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    الضوابِطُ اهلندسية والبيئية لتشريح اجلثَّة ٤. ٥رابعاً، 
    ت العدوى التنفُِّسيةالتهوِيةُ البيئية يف حاال. خامساً

    مبادئ ومفاهيم عامة ١خامساً، 
    استعمالُ التهوِية الطَّبيعية يف غُرف العزل ٢خامساً، 
    استعمالُ مراوحِ الشفط يف غُرف العزل ٣خامساً، 
  زلاستعمالُ التهوِية امليكانيكية يف غُرف الع ٤خامساً، 

  اخلالصة ٥، خامساً
  

    ستعداد املُسبق ملنشآت الرعاية الصحية  ألوبئة اَألمراضِ التنفُِّسية احلادةاال. سادساً
    احلمايةُ التنفُِّسية. املُلْحق أ

    مبادئ التهوِية الطَّبيعية وتصميمها. املُلْحق ب 
    الروتينية والنوعية ملُكافَحة العدوى االحتياطات. املُلْحق ج
    هتمامالاثري قد تعينةٌ  لقائمة تحقُّق لتقْييم الظُّروف البيئية للرعاية املَنزِلية لدى املصابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة . املُلْحق د

اض الشبيهة باَألنفلْونزا عند العاملني يف الرعاية الصحية واملعرضـني ملرضـى   عينةٌ منوذج استبيان ملراقبة اَألمر. املُلْحق هـ
  هتمامالاثري قد تمصابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة 

  

    غُرف وأماكن العزل. واملُلْحق 
    الرِعايةُ داخل أماكن حفظ اجلُثُث والفَحص بعد املوت. املُلْحق ز

    الكُحول واملبيض: استعمالُ املُطَهرات. لْحق حاملُ
    احتياجات املنشآت الصحية من الواقيات الشخصية خالل اَألوبِئَة واجلائحات: القُدرة اَألعظمية أو السعةُ. املُلْحق ط
    تنظيف املعدات التنفُّسية وتطْهريها. املُلْحق ي
    مكافَحةُ العدوى يف ظلِّ استمرارِ الرعاية الصحية. ك املُلْحق
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  ُمَقدَِّمة

للمساعدة على الوِقاية من انتقالِ اَألمراض التنفُّسية احلـادة   infection controlيهدف هذا املُستند إىل تقْدمي دليل إرشادي ملُكافحة العدوى 
خالل الرعاية الصحية، مع التركيز على اَألمراض التنفُّسية احلادة اليت ميكـن أن   acute infectious respiratory diseasesاملعدية 

 International Health Regulationsتشكِّلَ طارئةً صحية عامة تثري اهتماماً دولياً حسب تعريـف التشـريعات الصـحية الدوليـة     
  .كما ميكن ملُديري منشآت الرعاية الصحية استعمال هذا الدليل اإلرشادي ملُساعدم على االستعداد لألوبئَة واجلائحات). ١لْحق؛ امل٢٠٠٥ُ(

العدوى وإخصـائيي الصـحة   يقْصد من هذا املُستند أن يستعملَ من قبل املخطِّطني احلُكوميني ومديري منشآت الرعاية الصحية ومسؤويل مكافحة 
  .direct care providersاملهنية وغري هم من املهنيني اآلخرين املُسامهني يف رعاية املَرضى ومقدمي الرعاية املباشرة 

، وهي pathogensسية النتقال مسببات األمراض تعتمد نصائح مكافحة العدوى يف الدالئل اإلرشادية على املعلومات املُتاحة حول الطُّرق الرئي
وقد صممت هذه الدالئلُ اإلرشادية لتزويد الدول األعضاء بإطارٍ تصوري . لتحسني متواصل ومستمر للرعاية الصحية اآلمنة إرشاداتتهدف إىل تقْدمي 

  .كما تشجع منشآت الرعاية الصحية على مراجعة التوصيات وتبنيها وفقاً لذلك. وارِد احمللِّيةعن التأقلم مع التشريعات والظُّروف واحلاجات واملَ

 PubMedالوارِد يف املكتبة الوطنية األمريكية للطب ) باإلنكليزية( داب العلميةاآلالدالئل اإلرشادية بعد القيامِ مبراجعة منهجية  تصميملقد جرى 
(US National Library of Medicine)  ة كوكرانبكْتومCochrane Library  ة  (واألحباث الثانويةيف اإلنكليزية، و الصـيني

ية ملكافحة العـدوى  كما جرى الرجوع إىل الدالئلِ اإلرشادية الوطنية والعامل. ذات الصلَةاملتواجدة ىف اإلرشادات ) والفرنسية والربتغالية واإلسبانية أيضاً
ـ  جموعةُ املَوقيمت . وقد خضع هذا املُستند ملُراجعة الزمالء يف الداخل واخلارِج. ومراجِع مكافحة العدوى أيضاً  The )١(دالئل اإلرشـادية العليـا لل

Guideline Steering Group َة من املُراجعني، وقحراملُقْت املُالحظات  ـديالتعماجِ التفَت على إِدراختالف اآلراء، وأَش دنع جيهوت التمد
  .وصياغَة املُستند

يف كُلٍّ من األقاليم الستة ملنظَّمة الصـحة العامليـة،    ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧للدالئل اإلرشادية يف  pilot testsستكشافية إختبارات و و سوف جترى إ
ذات  خالتاملُـد  validityمعطيات حملِّية عن وضوحِ املُستند وإِعطاء معلومات عن املوارِد الالزِمة لتنفيذ التوصيات ومالءمة ومصـداقية   دف تقْدمي

تراجع الدالئلُ اإلرشادية وتحـدث بعـد   وسوف . ات التنفيذاستراتيجيعلى تقْدمي معلومات عن  ستكشافيةاال كما ميكن أن تساعد االختبارات. الصلَة
اال ستكشافيةاالنتهاِء من االختبارات.  

كمـا أنَّ  . األمراض التنفُّسية بسرعة modes of transmissionوكما يف العديد من النواحي األخرى، تتنامى املعرفةُ حولَ أساليب انتقال 
جداً يف تعيني وكَشـف   مهمان انمها أمر contact investigationاملخالطني  احلاالت حتريو case surveillanceترصد احلاالت 

وسـوف  . حاالت العدوى البشرية، وسوف يستمر ذلك يف صياغَة التوصيات املتعلِّقَة مبكافحـة العـدوى   epidemiologyالتغيرات يف وبائيات 
 .لدالئل اإلرشادية عند الضرورة، مع توفُّر معلومات إضافيةتجرى تعديالت هلذه ا

  

  

                                                   
، مراكز مكافحة اَألمراض، أطلنطا، الواليات املتحـدة األمريكيـة؛ كـاثرين مـوريف     Denise Mary Cardoدينس ماري كاردو  :مجموعةُ توجيه الدالئل اإلرشادية ١

Cathryn Murphyى اإلضافية، أستراليا؛ فريناندوودتايزا أو ، العFernando Otaiza ة، تشيلي؛ شرييل باتونوزارة الصح ،Shirley Paton ةكالة الصحو ،
ـاثي روث  EPR/، منظَّمـة الصـحة العامليـة   Carmem L Pessoa-Silvaسيلفا  -سوا العمومية، كندا؛ كارمن ل بي ، منظَّمـة الصـحة   Cathy Roth؛ ك

وقد وقَّع جميـع اخلـرباء   . ، الصني، إقليم هونغ كونغQueen Mary Hospital؛ مستشفى امللكة ماري Wing-Hong Seto، وينغ هونغ سيتو EPR/العاملية
  .مبا يتفق مع سياسة منظَّمة الصحة العاملية، وهو يقدم عند الطَّلب declaration of interestsإِعالن املَصالح  اخلارجيني على
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  رـُشْك

 Communicable Diseaseيعد هذا املُستند نتاج جهود تعاونية يف منظَّمة الصحة العاملية، قادها قسـم ترصـد األمـراض املعديـة     
Surveillance ذير واالستجابة لألوبئة واجلائحـات  واالستجابة هلا يف املكتب اإلقليمي لحم التسغريب احمليط اهلادئ وقDepartment of 

Epidemic and Pandemic Alert and Response  لوماتعة العاملية، مع مة ملنظَّمة الصحئيسيز الرتقاة من  مهمةيف املراكسم
  .ومن العديد من الشركاء العاملني بالتعاون مع املنظَّمة يف العاملاملوظَّفني يف املكاتب اإلقليمية األخرى للمنظَّمة، 

ون سرية يف القسـمِ االتحـادي للشـئ   وترغب منظَّمةُ الصحة العاملية بأن تشكر قسم التعاون الدويل لوزارة اخلارجية اإليطالية ووكالة اإلغاثَة السوي
ومراكز مكافحة األمراض والوقاية يف الواليات املتحدة األمريكيـة   Alfred P. Sloan Foundationلوان س. اخلارجية ومؤسسة آلفرد ب

  .على الدعمِ املايل الكَبري لتطْوير هذا املُستند ونشره الدولية للتنمية   (CDC)والوكالة األمريكية 

ة العاملية أن تشكرحمنظَّمةُ الص دوراء من مجيع  كما تاخلُب نان جهودتمد، وهمأبانتضري هذا املُسححناء العامل الذين سامهوا يف ت:  

 Denise Mary Cardoودينس ماري كـاردو   Maureen Birminghamومورين بريمنغهام  Michael Bellميخائيل بل 
وجريالد زيكـان   Patricia Chingشيا تشينغ وباتري Yves Chartierوفيس تشارتر  Mary Chamberlandوماري تشامربالند 

Gerald Dziekan  تريالوآنا إِسAna Estrela  وبيري فورمينيتPierre Formenty  وكيجي فوكوداKeiji Fukuda   وبـول
وسـوزان هيـل    Frederick Haydenوفريـدريك هايـدن    Kathleen Harrimanوكاثلني هارميـان   Paul Gullyغويل 

Suzanne Hill هوغونيت  وستيفانStéphane Hugonnet   وويليام ر يـارفيسWilliam R Jarvis    ودومينيـك ليغـروس
Dominique Legros  ويوغو يلYuguo Li  ومارلو ليبلMarlo Libel  ويوس س ماترينسJose C Martines  أيـه وزياد 

تـايزا  أو فرينانـدو و Cathryn Murphyوكـاثرين مـوريف    Sylvie Mortierوسـيلفي موتييـه    Ziad A Memishميمـيش  
Fernando Otaiza  وأوليسيس بانيستUlysses Panisset  وشرييل باتونShirley Paton   ن ل بيسـواسـيلفا   -وكارم

Carmem L Pessoa-Silva  ونيكوليتا بريفيساينNicoletta Previsani  وسو ريسنيكSue Resnik  وغونيال ر م رودييه
Guenaël RM Rodier وفيكتور د روزينثال Victor D Rosenthal  وكاثي روثCathy Roth  رايـان   يـه وميخائيـل ج

Michael J Ryan  وشارون ساملونSharon Salmon  هونغ سيتو  -ووينغWing-Hong Seto    ونيكـي شـيندوNikki 
Shindo  وغايل ثومسونGail Thomson  وترييزا ك ف وانغTeresa KF Wang   ومارتني و ويـربMartin W Weber 

  .Rosamund Williamsوروزاموند ويليامز  Susan Wilburnويلبرين وسوزان 

  املُحررون

  .Wing-Hong Setoهونغ سيت  -ووينغ  Carmem L Pessoa-Silvaسيلفا  -ل بيسوا  كارمِ

  جلنةُ التحرير

  ).مسؤولةٌ عن تحضري املُستند وصياغته(

سـيلفا   -ل بيسـوا   وكـارمِ  Yuguo Liويوغو يل  Kathleen Harriman وكاثيلني هارميان Patricia Chingباتريشيا تشينغ 
Carmem L Pessoa-Silva  هونغ سيت  -ووينغWing-Hong Seto  وترييزا ك ف وانغTeresa KF Wang.  
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  مجموعةُ توجيه الدالئل اإلرشادية

  )مسؤولةٌ عن اإلشراف على عملية تطْوير املُستند(

 Fernando Otaizaتـايزا  أو وفريناندو Cathryn Murphyوكاثرين موريف  Denise Mary Cardoري كاردو دينيس ما
 -ووينغ  Cathy Rothوكاثي روث  Carmem L Pessoa-Silvaسيلفا  -وكارمن ل بيسوا  Shirley Patonوشرييل باتون 

  .Wing-Hong Setoهونغ سيت 

  مجلس الزمالء املراجعني اخلارجيني

  )خبراء مسؤولون عن املراجعة التقْنية اخلارجية(

 Stéphane Hugonnetوسـتيفان هوغونـت    Mary Chamberlandوماري تشـامربالند   Michael Bellميخائيل بل 
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  َتعاريُف الُمْصَطَلحات
  .لقد جرى تعريف املُصطَلحات التالية لتحقيق اهلدف من هذا املُستند

  احلادةاَألمراض التنفُّسية 

السفْلي، عادةً مـاتكون   أو هي أَمراض اجلهاز التنفُّسي العلْوي Acute respiratory diseases (ARDs)اَألمراض التنفُّسية احلادة 
خفيفَة إىل مـرضٍ   أو asymptomaticأسباا معدية، وميكن أن تؤدي إىل العديد من األمراضِ اليت تتراوح ما بني عدوى غري مصحوبة بأعراض 

ولكن، ولتحقيـق  ) . مستقبل العدوى(وعوامل البيئَة واملضيف  causative pathogenشديد ومميت، وذلك حسب العامل املسبب للمرِض 
 ينجم ه مرض حاد يف اجلهاز التنفُّسيبأن احلاد التنفُّسي ضاملَر فرعد، ينتلُ من شخصٍ إىل آخر،  مسببات معينةعن اهلدف من هذا املُسنتقي دعهـذا،  . م

