفاعلة اعكتستبة تجاه  تتتتتح: هو مستتحضتاللقا  •

مرض معني وغالبا  يرتنع من األشتكا  اعضتعفة أو اعقتولة للجرثوم، أو  

من ستتمومه، أو أحد بروتيناته الستتطحية. حيث يحرض اللقاح الجهاز  

اعنتاعي للجستتتتم ليتعرف عىل هتذا الجرثوم كمهتدد لته ليتدمره، ويبقي  

 يستتتتطيع الجهاز اعناعي التعرف عليه ويحطمه  لديه نستتتخة منه يك

 بسهولة إذا هاجمه مستقبال.

في منه   • بالزما النقاهة: هي بالزما غنية باألجستتتام اعضتتتادة عرض شتتت 

اعرىض الذين تم    -تستخرج البالزما من دم  ؛ إذ  اعريض قبل مدة قررية

بعد فرتتتل    -يوم من شتتتفائهم   14بعد  19شتتتفائهم من مرض كوفيد 

  بتاألجستتتتاميكون دمهم غني    إذ التدم الحمراء والبيضتتتتاء منته  كريتات  

اعضتتتادة لفريوس كورونا اعستتتتجد وتعط  هذه البالزما الغنية بهذه  



 19............................ دليل العزل الصحي المنزلي لمرضى كوفيد  
 

45 
 

االجستام اعضتادة )بالزما النقاهة( اىل اعرىض الذين يعانون من اعراض  

شتتديدة فتهاجم االجستتام اعضتتادة الفريوس وتدمره برستتعة لتستتاعد  

 اعريض يف الشفاء.

( اصتابة الشتخص باعرض  Asymptomatic Casesصتابات الرتامتة: )اال  •

ولكن بدون  هور أي أعراض مرضية عليه وتعترب هذه االصابات يصطرة 

ن  و ر العدوى دون أن يشعر ودون أن ينتبه اعالمستتتتكون اعراب ينش

ق يه م  منه.    له برضورة ت و 

• RT-PCRستتت عملة   : تفاعل البلمرة اعتستتلستتل اللحظي هو فريقة  م 

بشتتكٍل واستتعٍ يف علم األحياء الجزيئي تعمل عىل إنتاجٍ رسيعٍ عليارات  

كن العلامء من أيصتذ عينتٍة   الن ستتتتخ من عينتة للحمض النووي مام مي 

ا من اعريض وتضتتتخيمها إىل كميٍة كبريٍة تكفي لدراستتتتها   صتتتغريٍة جد 

 بالتفريل. وتستعمل هذه الطريقة للكشف عن الفريوسات.

• Rapid Serology Test  نوع من التحاليل يعمل عىل كشتف االجستام :

اعضادة التي يكونها االنسان ضد مرض معني أي ان التحليل يبحث عن 

االجسام اعضادة للمرض يف دم االنسان فان وجدها كان ذلك دليال عىل 

 اصابته باعرض.

الجيش البيض: تستتتتميتة تطلق عىل كتل العتاملني يف القطتاع الرتتتتحي   •

لخطر اعوت بستتبب عملهم لحامية الناس من يصطر  كونهم يتعرضتتون  

 داهم يهدد حياتهم.
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يصط الرتتتد األو : تستتتمية تطلق عىل كل شتتتخص يف متاس مباش مع   •

 ويعمل عىل تقديم يصدمة للمريض. 19مرىض كوفيد 

  إذ نانومرت: وحدة لقياس الطو  لألجستتتام الرتتتغرية مثل الفريوستتتات   •

غ قطر الفتايروس حستتتتب  يستتتتاوي اعليمرت الواحد مليون نانومرت ويبل 

 نانومرت. 300-10نوعه 

آتو غرام: هو وحتدة قيتاس تستتتتاوي جزء واحتد من مليون ترليون جزء   •

حتوايل   اعستتتتتتجتتد  كتورونتتا  فتريوس  وزن  )يتبتلتغ  التغترام  متن    0.85متن 

 اآلتوغرام(.
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