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  االهداء 

 

 من ارسل منقذ للبشرية هبة السماء رسول هللا ))صل هللا عليه وال وسلم (( الى ....

 ... قرة العين وطني العراق الجريح الذي أشربنا كؤوس العلم والمعرفـــــــة الى ....

 ي حتى وضعني على الطريق الذي اخطو فيــــــــــــه ..... الذي يتابع خطوطالى ...

 الى........................ رمز الوفاء ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 الى ....................... الوالدة العزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة

 في الحياة اخوتي واخواتيالى ...................... سندي 
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 الى ..................... كل من علمني حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفا  

 أساتذتنا األعـــــــــــــــــــــــــــــزاءى ....................  اصحاب الفضل ال
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 والحمد هللا رب العالمين الذي مكنا من اتمام هذا الجهد 
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 الشكــــــــــــــــــــر والتقديـــــــــــر

 جعل الحمد مفتاح لذكرة وخلق االشياء ناطقة لشكرة واثني  علية واحمد ه اللهم الحمد هللا الذي

وصلي وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى وليك وعلى االئمة المعصومين وعلى من سار  

 على نهجهم الى يوم الدين ...... 

 اما بعد .....

العلوم المتنان الى عمادة كلية الشكر والتقدير واوافر ال يسعني في هذا المجال اال ان اتقدم ب

والسادة المعاونين وكذلك  اتقدم بالشكر   صبيح جاسمجامعة ميسان متمثلة بعميده االستاذ الدكتور 

السيد مقرر الذي ال يوازيه شكر تقف الكلمات عاجزة امام التعبير ما في داخلي من مشاعر 

كثير في سبيل تذليل كل الصعوبات التي لما قدموا لنا من جهد واهتمام وبذلوا من اجلنا ال القسم

واتقدم ايضا بالشكر والتقدير الى 00واجهتنا فلهم كل الحب والتقدير واالحترام فجزاهم هللا خيرا 

 الذين وقفوا معنا طيلة فترة االربع سنوات الدراسية  الكلية والقسمجميع اساتذة 

 

 

  سعدون عزيززاهد اضل : الدكتور الـــــــــــــــــى األستاذ الف

 والحمد هللا رب العالمين الذي مكنا من اتمام هذا الجهد 

 ( زينة ابراهيم ) ةالباحث
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 nIntroductioالمقدمة : 

بشكل دول العالم و أغلبية على بظاللهاكورونا ألقت  جائحةأن أزمة  المؤكدمن 

 ةتتأثر بدون استثناء. وبالطبع دول القطاعات كلمتوقع مما جعل  يروغ مفاجئ

، وربما يكون األخرى الدولمن  اكغريه تتضررمن هذا العالم قد  واحده  العراق

 اتخاذتبعه  الذي األمر؛ شتى مجاالت في ، و هذا العالمباعتباره جزء من  هااكثر

وتبعاتها،  الجائحة لمواجهة عاجلةتضمنت قرارات  الدولة خطوات عديدة من جانب 

العامة؛ من  الموازناتفي  ماليةخاصة، أو تعزيز بنود  ميزانياترصد تم ومنها 

االخرى من القطاعات الصحية و القطاعاتالطارئة، ودعم  االحتياجات فيرأجل تو

، بل من العاملين في هذه القطاعات أصيب منهم من  االوضاع وايضا عالجةاجل م

، الجت، وع في العراق والمقيمين المواطنين حمايةالصحية  القطاعات هذه تجاوزت

 اروتضرين الذ وخالص والمحلي الحكومي القطاعيندعم بوما زالت القرارات 

ا من ريتنفذ كث .روناكو جائحةتداعيات  لمواجهة واإلجراءات الخططا من كثري

وهذه  التي فتكة في الوضع الصحي للبلد، األزمةجوانب مواجهة تداعيات 

مهيأة  الدولمع أهميتها تمثل جانب كشفت عن وجود ثغرات لم تكن  اإلجراءات

ب جيما  التفكر في الى الدول لجئه ك، أو مع أزمات مفاجئة مثلها، ذلللتعامل معها

 المستقبلية الخططسعة وضع والوضع القائم و في النظر إعادةأن تقوم به من 

سواء صحية، أو اجتماعية،  ةحدثقد  تيال األخرى واألزمات، األزمةهذه  ةلمواجه

و حن والتوجه الثغراتبمزيد من سد  االستعدادتتطلب  مختلفة وتحديات مخاطرأو 

 لكالطارئة بش األزماتواقعية ومرونة وبطرق علمية للتعامل مع  ثرأك تخطيط

 .فعال
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 يهدف البحث الحالي للتعرف على  : اهداف البحث

 

 وبائية كورونا في العراق. -1

 وبائية كورونا في العالم. -2

 

 :الغرض من إجراء البحث

 كيفية مجابهة هذا الوباء . -1

 ماهي طرق الوقاية . -2

 ماهي طرق العالج. -3
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 استعراض المراجع -الثاني فصلال

هي عائلة كبيرة من فيروسات الجهاز التنفسي، ويسبب بعضها  فيروسات كورونا
ا أقل من غيرها، مثل نزالت البرد، وأمراض أخرى أشد مثل متالزمة الشرق  أمراض 
األوسط التنفسية والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة، وتنتقل بعض هذه الفيروسات 

 شخص آلخر، عكس فيروسات أخرى. بسهولة من

التدابير الوقائية  ويحث قسم إدارة الرعاية الصحية والسالمة والصحة المهنية على
 للتدبير العالمية التقنية شبكتها مع المنظمة وتعمل الرئيسية التالية ضد جائحة كورونا.

 عالم،ال أنحاء جميع في المرضى ومجموعات والباحثين 19-لكوفيد السريري العالجي
 للمرض، الحاد األولي المسار تجاوزوا الذين المرضى على وإجرائها الدراسات لتصميم

 اآلثار هذه استمرار ومدة األجل طويلة بآثار يصابون الذين المرضى نسبة تحديد بغية
 اإلرشادات من المزيد تطوير في الدراسات هذه ُتستخدم وسوف. حدوثها وأسباب
 .المرضى برعاية الخاصة

 أو خطيرة مضاعفات من ويعاني 19-كوفيد بعدوى شخص أي يصاب فقد ذلك ومع
 .كان عمر أي في يتوفى

 كورونا؟ فيروس

 من تتراوح أمراضا   تسبب بأنها معروفة االنتشار واسعة فصيلة كورونا فيروسات
 التنفسية األوسط الشرق متالزمة مثل وطأة األشد االعتالالت إلى الشائعة البرد نزالت

(MERS) (السارس) الوخيم الحاد الرئوي االلتهاب ومتالزمة. 

 ؟19-كوفيد مرض

-كورونا فيروس الُمسمى الُمستجد كورونا فيروس عن الناجم المرض هو 19-كوفيد
 كانون 31 في مرة ألول الُمستجد الفيروس هذا المنظمة اكتشفت وقد. 2 -سارس
 الرئوي اللتهابا حاالت من مجموعة عن اإلبالغ بعد ،2019 ديسمبر/ األول

 .الشعبية الصين بجمهورية يوهان في الفيروسي

 ؟19-بكوفيد المصابين لألشخاص يحدث الذي ما

 دون األعراض عليهم تظهر الذين%( 80 نحو) األشخاص معظم المرض من يتعافى
 خطيرة بمضاعفات منهم% 15 نحو ويصاب. المستشفى في العالج إلى الحاجة

 العناية إلى ويحتاجون حرجة حالة في منهم% 5 صبحوي األكسجين، إلى ويحتاجون
 .المركزة

 

 



 

13 

 حيواني؟ مصدر من مستجد كورونا بفيروس بالعدوى البشر ُيصاب أن يمكن

 الرئوي االلتهاب لمتالزمة المسبب كورونا فيروس أن إلى المفّصلة التحريات خلصت
 ،2002 عام لصينا في البشر إلى الزباد قطط من انتقلت قد( السارس) الوخيم الحاد
 اإلبل من( Mers) التنفسية األوسط الشرق لمتالزمة المسبب كورونا فيروس انتقل فيما
 سالالت من العديد وهناك. 2012 عام في السعودية العربية المملكة في البشر إلى

 العدوى تنتقل أن دون الحيوانات بين تسري التي المعروفة األخرى كورونا فيروس
 الفيروس من جديدة سالالت عن الكشف يتم أن المرجح ومن. اآلن تىح البشر إلى منها
 .العالم حول الترّصد وسائل تحّسن مع

 كورونا؟ بفيروس اإلصابة أعراض

 التنفسية، األعراض: يلي ما شيوعا   أكثرها لكن الفيروس، نوع على األعراض تتوقف
 تسبب قد وطأة، ألشدا الحاالت وفي. التنفس وصعوبة النفس وضيق والسعال، والحّمى،
 وحتى الكلوي والفشل الوخيمة الحادة التنفسية والمتالزمة الرئوي االلتهاب العدوى
 .الوفاة

 ؟19-كوفيد عن الناجم الوخيم بالمرض اإلصابة لمخاطر تعرضا   األشد الفئات هي ما

 من أكثر أو عاما   60 البالغين األشخاص بين وخيمة بمضاعفات اإلصابة مخاطر تزداد
 أو الدم ضغط ارتفاع مثل كامنة، طبية مشكالت من يعانون الذين واألشخاص لعمر،ا

 .السرطان أو السمنة أو السكري داء أو والرئتين، القلب مشكالت

 ؟19-لكوفيد األجل طويلة آثار

 سواء ، األعراض من 19 -بكوفيد أُصيبوا الذين األشخاص بعض معاناة تستمر
 التنفسية واألعراض باإلجهاد الشعور ذلك في بما ال، أم المستشفى دخول إلى احتاجوا

 .والعصبية

 بها؟ المصاب  من نعلم نكن لم إذا العدوى من أنفسنا وحماية اآلخرين حماية يمكننا كيف

 ولبس البدني التباعد مثل البسيطة، االحتياطات بعض باتخاذ سالمتك على حافظ
 الجيدة التهوية على والحفاظ البدني، عدالتبا على الحفاظ يتعذر عندما السيما الكمامة،

 والسعال بانتظام، يديك وتنظيف قرب، عن والمخالطة التجمعات وتالفي الغرف، في
 الذي المكان في المحلية النصائح من وتحقق. ورقي منديل في أو المثني مرفقك في

 .معا   ذلك كل افعل. فيه وتعمل تعيش

 المستجد؟ كورونا فيروس ضد لقاح

 يستغرق وقد. أوال   تصنيعه يتم لم ما لقاح أي له يتوفر فال جديد مرض ظهري عندما
 .الفيروس ضد لقاح تصنيع إلى التوصل قبل سنوات عدة األمر



 

14 

 ؟19-كوفيد عن الكشف الختبارالشخص  خضعي أن ينبغي متى

 غير لألشخاص ويمكن. اإلمكان قدر أعراض، عليه تظهر شخص كل فحص ينبغي
 مصابا ، يكون أن ُيحتمل أو مصابا   شخصا   كثب عن خالطوا لذينا بأعراض المصابين

 واّتبع المحلية الصحية بالسلطات اتصل - لالختبار الخضوع في أيضا   ينظروا أن
 .إرشاداتها