 ريعةً ، متتدس راضكونُ بدايةُ اَألعام عدةمن وعادةً ماتة أيإىل عد عال وعلى التهابِ احلَلْـق  . ساعاتى والسعلى احلم راضوتشتملُ هذه اَألعsore 
throat كام وضيق التنفُّساألزيز  أو والزwheezing ة التنفُّس غالباً أوعوبة يف هـذه  . صراضِ التنفُّسية احلادة لَألمبل املسبوامومن األمثلَة على الع

وفَيـروس نظـري    respiratory syncytial virusوالفَيروس املَخلوي التنفُّسـي   rhinovirusالدالئل اإلرشادية نذكر الفَيروس اَألنفي 
 SARS-CoVاملُصاحب للمتالزمة التنفُّسية احلـادة الوخيمـة    coronavirus روس املُكَلَّلالفَيو parainfluenza virusاَألنفلونزا 

  .وفَيروس اَألنفلونزا

  هتمامالىت قد تثري االاَألمراض التنفُّسية احلادة 

 Acute respiratory diseases of potential concern (ARDs of هتمامالىت قد تثري االتشري اَألمراض التنفُّسية احلادة 
potential concern)  ١(إىل (ة الوخيمة  روس املُكَلَّلالفَيالتنفُّسية احلاد الزمةتب للماملُصاحSARS-CoV ) ً٢(؛ )١ -انظر املقطَع ثالثا (

واَألمراض التنفُّسية احلـادة اجلديـدة الـيت قـد تسـبب فاشـيات       ) ٣(؛ )٢ -املقطَع ثالثاً انظر (وفَيروس اَألنفلونزا اجلَديد املسبب للعدوى البشرية 
outbreaks  عالية ة ووفياتراضالت مذات معد ة وفاشيات٣ -انظر املقطَع ثالثاً (كبري.(  

  ذات التهوية الكافية الفرديةالغرفَةُ 

  .، من دون حتكم لتوجيه اهلَواءACHأكثر  أو مرة ١٢ اجلناح، مبعدل تغيري للهواء يف الساعة قدره غُرفَةٌ جانبية يف أو ،فرديةغُرفَةٌ 

  املُرتبطة بانتقال مسببات املرض) اإليروسوالت(اِإلجراءات املولِّدة للضبائب 
Aerosol-generating procedures associated with pathogen transmission 

، واليت ثبت ارتباطها بزيادة خطَرِ انتقال مسببات املرض؛ وتشـتملُ هـذه   )اإليروسوالت(ت اليت تشري التقارير إىل أنها مولِّدةٌ للضبائب هي اِإلجراءا
 cardiopulmonary الرئَـوِي  القَلْبِـي  اِإلنعـاشِ واِإلجـراءات ذات الصـلَة و   intubationاِإلجراءات على تركيب األنبوبة احلنجريـة  

resuscitation  بات اهلوائيةواستخدام منظار القَصbronchoscopy  ح اجلثَّةوتشريautopsy  لُ فيها أجهزةٌ ذاتستعمة اليت تراحواجل
  ).انظر املُلْحق أ للوقوف على التفاصيل) (مثل املناشري(سرعات عالية 

  ريق اهلواءغُرفَة احتياطات األمراض املنقولة عن ط

 مـرة  ١٢هي غُرفَةٌ مبعدل تغيري للهواء يف الساعة قدره  airborne precaution room غُرفَةُ احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء
ــر  أو ــو  ACHأكث ــق اهلَ ــن طري ــة ع ــدوى املَنقولَ الع ــاالت ــواء ح تحــتعمالُها ال ــواء ، وميكــن اس ــه اهل ــم يف توجي ــع حتك   اء ، م
وميكـن تهويـةُ   . public healthواَألمراض التنفُّسية احلادة الناجِمة عن مسبب للمرض جديد  قد يشكِّل تأثرياً كبرياً يف الصحة العامـة  ) ٣-١(

يف غُرفَـة   - أكثر يف الساعة، يولَّـد  أو مرة ١٢هلواء وباإلضافَة إىل شرط تغيري ا. ميكانيكياً أو غُرفَة احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء طبيعياً
غُرفَـةَ عـزل عـدوى    "ضغطٌ سلْبِي للتحكُّم باتجاه جريان اهلَواء؛ وهي تكافئ  -ذات التهوية امليكانيكية  احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء

املَوصوفَة من قبل مراكز مكافحة اَألمراض والوِقايـة منـها يف   " airborne infection isolation roomاألمراض املَنقولَة عن طريق اهلَواء 
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يـة مـن   ذات التهوية الطَّبيعية، فينبغي توجيه جريان اهلَواء إىل منـاطق خال  أما يف غُرف احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء.الواليات املتحدة 
وللوقوف على تفاصيل غُرف احتياطات األمراض املنقولة ). املَفْتوح(السماح بالتخفيف السريع للهواء امللوث حنو املناطق احمليطَة واهلَواء الطَّلْق  أو املُرور،

  .واملُلْحق ب ٥، انظر املَقْطَع  عن طريق اهلواء

  االنتقال عن طريق اهلواء

 ريشإنتقال املسببات املرضية ي(infectious agents)   اجِم عـن   ىلإعن طريق اهلواءض النقالِ املَرتننـوى الـرذاذ    إنتشـار اdroplet 
nuclei  ٍطَويلَة وزمن علَّق يف اهلواء ملسافةتةً عندما تيدعقى مباالنتقال عن طريق اهلواء. طويلاليت ت نيفصق وميكن تتنإجبـاري الٍ إىل ا obligate 

   preferentialمخير  أو

 شرياءيقالُ اإلجباري عن طريق اهلَوتناال Obligate airborne transmission  ُلقتنب نوى الرذاذ  فقطإىل مسببات املرض اليت ترسبت
  ). pulmonary tuberculosis( يف الظُّروف الطبيعية مثل السل الرئوي

شرياء يقالُ التفضيلي عن طريق اهلَوتناال Preferential airborne transmission   ىوـدحدث العإىل مسببات املرض اليت ميكن أن ت
  ). chicken poxمثل احلَصبة، احلُماق(بطُرق متعددة، لكنها تنتقلُ بشكْلٍ رئيسي بنوى الرذاذ 

يري اهلَواء يف السغلُ تدعة ماعAir changes per hour (ACH)  

مبنى إىل أن جميع اهلواء يف هذا املكان قـد تبـدل    أو منزِل أو هو حجم اهلَواء املتحرك خالل ساعة؛ ويعين تغير اهلواء مرة واحدة يف الساعة يف غرفة
  ).٦(مرة واحدة خالل ساعة  

  Alcohol-based hand rubاليدين  بالكُحول  دلك

  .hand antisepsisاليدين  تطْهريمبستحضرٍ حيتوي على الكُحول مصمم ل دلك اليدينهو

  غُرفَةُ املدخل

  ).غالباً غرفة عزل(غُرفَةٌ صغرية تصل بني املمر وغرفة أخرى 

  Caregiver مقَدم الرعاية

وميكـن أن  . مِسنني أو أمراضٍ مزمنة أو غري رسمي، مع أنشطَة خمتلفَة إىل أشخاص مصابني بإعاقات أو شخص يقَدم الدعم واملُساعدة، بشكْل رسمي
  ).٧(خمتلفَة  مهماتاملايل، فَضالً عن مد العون يف  أو يقدم هذا الشخص الدعم العاطفي

  التنظيف

ـ مثل املُ(بعملية معتمدة على الطَّاقة  أو منظِّف مع املاء، أوالفَرك مبادة فاعلَة يف األسطح  طريقسواء عن سطْح  أو هو إزالةُ األوساخ من جهازٍ  اتنظِّف
 الفَوقصويةت ultrasonic cleaners (ةممع استخدام مواد مالئ.  

  Clinical waste اإلكلينيكيةاملخلفات 

أن تسبب العدوى عند اإلنسان؛ وهي تشـتملُ   على قادرة ، وهي تشري إىل خملفات خطرةinfectious wasteتسمى أيضاً املخلفات املُعديةَ 
 اإلبـر (واملخلفات احلادة ) مثل األنسجة البشرية(وخملفات العينات البشرية ، املخلفات احليوانية امللوثَة ودم اإلنسان ومشتقَّاته وخملفات مناطق العزل: على
  .وقد خيتلف التعريف حسب التشريعات والقَوانني احمللِّية). األدوات الطبية املَكْسورة أو املَشارط أو
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  تجميع املرضى واإلجراءات اخلاصة

شريي ميعجاملرضى  مصطلح تCohorting ىودى الذين لديهم عضعِ املَرضأو إىل و  مارعتسا colonisation   بـن   فس مسـببات املـرِض
  .، حبيث ال يقْبل فيه املرضى غري املُصابني ذا املْرِض)املكان نفْسه مع الفَريق نفِْسه(املَعروفَة يف نفْسِ الوحدة املخصصه 

بناًء علـى  (شتبه فيه يف الوحدة نفِْسها املَرضى الذين لديهم نفس التشخيص املُ وضعفتشري إىل  Special measures اإلجراءات اخلاصةأما 
  .، وذلك يف مرحلة عدم وجود اإلثبات املختبري للعامل املسبب للمرض) متماثلَة) إكلينيكية(معلومات وبائية وسريرية 

  االنتقالُ عن طريق التالمس

ويشتمل االنتقالُ املباشر على التالمسِ املباشـر  . غري مباشر أو مباشراً contact transmissionميكن أن يكونَ االنتقالُ عن طريق التالمس 
أما االنتقالُ . االستعمار امليكْروبِي إىل شخص آخر قابل للعدوىٍ أو لسطْحِ اجلسم مع سطْح جسم آخر وانتقالِ امليِكْروبات من شخصٍ مصابٍ بالعدوى

مثل اليدين امللوثتني اليت حتمل امليِكْروبات (جلسمٍ وسيط ملوث  susceptible hostمضيف قابل للعدوى غري املباشر فيحدث يف حالة مخالطَة 
  ).٣( )وتنقلها

  Disinfectionالتطْهري 

سام العدمية احلَيـاة  من اَألجكذلك ، وbacterial sporesهو عمليةُ التخلُّص من جميعِ امليكروبات املُسببة للمرض، عدا اجلراثيم املتحوصلة 
inanimateىودطَر العقْليل من خللت ،.  

  Droplet transmissionاالنتقالُ عن طريق الرذاذ 

الـرذاذ  االنتقالُ عندما يلْفَظُ هـذا   دثُوحي. مصابٍ بالعدوى من خالل السعال والعطاس واحلَديث بشكْلٍ رئيسي) مصدر(ولَّد الرذاذ من شخص ي
 أو األنـف  أو األغشية املخاطية للفَـم  أو وتستقر على غشاء املُلْتحمة من خالل اهلواء،) أقل من مترٍ واحد عادةً(احملتوي على امليكروبات ملسافة قَصرية 

تعاملٍ خاص مع اهلَواء وتهوية خاصة للوقاية من االنتقـالِ   ليس من الضرورىومبا أنَّ الرذاذ ال يبقَى معلَّقاً يف اهلواء، لذلك . البلْعوم لشخصٍ آخر أو احلَلْق
  ).٣(بالرذاذ 

  Environmental mechanical ventilationالتهويةُ البيئية امليكانيكية 

  .الغرفَة أو بشكْلٍ صحيح حنو املَبنىإِعادة دورانه ومعاجلته  أو هي استعمالُ مراوِح ميكانِيكية ِإلدخالِ اهلَواِء اخلارِجي وتوزيعه

  التهويةُ البيئية الطَّبيعية

الضـغط   أو وميكن أن تكونَ هذه القوى الطبيعية هي ضغط الرياح. تستعملُ التهويةُ الطَّبيعية القوى الطبيعية ِإلدخالِ اهلَواِء اخلارِجي وتوزيعه حنو املَبنى
  .تولِّد من فارِقِ الكثافَة بني اهلواِء الداخلي واهلواِء اخلارجيامل

  Hand hygieneتنظيف اليدين 

  .تطْهري اليدين اجلراحي أو دلكهما مبطهر أو غَسلِ اليدين مبطهر أو مصطَلَح عام يطبق على غَسلِ اليدين

  Health-care facilityمنشأة الرعاية الصحية 

  ).٧(مؤسسةٌ تعملُ على تقْدميِ الرعاية املباشرة للمرضى يف املَوقع 

  Health-care settingموقع الرعاية الصحية 

  ).مثل املستشفى، العيادة اخلارجية، املرتل(تقَدم فيها الرعايةُ الصحية  إكلينيكيةبيئَةٌ
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الصح عايةلُ يف الرية العامHealth-care worker  

ن يف تقْـدميِ رِعايـة   واملُسامه) إخل... ن، ون نفْسييون، ناصحون اجتماعيون، إخصائيون ومهنيون فيزيائيو، ممرضات، معاجلممارسونأطباء (ن واملهني
  ).٧(شاملَة ومتناسقَة 

  Health personnel) الفَريق الصحي(العاملون الصحيون 

ميعخدمني جتية  أو اَألفْراد املُسالصح عاقدين لتقدمي اخلدمات٧(املُت.(  

  Human influenzaالبشرِية اَألنفلْونزا 

نفلـونزا  أَ) (نـادراًَ (اجلائحـات   أو )seasonal influenzaأَنفلونزا مومسية (عدوى فَيروسية معدية حادة، تحصل عادةً يف األوبئَة املومسية 
الْتهـاب  (وأملٍ عضلي وإعياء شديد وأملٍ يف احللـق   chills، وتتصف بالْتهابِ اجلهاز التنفُّسي، وتظهر عادةً على شكل محى مفاجئة ورجفة )جائحية
وال . عرضياً عن طريق الـتالمس  أو شكل رئيسيوحيدث انتقالُ العدوى على مسافة قَريبة، عن طريق الرذاذ ب. )٨(وسعال  sore throat) احلَلْق

 دى اآلن  -توجية  -حتة الصحعايع الرواقر يف مشى تنتقل عن طريق اهلَواء بني البودوحي بأنَّ الع٩(أدلَّةٌ ت.(  

