
 
 

 (COVID-19) مرض فیروس �ورونا
 معلومات أساس�ة

 :الخلف�ة .1
 یوم  14الحضانة: حتى   فترة •
 یوًما)  37�حد أقصى و متوسط (في الیوًما  20الفیروس:  ذرف •

 :الحاالت .2
 ٪ حاالت خف�فة 81 •
 تطلب العالج �األكسجین ت ة شدید  حاالت٪ 14 •
 المر�زة تتطلب وحدة العنا�ة  حاالت ٪ 5 •

 لوفاة:المسب�ة لخطر العوامل  .3
 ك�ار السن  •
 مرض مصاحباإلصا�ة � •
رام/ ج م�كرو  1> تقی�م فشل االعضاء المتسلسل والد�مر بلغ  •

 دخول المستشفى لتر عند 

 الفحص والفرز: .4
مع نظام الرعا�ة   تعامل تفعیل الفرز التنفسي عند أول نقطة  •

  الصح�ة.

 الحاالت المشت�ه بها: .5
 ماسك ارتداء •
 (جیدة التهو�ة)  منعزلةمنطقة  ال�قاء في •
 و�ین اآلخر�ن  متر على األقل بینها 1مسافة  ترك  •
 واالتصال) الرذاذ( في حالة  االحت�اطات على الفورتنفیذ   •
 االتصال �اآلخر�ناستخدم طرق النقل المحددة مس�ًقا لتقلیل  •

 :الرذاذإجراءات تولید  .6
التهو�ة  ، �القص�ة الهوائ�ة وضع أنبو�ة مسح البلعوم األنفي،  •

، اإلنعاش القلبي الرئوي، التهو�ة الیدو�ة  الشق الحنجري ، الالغاز�ة
 .وضع األنبو�ة، منظار القص�ة الهوائ�ةقبل 

 معتمد).ال   N95استخدام (  •
لهواء عندما ال تتناسب جم�ع أنواع  اجهاز تنفس مطهر  •

)N95 (اللح�ة) جهاز   تر�یب) المتاحة أو عندما تمنع
 س. التنف

 : العینات .7
 البلعوم  ؛ ؛ البلعوم األنفيالجهاز التنفسي العلوي  •
 سح�ة من  المطرود؛ ؛ البلغمالجهاز التنفسي السفلي •

الهوائ�ة في   ةأو غسل القص� القص�ة الهوائ�ة؛داخل 
 .تحت التنفس الصناعيالمر�ض  

الجهاز  نت�جة اخت�ار سلب�ة واحدة، خاصة من عینة  •
 تست�عد العدوى.  ال ،  التنفسي العلوي 

�جب  من المستشفى، المر�ض المتعافي خروج من أجل  •
  على األقل  تكون نت�جتهما سلبیتین،ن �اخت�ار إجراء 
 �ال على حدة.ساعة    24خالل 

 تستخدم أنظمة األنابیب الهوائ�ة لنقل العینات  ال •

 المؤ�دة: )COVID-19�ورونا (حالة  .8
�التنسیق مع مر�ز الق�ادة  محددإلى مستشفى  ُتحول •

 .والتحكم

 :مصاح�ةعدوى  .9
 . مزارع �كتیر�اإلجراء دم عینات  الحصول على •
مضادات الم�كرو�ات التجر�ب�ة في غضون ساعة  إعطاء  •

تعفن   الذین �عانون منواحدة من التقی�م األولي للمرضى 
 .الدم

مث�طات النیورامینیداز: للمرضى المعرضین  إعطاء  •
 حادةاإلصا�ة أن تص�ح لخطر 

�ست�عد   ال pathogen-CoV-SARS-a non 2لـ االخت�ار اإل�جابي  •
 ). COVID-19( اإلصابة بفیروس كورونا

 ٪. 94الهدف>   :األكسجین التكمیلي .10

 :اس االصطناعي .11
)،  جمل/ � 8-4(  حجم الهواء داخل الرئة عند تشغیل الجهاز •

  التي تتعرض له الحو�صالت الهوائ�ةالشهیق السفلي (ضغط  طضغ
 ) H2Oسم   30أقل من  

  16-12لمدة التنفس االصطناعي في وضع االستلقاء على الظهر  •
 ساعة في الیوم

على  في وضع االستلقاء  أن �كونواقد تستفید النساء الحوامل من  •
 . الجنب

 األكسجین األنفي عالي التدفق  أو التهو�ة غیر الغاز�ة  .12
 رضى مختار�نم �قتصران على •
 عن �ثب �جب المتا�عة  •

) التي تسهل التعرف الم�كر  NEWS2(مثل  الم�كردرجات اإلنذار  .13
 .على المر�ض المتدهور وتصعیده

 :إدارة السوائل .14
في حالة عدم وجود دلیل على   إدارة تحفظ�ةإدارة السوائل �جب  •

 الصدمة.
  فيخافض للضغط الجیالتین الأو  النشاأو  بلوران�اتال تستخدم  ال •

 اإلنعاش. 

 تستخدم �شكل روتیني. ال : الجهاز�ة الكورت�كوستیرو�د .15

 :العاملون في الرعا�ة الصح�ة .16
 �جب تحدید وتت�ع التعرض المحمي وغیر المحمي.  •

  
 اتصل بنا:  

www.gahar.gov.eg  
Mobadara.Corona@gahar.gov.eg  

 

http://www.gahar.gov.eg/
mailto:Mobadara.Corona@gahar.gov.eg