 آخر؟ إلى شخص من كورونا فيروسات تنتقل كيف

 قُرب عن باالتصال آخر، إلى شخص من الفيروس سالالت بعض تنتقل أن يمكن نعم،
 الرعاية مراكز في أو العمل أو األسرة سياق في يحدث كما عادة ، المصاب الشخص مع

 .مثال   الصحية

 المستجد؟ كورونا فيروس ضد عالج

 من العديد أن غير. المستجد كورونا فيروس يسببه الذي للمرض محدد عالج يوجد ال
 وقد. للمريض السريرية الحالة على العالج يعتمد وبالتالي معالجتها، يمكن أعراضه

 .للغاية ناجعة بالعدوى المصابين لألشخاص الداعمة الرعاية تكون

 ؟19-بكوفيد مصابا   كنت إذا عرفت كي له خضعت أن ينبغي الذي االختبار

 2-سارس -كورونا فيروس عن للكشف جزيئي اختبار ُيستخدم الحاالت، معظم في
 األكثر الجزيئي االختبار لمتسلسلا البوليميراز تفاعل وُيعد. 19-بكوفيد اإلصابة وتأكيد

 االختبارات وتؤدي. الحلق أو/ و األنف من مسحة باستخدام العّينات وُتؤخذ. استخداما  
 إلى الفيروسية الجينية المواد بتضخيم العّينة في الفيروس عن الكشف إلى الجزيئية
 العدوى يدلتأك الجزيئي االختبار ُيستخدم السبب، ولهذا. عنها الكشف يمكن مستويات
 تبدأ قد الذي الوقت وفي التعرض من أيام بضعة غضون في ُيجرى ما وعادة النشطة،

 .تقريبا   الظهور في األعراض فيه

 الجديد؟ كورونا بفيروس لإلصابة عرضة الصحيون العاملون

 المرضى من القترابهم نظرا   الفيروس بهذا الصحيون العاملون ُيصاب أن يمكن نعم،
 الوقاية وسائل باستخدام العاملين هؤالء المنظمة توصي لذلك لناس،ا عامة من أكثر

 .الالزمة المكافحة وتدابير العدوى من المناسبة

 السريعة؟ االختبارات

 التشخيص اختبار باسم أحيانا   ُتعرف التي) للمستضدات السريعة االختبارات تكشف
 العينات وُتؤخذ(. تالمستضدا باسم المعروفة) الفيروسية البروتينات عن( السريع

 اختبار من تكلفة أقل االختبارات هذه وُتعد. الحلق أو/ و األنف من مسحة باستخدام
 أقل تكون ما عادة ولكنها أسرع، وقت في نتائجها وتظهر المتسلسل البوليميراز تفاعل
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 في السارية الفيروسات عدد يكثر عندما أفضل االختبارات هذه أداء ويكون. دقة
 على قدرتها فيه تشتد الذي الوقت في الشخص من العينة تؤخذ وعندما محليال المجتمع
 .العدوى

 له؟ خضعت أن يمكننك  الذي االختبار هو فما ،19-بكوفيد سابقا   أُصبت قد كنت إذا

 في بالعدوى أُصيب قد الشخص كان إذا تخبرنا أن المضادة األجسام الختبارات يمكن
 باسم أيضا   ُتعرف التي االختبارات وهذه. بأعراض أُصيب قد يكن لم لو حتى الماضي،

 أنتجها التي األضداد عن تكشف الدم، عينة على عادة وُتجرى المصلية االختبارات
 من تمتد قد فترة بعد األضداد إنتاج يبدأ األشخاص، معظم وفي. للعدوى استجابة   الجسم
. الماضي في بالعدوى بأُصي قد الشخص كان إذا ما تحدد أن ويمكن أسابيع، إلى أيام
 من المبكرة المراحل في 19-كوفيد لتشخيص األضداد اختبارات استخدام يمكن وال

 .الماضي في بالمرض أُصيب قد الشخص كان إذا تحدد ولكنها المرض أو العدوى

 للبلدان؟ المنظمة توصيات

 الوخيمة الحادة التنفسية العدوى حاالت ترّصد تعزيز على البلدان جميع المنظمة تشجع
(SARI )حاالت أو الحاالت لهذه اعتيادية غير أنماط أي استعراض في الدقة وتوخي 

 سواء المستجد، كورونا بفيروس إصابة حاالت بأي المنظمة وإبالغ الرئوي، االلتهاب
 .بها مشتبها   أم مؤكدة الحاالت هذه كانت

 الصحية للوائح وفقا   الصحية للطوارئ تأهبها تعزيز مواصلة على البلدان ُتشّجع كما
 (.2005) الدولية

 الصحي؟ والحجر العزل بين الفرق

 .19-كوفيد انتشار منع وسائل من كالهما الصحي والحجر العزل ُيعد

-سارس-كورونا بفيروس مصاب لشخص مخالط شخص ألي الصحي الحجر وُيستخدم
. ال مأ أعراض لديه المصاب الشخص هذا أكان سواء ،19-كوفيد مرض يسبب الذي 2

 تكون وقد للفيروس تعرضت ألنك اآلخرين عن منفصال   تبقى أن يعني الصحي والحجر
-بكوفيد يتعلق وفيما. المنزل في أو معّين مرفق في الحجر يكون أن ويمكن به، مصابا  
ا 14 لمدة المنزل في أو المرفق في البقاء هذا يعني ،19  العزل وُيستخدم.يوم 

. إيجابية اختبارهم نتيجة جاءت الذين أو 19-فيدكو بأعراض المصابين لألشخاص
 طبي مرفق في ذلك يكون أن وُيفضل اآلخرين، عن منفصال   تبقى أن العزل ويعني
 متاحا   طبي مرفق في العزل يكن لم وإذا. السريرية الرعاية على الحصول فيه يمكنك

 لوخيمةا بالمضاعفات اإلصابة لمخاطر بشدة معّرضة فئة إلى تنتمي تكن ولم لك
 تظل أن يجب بأعراض مصابا   كنت وإذا. المنزل في العزل يكون أن يمكن للمرض،

 كنت وإذا. األعراض زوال بعد إضافية أيام 3 ولمدة األقل على أيام 10 لمدة العزل في
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 أيام 10 لمدة العزل في البقاء لك ينبغي أعراض، أي عليك تظهر ولم بالعدوى مصابا  
 .اإليجابية االختبار يجةنت ظهور تاريخ من بدءا  

 ؟19-لكوفيد لقاح

 التنظيمية السلطات من عدد بشأنها أصدر 19-لكوفيد مضادة لقاحات ثالثة هناك. نعم
 بموجب تصريح على اآلن حتى منها أي يحصل ولم. باستعمالها تصريحا الوطنية

 قالمسب االختبار/ الطوارئ حاالت في المستعملة اللقاحات قوائم إعداد إجراءات
/ األول كانون نهاية بحلول فايزر لقاح على تقييم إجراء نتوقع ولكننا للمنظمة، للصالحية
 أُعلن وقد.  بقليل الموعد هذا بعد األخرى المرشحة اللقاحات من عدد وعلى ديسمبر،

 مرشحة، لقاحات 5 ومأمونية فعالية بشأن واسعة دراسات عن صحفية بيانات خالل من
 موديرنا شركتي   لقاحي   عن فضال) المذكورة الثالثة لمرشحةا اللقاحات فيها بما

 مؤلفات في نتائجها( أسترازينيكا) واحدة شركة إال تنشر لم ولكن ،(وأسترازينيكا
 المستقبل في التقارير هذه من المزيد ُينشر أن ونتوقع. النظراء الستعراض خاضعة
 التنظيمية لسلطاتا على أخرى مرشحة لقاحات ُتعرض أن المرجح ومن. القريب
 في التطوير قيد المحتملة المرشحة 19-كوفيد لقاحات من العديد وهناك. عليها للموافقة
 . الراهن الوقت

 السلطات موافقة على تحصل أن يجب اللقاحات، وفعالية مأمونية تثبت أن وبمجرد
ع صارمة، لمعايير وفقا   وُتصّنع الوطنية، التنظيمية  مع المنظمة وتعمل. ذلك بعد لُتوزَّ
 العملية، هذه في الرئيسية الخطوات تنسيق على للمساعدة العالم أنحاء جميع في الشركاء

 لمليارات منصف نحو على والفعالة المأمونة 19-كوفيد لقاحات إتاحة تيسير ذلك في بما
 تطوير عن المعلومات من مزيد على االطالع ويمكن. إليها سيحتاجون الذين األشخاص

 .هنا 19-يدكوف لقاحات

 ؟19-لكوفيد مضادة عالجات

 وتشمل .وتطويرها 19-لكوفيد عالجات إيجاد على العالم أنحاء شتى في العلماء يعمل
 لإلصابة والمعرضين المصابين للمرضى باألكسجين العالج المثلى الداعمة الرعاية
 تبالحاال المصابين للمرضى التهوية مثل المتقدم التنفسي والدعم الوخيم، بالمرض
 .الحرجة

 مدة من الحد على يساعد أن الكورتيكوستيرويدات، أحد وهو للديكساميثازون، ويمكن
 المصابين المرضى أرواح وإنقاذ( االصطناعي التنفس) التهوية جهاز على البقاء

 للحصول الديكساميثازون عن وجواب سؤال اقرأ. الحرجة والحاالت وخيمة باعتالالت
 .المعلومات من مزيد على

 أن إلى المنظمة تجريها التي" التضامن" تجربة عنها أسفرت التي النتائج تشيرو
/ واللوبينافير كلوروكين والهيدروكسي الرمديسيفير باستخدام العالجية المقررات
 مدة خالل الوفيات معدل على معدوما   أو ضئيال   أثرها يبدو واإلنترفيرون الريتونافير
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 في إقامتهم أثناء 19-بكوفيد المصابين المرضى بين المرض مسار وعلى يوما ، 28
 .المستشفى

 وجواب سؤال اقرأ. 19-كوفيد عالج في كلوروكوين للهيدروكسي فوائد أي تثبت ولم
 .المعلومات من مزيد على للحصول كلوروكين الهيدروكسي عن

 المضادات ذلك في بما أدوية، أي باستخدام الذاتي بالتطبيب المنظمة توصي وال
 الرامية الجهود تنسيق على المنظمة وتعكف. عالجه أو 19-كوفيد من للوقاية ية،الحيو
 كلما الجديدة المعلومات تقديم وستواصل ،19-لكوفيد المضادة العالجات تطوير إلى

 .أُتيحت

 عالجه؟ أو 19-كوفيد مرض من الوقاية في فّعالة الحيوية المضادات

 العدوى على إال تقضي ال فهي الفيروسات، على الحيوية المضادات تقضي ال
 لذلك  . عليه الحيوية للمضادات تأثير فال فيروس، يسببه 19-كوفيد ومرض . الجرثومية

 .عالجه أو 19-كوفيد مرض من للوقاية كوسيلة الحيوية المضادات استعمال ينبغي ال
 من العالج أو للوقاية الحيوية المضادات المستشفى في األطباء يستعمل فقد ذلك ومع

 في 19-كوفيد مضاعفات إحدى تشّكل قد التي الثانوية البكتيرية العدوى حاالت
 لعالج الطبيب توجيهات بموجب إال استعمالها ينبغي وال. الوخيمة الحاالت في المرضى
 .الجرثومية العدوى حاالت

 اتخذ خطوات الوقاية من المرض مع مسببات األمراض التنفسية:

  األشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز مع  المباشرتجنب االتصال
 التنفسي الحادة مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس.