  Infectious respiratory aerosols) اإليروسوالت(الضبائب املُعدية 

على القـوة والضـغط الـيت تولـد     ) اإليروسوالت(تنفُّسية اليت حتتوي على جزيئات معدية؛ ويعتمد حجم الضبائب ال) اإليروسوالت(هي الضبائب 
، واحلَجم األويل )اإليروسوالت(ائب كما يعتمد احلَجم النهائي على طَبيعة السائل املُحتوي على امليكْروبات، والقوة والضغط عند قَذْف الضب. اجلُزيئات

 داخـل ، وزمن البقاء يف اهلواء، وحجـم امليكْروبـات   )مثل درجة احلرارة والرطوبة النسبية وجريان اهلَواء(، والظُّروف البيئية )اإليروسوالت(للضبائب 
ة ها اجلُزيئات معلَّقةً يف اهلَواء بأَنواع امليِكْروبات وحجم اجلُزيئات وسرعة استقْرارِها والرطوبة النسـبي كما تتحدد املَسافةُ واملدةُ الزمنية اليت تبقى في. الرذاذ

أمـا اجلُزيئـات   . من املَصـدر ) أقدام ٣( وتبقَى اجلزيئات الكبرية معلَّقةً يف اهلواء لفترة زمنية محدودة، وتستقر ضمن مسافَة مترٍ واحد. وجريان اهلَواء
ة من اهلواء ببطء، وميكن أن تبقى معلَّقةً يف اهلواء لفتراتالبقايا اجلافَّة النامج رقتسوت ،ر بسرعةبختة فتغريفاوتة الصتة ممنيز .   ـنيفصوت ريفـاتعت رطوتوت

ولكن، لتحقيق اهلدف من هـذا املُسـتند،   . بعد مضمون مكافحة العدوى يتضحالتنفُّسية  املُعدية، ولذلك مل ) روسوالتاإلي(اَألنواع املختلفَة للضبائب 
  :املُعديه إىل) اإليروسوالت(سوف تصنف الضبائب 

  .قطراً ميكرومتر ٥أكرب من  التنفسيةالضبائب  :الرذاذ

  .قطراً ميكرومتر ٥تساوي  أو أقل من )اإليروسوالت(الضبائب  :نوى الرذاذ

  Medical maskالقناع الطبي 

أنشـطَة رعايـة    خـالل  كجزٍء من محاية الوجه أو إجرائي يحمي مقدمي الرعاية من مسببات األمراض املَنقولَة عن طريق الرذاذ أو هو قناع جِراحي
  .للوقوف على تفاصيل استعمالِ األقنعة الطبية ومعايِريها ٤انظر امللحق أ، . اإلفْراَزات أو سوائل اجلسم أو من الدم تطايرااملَرضى اليت قد تولِّد 

  

  Mixed-mode environmental ventilationالتهويةُ البيئية املختلَطَة 

امليكانيكي ةويهداً لكلٍّ من التيم جصمك مرتشمالُ معتسةهي االطَّبيعي ةويهة والت.  

  Negative pressure room سلْبِيال غطضغُرفَة ال

رفة حنـو  أي يمنع هواُء الغرفَة من التسرب خارج الغ(اهلواء حنو الغرفَة  ،جاوِرملُغُرفَةٌ يوجه فيها فارِق ضغط اهلَواء ما بني الغرفَة واحليز اهلوائي الداخلي ا
راورة، مثل املَمق ااملناط.(  
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  فَيروس اَألنفلونزا اجلَديد

عدوى عند الطُّيور نامجـة   avian influenzaهو ساللة جديدة لفَيروسِ اَألنفلونزا مل يسبق هلا االنتقال بني البشر؛ فَمثالً، تمثِّلُ أَنفلونزا الطُّيور 
ويعتقَد أنَّ مجيع الطُّيور لديها استعداد للعـدوى بفَيروسـات أَنفلـونزا    . Aمن النمط  subtypeنميطاً  ١٦ا الطُّيور من بني عن فَيروسات أَنفلونز

 روساتهذه الفَي ضعي بور؛ وميكن أن تؤدالطُّي)H5  وH7 (واجِنالد ة عندميتم اإلن. إىل فاشيات صابروسـات  حيانا أ سانُ كما قد يى بفَيودبالع
  ).١٠( Aأَنفلونزا الطُّيور 

  

  Pandemicاجلائحة 

على نِطاقِ منطقة واسعة جداً، فيعبر حدود عدة بلدان، ويصيب عدداً كبرياً من الناس عـادةً   أو حيصل على مستوى عالَمي epidemicهي وباٌء 
)١١.(  

  Particulate respiratorسيمات القناع املانع الستنشاق اجل

القناع املانع الستنشاق اجلسيمات هو نوع من اَألقْنِعة الـيت   ، وfiltering face piece respiratorيدعى أيضاً قناع الوجه ذو املرشح 
  .لَة املكونة من وسط مرشح ووسائل لإلحكامِ على الوجهمع القطعة الوجهية الكام أو للقطعة الوجهية أساسكجزٍء  filterتستعملُ مرشحاً 

الكَم Quantum  

  .مقْدار اجلُزيئات أو هو كميةُ

  Source controlمكافحةُ املَصدر 

مبـواد أخـرى    أو الفَم واَألنـف باليـدين   يسعل، مثل تغطية أو للحد من إِطْالق الرذاذ عندما يعطُس املريض املُصاب مبرضٍ تنفُّسي حاد وسيلةهي 
وينبغي القيـام بتنظيـف   . االستعمارِ امليكْروبِي أو ، للتقْليلِ من تناثُر الرذاذ من املريض املُصاب بالعًدوى)األقنعة الطبية أو األقنعة القماشية أو كاملَناديل(

  .لتنفُّسيةاليدين فَوراً بعد التالمس مع اُإلفْراَزات ا
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  Executive summaryُخَالَصٌة َتْنِفْيِذيٌَّة  -ثانيًا 
الوقايـة مـن   املنـع و  يستهانَ بأمهِّية إجراءات  أو ، ينبغي أالَّ يقلَّلثقةباملن أو املستجدة يف عصرِ نشوِء وعودة نشوء التهديد الصحي باَألمراض املعدية

ع الرى يف مواقودراضِ املعدية العقالُ اَألمتنية؛ فاة الصحعايcommunicable diseases     رمتطـو ضـوعوومسببات هذه األمراض هـو م
ويعتقَد . ليس استثناًء من القاعدة acute respiratory diseases (ARDs)باستمرار، كما أنَّ انتقالَ مسببات اَألمراض التنفُّسية احلادة 

مبا يف ذلك تلـوثُ اليـدين   (طَة الرئيسي النتقالِ معظَم اَألمراض التنفُّسية احلادة يكون عرب الرذاذ، لكن قد يحصل االنتقالُ بالتالمس  واملُخال الطريقنَّ أ
عدية ذات األحجام املختلفَة وملسافة قَصرية بالنسـبة إىل بعـض   التنفُّسية املُ) اإليروسوالت(والضبائب ) self-inoculationاملَتبوع بالتلْقيحِ الذَّاتي 
ئمـاً، لـذلك ال تكـون    ومبا أنَّ الكَثري من أَعراض اَألمراضِ التنفُّسية احلادة غري نوعية، وال تتوفَّر اختبارات تشخيصية سريعة دا. مسببات األمراض أيضاً

مثـل   pharmaceutical interventionsكما قد ال تتوفَّر التدخالت الدوائيـةُ  . معروفَةً على الفَورِ غالباً etiology مسببات املرض
  .لَألمراضِ التنفُّسية احلادة) امليكروباتاللَّقاح، مضادات الفَيروسات، مضادات (

لوقاية من اَألمراضِ التنفُّسـية احلـادة يف الرعايـة    للمنع و ا بالنسبة إىل األوجه غري الدوائية توصياتguidelines  رشاديةاِإلالئلُ دتقدم هذه ال
  :فَلْونزاوتركِّز بعض الكتيبات األخرى ملنظَّمة الصحة العاملية على استعمالِ اللقاحات ومضادات الفَيروسات يف اَألن. الصحية

  .)٢(ملنظَّمة الصحة العاملية حولَ استعمال لُقاح اَألنفلْونزا املومسية عند اإلنسان رشاديةاِإلالئلُ دال

  .)٣()A )H5N1يروس أَنفلونزا الطُّيور ملنظَّمة الصحة العاملية بنصائح سريعة حولَ التدبريِ الدوائي لألشخاص املُصابني بعدوى فَ رشاديةاِإلالئلُ دال

؛ فالضـوابِطُ  SARSانتقال حاالت العدوى التنفُّسية احلادة جيداً من خـالل السـارس    للتقليل منوقد اتضحت أمهِّيةُ الضوابِط اإلدارية والبيئية 
العزل والتبليغ، وتوطيد البنية التحتية ملُكافَحة العدوى، مها من املكونـات األساسـية الحتـواء    اإلدارية واملضادة للعدوى، مبا يف ذلك الكَشف املبكر و

 placement وضـع الأما الضوابِطُ البيئية، مثـل التهويـة الكافيـة و   . وتخفيف تأْثريِ مسببات األمراض اليت قد تشكِّل تهديداً كبرياً للصحة العامة
مراض التنفُّسية املرتبطـة  الصحيح للمرضى، فقد تجلَّت خالل التجربة مع السارس بشكْل إجراءات حاسمة للمساعدة على احلَد من انتشارِ مسببات األ

التهوية املُسـاعدة مبـراوِح الشـفط     أو ، خيارات استعمالِ التهوية الطبيعيةرشاديةاِإل الئلِدويؤخذ بعني االعتبار، يف هذه ال. مع تقْدميِ الرعاية الصحية
exhaust fan assisted ventilation  يةالصح عايةس(يف منشآت الرء اخلاماجلُز.(  

املَسؤولني عن برامج مكافحة العدوى علـى تعزيـز إجـراءات    واملُدراء وعاملي الرعاية الصحية  السياساتيهدف الكتيب احلايل إىل مساعدة صناعِ 
  .مكافحة العدوى يف الرعاية الصحية، السيما يف املواقع ذات املوارد املَحدودة

؛ بينما يقَدم اجلُزُء الثَّانِي ملخصاً عـن التوصـيات   رشاديةاِإل الئلِديعرف اجلُزُء األول املُصطَلَحات املستعملَة يف ال: من ستة أجزاء املستنديتألَّف هذا 
صـفاً مفَصـالً   ؛ وأما اجلُزُء الرابِـع فيعطـي و  رشاديةاِإل الئلِدة؛ أما اجلُزُء الثَّالث فيعطي مقَدمةً حنو املَفاهيم اليت ستناقَش يف الاملَنطقي سِساُألالرئيسية و

عن طريق اهلواء؛ ويلخـص اجلُـزُء السـادس     لتوصيات مكافحة العدوى؛ يف حني يصف اجلُزُء اخلامس مبادئ التهوية البيئية يف حاالت العدوى املَنقولَة
على الصـحة   عاملياًة للوقاية ومكافَحة فاشيات اَألمراضِ التنفُّسية احلادة اليت ميكن أن تشكِّل قلقاً الصحي منشآت الرعاية استعدادالعناصر الرئيسية خلُطَط 

  .كما تقَدم املَالحق معلومات قاعديةً للتوصيات يف اجلُزُء اخلامس. العامة

  

  
                                                   

   متوفِّرةٌ على الرابِط ٢
 w.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/seasonal_vaccine/en/http://ww.  
متوفِّرة على الرابِط  ٣

nes/pharmamanagement/en/index.htmlhttp://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guideli.  

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guideli
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  ُخالَصُة َتْوصيات ُمكافَحِة الَعْدَوى
، )١انظر املُلْحـق ج،  (هي االحتياطات األساسية ملكافحة العدوى يف الرعاية الصحية  Standard Precautions االحتياطات القياسية •

طَبق هذه االحتياطات األساسـية، فلـن   ولكن، إذا مل ت. وينبغي تطْبيقُها بشكْلٍ روتيين يف جميع مواقعِ الرعاية الصحية عند تقْدميِ الرعاية للمرضى كافَّة
ـ   . تجدي االحتياطات النوعية اإلضافية نجة لتـيصخمالِ الواقيـات الشعتسدين واالي ظيفنالقياسية  على ت اطاتيتحة لالاألساسي رناصلُ العمتشب وت

جِسمه وإفرازاته واجللْد غري السليم والوِقاية من وخزات اإلبر واإلصابة باَألشياء احلادة وتنظيف وتطهـري البيئـة    التالمس  املباشر مع دمِ املريض وسوائل
  .واملُعدات

اسية واحتياطات مكافحة األمراض املنقولة عن طريق عند تقْدميِ الرعاية للمرضى املصابني بأمراضٍ تنفُِّسية حادة معدية، جيب تطْبيق االحتياطات القي •
ما أَمكن، فإذا مل تكُن هناك غُرف مفْردة كافية للمرضى مع وجود ازدحامٍ للمرضـى الـذين   ) ٢املُلْحق ج، ( Droplet Precautionsالرذاذ 
دئذ احلفاظُ على فاصلٍ مبسافة ال تقلُّ عن مترٍ واحد بني املـريضِ  املَعروف، جيب عنetiological diagnosis  السبىب التَشخيص نفس لديهم 

  .املُصاب بالعدوى واملَرضى اآلخرين

•  ا بالنسبةلأم الماتوالع راضي اَألعوحة، عندما تفُِّسية حادناإلكلينيكيةألطفال املصابني بأمراضٍ ت شالل موسم بتل خمتحـضِ  نتشـار اخيصٍ معب 
، جيـب تطْبيـق االحتياطـات القياسـية     )ونظري اَألنفلْونزا والْتهاب القُصيبات احلاد والفَيروس املَخلوي التنفُّسـي  croupمثل اخلانوق (الفَيروسات 