 .قم بالغسل المتكرر لليدين، خاصة بعد االتصال المباشر بالمرضى أو بيئاتهم 
  يجب على األفراد الذين يعانون من أعراض عدوى الجهاز التنفسي الحادة

 نفسي بما في ذلك:ممارسة آداب النظافة / السعال الت
o ا؛  البقاء في المنزل إذا كنت مريض 
o حافظ على مسافة بينك وبين اآلخرين؛ 
o غطي فمك وأنفك بمنديل يمكن التخلص منه عند السعال أو العطس؛ 
o استخدام أقرب وعاء للنفايات للتخلص من المناديل بعد االستخدام ؛ 
o  المضاد تعقيم اليدين عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون غير

للميكروبات، أو فرك اليدين بالكحول، أو غسل اليدين المطهرات وذلك بعد 
 االتصال بإفرازات الجهاز التنفسي والمواد الملوثة.

  تجنب االتصال المباشر وغير المحمي بالمزارع الحية أو الميتة أو
 الحيوانات البرية.

  ا حاالت فيروس عند زيارة األسواق المكتظة في المناطق التي تشهد حالي 
كرونا المستجد، تجنب االتصال المباشر وغير المحمي بالحيوانات الحية 

 واألسطح المالمسة للحيوانات ؛
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  ،ا يجب تجنب استهالك المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيد 
ويجب التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب أو األعضاء الحيوانية بعناية، 

متبادل مع األطعمة غير المطبوخة ، وذلك وفق ا لممارسات لتجنب التلوث ال
 سالمة األغذية الجيدة.

  تشير المعلومات األولية إلى أن كبار السن واألشخاص الذين يعانون من
حاالت صحية سيئة معرضون لخطر اإلصابة بشكل متزايد بأمراض خطيرة 

 من هذا الفيروس.

 )19-معلومات عن جائحة كورونا )كوفيد

 )19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد ماهي

هو االسم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية للفيروس المسبب  19-اسم كوفيد

لمرض االلتهاب الرئوي الحاد والمعروف باسم )كورونا( والذي أعلنته منظمة 

الصحة العالمية جائحة عالمية.. يؤثر المرض على الناس بشكل مختلف، حيث 

عراضا خفيفة، خاصة عند األطفال والشباب. ومع ذلك، فأن تظهر معظم الحاالت أ

٪ من  20بعض الحاالت يمكن أن تظهر بشكل حاد وخطير، حيث يحتاج حوالي 

 .المصابين للرعاية الطبية في المستشفى

ال يميز فيروس كورونا بين الجنسيات أو بين النساء والرجال أو األعمار. من المهم 

م األصدقاء أو الجيران أو أفراد المجتمع بالعار حال جدا أال يؤدي الخوف إلى وص

إصابتهم بالمرض. عامل جميع الناس برأفة وأعمل على توعية األخرين إذا سمعتهم 

 .يدلون ببيانات تتسبب في وصم األشخاص في مجتمعك بالعار

 ، نفذت وزارة الصحة عدة إجراءات وقائية للسيطرة على انتشار 2020في مارس 

 (COVID-19)  من شخص آلخر ، بما في ذلك القيود المفروضة على مخيمات

 :الالجئين ، بما في ذلك

 .لم يسمح لسكان المخيمات بالخروج من المخيمات إال في حاالت الطوارئ •

 .لم يكن مسموحا بزيارات المخيمات ، مع بعض االستثناءات لعمال اإلغاثة •

 .توزيع المساعداتمنعت تجمعات الناس في مجموعات أكبر ، حتى ل •

 .تم إغالق المدارس واألماكن المجتمعية األخرى •
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ا من شهر يونيو/حزيران  تم رفع هذه التدابير المؤقتة ، ولكن  2020إال انه واعتبار 

ستتم إعادة تقييم الوضع بشكل دوري ، وبناء  على انتشار المرض، قد يتم فرض 

 .توحة للخدماتقياسات أخرى. مراكز الرعاية الصحية األولية مف

 ماذا على ان أفعل لحماية نفسي ومجتمعي من جائحة فيروس كورونا؟ 

 :في جميع األوقات، أحرص على نظافتك الشخصية، تذكر دائما ان

  أغسل يديك بانتظام بالماء والصابون أو فرك يديك بالمعقمات التي تحتوي

 .على الكحول الطبي

 ( بينك وبين أي شخصأقدا 6الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين )م. 

 تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك. 

  غطي فمك وأنفك بمرفقك أو منديلك عند السعال أو العطس، ثم تخلص من

 .المناديل والمحارم الورقية المستعملة على الفور

 أبق في المنزل إذا شعرت بتوعك. 

  أفعل إذا الحظت ظهور األعراض على أو في اآلخرين؟ماذا 

 اتصل  :راض تشمل الحمى والسعال الجاف واإلرهاقإذا ظهرت عليك أع

 122 بخدمات الطوارئ الصحية عبر الهاتف على الرقم

 إذا كنت تعتقد بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا مشتبه فيها في مجتمعك: 

  تأكد من ارتداء قناع الوجه الخاص بك وقم بزيارة مركز الرعاية الصحية

 .األولية في المخيم

  اتصال وثيق بشخص تظهر عليه أعراض المرضإذا كنت على: 

  أبلغ مقدم الرعاية الصحية بالمخيم عن طريق الهاتف )حتى يكونوا مستعدين

 .الستقبالك( ثم انتقل من فورك إلى عيادة المخيم

 التعامل مع التوتر والقلق 

من الطبيعي أن تشعر بالحزن أو التوتر أو االرتباك أو الخوف أو الغضب أثناء 

ا الحفاظ ع هدوئك وممارسة العادات الجيدة مثلاألزمة  :. من المهم أيض 

  الحفاظ على أسلوب حياة صحي، بما في ذلك النظام الغذائي الجيد والنوم

 .وممارسة الرياضة والتواصل مع األحباء
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 تجنب اللجوء للتدخين أو الكحول أو المخدرات للتعامل مع مشاعرك. 

 املين او المرشدين الصحيينإذا شعرت باإلرهاق، فتحدث إلى الع. 

  قلل الوقت الذي تقضيه في قراءة األخبار التي تسبب لك القلق، واتبع

التعليمات الصحية الموثوقة فقط. حاول تجنب الشائعات والمعلومات 

 .المضللة

تختلف استجابة األطفال  كيف يمكنني دعم ورعاية أطفالي أثناء الطوارئ الطبية؟

بعضهم أكثر تعلًقا أو قلًقا أو انطواًء أو غضًبا أو  للضغط النفسي، فقد يصبح

ل فِي الفِراش، وغير ذلك َبوُّ  .تهيًجا، وقد يصل األمر إلى التَّ

  م له الدعم، واستمع إلى مخاوفه، وأحطه تجاوب مع ردود أفعال طفلك وقدِّ

 .بمزيد من الحب واالهتمام

 م معلوما ت واضحة عن وضح حقيقة ما يجري، واشرح ما يحدث اآلن، وقدِّ

كيفية الحّد من خطر العدوى بعبارات يسهل على األطفال فهمها وتتناسب مع 

 .أعمارهم

 اشرح لألطفال ما قد يحدث إذا مرض أحد أفراد األسرة. 

 العالمات واألعراض

 

 مرض فيروس كورونا 2019 :

 

 
 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Symptoms_of_coronavirus_disease_2019_2.0-ar.svg
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 اعراض فايروس كرونة

 14تتراوح فترة الحضانة )الفترة بين اإلصابة وظهور األعراض( من يوم إلى 

على أي حال، ُسجلت  خمس أيام فترة حضانتها يوم، إال أن أغلب الحاالت كانت

ا 27حالة واحدة بلغت فترة حضانتها  يوم   

ا ويمكن للعديد من المصابين  19-كوفيد ألعراض يمكن أن تكون غير محددة نسبي 

ا، الحمى ) %( والسعال 88أن يكونوا غير عرضيين. من األعراض األكثر شيوع 

ا تشمل التعب، وإفراز القشع في الطرق 68الجاف ) %(. األعراض األقل شيوع 

حاسة الذوق، وضيق التنفس، وألم  التنفسية )البلغم(، وفقدان حاسة الشم، وفقدان

، ونفث الدم العضالت والمفاصل، والتهاب الحلق، وصداع، ونوافض، وتقيؤ،

 وإسهال

خمسة أشخاص، يترقى المرض لمرحلة خطيرة عند شخص واحد من أصل كل 

ويطّور المريض ضيق نفس. تشمل األعراض اإلسعافية صعوبة التنفس، وألم أو 

ضغط مستمر على الصدر، وتخليط مفاجئ، وصعوبة في االستيقاظ، ُزرقة في 

الوجه أو الشفاه؛ ُينصح بتوفير العناية الطبية الفورية في حال وجود األعراض 

اعفات منهايمكن أن يؤدي ترقي المرض إلى مض السابقة ومتالزمة  ذات الرئة 

 الحاد والقصور الكلوي اإلنتانية والصدمة الضائقة التنفسية الحادة

 المسببات

 االنتقال

 
 

مرض جديد، وكثير من تفاصيل  19-كوفيد ما تزال قيد التحقيق  انتقاله 

.والفحص ا من اإلنفلونزا، لكن ليس -ينتشر بفعالية وبصورة مستدامة  أسهل انتشار 

عبر القطيرات الصغيرة الناتجة أثناء السعال أو مجرد  -بسرعة انتشار الحصبة

أشخاص آخرون مباشرة  على مسافة مترين )ستة أقدام(.  والتي يستنشقها التكلم

ا وعادة ما تستقر على أسطح  تستقر القطيرات الملوثة على اآلخرين، لكنها ثقيلة نسبي 

 أخرى، وال تنتقل لمسافات بعيدة عبر الهواء

يطلق التكلم بصوت مرتفع قطيرات أكثر مما يطلقه التكلم العادي. كشفت دراسة في 

السعال دون تغطية الفم قد يؤدي إلى انتشار قطيرات لمسافة تصل سنغافورة أن 

بأن التوصية حول  2020قدم(. ناقش مقال ُنشر في مارس  15متر ) 4.5حتى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_(%D8%B7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%83%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_(%D8%B7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:A_Seattle_Intensivist%E2%80%99s_One-Pager_on_COVID-19-ar.jpg
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مسافة انتشار القطيرات قد تكون مستندة إلى أبحاث في ثالثينيات القرن العشرين 