  ).املُلْحق ج(ما أَمكَن حتياطات األمراض املنقولة عن طريق التالمس او  واحتياطات مكافحة األمراض املنقولة عن طريق الرذاذ 

انظُـر اجلَـدول   (مراض النوعية ميكن أن تكونَ اإلجراءات الوِقائية اإلضافية ضروريةً عند تقْدمي الرعاية للمرضى املصابني بعدوى بعض مسببات األ •
جائحيـة   أو ذي إمكانية وبائية  novel pathogenعن مسبب مرض جديد وعندما يبدي املريض مؤشرات توحي مبرضٍ تنفُّسي حاد ناجمٍ). ١
اليت تنتقل عن طريـق   من إضافة احتياطات مكافحة العدوى، ومل يتضح طريق االنتقال، البد حينئذ )للوقوف على املؤشرات ٣، ٣انظر املَقْطَع ثالثاً، (

إىل  Contact Precautionsحتياطات مكافحة األمراض اليت تنتقـل عـن طريـق الـتالمس      اAirborne Precautions اهلواء 
  ).Isolation Precautionsللوقوف على تفاصيل احتياطات العزل ) انظر املُلْحق ج( .االحتياطات القياسية

  نقاطٌ هامة أخرى

ت دساعسات  عزيزييف املؤس ةالمناخ السقلِّل من اخلَطَرمي ى بِها، ومن ثَمسني التآلُف مع اإلجراءات املُوصحة     . على تـع بـني عـدمـن اجلَم والبد
  .عدوىااللْتزام بتوصيات مكافَحة ال تعزيزمنشأة الرعاية الصحية أَمراً أساسياً يف تقْدمي الدعم و تعاون القائمني على ديع، وستراتيجياتا

ضـوابط  الالرعاية الصحية على الضوابِط اإلداريـة و أثناء ستراتيجيات الرئيسية للتقْليل من خطَرِ التعرض ملسببات املرض وانتقاهلا تشتملُ اال •
ة ية والبيئَياهلندسيصخمال الواقيات الشعتس٤انظر املقطع ثالثاً، (ة وا.(  

مثل تأْمني العدد الكايف من العاملني واملستلزمات وتثْقيف الفَريق الصـحي واملرضـى   ( administrative controlsلضوابِطُ اإلدارية تعد ا
آمنـة؛ فالتهويـةُ البيئيـة    ة صحية رعايكافَحة العدوى، للتمكني من تقْدمي ملُوكذلك الضوابط اهلندسية والبيئية مكونات أساسيةً يف تصميم بنية ) والزوار

  ).انظر املقطع خامساً(الكافية هي إحدى الضوابِط اهلندسية الرئيسية يف حاالت العدوى التنفُِّسية، وجيب وضعها يف االعتبار 

وتستنِد ). مثل احتياطات العزل(مكافَحة العدوى ى أساسيات ترتكز عل جيب أن يعتمد استعمالُ الواقيات الشخصية على السياسات واِإلجراءات اليت
والتدريب الكايف للعاملني والتنظيف الصحيح لليدين، وعلى السلوك البشـري املالئـم بشـكلٍ    ، كفاءتها على توافر املستلزمات بشكل كاف ومنتظم

  .خاص

الصحة التنفُّسـية   أساسيات تعزيزأَعراض تنفُِّسية، من خالل  يعانون منى بالنسبة إىل مجيع اَألشخاص الذين جيب تطْبيق إجراءات مراقبة مصدر العدو
  ).٣، ١انظر املُلْحق ج، (السعال داب آو
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  قدَِّمة وَمْنظوُر الدَّالئل اِإلْرشاِديَّةمال -ثالثًا 
  رعاية الصحيةاَألمراض التنفُِّسية احلادة يف ال ١ثالثاً، 

ماليني شخصٍ بـاَألمراضِ   ٤األسباب الرئيسية ملعدالت مراضة اَألمراضِ املُعدية ووفياا يف العامل؛ حيث يموت حنو من تعد اَألمراض التنفُِّسية احلادة 
كما تكونُ معدالت الوفيات مرتفعةً بشـكْلٍ خـاص بـني الرضـع     . ز التنفُّسي السفْلي٪ منها بسببِ عدوى اجلها٩٨التنفُِّسية احلادة سنوياً، ويكون 

 لزيارة وباملثْل، تعد اَألمراض التنفُِّسية احلادة من بني أَكْثَر اَألسباب شيوعاً). ١٢(واَألطْفال واملسنني، السيما يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط 
  ).١٣(منشآت الرعاية الصحية، السيما يف مراكز أَمراض اَألطْفال ىف دخول ال أو األطباء

 دعفْلي، وتفُّسي السنى اجلهاز  التودباً رئيسياً لعبمثِّلُ البكترييا سةتة الرئوييقْدالع Streptococcus pneumoniae    األكثـر بـبالس
تمع يف الكَثريِ من البلدانشب يف اوعاً لاللتهابِ الرئوي البكتريي املكتسي .روساتى بالفَيودالع روسات والبكترييا  هي  أو ولكنى املختلطة بالفَيودالع

 أو جديـدة ذات ميـلٍ وبـائي    ات مرضية ببمسحلادة بسبب عواملَ اَألمراض التنفُِّسية ا خطر كما أنَّ. السبب األكثر شيوعاً لألمراضِ التنفُِّسية احلادة
  ).١٤(جائحي يستدعي احتياطات وحتضريات خاصة 

  ):١٧-١٥(اَألمراضِ وعواقبها يرتبطان مبا يلي  فانتشار، طبقا لعدة عواملبعض اَألمراضِ التنفُِّسية احلادة  حدوثيتفاوت معدلُ 

  ).مثل ملوثات اهلواء، االزدحام يف املَنزل، الرطوبة، العادات الصحية، الفَصل املومسي، درجة احلرارة(ظُّروف البيئية ال ¡

آت الرعايـة الصـحية،   مثل اللِّقاحات، إمكانية الوصول إىل منش(توفُّر وكَفاءة الرعاية الطبية وإجراءات الوِقاية من العدوى للسيطرة على االنتشار  ¡
  ).القُدرة على العزل

على نقْل العدوى، واحلالة املناعية واحلالـة الغذائيـة،   )  مستقبل العدوى(تدخني وقُدرة املضيف ال، مثل العمر و)مستقبل العدوى(عوامل املضيف  ¡
  .الصحية و احلالةمبسببات أمراض أخرى،  احلالية أو والعدوى السابقة

مثل اجلينات املرمـزة  ( virulence factorsاخلَصائص املرضية، مبا يف ذلك أساليب االنتقال وقابلية االنتقال وعوامل شراسة مسبب املرض  ¡
  ).inoculum sizeحجم اللَّقيحضة (والعبء املكْروبِي ) genes encoding toxinsللذِّيفانات 

  

  ئل اِإلرشادية الراهنةمنظور الدال ٢ثالثاً، 

؛ وتحقيقاً هلدف هذا الكتاب، سوف نلْقي الضـوَء علـى اَألمـراضِ    اإلكلينيكيةميكن أن تظهر اَألمراض التنفُِّسية احلادة مبجالٍ واسع من اَألعراض 
اجلائحي؛ فهذه اَألمراض التنفُِّسية احلادة قد تنطَوي على انتشارٍ سريع، كما ميكـن   أو الوبائي مليلاالتنفُِّسية احلادة عموماً، واَألمراض التنفُِّسية احلادة ذات 

، تشـتملُ  )٤()٢٠٠٥( IHRواستناداً إىل التشريعات والقَوانني الصحية الدوليـة  .  public healthأن تكونَ ذات تأثريٍ خطري يف الصحة العامة 
  :، علىا دوليااهتمامقد تثري َألمراضِ التنفُِّسية، اليت ا

  ).SARSالسارس (املُتالزمة التنفُِّسية احلادة الوخيمة  ¡

¡ نلْوفاَألنماجِمة عن نشرية النيزا الب طsubtype ورزا الطُّينلْوفشرية َألنالب ديد، مثل احلاالتج.  

  .pneumonic plague الطَّاعون الرئَوِي ¡

                                                   
  ./http://www.who.int/csr/ihr/enمتوفِّرة على الرابِط  ٤

http://www.who.int/csr/ihr/en/
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فاشـيات تنطـوي علـى معـدلٍ مرتفـع مـن املَراضـة         أو اجلديدة لَألمراضِ التنفُِّسية احلادة اليت ميكن أن تؤدي إىل فاشيات واسعة املسببات ¡
morbidity  فياتوالوmortality.  

قاية من الطَّاعون الرئوي يف منشورٍ سابق ملنظَّمة الصحة العاملية، وهو كُتيب الطاعون ووبائياته لوِملنع و ا لقد جرى تضمني توصيات مكافَحة العدوى
، Plague Manual. Epidemiology, Distribution, Surveillance and Controlوترصده ومكافحتـه   وانتشاره

  .ِإلرشادية، ولذلك مل نتحدث عنه يف هذه الدالئل ا)٥(١٩٩٩عام 

اطاتيتحة على ايشادلُ اِإلرالئهذه الد كِّزرة اليت املنع و تفُِّسية احلادنراضِ التة إىل اَألمبسكافحتها بالنى ومودة من العالوِقاي:  

  ).ARDS(ئقة التنفُِّسية احلادةمتالزمة الضا أو تسبب عدوى حادة يف اجلهاز التنفسي، مبا يف ذلك االلتهاب الرئوي ¡

  .من ذَوي اجلهازِ املناعي الطَّبيعي متاماً الذين لديهم قابلية للعدوىتسبب مرضاً شديداً يف اَألشخاصِ  ¡

  .، باستثناء الطَّاعون)انظر سابِقاً( )٢٠٠٥(اً دولياً  حسب تعريف التشريعات الصحية الدولية اهتمامميكن أن تمثِّل طارئةً صحية عامة تثري  ¡

ولقد جـرى  . كبري هتماماكمرضٍ تنفُّسي حاد، لكن انتشاره ترافَق مع تقْدميِ الرعاية الصحية، وهو مصدرtuberculosis  يندر أن يظهر السلُّ 
الـدالئل  يف منشورات سابِقَة ملُنظَّمـة الصـحة العامليـة،     الدوليةافَحته يف التشريعات الصحية تضمني توصيات مكافَحة العدوى للوِقاية من السلِّ ومك

. الئل اِإلرشـادية ،ولذلك لن نتحدث عنه يف هذه الد)٦(١٩٩٩، اِإلرشادية للوِقاية من السلِّ يف منشآت الرعاية الصحية يف املَواقع ذات املوارِد املَحدودة
نراضِ التَء على اَألمولْقي الضوعاً، ويية األكثر شفُِّسية احلادنراضِ التن على اَألماهالر تابة هذا، ويركِّز الكهتمامالىت قد تثري االفُِّسية احلاد.  

  املُستند هذاالدويل املشتملة يف  هتمامالا قد تثريىف الصحة العامة ةً اَألمراض التنفُِّسية احلادة اليت ميكن أن تشكِّل طارئ ٣ثالثاً، 

  )سارس(املتالزمة التنفُِّسية احلادة الوخيمة  ١، ٣ثالثاً، 

ق للسـارس  مراف مكَلَّلٍعن فَيروسٍ  severe acute respiratory syndrome (SARS)تنجم املُتالزِمةُ التنفُِّسيةُ احلادة الوخيمة 
SARS-associated coronavirus (SARS-CoV) )واإلنسان)١٨ ي احليواناتدعة يف . ، ميكن أن يل مرألو ارسالس روقد ذُك

ومـن  ). ١٩(ء الفاشية با قبلَ احتواوبلداً يف آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية وأور ٢٤، وانتشر إىل اَألشخاص يف أكثر من ٢٠٠٣آسيا يف شباط 
مـن جديـد يف    ينبثـق سارِياً بني احليوانات املضيفَة، وقد  ن يكونأميكن غري املَعروف يف الوقت الراهن ما إذا كانَ السارس ينتقلُ بني الناس؛ ولكن، 

مس بشكْلٍ رئيسي، مع أنَّ االنتقالَ مـن خـالل الضـبائب    التال أو من إنسان إىل آخر من خالل الرذاذالسارس انتقالُ و حيدث ، هذا). ٢٠(اِإلنسان 
  ).٢١(ذات اَألحجامِ املختلفَة ميكن أن يحدثَ على مدى قَصري  infectious respiratory aerosolsالتنفُِّسية املُعدية ) اإليروسوالت(

  شريةفَيروس أَنفلْونزا جديد يسبب عدوى ب ٢، ٣ثالثاً، 

احليوانـات املضـيفَة ويسـبب     بنيالبشر، وميكن أن يسري  تكيف مع، ال يكون قد فصيلة أخرىفَيروس أَنفلْونزا جديد ألول مرة يف  ينبثقعندما ي
الل هذه الفترة، يكونُ من الضروري كَشـفُه مبكـراً   وخ. ؛ مث قد يتطور لينتقلَ من إنسان إىل آخرsporadicحاالت من العدوى البشرية الفردية 

فَيروسات أَنفلْونزا الطُّيـور مـن    صيبهذا، وت. ولقد وصفَت سابقاً عدة حوادث من عدوى فردية بأَنفلْونزا الطُّيورِ عند اِإلنسان. وعزلُه والتحذير منه
 طمالنA )H5N1 (ورالبشـرية   الطُّي من احلاالت موعاتجرافَقت مع مأخرى واإلنسانَ أحياناً، ولقد ت دي حيواناتعها قد تعادةً، لكن)٢٥-٢٢ .(

وت دعH5N1  من أل املسببةالساللة رت اإلصاباتكرب عددلُ ما ذُكالبشرية؛ وأَو ورِ احلاالتزا الطُّينلْوفني كانت البشرية َألنوهونـغ كونـغ   يف الص 
وقد كانت معظَم . وما بعد ٢٠٠٣يف بلدان أخرى منذ عام  نبثقتاف، ولكنها عادت ١٩٩٧عام  Hong Kong SAR" املنطقة اِإلدارية اخلاصة"