وأن السعال أو التي تجاهلت تأثيرات الهواء الرطب الدافئ المحيط بالقطيرات 

ا 27متر 8.2العطاس المكشوف يمكن أن ينتشر حتى  قدم   

ة هو عند ظهور األعراض )حتى األعراض الخفيفة  واِئي  أكثر ما يكون األشخاص َعد 

أو غير المحددة(، ولكن يمكن لهم أن يكونوا ُمعديين لمدة تصل حتى يومين قبل 

.(ظهور األعراض )االنتقال السابق لظهور األعراض
[
يبقوا ُمعديين لمدة تتراوح   

ا في الحاالت المعتدلة، ومتوسط أسبوعين في الحاال 12-7بين  ت الشديدة. يوم 

تماثل بعض األشخاص للشفاء دون ظهور األعراض ومن الممكن لهم أن ينشروا 

رغم وجود شكوك حول هذا األمر. وجدت دراسة أن الحمل الفيروسي  19-كوفيد

يكون بأعلى مستوياته في بداية األعراض، ولذلك ربما يبلغ الذروة قبل ظهور 

  .األعراض

لى األرضيات أو األسطح، يمكن لها أن تظل عندما تستقر القطيرات الملوثة ع

ا، في حال المس الناس األسطح الملوثة ثم لمسوا  ُمعدية، ولو بنسبة أقل شيوع 

العيون أو الفم أو األنف بأيدي غير مغسولة. تنخفض كمية الفيروس النشط على 

ا عن التسبب بالعدوى وال ُيعتقد أن  األسطح بمرور الوقت حتى يصبح عاجز 

هي الطريقة الرئيسية التي ينتشر بها الفيروس. من غير المعروف كمية األسطح 

الفيروس المطلوبة على األسطح كي يسبب اإلصابة، ولكن يمكن كشفه لمدة تصل 

حتى أربع ساعات على األسطح النحاسية، ولغاية يوم واحد على الورق المقوى، 

 AISI)فوالذ مقاوم للصدأ (بولي بروبيلين) البالستيك وحتى ثالثة أيام على

من السهل تعقيم األسطح بواسطة المطهرات المنزلية التي تقتل الفيروس  .(304

ا  خارج الجسم البشري أو على اليدين. إن المطهرات أو المبّيضات ليست عالج 

كتطبيقها داخل ، وتتسبب بمشاكل صحية عند إساءة استخدامها 19-لمرض كوفيد

  .جسم اإلنسان

ال  19-على الرغم من أن كوفيد كميات كبيرة من الفيروس واللعاب القشع يحمل

بر منيعت ا  األمراض المنقولة جنسي  والطريق ، فإن تبادل القبل، واالتصال الحميمي، 

نقلها للفيروسهة بالفموي من الطرق المشبو-البرازي إن بعض اإلجراءات الطبية  .

منتجة للرذاذ التنفسي
]

لفيروس بسهولة أكبر من الحالة العاديةوتؤدي إلى انتقال ا  .  

، قُدر أن كل شخص مصاب قد أصاب ما يتراوح بين 2020في الصين في فبراير 

ا )ُيدعى هذا عدد التكاثر األساسي  («R0» شخصين ونصف وسطي 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#cite_note-ECDCQA-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#cite_note-pmid22563403-106
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 علم الفيروسات: فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 

   

 
فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة  مخطط توضيحي لجسيم

 .والبروتينات البنيوية له الشديدة

2-كوف-فيروس كورونا  المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة أو سارس  

جديد فيروس ،هو(SARS-CoV-2 :باإلنجليزية) ُعزل أوال  من ثالثة أشخاص  

مصابين بذات رئة مرتبطة بمجموعة من حاالت أمراض الجهاز التنفسي الحادة 

.ووهان في
]
مع طبيعة مجموعة  2-كوف-تتشابه جميع سمات فيروس سارس 

.فيروسات كورونا ا وثيق ا بفيروس سارس  2-كوف-يرتبط فيروس سارس  -ارتباط 

قد أنهويعت1-كوف ا  2-كوف-يشترك فيروس سارس .مرض حيواني المنشأ  وراثي 

فيروس كورونا بيتا مع % على مستوى الجينوم بأكمله مع 96، ويتطابق بنسبة 

% مع فيروس 92ونسبة  عينات أخرى من عينات فيروس كورونا الخفافيش

رونا آكل النملكو .  

ا وثيق ا بالنسخة األصلية من SARS-CoV-2 يرتبط  .SARS-CoV ارتباط 

ُيعتقد أنه مرض حيواني المنشأ. بينت التحاليل الوراثية تكوين فيروس كورونا 

فيروس  لُجنيس B مجموعات مع فصيلة كورونا فيروس بيتا، في الساللة

المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة مع ساللتين مشتقتين من  كورونا

% على مستوى المجموع الوراثي الكامل مع عينات 96الخفاش. إنه متطابق بنسبة 

شكورونا فيروس عند الخفافي  ((BatCov RaTG13.  2020في فبراير عام ،

وجد باحثون صينيون وجود اختالف في حمض أميني واحد فقط في تسلسل مجموع 

وراثي معين بين الفيروسات المكتشفة عند آكلي النمل الحرشفي وتلك الموجودة عند 

المرضى من البشر، ما يعني أنه قد يكون آكل النمل الحرشفي هو المضيف 

 المتوسط

 التشخيص

19-اختبار كوفيد :  

د التشخيص  19-يمكن تشخيص اإلصابة بكوفيد ا بناء  على األعراض، وُيؤكَّ مؤقت 

 (RT-PCR) تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي باستخدام اختبار

  .للصدر التصوير المقطعي المحوسب لإلفرازات المصابة أو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#cite_note-ECDC_risk_assessment-108
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Coronavirus_virion_structure_ar.svg
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 االختبار الفيروسي

 
19-صورة تظهر كيفية أخذ مسحة الختبار وجود كوفيد  

يستخدم االختبار المعياري للعدوى الحالية بالمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 

فحص 2بالفيروس التاجي  في اإلفرازات التنفسية التي  الحمض النووي الريبوزي 

، على الرغم من إمكانية فحص عينات أخرى. مسحة أنفية بلعومية تجمع باستخدام

يستخدم هذا االختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي الفوري الذي يكشف 

قطع الرنا الفيروسيوجود  .  

يطور عدد من المختبرات والشركات اختبارات مصلية تكشف وجود األجسام 

.الضدية المفرزة من الجسم استجابة للعدوى
[119]
، لم تثبت 2020أبريل  6حتى  

  .دقة أي من هذه االختبارات بما يكفي للموافقة على استخدامها على نطاق واسع

 التصوير

 
. يظهر البقع البيضاء 19-تصوير مقطعي محوسب للصدر لمريض مصاب بكوفيد

 .في الرئتين

درتشمل السمات المميزة في تصوير الص لألشخاص  والمقطعي المحوسب الشعاعي 

تجمع  انصبابات جنبية العرضيين عتامات زجاج مغشى محيطية غير متناظرة دون

جمعية األشعة اإليطالية قاعدة بيانات دولية على اإلنترنت لنتائج تصوير الحاالت 

ا للتداخل مع العداوى األخرى مثل عدوى الفيروس الغداني، يعد  المؤكدة نظر 

بي سي آر الفوري ذو نوعية محدودة في -التصوير دون التأكيد بواسطة آر تي

19-الكشف عن كوفيد .
[121]
صوير قارنت دراسة كبيرة في الصين نتائج الت 

المقطعي المحوسب للصدر بالبي سي آر وأشارت إلى أنه على الرغم من أن 

 حساسية التصوير أقل كشف ا للعدوى، لكنه أسرع وأكثر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#cite_note-119
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#cite_note-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A73-121
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Infektionsschutzzentrum_im_Rautenstrauch-Joest-Museum,_K%C3%B6ln-6313_(cropped).jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:COVID19CTPneumonia.jpg
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 الوقاية

 
 ضوابط األخطار المهنية المتعلقة بكوفيد-19 :

 

 
 

الئحة أصدرها مركز الوقاية من األمراض بالواليات المتحدة، تبين كيفية منع تفشي 
الفيروس. من ضمنها غسل اليدين بالماء والصابون، عدم لمس الفم أو األنف أو 

ليد، حجب العطس لمنع انتشار الرزاز، واالبتعاد عن من يعطسون من العين با
الناس، تطهير مقابض الباب واسطح المناضد، والبقاء في البيت في حالة اإلعياء 

 .وطلب الطبيب

تشمل إستراتيجيات الوقاية من انتقال المرض الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة 

ا، وغسل اليدين، وتجنب مالمسة  العينين أو األنف أو الفم بأيٍد غير مغسولة، عموم 

طاس في منديل، ووضع المنديل مباشرة في حاوية النفايات. ُينصح والسعال أو الع

ن يحتمل أنه أُصيب بالعدوى بالفعل بارتداء  .في األماكن العامة قناع جراحي م 

ا باتخاذ تدابير التباعد الجسدي لمنع االنتقال ُينصح مقدمو الرعاية  .يوصى أيض 

الصحية الذين يعتنون بشخص مصاب باتخاذ االحتياطات القياسية واحتياطات 

  .التماس وحماية العين

حظرت العديد من الحكومات السفر أو نصحت بعدم السفر بغير ضرورة من وإلى 

.البلدان والمناطق التي تفشى فيها المرض انتشر الفيروس بالفعل داخل المجتمعات  

 في أجزاء كبيرة من العالم، مع عدم معرفة الكثيرين أين أو كيف أصيبوا

دوى. على سبيل المثال، يعد غسل تنتشر المفاهيم الخاطئة حول كيفية الوقاية من الع

.األنف والغرغرة بغسول الفم طرق ا غير فعالة على الرغم  19-ال يوجد لقاح لكوفيد 

.من أن العديد من المنظمات تعمل على تطوير لقاح  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Stop_the_Spread_of_Germs_updated_(Arabic).pdf
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 غسل اليدين :

مراكز السيطرة على ينصح بغسل اليدين للوقاية من انتشار المرض. توصي 

األمراض والوقاية منها بأن يغسل الناس أيديهم بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية 

على األقل، خاصة بعد الذهاب إلى المرحاض أو حين تكون األيدي متسخة بشكل 

واضح، وقبل األكل، وبعد تنظيف األنف أو السعال أو العطاس. ذلك أن الفيروس 

ن بواسطة الصابون المنزلي، الذي يسبب انفجار طبقة ُيقتل خارج جسم اإلنسا

.الحماية في الفيروس ا   توصي مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها أيض 

في المئة على األقل من حيث  60باستخدام معقم يدين يحوي على كحول بنسبة 

.الحجم عند عدم توافر الماء والصابون تجنب تنصح منظمة الصحة العالمية الناس ب 

ليس من الواضح ما إذا كان غسل  .لمس العين أو األنف أو الفم بأيٍد غير مغسولة

اليدين بالرماد في حالة عدم توافر الصابون فعاال  في الحد من انتشار العدوى 

 الفيروسية

 تنظيف األسطح:

قد ُتطهر األسطح بعدد من المحاليل )دقيقة واحدة من التعرض للمطهر بالنسبة 

الذ المقاوم للصدأ(، منهالسطح الفو في  71-62بتركيز  اإليثانول 

هيبوكلوريت الصوديومو في المئة، 100-50 واإليزوبروبرانول المئة، في  0.1 

في  7.5-0.2 والبوفيدون اليودي في المئة، 0.5 وبيروكسيد الهيدروجين المئة،

وغلوكونات  كلوريد البنزالكونيوم المئة. تعتبر المحاليل األخرى، مثل

الكلورهيكسيدين . ، أقل فعالية
[136]
توصي مراكز السيطرة على األمراض في حال  

أو تأكيدها في منشأة مثل مكتب أو رعاية نهارية،  19-االشتباه في وجود حالة كوفيد

بتطهير جميع األماكن مثل المكاتب والحمامات والمناطق المشتركة والمعدات 

ح اإللكترونية المشتركة مثل األجهزة اللوحية وشاشات اللمس ولوحات المفاتي

  .وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة الصراف اآللي التي استخدمها المرضى

 أقنعة الوجه والنظافة التنفسية

 :  2020-2019أقنعة الوجه خالل جائحة الفيروس التاجي  

تساي إنغ ون   رئيسة تايوان، ا  .، تضع قناع 

.كانت التوصيات بشأن ارتداء األقنعة موضوع نقاش أوصت منظمة الصحة  

العالمية األشخاص األصحاء بوضع األقنعة فقط إذا كانوا معرضين لخطر كبير، 

19-مثل العاملين على رعاية شخص مصاب بكوفيد شجعت الصين والواليات  .

لى جانب دول أخرى، الشعب على استخدام أقنعة الوجه أو أغطية الوجه المتحدة، إ

كمبدأ  األعرضينالقماشية بشكل عام للحد من انتشار الفيروس من األفراد 

ا .وقائي   .جعلت العديد من الحكومات الوطنية والمحلية ارتداء األقنعة إلزامي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#cite_note-GunterTPS_9days_persistence-136
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A_2019-2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%BA_%D9%88%D9%86
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لمن ُتشَتبه إصابته بالعدوى، إذ إن ارتداء هذا  األقنعة الجراحية يوصى باستخدام

المنتشرة عند النوع من األقنعة قد يحد من حجم ومسافة انتقال القطيرات الزفيرية 

 التحدث والعطاس والسعال

 التباعد االجتماعي

 

 إجراءات التباعد االجتماعي المتعلقة بجائحة كورونا :

 
 

ا باسم التباعد الجسدي( إجراءات مكافحة ) التباعد االجتماعي يتضمن ُيعرف أيض 

عبر تقليل التماس القريب بين األفراد.  العدوى التي تهدف إلى إبطاء انتشار المرض

ق المدارس وأماكن العمل تشمل الطرق الحجر الصحي؛ وتقييد السفر؛ وإغال

والمالعب والمسارح ومراكز التسوق. يمكن لألفراد تطبيق أساليب التباعد 

االجتماعي من خالل البقاء في المنزل، والحد من السفر، وتجنب األماكن 

ا عن اآلخرين فرضت  .المزدحمة، وإلقاء التحية دون تماس، وإبعاد أنفسهم جسدي 

باعد االجتماعي، أو أوصت به، في مناطق تفشي العديد من الحكومات اآلن الت

ساهم عدم التعاون مع إجراءات التباعد في بعض المناطق في زيادة  .المرض

  .انتشار الوباء

قُلص الحد األقصى لحجم التجمع الذي أوصت به الهيئات الحكومية األمريكية 

ا )في حال عدم وجود انتشار مع 250والمنظمات الصحية بسرعة من  روف شخص 

ا، والحق ا إلى  50في المنطقة( إلى  19-لكوفيد 10شخص  ، 2020مارس  22في   .

وجدت مراجعة أجرتها   .حظرت ألمانيا التجمعات العامة ألكثر من شخصين

مؤسسة كوكرين أن الحجر الصحي المبكر مع تدابير الصحة العامة األخرى فعال 

ني واإلرخاء غير مؤكدة، إذ في الحد من الوباء، ولكن أفضل طريقة لسياسات التب

ا للظروف المحلية   .تختلف تبع 

يواجه كبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض باطنية مثل مرض السكري 

وأمراض القلب واألمراض التنفسية وارتفاع ضغط الدم ومرضى التثبيط المناعي 

ا أكبر لإلصابة بالمرض وحدوث مضاعفات خطيرة، ونصحت مراكز  خطر 

رة على األمراض والوقاية منها ببقائهم في المنزل قدر اإلمكان في مناطق السيط

 التفشي المجتمعي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Physical_distancing_in_Toronto_at_Shoppers_Drug_Mart_-_20200412.jpg
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، بدأت منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية األخرى 2020في أواخر مارس 

، «التباعد الجسدي»بمصطلح « التباعد االجتماعي»في استبدال استخدام مصطلح 

لجسدي مع الحفاظ على الروابط االجتماعية، لتوضيح أن الهدف هو تقليل التماس ا

التباعد »إما عبر الواقع االفتراضي أو بوجود مسافة. أدى استخدام مصطلح 

إلى آثار تمثلت في فهم الناس أن عليهم ممارسة« االجتماعي  

  العزل االجتماعي 

 الكامل، بدال  من تشجيعهم على البقاء على اتصال مع اآلخرين عبر وسائل بديلة

أصدرت بعض السلطات إرشادات الصحة الجنسية للعمل بها أثناء الوباء. تتضمن 

يس حامال  للفيروس هذه التوصيات ممارسة الجنس مع شخص تعيش معه فقط، ول

 أو ألعراضه

 العزل الذاتي
على عدة عوامل، منها التباعد االجتماعي 19-يعتمد انتقال كوفيد . 

عزلة الذاتيةبال أُوصي وللمشتبه في إصابتهم.  19-لمن ُشخصت إصابتهم بكوفيد 

  .أصدرت الوكاالت الصحية تعليمات مفصلة للعزل الذاتي الصحيح

فرضت العديد من الحكومات الحجر الذاتي، أو أوصت به، على جميع السكان الذين 

المجموعات فُرِضت أقوى تعليمات للحجر الذاتي على  يعيشون في المناطق المصابة

ا بكوفيد ا مصاب  -عالية الخطورة. ُنصح األشخاص الذين ُيحتمل أنهم خالطوا شخص 

ا إلى بلد أو منطقة تنتشر فيها العدوى على نطاق  19 وأولئك الذين سافروا مؤخر 

ا من تاريخ آخر تعرض محتمل 14واسع بالحجر الذاتي لمدة  يوم  .  

 لقاح فايروس كورونا

لصحية العالمية، أعلنت روسيا أن لقاحبعد أشهر من األزمة ا تم  فيروس كورونا 

أنه تم تسجيل  فالديمير بوتين أكد الرئيس تطويره من قبل معهد الجمالية في موسكو

2020أغسطس  11في  COVID-19 أول لقاح ضد  

 االحتواء والتقييد

 

 تسطيح المنحنى :

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%84_(%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Covid-19-curves-graphic-social-v3_ar.gif
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تشمل أهداف التقييد تأخير ذروة الحمل على الرعاية الصحية وتخفيضها )تسطيح 
المنحنى( وتقليل الحاالت اإلجمالية والتأثير الصحي. من ناحية أخرى، تساعد 

ا في قدرة الرعاية الصحية )رفع الخط(، مثل زيادة تعداد ا لزيادة المتصاعدة تدريجي 
 .األسرة والعاملين والمعدات، على تلبية الطلب المتزايد

تتمثل إستراتيجيات السيطرة على تفشي الجائحة باالحتواء أو الكبح، والتقييد. يبدأ 

إذ يهدف إلى تتبع المصابين العمل على االحتواء في المراحل المبكرة من التفشي 

وعزلهم، باإلضافة إلى إدخال تدابير أخرى من مكافحة العدوى واللقاحات بهدف 

كبح انتشار المرض لدى باقي السكان. عندما يصل انتشار المرض إلى درجة يتعذر 

احتواؤها، تنتقل الجهود إلى مرحلة التقييد: ُتؤخذ تدابير بهدف إبطاء االنتشار وتقييد 

ه على نظام الرعاية الصحية والمجتمع. من الممكن اعتماد مجموعة من تدابير تأثير

يتطلب الكبح تدابير قصوى لعكس الوباء عن  االحتواء والتقييد في الوقت نفسه

  .طريق تخفيض عدد التكاثر األساسي إلى ما دون الواحد

ى الوباء، ُتعتبر محاولة تأخير ذروة الوباء وتخفيضها، فيما ُيعرف بتسطيح منحن

ا من تدبير تفشي األمراض المعدية. ينقص هذا من خطر استنزاف الخدمات  جزء 

تشمل التداخالت  الصحية ويوفر المزيد من الوقت أمام تطوير اللقاحات أو العالجات

غير الدوائية التي ُتستخدم في تدبير التفشي كال  من التدابير الوقائية الشخصية مثل 

األقنعة الوجهية والحجر الصحي الذاتي، وهو مجموعة من  نظافة اليدين، وارتداء

التدابير المجتمعية التي تهدف إلى خلق تباعد جسدي مثل إغالق المدارس وإلغاء 

أحداث التجمعات العامة، ومشاركة المجتمع في التشجيع على قبول هذه اإلجراءات 

 وتطبيقها، والتدابير البيئية مثل تنظيف األسطح

لتفشي، اتخذت الصين إجراءات أكثر صرامة بهدف احتوائه، مثل مع وضوح شدة ا

تطبيق الحجر الصحي على مدن بأكملها وفرض صارم لحظر السفر. وتبنت دول 

أجرت  أخرى مجموعة مختلفة من التدابير الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس

ا، إلى جانب  كوريا الجنوبية فحوصات جماعية وفرضت الحجر الصحي محلي 

إصدارها إنذارات على تحركات األفراد المصابين. زودت سنغافورة المصابين 

ا بالدعم المالي وفرضت غرامات كبيرة على أولئك الذين فشلوا  المحجورين صحي 

في التزام الحجر. زادت تايوان بدورها من إنتاج أقنعة الوجه وفرضت عقوبات 

  .على احتكار اإلمدادات الطبية

اكاة أن التقييد )إبطاء انتشار الوباء وليس إيقافه( والكبح )عكس أظهرت نماذج المح

نمو الوباء( في كل من بريطانيا العظمى والواليات المتحدة يواجهان تحديات كبيرة. 

يمكن لسياسات التقييد المثلى إنقاص ذروة طلب الرعاية الصحية إلى الثلثين 

الف من الوفيات واألنظمة والوفيات إلى النصف، لكنها ال تستطيع درء مئات اآل

الصحية المستنزفة. قد ُيفضل استخدام إستراتيجية الكبح لكن يتحتم استمرارها طوال 

فترة انتشار الفيروس بين السكان )أو حتى توفر اللقاح(، إذ يعود الفيروس لالنتقال 
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بسرعة بمجرد تخفيف التدابير. يترتب على التدخل طويل المدى لكبح الجائحة 

اجتماعية واقتصادية كبيرةتكاليف   

 متابعة مخالطي المرضى

 متابعة مخالطي المرضى : 

هي وسيلة مهمة تستخدمها الجهات الصحية المختصة في  متابعة مخالطي المرضى

صدر العدوى ومنع حدوث انتقال أكبرتحديد م .
[168]
استعانت الحكومات ببيانات  

لة من أجل هذا الغرض، ما أثار مخاوف بشأن الموقع من الهواتف المحمو

لى جانب أكثر من مئة منظمة أخرى إ منظمة العفو الدولية الخصوصية، إذ أصدرت

ا دعت فيه لفرض قيود على هذا النوع من المراقبة  بيان 

ا من  ُصممت العديد من تطبيقات الهاتف المحمول واقُترحت لالستخدام الطوعي، بدء 

، عملت أكثر من عشر مجموعات من الخبراء على إيجاد حلول 2020أبريل  7

في تسجيل اقتراب المستخدم من  البلوتوث مراعية للخصوصية، مثل استخدام

.األجهزة المحمولة األخرى
[169]
إذ يستطيع المستخدمون بعد ذلك تلقي رسالة في  

19-حالة اتصالهم القريب مع مصاب إيجابي بكوفيد .
[
  

، أعلنت2020أبريل  10في  عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تصميم  وغوغل أبل 

روالتشفي نظام تتبع يحافظ على الخصوصية باالعتماد على تقنية البلوتوث يهدف .