سـطوحٍ   أو )الديك الرومـي  أو البط أو زليمثل الدجاج املَن(حاالت عدوى أَنفلونزا الطُّيور يف اإلنسان قد جنمت عن خمالطة دواجِن مصابة بالعدوى 
ثة بإفراَزاتى  أو ملوودور املصابة بالعقالٌ مؤكَّد). ٢٨-٢٢(نواتج إخراج الطُّيتنى هذا التاريخ، احت ،دـور   أو وال يوجزا الطُّينلْوفمستمر بني البشر َألن

                                                   
متوفِّر على الرابِط  ٥

http://www.who.int/csr/resources/publications/plague/WHO_CDS_CSR_EDC_99_2_EN/en/index.html  
٦ 269.pdf-http://www.emro.who.int/stb/media/pdf/WHO99  

http://www.who.int/csr/resources/publications/plague/WHO_CDS_CSR_EDC_99_2_EN/en/index.html
http://www.emro.who.int/stb/media/pdf/WHO99
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A لة بني ال االتومن بني حمتكْلٍ رئيسي االنتشار املُحكون بشي ي بأنَّ االنتشاروحا ية، مموثيقة وممتدة بدون وِقاي قالُ مرتبطاً مع خمالطةتنبشر، كانَ اال
  ).٢٩(التالمس  أو عبر الرذاذ التنفُِّسي

  مرض تنفُّسي حاد جديد مع ميلٍ إىل إِحداث تأْثريٍ كَبري يف الصحة العامة ٣، ٣ثالثاً، 

، ويكونُ للكثريِ من اَألمراض املعديـة  املنبثقةعدية املمراض اَألعدية عرب البشر واألقاليم خالل التاريخ، ومن املُحتمل أن تستمر املمراض اَأللَقَد انتشرت 
  ):٣٠، ١٤(مع نشوِء اَألمراض املُعدية وانتشارها  وفيما يلي عواملُ تترافق. مستودعات حيوانِية، وقد تعدي البشر يف بعضِ الظُّروف

  .التغيرات يف الدميوغرافيا والسلوك البشري ¡

  .تأْثري التكْنولوجيا والصناعات اجلديدة ¡

  .قتصادى و التغري ىف األرضاالالتطور  ¡

  .زيادة الرحالت والتجارة الدولية ¡

  .ات وتغريهاتكيف امليكروب ¡

  .خرق اإلجراءات الصحية العامة ¡

  .الربية أو احليوانات املَنزلية أو البيئَة مع الطُّيورِ مشاركة ¡

إىل مرضٍ معد جديد، وعندما يجري التعرف . من احليوان إىل اإلنسان، ومن اِإلنسان إىل اِإلنسان املسببات املرضيةميكن أن تيسر هذه العواملُ انتقالَ 
تساعد على تحديد أساليب االنتقـال والتعـرف إىل اإلجـراءات     راسات الوبائيةَ وامليكْروبِيولوجيةولكن الد. ال تكون أساليب االنتقال مفْهومةً جيداً

اليت تنتقل عن طريق اهلواء  العدوى و األمراض قال، جيب إضافَةُ احتياطات مكافحةوبسببِ نقْص املَعلومات عن أساليب االنت. للوِقاية واملُكافَحة املناسبة
وجيب تطْبيق هذه االحتياطات إىل أن تظْهِر املزيـد مـن   . ميكروب جديدوالتالمس إىل االحتياطات القياسية الروتينية ما أَمكَن للتقْليل من خطَرِ انتقال 

، كمـا هـو    اإلكلينيكيـة ختاذ االحتياطات اإلضافية على  وجود الدالئل الوبائية اوتشتملُ املؤشرات اليت توحي بضرورة . ت أساليب االنتقالالدراسا
  .وقد تتغير هذه املؤشرات عند توفُّر املزيد من املَعلومات". ١رابعاً، "مفَصل يف املقطع 

جديد و يف أثنائها، ألنَّ ذلك قد يكون مصدراً  مبيكروبفاشية أي م جِداً احملافظَةُ على ترصد مبكر وعن قرب لفَريقِ الرعاية الصحية عند بدء من امله
  .االنتقال املرتبط بالرعاية الصحيةأو يف اتمع سواء، هاماً ملَعلومات حولَ وسائل االنتقال

  

  مبادئ توجيه مكافَحة العدوى ٤ثالثاً، 

 فلتخالقد ت ية  و درجة التعقيدظُروفة الصحعايليف منشآت الرودوا اال. بني الدة أن حيدراء الصحدياسات ومعي السغي على واضبنوي تراتيجياتس
  .ئص منشآت الرعاية الصحية وإِمكانية التحسني املُستدمي واملتدرجاملناسبة استناداً إىل خصا قتصاديةاال ذات اجلَدوى

املبكر والس فة، على التعرفُِّسية احلادنراضِ التة إىل املصابني باَألمبسى، بالنودة العكافَحم سلُ أُسمتشاطات القياسية تيتحطْبيق االريع على املرضى وت
، )باالعتماد على التشخيص االفْتراضي مـثالً (، واالحتياطات اإلضافية يف بعض املرضى )١انظر املُلْحق ج، ( املرضى  عند التعامل معحة العدوى ملُكافَ

  .وتأْسيس بنية تحتية ملُكافَحة العدوى يف منشآت الرعاية الصحية لدعم أنشطة مكافَحة العدوى
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 دعتمةاستراتيجيتكافَحالية للمالت ية عادةً على األمناطالصح عايةى يف منشآت الرودة العكافَحم ات:  

  التخلص /تقليل ال

امليكروبـات  التخلُّص مـن انتشـار    أو يمثِّلُ املَرضى املصدر الرئيسي ملسببات املرض يف مواقعِ الرعاية الصحية، ولذلك يكون من الضروري التقْليلُ
والعالج جلَعلِ املريض غَيـر  ) ٣، ١املُلْحق ج، (آداب الصحة التنفُّسية والسعال  تعزيزوتشتملُ أمثلةُ التقْليل والتخلُّص على . من مصدره املسبب للعدوى

دعم.  

  الضوابِطُ اِإلدارِية

ة ملُكافَحـة  نشآت الرعاية الصحية املوارد الضرورية لتنفيذ إجراءات مكافَحة العدوى؛ وهي تشتملُ على تأْسيس البنية التحتيإدارة م تؤمنمن املهم أن 
بيق إجراءات مكافَحة العـدوى املالئمـة   مبكراً، وتطْ هتمامالىت قد تثري االالعدوى وأَنشطتها، وعلى سياسات واضحة لكَشف اَألمراضِ التنفُِّسية احلادة 

  ).املرضى وضعمثل إجياد نِظام لفَرز و(وتوفري املستلزمات بشكل دائم وتنظيم اخلدمات ) مثل االحتياطات القياسية  عند مجيع املرضى(

اسب مع عدد املرضى، وتأْمني تدريب العاملني، وترسيخ البـرامج  كما جيب أن يكونَ إلدارة املنشآت الصحية خطة لتوفري عدد كاف من العاملني يتن
  .لتعزيز الصحة العامة للفَريق الصحي) مثل التطعيم و الوِقاية(الصحية هلم 

  الضوابِطُ البيئية واهلندسية

شياء و تعتـرب التهويـة   سطح و األالتلوث على األ يف اهلواء، واحلد من وجود) نوى الرذاذ(تشتملُ على نظم للتقْليلِ من تركيز الرذاذ التنفُّسي املُعدي 
مثلة علـى تلـك   و أكثر و كذلك احلفاظ على فاصل مبسافة متر واحد على األقل بني املرضى من األأمرة  ١٢البيئية الكافية مبعدل تغري اهلواء ىف الساعة 

  .الضوابط البيئية و اهلندسية

  قيات الشخصيةالوا

ولذلك، وحتى نقَلِّلَ هذه اَألخطار على الفَريـق  . ستراتيجيات السابِقَة من احتمال التعرض لَألخطار البيولوجية، لكنها ال تلْغي هذا االحتمالتقَلِّلُ اال
تعاملون مع املرضى يف منشأة الراص اآلخرين الذين يخي واَألشإىل اال الصح ة، باإلضـافةيصخمال الواقيات الشعتسية، جيب االصح ةـتراتيجيات  عايس

ـ . املرض مسببات السابقَة، يف بعضِ املَواقع اليت تشكِّل خطراً مرتفعاً النتقال ياسات واِإلجة على السيصخمالُ الواقيات الشعتسا دمتعغي أن يبنراءات وي
كما تعتمد فعالية تأثري الواقيات الشخصية على اِإلمداد الكايف واملنتظَم ا والتـدريب  ). مثل احتياطات العزل(اهلادفة إىل مكافَحة العدوى بشكلٍ خاص 

  . صالكايف للعاملني والتنظيف الصحيح لليدين، وعلى السلوك البشري املالئم بشكلٍ خا

  .املناخ اآلمن يف املنشأة، وهو أساس التصرفات اآلمنة تعزيزتعد اَألنماطُ املذكورة سابقاً متداخلةً بشكلٍ كبري، وجيب أن تنسجِم مع 

  التهوِية البِيئية ٥ثالثاً، 

إىل إِعادة دوران اهلواِء املعـالَج بشـكْلٍ    أو اهلواء اخلارجي وتوزيعه إىل عملية إِدخال Environmental ventilationتشري التهوِيةُ البيئية 
املُحافَظة على بيئة داخلية  air conditioningوتعد التهوِيةُ وتكْييف اهلواء مفْهومني خمتلفني؛ فاهلدف من تكْييف اهلواء . الغرفَة أو صحيح يف املبىن
ضـمان أن يكـونَ اهلـواُء    ، أي indoor airفهو احملافَظَة على نوعية جيدة للهواِء الداخلي  ventilationا اهلدف من التهوِية أم. مرحية حرارياً

هويـة كافيـة   ذات ضوابط تisolation rooms والبد أن تتوفَّر يف منشآت الرعاية الصحية بقدرٍ ممكن غُرف عزل . لغرض التنفُّس منآالداخلي 
 أو بشكلٍ خاص للتقْليلِ من انتقال مسببات املرض اليت تنتشر عرب الطَّريق اهلوائي اِإلجبـاري  مهماًويكونُ ذلك  .وجريان وحيد االجتاه ومضبوط للهواء

 مثـل فَيـروس نظـري اَألنفلْـونزا    (اَألمراضِ التنفُِّسـية   ولكن، ال تنتشر معظَم). chicken pox مثل السلِّ الرئوي، احلصبة، احلُماق(التفضيلي 
parainfluenza لوي التنفُّسيروس املَخالفَي ،RSV زانلْوفروس اَألنطَويلة يف م) ، فَي عن طَّريق اهلواء ملسافات ية،   تآنشبسهولةة الصـحعايالر

ى بشكلٍ مالئم من دون ضضفُِّسـية    وميكن احتواُء املَرنـراض التـضِ اَألمعقالَ عن طريق اهلواء قد حيصل بالنسبة إىل بتنة غري أنَّ االالبيئي ةوِيهوابط بالت
اهلـواء إىل  وجيب أن تمارس احتياطات األمراض املنقولة عن طريق  ،الهتماما قد يثري ملرضٍ تنفُّسي حادجديدة مسببة احلادة، كاملرضى املُصابني بعدوى 
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، جيـب أن  airborne precaution roomsولذلك، عند توفُّرِ غُرف احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء . أن يتضح طَريق االنتقال
ضى يف غُرف منفردة ذات وية كافية، واليت يكون فيهـا  هؤالء املَر وضعوأما إذا مل تتوفَّر هذه الغرف، فيجب التفْكري ب. يوضع هؤالء املَرضى فيها أيضاً
  .أن يكونَ فيها اعتبار جلريان اهلَواء بشكلٍ موجه ومضبوط  أكثر، واليلزم بالضرورة أو مرة ١٢معدلُ تغير اهلواء يف الساعة هو 

راجِعم ضعى برى أ أو تودالع ةكافَحب  مى   كُتوـدى املصـابني بعضرحيح للمل الصزروريةٌ للعط السليب ضغة امليكانيكية والضوِيهنَّ الغرفةَ ذات الت
لتهوِيـة  مثـل ا (ولكن قد تكون هناك خيارات محتملة أخرى تعد مجديةً يف إزالة املُلَوثات املنقولة عن طريق اهلـواء  ). ٣-١(منقولة عن طريق اهلواء 

  .وسنناقش يف املقطع اخلامس تفاصيلَ التهوية البيئية بالنسبة إىل احلاالت التنفُِّسية املعدية). الطَّبيعية

  

  الِوقاَيِة من الَعْدَوى المنع وَتْوِصَياُت . رابعًا
  وعزلُها والتبليغ عنها وترصدها اًدولي اًهتماما ىت قد تثريالالتعرف املبكر على حاالت اَألمراضِ التنفُِّسية احلادة  ١رابعاً، 

وقـد  . وعزهلا والتبليغ عنها وترصدها على إجراءات املُكافَحة اإلداريـة  هتماماً دولياًاالىت قد تثري اَألمراضِ التنفُّسية احلادة  االتيقوم الكَشف املبكر حل
، يف هتمـام الىت قد تثري االاَألمراض التنفُِّسية احلادة هذه انتشارِ  ملنعالً وبشكْل مقْطَعٍ منفََصل، ألنها أَكْثَر أمهِّيةً أو ت املرتبطة ذه القضاياوضعت التوصيا

  :ة الصحيةولذلك، جيب على منشآت الرعاي. الدويلكُلٍّ من منشآت الرعاية الصحية وضمن اتمع 

ï ة أو أن جتعلَ منفُِّسية حادناصِ الذين قد يعانون من أمراضٍ تخاملبكر إىل اَألش فق اليت تضمن التعرالطُّر سيخرا تليـاً  اقد تـثري  لوياوهتمامـاً د 
  ).٣٢، ٣١) (١انظر الشكْل (واستقصاَءها 