النظام إلى السماح للحكومات بإنشاء تطبيقات رسمية محافظة على الخصوصية 

لتتبع فيروس كورونا، مع هدف نهائي يتمثل في دمج هذه الوظيفة مباشرة  بمنصات 

.وآي أو إس أندرويد الهواتف المحمولة ذات نظامي تشغيل في أوروبا والواليات  

19-ت باالنتير بدورها خدمات لتتبع كوفيدالمتحدة، توفر تقنيا . 

 الرعاية الصحية

 قائمة الدول حسب عدد أسرة المستشفيات :

  20–2019النقصان المرتبط بجائحة فيروس كورونا  

 
 

ستشفى الشرقي( مستشفى ميداني أنشأه الجيش خارج أسترا هوكيوست )الم
، السويد، يحتوي على وحدات عناية مركزة مؤقتة من أجل مرضى غوتنبرغ في

19-كوفيد . 

حتياجات وصفت منظمة الصحة العالمية زيادة قدرة الرعاية الصحية وتكيفها مع ا

كتدبير استجابة رئيسي لتفشي المرض 19-مرضى كوفيد « إي سي دي إي»أصدر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#cite_note-web-168
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#cite_note-IngramWard20200407-169
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#cite_note-IngramWard20200407-169
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF_(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%C3%96stra_Sjukhuset_COVID-19_F%C3%A4ltsjukhus.jpg
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والمكتب اإلقليمي األوروبي لمنظمة الصحة العالمية توجيهات للمشافي وخدمات 

الرعاية الصحية األولية من أجل توزيع المصادر على مستويات متعددة، يشمل ذلك 

، وإلغاء اإلجراءات االختيارية 19-فيدتركيز الخدمات المخبرية على اختبارات كو

اإليجابيين وعزلهم، ورفع قدرات 19-قدر المستطاع، وفصل مرضى كوفيد العناية  

اطناعيو أجهزة النفس اصل عبر تدريب العاملين وزيادة عدد المركزة   .األسرة 

ا إلى محدودية القدرة في سالسل التوريد القياسية، تعمل بعض الشركات  نظر 

مواد رعاية صحية ثالثية األبعاد، مثل مسحات األنف وقطع  طبع المصنعة على

.أجهزة التنفس االصطناعي في أحد األمثلة، عندما احتاج مشفى إيطالي إلى صمام  

تهوية بشكل مستعجل، ولم يكن باستطاعة المزود توصيل القطعة ضمن نطاق 

دات قانونية بسبب انتهاكها الزمن المطلوب، واجهت شركة ناشئة محلية تهدي

المزعوم لبراءة اختراع وأعادت هندسة مئات الصمامات المطلوبة وطبعتها خالل 

، أبلغت2020أبريل  23في  الليل ا، إذ  37عن بناء جهاز تهوية خالل  ناسا  يوم 

ا إلى المزيد من االختبارات. تسعى ناسا للحصول على موافقة سريعة يخضع ح الي 

  .المسار

روساتمضادات الفي تخضع ، إلى جانب األدوية 19-إلى اختبارات من أجل كوفيد 

التي تستهدف االستجابة المناعية. لم يثبت أي منها فعاليته بشكل واضح على 

ومع ذلك، قد يؤثر دواء  الوفيات في التجارب العشوائية المحكمة المنشورة

اإلذن  مايو، أعطت الواليات المتحدة 1في  ريمديسيفير على زمن شفاء الفيروس

الذين   19-في الحاالت الطارئة الحرجة لدى مرضى كوفيد ريمديسيفير باستخدام

ا إ لى عدم توفر أي أُدخلوا المستشفيات. إذ أُعطي إذن مؤقت باستخدامه نظر 

يمكن أن  عالجات أخرى، وارتفاع نسبة فوائده المحتملة مقارنة  بمخاطره المحتملة

وشرب السوائل والراحة في  يساعد تناول أدوية الزكام المتاحة دون وصفة طبية

ا على الشدة، قد تتطلب الحالة العالج باألكسجين،  تخفيف شدة األعراض اعتماد 

التنفسوالسوائل الوريدية ودعم  من الممكن أن يسبب استخدام الستيرويدات تفاقم  

تخضع العديد من المركبات الموافق عليها مسبق ا في عالج األمراض  .الحالة

19-الفيروسية إلى االختبارات الستخدامها في عالج كوفيد . 

 فيروس كورونا: ماذا تعرف عن المتحورات الفيروسية دلتا وغاما وبيتا وألفا؟

 في قلقا كورونا، فيروس من دلتا بمتحور بكوفيد، اإلصابة حاالت تفشي أثار

 الذي األمر أيام، 10 خالل إصابة حالة 300 على يزيد ما ُرصدت أن بعد الصين،

 .المواطنين سفر على قيود وفرض الطبية الفحوص إجراء تعزيز إلى دفع

 في بالكامل التطعيم على حصلوا الذين األشخاص عدد كم الواضح من وليس

 قد جرعة مليار 1.6 على يزيد ما إن تقول السلطات أن من الرغم على الصين،

 .اآلن حتى أُعطيت

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA_(%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B1
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 ؟دلتا متحور هو فما

 شتى في لكوفيد المسبب للفيروس المختلفة المتحورات، أو األنواع، األف توجد

 ،"1.612.7. بي" أو دلتا متحور باسم والمعروف ،أحدها أن ويبدو. العالم أرجاء

 المتحور هو أصبح بل بريطانيا، بينها من الدول، من العديد في بسرعة ينتشر ذيال

 .الحالية اإلصابات معظم وراء السائد

 دقيقة لمراقبة ويخضع ،"للقلق مثير متحور" أنه على دلتا متحور بريطانيا وتصنف

الصحة مسؤولي جانب من  

 :حاليا القلق مثيرة األخرى المتحورات تشمل كما

 دولة 50 على يزيد ما في وانتشر بريطانيا، في مرة أول ُرصد فا،أل متحور. 

 20 نحو في انتشر أنه بيد إفريقيا، جنوب في مرة أول ُرصد بيتا، متحور 

 .بريطانيا ذلك في بما أخرى، دولة

 10 عن يزيد ما في انتشر ولكنه البرازيل، في مرة أول رصد غاما، متحور 

 .بريطانيا ذلك في بما أخرى، دول

 بعضها أن حتى منطقية، غير التحورات معظم وتبدو باستمرار، الفيروسات وتتحور

 تهديدا، أو عدوى أشد رضالم تجعل أخرى تحورات أن بيد نفسه، الفيروس يؤذي

مهيمنة نماذج تصبح أن إلى التحورات بعض تميل بل  

 

 خطورة؟ أشد دلتا متحور هل

 يسبب األخرى، لمتحوراتا من أي أو دلتا، متحور أن على دليل يوجد ال 

 .األشخاص من العظمى للغالبية خطورة أشد مرضا

 كبار فئة في أعلى الخطر نسبة تظل األصلي، الفيروس مع الحال هو وكما 

 .مزمنة صحية ظروف من يعانون الذين أو السن

 تسجيل إلى األمر يؤدي فقد عدوى، أشد المتحور كان إذا ذلك، من الرغم على لكن

.اللقاح على الحاصلين غير األشخاص بين الوفاة تحاال من مزيد  

 في بما ،19-لكوفيد المصاحبة الشديدة األمراض من عالية حماية اللقاحات وتوفر

 خطر من اللقاحات تقلل كما القلق، مثيرة المتحورات تسببها التي العدوى ذلك

 .المخاطر جميع على تماما تقضي وال مثالية ليست أنها بيد اإلصابة،

 لجميع بالنسبة هي كما بالعدوى اإلصابة لتفادي األساسية النصيحة لوتظ

 كمامة وضع اآلخرين، وبين بينك مسافة على وحافظ يديك، اغسل:  المتحورات

التهوية على واحرص وجهك على  
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 المتحورات تعمل كيف

 البروتين) الشوكي البروتين في لتغييرات للقلق مثيرة المتحورات جميع خضعت

 من جزء وهو ،( بالفيروس المحيطة النتوءات أو األشواك أكليل يشكل الذي

 .البشرية الخاليا يخترق الفيروس

 قد والتي( L452R مثل) المحتملة المهمة العناصر بعض على دلتا متحور ويحتوي

 .أكبر بسهولة ينتشر تجعله

 شدأ مرضا يسبب أنه إلى يشير دليل يوجد ال إنه بريطانيا في مسؤولون ويقول

فعالية أقل الحالية اللقاحات يجعل قد أو خطورة  

 وغاما ألفا متحورات فيه تشترك ،N501Y باسم يعرف واحد، تحور أن ويبدو

 .واالنتشار الخاليا إصابة الفيروس على السهل من يجعل وبيتا،

 باسم يعرف تحور أو رئيسية وراثية طفرة على وغاما بيتا المتحوران ويحتوي

E484K، المناعية الجسم دفاعات بعض تجنب على الفيروس يساعد قد. 

 هذا على تحتوي ألفا بمتحور إصابة حاالت من صغيرا عددا الخبراء رصد كما

 التحور
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 المتحورات؟ من للحماية فّعالة اللقاحات تظل هل

 

 يعني مما كورونا، لفيروس سابقة أنواع من للحماية حاليا المتوفرة اللقاحات ُصممت

 على فّعالة تكون ال قد وبالتالي الجديدة المتحورات مع تماما مثالية تكون ال قد أنها

 .جيد نحو

 من والحد البشر حماية في للغاية فّعالة التزال اللقاحات إن يقولون الخبراء أن بيد

 :الشديدة اإلصابة خطر

 أو فايزر لقاح من جرعتين أن إنجلترا في العامة الصحة هيئة أجرته تحليل أظهر

 يلجأون ال األشخاص تجعل المئة في 90 على تزيد بنسبة فعالية توفر سترازينيكاأ

 .دلتا بمتحور اإلصابة نتيجة المستشفى إلى

 اإلصابة من الوقاية حيث من فعالية أقل واحدة جرعة كانت ذلك، من الرغم على

 .ألفا متحور ضد فعاليتها بمدى مقارنة دلتا، بمتحور

 لتوفير اللقاح من جرعتين على المرء يحصل أن ضروريال من إنه األطباء ويقول

 .والناشئة الحالية المتحورات ضد الحماية من قدر أعلى

 

 المتحورات؟ من حماية اللقاح من معززة جرعات توفر هل

 

 المتحورات مواجهة بغية الحالية اللقاحات تصميم إعادة إمكانية من واثقون الخبراء

 .أفضل بشكل الجديدة

 لتطوير" ككي ورفا" األدوية شركة مع اتفاقا أبرمت قد البريطانية كومةالح وكانت

 .جرعة مليون 50 مقدما وطلبت المستقبل، في المتحورات من تحمي لقاحات

 جرعات توفر أن يمكن الفيروس، متحورات تطور استمرار كيفية على واعتمادا

 لخطر نالمعرضي األشخاص أو السن لكبار حماية األرجح على معززة لقاح

العام من الحق وقت في إكلينيكيا اإلصابة . 
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 والمناقشة النتائج-الثالث الفصل

 إحصائيات حسب القارات 

 ( يبين احصائيات عامة حسب القارة1جدول رقم )

مجموع  وفيات اليوم إصابات اليوم القارة التسلسل
 اإلصابات

 الت الشفاءحا مجموع الوفيات

 409.268 120.529 1.264.464 411 11.967 اوربا 1

 144.588 58.800 1.039.334 201 4.320 شمال امريكا 2

 223.397 17.062 467.856 111 7.192 اسيا 3

جنوب  4
 امريكا

226 19 131.375 6.023 48.001 

 9.773 1.392 31.863 13 761 افريقيا 5

 

 البلد حاالت اإلصابة والوفيات حسب 

 ( يبين حاالت اإلصابة والوفيات حسب البلد2جدول رقم )

إصابات  البلد التسلسل
 اليوم

وفيات 
 اليوم

مجموع  مجموع اإلصابات
 الوفيات

 حاالت الشفاء

الواليات المتحدة  1
 األمريكية

43.037 225 37.407.737 637.406 30.142.590 

 31.368.460 431.253 32.191.954 491 36.127 الهند 2

 19.195.514 568.788 20.350.142 874 31.142 البرازيل 3

 5.867.890 169.683 6.579.212 819 22.144 روسيا 4

 5.881.376 112.612 6.449.863 51 24.427 فرنسا 5

 4.796.774 130.894 6.241.011 93 29.520 المملكة المتحدة 6

 5.590.578 53.005 6.059.806 145 19.949 تركيا 7

 4.736.632 108.936 5.080.908 121 6.183 األرجنتين 8

 4.685.895 123.356 4.864.629 135 4.007 كولمبيا 9

 3.888.717 82.470 4.693.540 0 0 إسبانيا 11

 4.180.129 128.413 4.435.008 34 7.188 إيطاليا 12

 3.700.828 97.208 4.389.085 466 29.700 إيران 13

 3.321.598 116.366 3.833.541 1.270 28.598 اندونيسيا 14

 3.677.800 92.370 3.824.527 3 4.682 ألمانيا 15

 2.405.433 247.414 3.068.329 603 22.758 المكسيك 16

 2.655.183 75.299 2.885.185 2 211 بولندا 17

 2.364.507 76.869 2.595.447 238 13.020 جنوب أفريقيا 18

 2.196.589 53.238 2.265.217 21 1.353 أوكرانيا 19

 0 197.279 2.131.337 0 0 البيرو 20

 1.748.202 17.906 1.899.647 6 2.303 هولندا 21

 1.586.671 19.606 1.768.753 65 7.610 العراق 22

 1.598.314 30.070 1.727.321 233 14.249 الفلبين 23

 1.642.997 30.373 1.676.080 0 209 جمهورية التشيك 24

 1.584.227 36.331 1.628.293 44 865 تشيلي 25

 1.407.048 26.698 1.449.851 0 0 كندا 26

 1.281.327 23.988 1.412.218 178 6.885 بنغالدش 27
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 1.128.183 12.228 1.384.353 260 20.670 ماليزيا 28

 1.071.747 25.287 1.149.869 2 2.014 بلجيكا 29

 1.079.302 14.621 1.110.147 0 0 السويد 30

 943.260 15.383 1.108.269 25 20.366 اليابان 31

 983.754 24.339 1.094.699 73 4.786 باكستان 32

 1.049.742 34.342 1.086.900 5 408 رومانيا 33

 939.376 17.549 1.001.118 12 2.571 البرتغال 34

 879.873 6.622 934.896 11 5.622 إسرائيل 35

 667.556 7.343 885.275 217 22.086 تايلند 36

 765.952 30.038 810.316 0 0 هنجاريا 37

 760.509 10.203 782.210 16 658 األردن 38

 657.958 10.933 752.076 110 10.240 المغرب 39

 695.341 10.922 735.375 0 0 سويسرا 40

 713.195 7.163 731.227 5 1.005 صربيا 41

42       

 680.815 10.259 730.479 20 1.947 نيبال 43

اإلمارات العربية  44
 المتحدة

1.206 3 700.587 1.997 678.341 

 560.373 7.434 679.832 121 7.510 كازاخستان 45

 648.966 10.754 667.841 1 951 النمسا 46

 560.692 21.745 622.262 145 2.050 تونس 47

 541.455 7.972 581.497 5 1.498 لبنان 

المملكة العربية  48
 السعودية

609 11 537.983 8.399 522.009 

 484.452 13.174 535.237 24 3.270 اليونان 49

 464.260 3.925 509.032 83 8.816 كوبا 50

 443.880 31.870 493.767 0 0 اإلكوادور 51

 420.592 18.152 481.631 19 685 بوليفيا 52

 417.013 6.371 477.264 50 5.579 جورجيا 53

 454.103 3.593 459.998 11 1.151 بالروس 54

 431.605 15.402 456.484 0 0 البرغواي 55

 428.741 6.939 446.409 0 0 بنما 56

 399.978 18.339 432.962 7 623 بلغاريا 57

 350.100 5.211 428.295 0 0 كوستا ريكا 58

 357.286 11.085 411.731 79 4.167 غواتيماال 59

 396.641 2.386 406.234 3 375 الكويت 60

 380.103 12.544 393.455 0 94 سلوفاكيا 61

62       

 375.741 6.001 383.212 3 111 األروغواي 63

 356.660 8.282 366.724 2 367 كرواتيا 64

 338.279 5.138 365.009 13 3.508 أذربيجان 65

 267.740 13.078 351.605 199 3.419 مينمار 66

 307.345 5.936 351.533 160 3.263 سريالنكا 67

جمهورية  68
 الدومنيكان

323 0 345.960 3.976 336.157 

 314.618 2.559 329.927 1 917 دنمارك 69

 275.725 5.059 322.989 0 2.074 ايرلندا 70

 313.138 3.623 320.034 1 388 فلسطين 71

 303.458 3.781 317.334 0 0 فنزويال 72
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 104.096 8.373 316.235 34 1.884 هندوراس 73

 287.244 3.974 299.642 0 0 عمان 74

 272.964 4.446 289.346 4 585 لثوانيا 75

 265.306 4.471 288.788 11 629 إثيوبيا 76

 233.881 16.615 285.257 6 99 مصر 77

 204.108 3.869 279.099 0 0 ليبيا 78

 268.299 1.384 270.816 0 124 البحرين 79

 96.985 5.437 265.464 349 9.716 فيتنام 80

 253.891 6.304 261.947 3 140 مولدوفا 81

 254.787 4.433 261.333 0 264 سلوفينيا 82

 222.397 4.685 234.227 7 430 أرمينيا 83

 225.881 601 228.981 0 194 قطر 84

 193.778 2.148 222.111 4 1.929 كوريا الجنوبية 85

 202.372 4.319 219.938 17 1.225 كينيا 86

 195.370 3.521 202.078 6 211 زامبيا 87

 125.383 4.766 186.655 36 753 الجزائر 88

 166.709 2.211 181.297 0 0 نيجريا 89

 172.689 872 181.291 1 1.402 منغوليا 90

 162.104 2.439 171.758 6 520 قيرغيزستان 91

 150.774 5.542 161.359 10 792 دونيامق 92

 105.917 7.021 152.033 7 88 أفغانستان 93

 88.952 808 144.035 0 268 نرويج 94

 135.228 970 142.124 6 966 أوزبكستان 95

 136.243 2.561 140.049 0 108 التفيا 96

 117.399 1.707 138.344 17 931 الموزمبيق 97

 130.582 1.279 136.790 0 291 إستونيا 98

 121.987 1.973 136.758 0 0 بوتسوانا 99

 130.634 2.463 135.550 2 410 ألبانيا 100

 113.175 3.271 122.227 9 130 ناميبيا 101

 96.135 4.073 119.508 0 0 زيمبابوي 102

 46.000 995 116.996 0 765 فلندا 103

 102.390 906 109.736 0 0 غانا 104

 90.755 456 108.707 1 401 رية قبرصجمهو 105

 100.275 1.642 105.750 2 394 مونتنغرو 106

 94.561 2.863 96.678 7 181 أوغندا 107

 87.783 4.636 94.326 0 66 الصين 108

 77.768 2.781 90.129 12 0 السلفادور 109

 79.654 1.666 84.860 12 598 كمبوديا 110

 80.433 1.338 82.454 0 0 الكاميرون 111

 77.031 222 79.000 0 74 المالديف 112

 45.052 938 78.818 0 0 رواندا 113

 73.062 828 74.595 0 0 لوكسمبورغ 114

 53.449 1.587 70.413 17 288 السنغال 115

 64.669 44 66.119 0 58 سنغافورة 116

 42.838 1.955 57.896 14 276 ماالوي 117

 47.411 1.285 57.289 9 580 جامايكا 118

جمهورية  119
الكونغو 
 الديمقراطية

165 0 53.136 1.050 30.380 
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 50.972 359 52.202 1 66 ساحل العاج 120

 41.39 1.086 44.534 4 206 أنغوال 121

 38.315 298 43.835 0 0 ريونيون 122

 42.505 952 42.811 1 9 مدغشقر 123

 34.351 1.173 41.676 6 148 ترينداد وتوباغو 124

 14.623 360 39.456 0 0 فيجي 125

 31.011 953 38.658 4 490 أستراليا 126

 31.482 2.804 37.551 0 0 السودان 127

 26.006 924 35.851 12 501 سوازيالند 128

 33.764 430 35.286 1 94 مالطا 129

 33.426 298 34.286 0 0 الرأس األخضر 130

 2.250 264 31.861 0 0 غوادلوب 131

 9.995 198 31.826 0 0 غينيا الفرنسية 132

 25.412 634 29.603 0 0 موريتانيا 134

بولينيزيا  135
 الفرنسية

0 0 28.330 188 22.751 

 25.184 279 27.837 2 192 غينيا 136

 104 166 27.255 0 0 مارتينيك 137

 22.585 676 26.433 0 0 سورينام 138

 22.133 1.935 26.292 2 45 سوريا 139

 25.343 165 25.564 0 0 الغابون 140

 21.913 570 23.344 0 0 غيانا 141

 16.004 576 20.556 0 0 هايتي 142

 2.964 175 19.567 0 0 جزيرة مايوت 143

 18.314 98 18.895 0 0 السيشيل 144

بابوا غينيا  145
 الجديدة

0 0 17.806 192 17.479 

 15.319 165 17.581 0 0 الطوغو 146

 7.913 878 16.265 8 70 الصومال 147

 13.070 311 16.141 0 0 البهاماس 148

 15.671 123 16.061 0 64 طاجيكستان 149

 14.438 821 15.843 2 7 تايوان 150

 14.596 129 14.924 0 0 أندورا 151

 13.863 344 14.847 0 0 بليز 152

 14.012 534 14.692 0 7 مالي 153

 13.754 133 14.530 0 84 كوراكاو 154

 6.711 397 14.243 0 0 ليسوتو 155

 13.411 170 13.671 0 3 بوركينافاسو 156

 12.421 179 13.356 0 0 الكونغو 157

158 Aruba 158 1 13.279 116 12.012 

 10.414 29 12.272 0 213 تيمور ليشتي 159

 11.740 212 12.033 0 2 هونغ كونغ 160

 11.506 156 11.676 0 0 جيبوتي 161

 6.859 99 11.251 0 0 أفريقيا الوسطى 162

163       

 10.917 120 11.172 0 0 جنوب السودان 164

 4.225 197 10.251 0 0 نيكاراغوا 165

 4.240 9 9.894 0 226 الوس 166

 9.254 92 9.879 0 0 جزر القناة 167
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 773 38 9.620 0 0 بوروندي 168