ï دة من العالوِقاي اطاتيتحا ززعفُّسي حاد أن تناالشتباه مبرضٍ ت دنراً عى فَول (الهتمام قد يثري اوو٣٣) (١انظر اجلَد.(  

ï  ةدى املعتمودالع درصت ةمظبطَ ما بني أَنرىفأن ت    لومـاتجبميـع املَع ر تقاريرعلى الفَو ي العام، وأن ترفعى الصحودد العرصاملستشفى ونِظام ت
). ٣٤(الهتمام إىل السلُطات الصحية العامة عرب نظام الترصد احمللي تنفُِّسية احلادة الىت قد تثري ااملُحتملة لألمراضِ ال االتساسية املتوفِّرة فيما يتعلَّق باحلاأل

) ٢٠٠٥( الدوليـة وتشترِطُ التشريعات الصحية . ٢٠٠٧) يونيو(ذ حزيران السارية من) ٢٠٠٥( الدوليةوهذا يتماشى مع متطلَّبات التشريعات الصحية 
  .دويلالهتمام اال تثريللصحة العامة اليت ميكن أن تشكِّلَ طارئةً  حلاالتملُنظَّمة الصحة العاملية أن تبلِّغَ الدولُ األعضاء عن ا

ï ة العامة قنواالصح لُطاتس خسرة، وذلك جلعـل  جيب أن تة الوبائية املستمرفُِّسية احلادنراضِ التتمع عن اَألمية واة الصحعايإلعالم منشآت الر ت
  .هذه املنشآت مدرِكةً لدرجة املشاكل اليت تصادفها وأَنواعها، وللتحضري هلا

ï  ى   وضعجيبضميع املَرفُّسي حاد جنت قد الذين لديهم مرضهري اثيبتشأو الهتمام بشكلٍ م أو مؤكَّد يف غرفة ـى    نفمنطقة مضصـلة عـن املَر
  ).٣٦، ٣٥(اآلخرين، وتقْييمهم بأسرع ما ميكن 

  .يمع أنَّ تعريف احلالة ميكن أن يتفاوت حسب املرض، لكن هناك بعض الدالئل الوبائية واإلكلينيكية الدالَّة على اشتباه فَور

سفَرِ املريض إىل بلدان معروفَة بوجود مرضى يعانون من مـرضٍ   تاريخ تشتملُ املؤشرات اليت توحي بضرورة احتياطات العزل على :الوبائية لالدالئ¡
 فُّسي حادنروفة هتمامالقد يثري اتة املَعرة احلضانفَت نمأو ض هبكذلك  أو ،ةاملشتل ملالتعرمتين املُحهـراضٍ  م أو املرض يكروباتض املسببات اجلديدة َألم
 أو ،ةاملُشـتبه  أو ضمن فترة احلضانة املعروفَـة  هتمامقد تثري االاملخالَطَة بدون محاية مع مصابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة أو ،هتمامقد تثري االتنفُِّسية حادة 

وميكن أن يشتملَ اَألخري على التعرضِ َألفْراد ). ٤١-٣٧، ٣٥(صابني مبرضٍ تنفُّسي حاد مجهول السبب املُملَرضى من اتجمعٍ من فرد ضكَون الشخص 
  .ية اجلديدة عند توفُّر معلومات إِضافيةاملرضئل الوبائية بالنسبة إىل املسببات وميكن أن تتغير الدال. منزِل املُصابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة

 ٣٨مثالً، حمى أَكْثَر من (غري مفَسر ويموتون مبرضٍ تنفُّسي حاد شديد مصحوب حبمى  أو جميعِ املَرضى الذين يظهر عليهم :اإلكلينيكية الدالئل¡
سـابق   ضتاريخ تعـر ولديهم ، )٤٦-٤١، ٣٥) (اِإلسهال أو مثل اعتاللِ الدماغ(ر مفَسر مرض آخر شديد غَي أو ،)درجة مئوية، سعال، ضيق تنفُّس

 فُّسي حادنضٍ ترى مع مماشتروفَة هتمامثري االيقد تة املَعاحلَضان ذْكور ضمن فترةة أو مهبتاملُش.  
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ï عيشولَة الذين يالعائ بأَنَّ أَفْراد راضفْتية، قد ميكن االالصح ةعايصابني به إىل منشأة الرضى مرقون مراففُّسي حاد، وينصابني مبرضٍ تى مضرن مع م
  ).٤٨-٤١، ٣٥(تعرضوا للمرضِ نفِْسه وينبغي تقْييمهم بالنسبة للعدوى أيضاً 

  :األساس املنطقي

ة شفُِّسية حادنراضٍ تميلُ املصابون بأَمي   ـفراً هامـاً يف كَشوهذه املنشآت د مارِسية، لذلك تة الصحعاييف منشآت الر ةعايالر يِ حنوعديدة إىل الس
دم الكَشف املبكر والتبليـغ  ويقَ. دولياً أو محلِّياً هتمامقد تثري االعامة ال للصحةاإلشارات املبكرة لَألمراض التنفُِّسية احلادة املستجدة، واليت قد تمثِّل طارئةً 

 الزوار الذين ربما أُصيبوا بعدوى املرضِ التنفُّسـي احلـاد   أو الفَريق الصحي أو العاجِل للمرضى عالجكما أنَّ الكَشف املبكر وال. فرصةً لالحتواء الناجح
وتقـوم  . من االستجابة الفَعالـة  والتمكُّنعدوى لال نتقااخطَرِ للتقْليلِ من  ضرورياناإلدارية، ومها  ،  مها من اِإلجراءات الرئيسية هتمامالذى قد يثري اال

 عريـف تملة على تاملُح االتف احلاشتكَاويعتمد . هذه االستجابةُ على عزلِ املَرضى وتطْبيق إجراءات مكافَحة العدوى الكافية والعالج والتبليغ الفَوري
  .حالة املرض التنفُّسي احلاد، والذي ميكن أن يتطور عند توفُّرِ معلومات وبائية وإكلينيكية إضافية
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  .فُّسي حادرض تنصابتهم مبإاملعروف  أو املشتبهشجرةُ القَرارات بالنسبة إىل إجراءات مكافَحة العدوى عند املَرضى . ١الشكْل 
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، وفیروس األنفلونزا الجدید الذي )سارس(، على المتالزمة الرئویة الحادة الوخیمة التي قد تثیر االھتمامتحقیقًا لھدف ھذا الكتاب تشتمل األمراض التنفسیة الحادة    ١
، والمیكروبات الغیر مألوفة التي تؤدي إلى اندالع فاشیات األمراض التنفسیة الحادة عالیة المراضة )مثل حاالت اإلصابة البشریة بأنفلونزا الطیور(العدوى البشریة  یسبب

ة جیدة ،أو التعرض لمصاب بمرض تنفسي حاد قد مثل ظھور حالة مرضیة شدیدة لدى شخص ذو صح): ١.انظرالمقطع رابعًا(الدالالت اإلكلینیكیة والوبائیة . والوفیات
ب، أو عند وجود تاریخ سفر یثیر االھتمام وذلك داخل المنزل أو عند التعامل الوثیق معھ،أو أن یكون المریض فردًا من مجموعة مصابین بمرض تنفسٍي حاٍد مجھول السب

  .لحیوانات المصابة أو داخل المعمللمكان معروٍف بخطر العدوى  و تعرض مھني لمصادر محتملة للعدوى مثل ا
مرة في الساعة على األقل  ١٢تشمل غرف إحتیاطات األمراض المنقولة عن طریق الھواء الغرف ذات التھویة اآللیة والتھویة الطبیعیة التي تسمح بتغییر الھواء    ٢

  والتحكم في توجیھ تدفق الھواء

ین تتوافر بشأنھم معلومات وبائیة و إكلینیكیة تفید بنفس التشخیص تقاسم غرفة واحدة، ولكن مع ترك مسافة بینھم لمرضى الذمصطلح تدابیر خاصة أنھ یمكن لبیقصد   ٣

 .تعادل أو تفوق مترًا واحدًا
  

 

 احتیاطات مكافحة العدوى المریض

دخول المریض إلى غرفة الفرز ولدیھ  
أعراض إصابة بأحد األمراض التنفسیة 

 الحادة المصحوبة بالحمى
 

 أو كلینیكیةباإلضافة إلى الدالالت اإل
الوبائیة لألمراض التنفسیة الحادة التى قد 

 ١ ھتمامتثیر اال

ینبغي للعاملین الصحیین تنظیف أیدیھم وارتداء قناع طبي، وإذا كان ُیتوقع وصول   ¾
 نظارات واقیة؛ أو واق للعینین) ١(رذاذ إلى أعینھم فیجب وقایة العینین باستخدام 

  .واق للوجھ) ٢( أو
مثل نظیرة (محدد فال المصابون بأعراض إكلینیكیة  تدل على تشخیص یحتاج األط  ¾

 مخلِوّيبسبب فیروس  بات الحادیاْلِتھاب القصأو ) Parinfluenza( األنفلونزا
خاصًة أثناء انتشار الفاشیات الموسمیة  التخاذ احتیاطات العزل في )) RSV(تنفسي

  .أسرع وقت ممكن
، )بمندیل مثال(العطاس  أو عند السعالیطلب من المریض تغطیة فمھ وأنفھ   ¾

  .وتنظیف یدیھ بعد مالمسة اإلفرازات التنفسیة
 .الفصل بین المرضى بمسافة ال تقل عن متر واحد حیثما أمكن ذلك  ¾

مانع قناع تنفسي  أو - قناع طبي(ینبغي للعاملین الصحیین ارتداء الواقیات الشخصیة   ¾
وتنظیف الیدین كما ) وواق للعینین وعباءة طبیة وقفازات - الستنشاق الجسیمات

  .ینبغي
في  أو حتیاطات األمراض المنقولة عن طریق الھواء،ال ٢وضع المریض في غرفة   ¾

وإذا تعذر ذلك، یتم وضع مرضى الحاالت ذات . إن أمكن غرفة فردیة جیدة التھویة 
  .نفس مسبب المرض في مكان واحد

 ٣المرض ولم ُتوجد غرف فردیة، یتم اتخاذ تدابیر خاصة إذا لم یعرف مسبب   ¾

  تبلیغ سلطات الصحة
 العامة 

المریض الذي تشخص حالتھ باإلصابة بأحد 
 ھتمامقد تثیر االاألمراض التنفسیة الحادة التى 

١  
 التشخیصات األخرى

مكافحة العدوى  احتیاطاتاستمرار 
 اإلصابة بالعدوىأثناء فترة 

عادة تقییم احتیاطات إ
 مكافحة العدوى
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  فُِّسية حادة حسب عينة من مسببات األمراضاحتياطات مكافَحة العدوى للعاملني يف الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية للمصابني بأَمراضٍ تن. ١اجلَدول 

  االحتياطُ

 أو مل يتم التعرف على مسبب املـرِض 
ـ عامل خطورة ملرضٍ تنفُّسي حاد قد  ثري ي

مرض شبيه بـاَألنفلونزا  : مثال( هتماماال
بدون عامل خطَر ملرضٍ تنفُّسي حاد قـد  

  هتماميثري اال

  مسبب املرض

ي حــاد مــرض تنفُّســ
  )أ(بكتريي

فَيروس نظري األَنفلـونزا  
ــوي  ــروس املَخل والفَي
ــروس  ــي والفَي التنفُّس

  الغدي

فَيروس اَألنفلونزا مع 
انتقالٍ مؤكَّـد مـن   

مثـل  (إنسان إىل آخر 
األَنفلــونزا املومسيــة، 

  األَنفلونزا اجلائحية

فَيروس أَنفلونزا جديد 
دون انتقالٍ مؤكَّد من ب
مثـل  (سان إىل آخر إن

  )أَنفلونزا الطُّيور
  السارس

أَحياء جديـدة مسـببة   
  )ب(َألمراضٍ تنفُِّسية حادة

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  )ج(تنظيف اليدين

  نعم  عمن  نعم  )د(تقْييم اخلَطَر  نعم  )د(تقْييم اخلَطَر  )د(تقْييم اخلَطَر  القُفَّازات

  نعم  نعم  نعم  )د(تقْييم اخلَطَر  نعم  )د(تقْييم اخلَطَر  )د(تقْييم اخلَطَر  )هـ(العباءة الطبية

  نعم  نعم  نعم  )و(تقْييم اخلَطَر  )و(تقْييم اخلَطَر  )و(تقْييم اخلَطَر  )و(تقْييم اخلَطَر  وقاية العينني

 الرعايـة  القناع الطبي للعـاملني يف 
  الصحية ومقَدمي الرعاية

  )ب(ليس بشكْلٍ روتيين  )ح(نعم  )ز(نعم  نعم  نعم  )و(تقْييم اخلَطَر  نعم

ــانع  ــاع امل القن
الستنشــــاق 

اجلســـيمات   
للعـــاملني يف 
الرعاية الصـحية  
  ومقَدمي الرعاية

ليس بشكْلٍ   )ز(روتيينليس بشكْلٍ   ال  ال  ال  ال  لدخولِ الغرف
  )ح(روتيين

  نعم

ــرٍ  ضــمن مت
واحد حـول  

  املَريض

ليس بشكْلٍ   )ز(ليس بشكْلٍ روتيين  ال  ال  ال  ال
  )ح(روتيين

  نعم

يف اِإلجراءات 
ــدة  املولِّــ
ــبائب  للضـ

اإليروسوالت(
  )ط()

  عمن  نعم  نعم  نعم  )ي(ليس بشكْلٍ روتيين  )ي(ليس بشكْلٍ روتيين  نعم

٢١
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القناع الطبي للمريض عندما يكـون  
  )ك(خارج مناطق العزل

  نعم  نعم  نعم  نعم  )ل(نعم  نعم  نعم

  )ب(ليس بشكْلٍ روتيين  نعم  نعم  )م(نعم، إن توفَّرت  )م(نعم، إن توفَّرت  ال  )م(نعم، إن توفَّرت  غُرفَةٌ مفْردة

مراض املنقولة عن غُرفَة احتياطات األ
  طريق اهلواء

ليس بشكْلٍ   )ع(ليس بشكْلٍ روتيين  ال  ال  ال  ال
  )ع(روتيين

  نعم

خالصةُ احتياطات مكافَحة العدوى 
ــى،  ضرــة للم وتينيــة الر عاييف الر
باستثناء اِإلجراءات املولِّدة للضبائب 

  )اإليروسوالت(

مع احتياطات األمـراض  احتياطات قياسية، 
  املنقولة عن طريق الرذاذ

احتياطــات قياســية    احتياطات قياسية
واحتياطــات األمــراض 
 املنقولة عن طريق الـرذاذ 

  والتالمس

ـية  ــات قياسـ احتياط
واحتياطات األمـراض  
املنقولة عن طريق الرذاذ 

  والتالمس

ــية  ــات قياس احتياط
واحتياطات األمـراض  

 ريق الرذاذاملنقولة عن ط
  والتالمس

احتياطات قياسية 
 واحتياطــــات
األمراض املنقولـة  
عن طريق الـرذاذ  

  والتالمس

احتياطــات قياســية  
ــراض و احتياطــات األم

عن طريق اهلَـواء   املنقولة
  والتالمس

  
 

٢٢
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 Streptococcusديـة الرئويـة   مرضٍ تنفُّسي حاد بكتريي يشري إىل عدوى تنفُّسية بكترييـة شـائعة ونامجـة عـن أحيـاء مثـل العقْ       .أ
pneumoniae ــةو ــتدمية النزلي املُس Haemophilus influenzae  ــواع ةاملُوأَنثِّرــد ت Chlamydia ــةو ئَوِية الراملَفْطــور 

Mycoplasma pneumoniae.  

ولذلك، ينبغي أن تطَبق أعلى مستوى متاحٍ مـن احتياطـات   . عادةً عند كَشف مرضٍ تنفُِّسي حاد جديد، يكون أسلوب االنتقالُ غري معروف .ب
  .مكافحة العدوى، إىل أن يتضح وضع االنتقال وأسلوبه

  ).انظر املُلْحق ج(قُم بتنظيف اليدين مبا يتفق مع االحتياطات القياسية  .ج

؛ وعندما تكون احلاجةُ إىل القُفَّازات أكثر من اِإلمداد ا، )٣انظر املقطع (ية مبا يتفق مع االحتياطات القياسية جيب ارتداُء القُفَّازات والعباءات الطب .د
  ).ازات معقَّمةقُفَّ(مة قَّوالتالمس  مع املواضع املع) قُفَّازات غري معقَّمة(جيب أن يكونَ استعمالُها دائماً كأولوية للتالمسِ مع الدم وسوائل اجلسم 

سوائل اجلسم األخرى، وال تكون العباءات الطبية مقاومةً للسوائل، جيب ارتداُء مريلة طبية مقاوِمة للماء فَـوق العبـاءة    أو عند توقُّع تطاير الدم .هـ
  .طبيةال

ق مع االحتياطات القياسية من قبل العاملني بالرعاية الصحية إذا كانَ من احملتمـل أن  مبا يتف) أقنعة طبية وواقٍ عيين(جيب استعمالُ الواقي الوجهي  .و
  .الفَم أو اَألنف أو نواتج اإلخراج حنو الغشاء املخاطيِ للعينني أو اإلفرازات أو سوائل اجلسم أو قُطَيرات من الدم أو تؤدي األنشطةُ إىل توليد رذاذ

ما يدلُّ على انتقالٍ فَعال مستمر من إنسان إىل آخر َألنفلونزا الطيور بشكلٍ معروف، وال تـوحي األدلَّـةُ    املستند اى تاريخ كتابة هذال توجد حت .ز
  .ولذلك، يكْفي القناع الطبي لتقْدمي الرعاية الروتينية. املتوفِّرة بانتقال عن طريق اهلواء من إنسان إىل آخر

ولذلك، يكْفي القناع الطبـي  . األدلَّةُ الراهنة بأنَّ انتقالَ السارس يف مواقع الرعاية الصحية حيصل بشكلٍ رئيسي عن طريق الرذاذ والتالمس توحي  .ح
  .لتقْدمي الرعاية الروتينية

من تحديد  ناآلومل نتمكَّن حتى . يف خطر انتقال السارس والسل مع زيادة) اإليروسوالت(بعضِ اإلجراءات املولِّدة للضبائب  رتباطالقد لوحظَ  .ط
يف املصابني بأمراضٍ تنفُّسية حادة بكتريية، وأَمراض تنفُّسية حـادة نامجـة عـن    ) اإليروسوالت(خطر العدوى املرتبط مع اإلجراءات املولِّدة للضبائب 

. Adenovirus والفَيروس الغـدي RSV والفَيروس املَخلوي التنفُّسي  parainfluenza نفلونزاونظري األ rhinivirus الفَيروس األنفي
  .استعمالُ قناعٍ طبي محكَم -على األقل  -وينبغي 

  .ل والعطاسعند السعا) اليدين أو مثل املَناديل(أخرى ملكافحة مصدر العدوى  اًإذا مل تتوفَّر األقنعةُ الطبية، استعملْ طرق .ي

  .هي مسببات للمرض شائعة عند األطفال الذين قد ال يكونون قادرين على االلتزامِ ذه التوصية .ك

  .األقلوإذا مل يكن ذلك ممكناً، ضع أسرةَ املَرضى بعيدةً عن بعضها البعض مبقدار مترٍ واحد على . جمع املَرضى الذين لديهم التشخيصِ نفْسه .ل

مـرة يف   ١٢ميكانيكية، مبعدلٍ كاف لتغيري اهلواء مبا ال يقـلُّ عـن    أو ميكن ويةُ غُرف احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء ويةً طَبيعية .م
  .الساعة وبتوجيه مضبوط جلريان اهلواء

مثـل السـلِّ   (لويةً للمصابني بعدوى منقولة عن طريق اهلواء أو -إذا توفَّرت  -ق اهلواء جيب أن تكونَ غرف احتياطات األمراض املنقولة عن طري .ن
  .، وألؤلئك املصابني مبيكروبات جديدة مسببة ملرضٍ تنفُّسي حاد)، احلَصبة chicken pox الرئوي، احلُماق
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  يةات اإلدارية يف منشآت الرعاية الصحستراتيجياال ٢رابعاً، 

ï زِيزعبت أو قُم ى الرودة العكافَحم على سياسات ب للمحافظةدرى مع فَريقٍ مودة العكافَحى وبرامج مودة العملُكافَح أْسيس جلنةـة وملراقبـة   تناه
  ).٥٠-٤١، ٣٥(االلتزام ا 

ة العملُكافَح جيع أفضل ممارساتشالكايف لت معم الدالل التوصيات التاليةقَدى من خود:  

ï لْ طرقمعى، مبا يف ذلك اال العلمية باألدلَّة مثبتة اًاستودة العكافَحاطات ميتحة األساليب ستراتيجيلزيادة االلتزام باداملتعد ات)  يري يف البنيـةغمثل الت
  ).٥٣-٥١) (performance feedbackاِإلنجاز  ارتجاعالعلْيا،  ةاهليئات اإلدارية التحتية، التثْقيف، اللوحات، رسائل التذْكري، مشارك

ï فُّسي حاد مصنى املصابني مبرضٍ تضميع املَرى مع جودة العكافَحم اطاتيتحباع اي التالفَريقِ الصح ثْقيفبت ٥٦-٥٤(حوب حبمى قُم.(  

ï لْ على ضمان اإلمدادمعى مبست اودة العملُكافَح كافية مثل)٥٨-٥٦، ٥٤(لزمات ،:  

ـ  - د على الكحول، واملناديل الورقيدين املعتمرات دلك اليضحتسظيف، ومابون واملاء اجلاري الندين، كالصظيف الينق ترافمال   أو ةمعـتسذات اال
  .األحادي

  ).أقنعة التنفس، العباءات الطبية، القُفَّازات، واقي العينني أو مثل األقنعة الطبية(الواقيات الشخصية لرعاية املَرضى  -

  ).املغلق واملرايل الطبية املضادة للماء والقُفَّازات املطَّاطية احلذاء الواقىمثل (الواقيات الشخصية شديدة التحمل  -

  .سبةاِإلمداد الكايف ملواد التنظيف والتطْهري املنا -

ï ى الذينضطْوير خطط لتقييم والتعامل مع املَرمت معرفة أن أو يشتبه ت روفةلديهم ععى موة  أو دهبتشفُّسي حاد ملمنمبـا يف  هتمامقد يثري االرضٍ ت ،
  ).٥٩، ٤٣، ٣٥(والتنفيذ الفوري الحتياطات مكافَحة العدوى ) فَرزلل إلنشاء نظام(املسح السريع ذلك 

ï  ىضل املَرزوع بسرعة فللتعر طْوير أنظمةفُّسي حاد  الذين حيتمل إصابتهمتنـل   هتمامقد يثري اال مبرضٍ تمتحانظـر  ) (٥٩، ٥٤، ٤٣، ٣٥( م
  .فوراالعامة  ةسلُطات الصحكذلك  إلبالغ ،)املقطع السادس

ï لَت لديها أمراضجة  يف البلدان اليت سفُِّسية حادنزيز نظام اإلبالغهتماماالقد تثري تعبت ية    أو ، قُمـة الصـحعايفْع التقارير يف منشآت الرمثـل  (ر
عن أي مرضٍ تنفُّسـي   لتنبيه املَرضى والزوار بالتبليغ) كأقسام الطوارئ) اإلكلينيكي(وضع عالمات إرشادية عند مجيع املداخل ومناطق التقْييم السريري 

  ).٦٠( فورا مصحوب حبمى إىل مقدمي الرعاية الصحية و شديدحاد

ï  خال املريضإِد فُّسي حاد  املثبت إصابتهعندنبزيادة  هتمامقد يثري االمبرضٍ ت ية، قُمت إىل املنشأة الصحثْبـف  نظم  مى لكَشودة العكافَحد مصرت
  ).٦٣-٦١(االنتقالِ إىل املَرضى اآلخرين وأعضاء الفَريق الصحي  األدلَّة على

  اَألساس املَنطقي

ية من انتشار مسببات املـرض  يمارِس املُدراُء يف املستشفَى واحلكومات دوراً رئيسياً يف خلقِ الظُّروف الضرورية على مستوى املؤسسات لتشجيع الوِقا
عـادات االلتـزام مبمارسـات     أو وتشجيع ثَقافة) العاملني واملستلزمات(ة الصحية؛ فالدالئلُ اِإلرشادية املكتوبة وتوفُّر املوارد الضرورية املرتبطة بالرعاي

املواقف الفردية واملؤسسية فيما يتعلَّق بتيسري خلـقِ   كما أنَّ تعزيز. الدعم اإلداري، كلُّ ذلك هو من أهداف التحسني أو مكافَحة العدوى وتوفر القُدوة
  .التغيرات واحلُصول على مشاركة فعالة، وتعزيز مناخ السالمة، ميثِّل تحديات كبرية

هي إِدراك العاملني يف الرعاية الصحية بأنَّ منشآم  املتشاركة مع املطاوعة وااللتزام كانت املهمةتبدي الدروس املستقاة من فاشية السارس أنَّ العواملَ 
ية، واحلُصول على التدريب الكايف اتصفَت بسياسات وبروتوكوالت واضحة، واملواقف واَألفْعال املتفهمة لإلدارة فيما يتعلَّق بأمهِّية الصحة والسالمة املهن

هذا، ويعد التثْقيف واِإلمداد املُنتظَم وتوفري العاملني بشكلٍ كاف واملناخ املؤسسـي  . وسرعة الوصول إىل االختصاصينييف إِجراءات مكافَحة العدوى، 
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صحية خططَ استعداد تتفق مـع  ومن الضروري أن تضع منشآت الرعاية ال). ٥٧(والقيادةُ هي حجر األساس يف تعزيز ممارسات مكافَحة العدوى اجليدة 
  ).انظر املقطع السادس(العناصرِ املذكورة آنفاً 

  احتياطات العزل ١، ٢رابعاً،

ï ل املناسبةزالع اطاتيتحخاذُ افُّسي حاد، جيب اتنصابني مبرضٍ تة ملرضى معايقْدميِ الرت دنالقياسـية    .  ع اطـاتيتحـق ج،  (واالهـي  ) ١املُلْح
ـ  تطْبيـق   ١ويلَخـص املُلْحـق ج،   ). ٦٤(ة احتياطات مكافَحة العدوى الروتينية اليت جيب أن تطَبق على مجيع املَرضى ويف مواقع الرعاية الصحية كافَّ

  .االحتياطات القياسية  ومبادئها يف الرعاية الصحية

معتاطات اإلضافية الالزمة علىتيتحماطُ االأَن د:  

  .هتمامقد تثري االاليت توحي بأنَّ لدى املَرضى أَمراض تنفُِّسية حادة )  اإلكلينيكية(وجود الدالئل الوبائية والسريرية  ¡

  ).٦٥، ٤٣، ٤١-٣٩، ٣٧(ية احلادة املُثْبتة، لَألمراضِ التنفُِّس أو العوامل املسببة، املُشتبهة ¡

  .املُخالَطَة مع املريض أونمط التالمس  ¡

يقطاملَن اَألساس  

 يف بعـضِ  مهماًالنتقال دوراً تنتقلُ معظَم حاالت العدوى التنفُِّسية احلادة من خالل الرذاذ بشكلٍ رئيسي، لكن ميكن أن تمارِس أساليب أخرى من ا
وباإلضافَة إىل ذلك، لوحظَ ترافُق انتقال بعض هذه احلـاالت  ). ١اجلَدول (وينبغي أن يكونَ منطُ احتياطات مكافَحة العدوى متفقاً مع ذلك . احلاالت