  8.124 30 9.458 0 82أيسلندا  169

 8.136 113 9.065 0 0 البنين 170

 8.768 123 8.972 0 21 غينيا اإلستوائية 171

 8.038 251 8.920 0 0 غامبيا 172

 6.749 101 8.282 3 25 أوقيانوسيا 173

 4.486 1.401 7.273 4 17 اليمن 174

 6.536 37 6.601 1 1 إريتريا 175

 4.327 121 6.338 0 5 يونسيرال 176

 5.508 95 6.194 0 0 سانت لوسيا 177

 5.433 196 5.722 0 3 النيجر 178

 1.854 21 5.607 0 0 مورتيس 179

 2.715 148 5.459 0 0 لبيريا 180

 4.939 95 5.205 0 7 جبل طارق 181

 5.029 90 5.194 0 0 سان مارينو 182

 4.375 90 5.099 1 47 غينيا بيساو 183

 4.802 174 4.982 0 1 تشاد 184

 4.354 48 4.525 0 10 بربادوس 185

 3.882 147 4.038 0 2 جزر القمر 186

 2.800 40 3.164 1 36 سينت مارتن 187

 3.031 59 3.146 0 6 ليختنشتاين 188

 2.901 33 3.058 0 3 موناكو 189

 2.844 26 2.914 0 0 نيوزيلند 190

 1.399 39 2.713 0 0 القديس مارتن 191

 2.538 33 2.663 0 0 برمودا 192

 2.527 3 2.570 0 4 بوتان 193

جزر تركس  194
 وكايكوس

4 0 2.562 19 2.463 

جزر العذراء  195
 البريطانية

0 0 2.552 37 2.469 

ساو تومي  196
 وبرينسيبي

6 0 2.488 37 2.385 

سانت فنسنت  197
 غرينادين

0 0 2.308 12 2.252 

الجزر الكاريبية  198
 الهولندية

0 0 1.741 17 1.702 

 1.260 43 1.378 0 6 أنتيغوا وبربودا 199

 183 50 1.367 0 0 تنزانيا 200

 462 2 1.336 0 0 سانت بارث 201

 983 2 991 0 0 جزر فاروس 202

 1 44 897 0 0 بورتو ريكو 203

السفينة السياحية  204
(Diamond 

Princess) 

0 0 712 13 699 

 644 2 651 0 0 جزر كايمان 205

سانت كيتس  206
 ونيفيس

6 0 642 3 582 

بروناي دار  207
 السالم

42 0 640 3 330 

 215 0 576 0 0 دومينيكا 208
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209 Wallis and 
Futuna 

0 0 445 7 438 

 0 7 283 0 0 كوسوفو 210

 142 0 245 0 10 غرينالند 211

 167 1 180 0 0 غرينادا 212

 58 0 134 0 0 كالدونيا الجديدة 213

 0 5 133 0 0 جزيرة غوام 214

 117 0 127 0 0 أنغيال 215

 63 0 66 0 0 جزر فوكالند 216

 57 0 63 0 0 ماكاو 217

سان بيار  218
 وميكلون

0 0 30 0 28 

 27 0 27 0 0 الفاتيكان 219

إقليم مونتسيرات  220
 البريطاني

0 0 22 1 20 

221 Solomon 
Islands 

0 0 20 0 20 

جزر العذراء  222
 األمريكية

0 0 17 0 0 

السفينة السياحية  223
(MS 

Zaandam) 

0 0 9 2 7 

224 Marshall 
Islands 

0 0 4 0 4 

225 Vanuatu 0 0 4 1 3 

226 Samoa 0 0 3 0 3 

227 Saint 
Helena 

0 0 2 0 2 

228 Micronesia 0 0 1 0 1 

 184.258.538 4.366.081 207.452.225 8.478 532.416 مجموع الحاالت 229

 

 ( 3جدول رقم )1/8/2021في العراق لغاية  والوفيات حاالت االصابة والشفاء 

 ياتدل الوفمع الوفيات الحاالت الحالية حاالت الشفاء اإلصابات

 

1,768,753 

 

0 

 

 

1,749,147 

 

 

19,606 

 

 

0.011 

 

ير في الحاالتالتغ الحاالت الجديدة الحاالت الجديدة  
 

 _______ الوفيات الجديدة

7,610 

 

0 
 

7,545 65  
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  مناقشة النتائج:

يتبين لنا ان وباء كورونا قد بدء باالنتشار واالصابات الل الجداول المبينة من خ

حيث  1.264.464سيا في الصين قد تحول الى اوربا وبسنبة  الكبيرة بعد قارة ا

لى قاريا في عدد االصابات والوفيات واحتلت ايضا احتلت قارة اوربا المرتبة  االو

 واحتلت6.449.863المرتبة االولى في عدد االصابات والوفيات وبسبة  فرنسا

امريكا الشمالية المرتبة الثانية قاريا من حيث عدد االصابات والوفيات قارة 

لى وكانت الواليات المتحدة االمريكية قد احتلت المرتبة االو 1.039.334وبنسية

، وفي المرتبة الثالثة كانت 37.407.737على قارة امريكا الشمالية وبنسبة اصبات

وقد  467.856قارة اسيا هي من احتلتها ومنها قدر انتشر الوباء في الصين وبنسبة 

وجاء العراق رابعا بالنسبة للقارة  32.191.954احتلت الهند المرتبة االولى بنسبة 

وقد 1.768.753كانت نسبة االصابات في العراق بعد الهند وايران واندوسيا و

وكانت 131.375 االصابات  بنسبة احتلت قارة امريكا الجنوبية المرتبة الرابعة

وفي من حيث االصابات  20.350.142البرازيل بالمرتبة االولى على القارة بنسبة

ت وقد احتل 31.863المرتبة الخامسة كانت قارة افريقيا هي من احتلتها وبنسبة 

من خالل  2.595.447وبنسبة جنوب افريقيا المرتبة االولى من حيث االصابات 

ماتقدم نالحظ ان االنتشار االول للفايروس بدء في قارة اوربا وبنسب علية ويعزو 

ذلك لعدم معرفة الجميع بكيفية السيطرة علية وماهي طرق الوقاية والعالج وبعدها 

اكتشاف العالجات المناسبة له وكذلك طرق الوقاية قد تمت السيطرة من خالل 

وايضا من  والتزام بالتعليمات الصحية وهذا كله صدر عن منظمة الصحة العالمية

احتلت قارة امريكا الجنوبية و.  اللقاح بأخذ% 90الجميع وبنسبة  مخالل التزا

المرتبة الثانية في عدد االصابات بعد قارة اوربا ويعزو ذلك ايضا لدخول الوباء 

وقد  سيا واروبايتنقلون بين ا اكانوالسواح الذين ئ من خالل الوافدين ومفاجبشكل 

تعليمات منظمة الصحة العالمية لجميع بمن خالل التزام اتمت السيطرة علية ايضا 

احتلت اسيا المرتبة الثالثة في و . وايضا من خالل تصنيع القاح الخاص بالوباء

ترتيب القارات من خالل االصابات حيث ان االنطالقة االولى للفايروس كانت قد 

من دولة الصين وقد تم السيطرة علية ايضا وبنسب انطلقت من القارة االسيوية 
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ها نلكن بعض البلدان في القارة لم تلتزم بالتعليمات وم عالية من اغلب بلدان القارة ،

حيث كان العراق في هذة   1.768.753 لذلك نالحظ النسب عالية في  العراق

الجديدة نجد ان العراق قد قفز الى الحظة النسب معند النسبة بالمرتبة الرابعة لكن 

وهذه الزيادة شملت جميع المفاصل منها 1,749,147المرتبة االولى وبنسبة كبيرة 

ومن خالل ماتقدم نالحظ ان انتشار الوباء يرجع الى عدم الوفيات واالصابات . 

ت كل صحيح ، واحتلوعدم اخذ اللقاح بشالمواطنين بتعليمات لجنة الصحة التزام 

ما حصلت بنفس وهذه النسبة  131.375المرتبة الرابعة بنسبة  جنوبيةامريكا ال

  االفريقية.ة للقارة سالمرتبة الخام علىايضا  في اعاله وينطبق  ذلك  رذك

 

 -مايلي: هاستنتجة الباحثمن خالل ماتقدم  جات :االستنتا

في العالم والعراق من خالل عدم التزام  ان الوباء قد انتشر بشكل كبير -1

  واطنين.الم

تعليمات الخاصة بالصحة العالمية ساهم في انتشار بالان عدم التزام المواطنين  -2

 الوباء.

 رض.مخدام الكمامة يتسبب في انتشار العدم است -3

 استعمال المعقمات وارتداء الكفوف ساعد في انتشار المرض.عدم  -4

   عدم اخذ اللقاح يساهم في انتشار المرض. -5

  الصحة العالمية . عدم اخذ عالج ) البروتكول( الخاص بمنظمة -6

 التقارب االجتماعي وعدم وضع مسافة االمان. -7

 

 -توصي الباحثة مايلي : التوصيات:

 .الصحة العالميةمنظمة االلتزام بتعليمات  -1

 .في ارتداء الكمامة االلتزام -2

 .يقلل من انتشار الوباء  تباعد االجتماعيلا -3

 اخذ اللقاح . -4

 .يقلل من خطر االنتشار ريض والمالمسمالحجر الصحي لل -5
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 المصادر العربية 

 والمغرب لمصر حالة دراسات المسار المحتمل لجائحة كورونا،. يرمب صالح ريهامد.  -1

 .2020)فان(،  النشر - أثناء -الفهرسة بيانات اإلسكندرية مكتبة ،والسعودية

 .2021كتبة االسكندرية ،م . الجائحة داعياتتبدرالدين زايد.  دد. محم -2

 .2020، االمارات العربية . شراكة المعاناة تحكمهعالم جديد ارتداد العولمة  مي مجيد، د. -3

 المعلومدور التبادل الدولية االقليمية والمؤسسات  تمصير التكتالمصطفى كامل محسن.  -4

 . 2021القاهرة.جمهورية مصر العربية . بحث كمشور،، الفيروس في احتواء

 .2021الكويت، شورنمبحث  ،للتقاربومسارات  رؤى جديدة جائحة كوروناعايد.  نسوزا -5
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