. aerosol-generating procedures) يروسـوالت اإل(الضـبائب   أو من العدوى مع إِجراءات خاصة، مثل اِإلجراءات املولِّدة للرذاذ
والبد من تعزيز الوِقاية الشخصية على األقل بالنسبة إىل ). ٦انظر املُلْحق أ، اجلَدول (وتتصف هذه اِإلجراءات األخرية بامليل إىل زيادة خطَر نقْل العدوى 

  ).٦املُلْحق أ، اجلَدول (ر انتقال العدوى هذه اِإلجراءات، مع توثيق زيادة خطَ

  .يصف املُلْحق ج تفاصيلَ اَألنماط املختلفَة الحتياطات العزل

  تجميع املرضى واإلجراءات اخلاصة ٢، ٢رابعاً، 

  جميعِ اَألمراض التنفُّسية احلادة

ï  ميعجالت ريشد(ياحلَش (cohorting ى وضع إىلودى املصابني بالعضـا    أو املَرة املخصصـة ذادرين بنفس مسببات املرض يف الوحمعتاملُس
  ).٦٤(وينبغي اللُّجوُء إىل التجميعِ ما أَمكَن لتطْبيقِ احتياطات العزلِ عندما ال تتوفَّر غُرف مفْردة ). نفس املكان والعاملني  يف الوحدة(

ï  خيصشت تثْبصوف سابقاً ممكناًمسبب املرض إذا مل ياملَو ميعجكون التربياً، ال يقال، جيب . خمْتتنطَرِ االة  وضعوبسبب خدفْرم فى يف غُرضاملَر
  .ما أَمكَن

ï  ،ة الكافيةداملُفْر فرالغ وفَّرتما ال تدنىخاصة حيث يتم تطبيق إجراءات ولكن عضرح للممسة  يموحيـة  ) إكلينيكيـة (الذين لديهم دالئل وبائي
  .فَصلٍ مبسافة ال تقلُّ عن مترٍ واحد بني املريض واآلخرالبتشخيصٍ متماثل بالتشارك بالغرف، مع 

ï اتداملُع كشارت بنجمن إزالة الطبية ت أكَّدذلك ممكناً، ت بنجات ؛ لكن إذا مل يكن تدـى   متلوث املُعضمال بشكلٍ مالئم بـني املَرعتسة االعاد
)٦٤.(  

ï  حيح للمناطق املشتركةطْهري الصري والتوالد ظيفنمن الت قيام كل املرضى و الزوار و مقـدمى الرعايـة بتنظيـف    ، ومن )٦٦(بني املرضىتأكَّد
  .اليدين بشكل كاف
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  هتمامالىت قد تثري االدة َألمراضِ التنفُِّسية احلاا

ï  ةفُِّسية احلادنراض التلِ اَألمزلَة لعمعتاملُس فركونُ الغدة( هتمامالىت قد تثري االعندما تف املُفْرراطات األمراض املنقولة عن طريـق   أو الغيتحف اغُر
   )ما سبقانظر (إلجراءات اخلاصة ا أو غري كافية للعزل الفردي، طَبق التجميع) اهلواء

ï  َكونة  الفريق الصحى املخصص للعمل بوحداتجيب أن يفُِّسية حادنراضٍ تى املصابني بأَمضاملَر ةاخلذَوِي  من هتماماالقد تثري رعايةو ذلـك   رب
  .على قدر اإلمكان كما جيب أال يقوموا بالعمل ىف وحدات أخرى لرعاية املرضى 

ï خلون الوحدةَجيب أداص الذين يخاَألش ددع رصقْتل أو ن يزة للعصميع أو املنطقة املخصجأو الت    ـروريض دـدة على أقل عاإلجراءات اخلاص
  ).٦٩، ٥٥( مساندملرعاية املَرضى و

ï برعاية هؤالء املرضىخل املناطق اخلاصة ستخدام داخمصصة لالللكشف باألشعة السينية  متنقلة جهزةأعتبار وجود يوضع باال .  

  

  نقْلُ املَرضى داخل منشآت الرعاية الصحية وخارِجها ٣، ٢رابعاً، 

  نقْلُ املَرضى ضمن منشآت الرعاية الصحية ١، ٣، ٢رابعاً، 

  جميعِ اَألمراضِ التنفُِّسية احلادة

ï ُّفنة التالصح صياتوة كما يف تق ج(سيفُّسي حاد الحتواِء الـرذاذ  )انظر املُلْحنل املصابني مبرضٍ تمالِ من قبعتسية مالئمةً لالةُ الطبكونُ اَألقْنِعت ،
فَّر اَألقْنِعةُ الطبيـة، قُـم بتوجيـه    وإذا مل تتو). ٦٤(منطقة العزل  أو عندما تكونُ الرعايةُ ضروريةً خارج غرفة أو خالل النقْل االتنفُِّسي، وجيب ارتداؤه

بقنـاع   أو باليدين أو بقطعة قماش أو مثل تغطية اَألنف والفم مبنديل(الستعمالِ طُرق أخرى ملُكافَحة مصدر العدوى ) أو والدي الطفل املريض(املَرضى 
، وجيب تشجيع املَرضى على القيامِ بتنظيف اليدين بعـد  )٦٠(العملي الحتواِء اإلفرازات التنفُِّسية استعمال البديل  أو العطاس أو خالل السعال) قماشي

  ).٦٨، ٦٧(التالمس  مع اإلفرازات التنفُِّسية 

  هتمامالىت قد تثري االاَألمراضِ التنفُِّسية احلادة 

  :ب القيام باإلجراءات التاليةباِإلضافَة إىل التوصيات املوصوفَة آنفاً، جي

ï غرفة قْلُهم خارجى ونضاملَر ريكحكونَ تب ذلك ما أمكن  أو جيب أن ينجرورية فقط، مع تية ضل ألهداف طبزكمـا جيـب   ). ٦٤(منطقة الع
كما ينبغي إِعالم املنطقة املتوجه إليها املريض بأسرع مـا ميكـن قَبـلَ     .نتقال اليت تقَلِّل تعرض العاملني واملرضى اآلخرين والزواراستعمالُ مسارات اال

  .وصولِ املريض املشخص وباالحتياطات الالزِمة

ï  طْهريها بعد ذلكهذه األسطح  وت ظيفنماسٍ للمريض مع األسطح، جيب تحدوث ت دن٦٦(ع.(  

ï ني الذي يالصح تدي الفَريقردين جيب أن يالي ظيفنذلك بت عبتة املناسبة، وأن ييصخفُّسي حاد الواقيات الشن٦٤(قُل املصابني مبرضٍ ت.(  

  الرعايةُ قَبلَ املُستشفَى والنقْل خارِج منشآت الرعاية الصحية ٢، ٣، ٢رابعاً، 

  بالنسبة إىل جميع اَألمراض التنفُِّسية احلادة

ï فُِّسية احلادنراضِ التطَر اَألملِ خوامديد مصحوب حبمى حبثاً عن عفُّسي حاد وشنى املصابني مبرضٍ تضي املَرقَصهتمـام الىت قـد تـثري اال  ة جيب ت 
)٧٠، ٣٨، ٣٥.(  

ï  طْهريوت ظيفنمن املخلفات وت لُّصخا، من حيث الت املوصى راءاتاِإلج باعمال،  جيب اتعـتسة االاملريض املعاد ات رعايةدععربة اإلسعاف وم
  ).٦٤) (انظر املُلْحق ج(النقْل، كما هو موصوف يف االحتياطات القياسية   أو بعد الرعاية قبلَ املستشفى
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ï ةق املعاجلة اخلارجيناطص ويف مالل الفَحى خضحام املَرداز بنجت.  

  هتمامالىت قد تثري االالنسبة إىل اَألمراض التنفُّسية احلادة ب

  :باإلضافَة إىل التوصيات السابِقةَ، جيب القيام باإلجراءات التالية

ï  ببائذاذ واالضة للرراءات املولِّداِإلج بنجية إلنقاذ احلياة، جيب ترورةٌ طبهناك ض كُنواملرتبطة خبطرٍ معلوم لنقلِ مسببات ) إليروسوالتا(إذا مل ي
  ).١انظر املُلْحق أ، ) (٧٢، ٧١(خالل الرعاية قَبلَ املستشفى ويف أثناء نقْلِ هؤالء املَرضى ) مثل تركيب األنبوب احلنجري(املرض 

ï  مجح قْل مثاليةً لزيادةويةُ وسيلة االنتقال خالل النهكونَ تل اهلواء جيب أن تبادذ مثالً(توافح النوجيب ). فَت-  كَنمالُ العربات الـيت   -إن أَمعتسا
  .هلا حيز منفَصل للسائق وآخر للمريض

ï لَ وصول املريض املصابقْبِلَة بأسرع ما ميكن قَبتاملُس اجلهة المفُّسي حاد  املشتبه إصابته أو جيب إِعنإىل   هتمامالا قد يثريمبرضٍ ت مـع اإلشـارة ،
  .االحتياطات الالزِمة

  مدةُ احتياطات مكافَحة العدوى وخروج املريض ٤، ٢رابعاً، 

  مدةُ احتياطات مكافَحة العدوى ١، ٤، ٢رابعاً، 

  .املُفْترضة للمرضِ التنفُّسي احلاد املَعين أو عروفَةتتفاوت مدةُ احتياطات مكافَحة العدوى حسب فترة العدوى املَ

  أَنفلْونزا الطُّيور واَألنفلْونزا اجلائحية

  .جيب تطْبيق احتياطات مكافَحة العدوى حسب عمر املريض

ï  غون واملراهقون بعمر أكثر من١٢البال دنع اطاتيتحق االراض  سنة ـ طَبزوال اَألع دعأيام ب ة سبعةا ملد ٧٣(دخول املريض، واستمر.(  

ï  ع واَألطْفال بعمرا ملدة   أو سنة ١٢الرض خولِ املريض، واستمرد دنع اطاتيتحق االـراض   ٢١أقل ـ طَبِء اَألعدب دعماً بوي)   ثُـرنميكـن أن ي
غار فَية اَألطْفالُ الصزا املومسية ملدنلْوفاَألن ماً ٢١روساتو٧٤، ٧٣( )ي.(  

نقوصي املناعة، وليس هناك من معطيات لتعيني مـدة قابليـة إحـداث العـدوى     م أو قد يطولُ نثْر مسببات املرض يف املَرضى مضطربِي .مالحظَة
infectiousness ًامليكْر. حاليا باملراقبة حصنرِض ما أمكن؟وية كشف العامل املُميغياب  قابل ة لتحديدولوجِييوب  

 ارسالسSARS  

جيداً بالنسبة إىل السارس؛ ومع أنَّ التقارير تشري إىل أنَّ حتول نتيجـة حتليـل التفاعـل     infectivityمل تحدد مدةُ القدرة على إحداث العدوى 
إىل  reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) عكِْسـي ال نتِسخنزمي املُإلوليمري لالسلْسلي الب

ويف  .هلذا التحول غـري معروفـة  )  اإلكلينيكية(، لكن اَألمهِّيةَ السريرية )يوماً  ٨١يوماً، و حبد أقصى  ٣٠الوسيط (السلْبية ميكن أن يستغرِق وقتاً طويالً 
املأخوذة مـن  )  اإلكلينيكية(لسريرية دراسات أُجرِيت يف الصني، املنطقة اإلدارية اخلاصة هلونغ كونغ، مل يستنبت الفَيروس املُكلَّل للسارس من النماذج ا

  ).٧٥(مرضى لديهم عدوى مثْبتة بعد زوالِ اَألعراض 

ï اطاتيتحا طْبيقة  جيب تناعة طَبيعيارس ولَديهم ماملصابني بالس دنراضِ عاَألع جودى طوال فترة وودة العكافَح٧٥(م.(  
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  اَألمراض التنفُِّسية احلادة املستجدة

ï ،راضانقضاء أسبوعٍ من زوال اَألع ا بعد دخول املريض، واستمر دنع اطاتيتحاال فيذنبت ى   أو قُموـداألدلَّةُ املختربية إىل غيابِ الع شريإىل أن ت
  .وجيب أن تتبع االحتياطات ومدتها املَعلومات املتوفِّرة وتوصيات السلُطات الصحية احمللِّية. الفَعالة

  هتمامالاري صابني بِمرضٍ تنفُّسي حاد قد يثخروج املَرضى املُ ١، ٤، ٢رابِعاً، 

  :تقْترح التوصيات التالية إذا كان املَرضى سيخرجون رغم أنهم ما زالوا يف فترة العدوى

ï  ريريةالس ى على احلالةضخروج املَر دمتعفُّسي حاد )  اإلكلينيكية(جيب أن يناملصاب مبرضٍ ت د املريضعريض؛ فإذا مل يالهتاثري قد يللم مام حباجة
لذلك، ال تخرج املَرضى إذا مل تكُن إجراءات مكافَحة العدوى مضمونةً لتقْليلِ خطَرِ انتقال العدوى . إىل الرعاية يف املستشفى، جيب تقْييم خطَر العدوى

  ).٤٨، ٤٧(يف املَنزِل 

ï  كْتوب للبيئةقْييمٍ مقبلَ خروج املريض، بت ،زِلية للمريضقُمنة . املَنيحقُّق كعد قائمةَ ت قم املُلْحقَدويsample checklist  يف سبيل ذلـك .
  .ومن الضروري التأكُّد من أنَّ البيئةَ املَنزِلية مناسبةٌ لتقْدميِ الرعاية املأمونة يف املَنزِل

ï أفراد العائلة على احلفاظ على النظافة الش ثْقيفة جيب تى األساسيودة العكافَحة وإجراءات ممال  (خصيعـتسدين واظيف الينعال وتمثل آداب الس
  ).٧٧، ٧٦) (الواقيات الشخصية عند الضرورة وتهوية الغرف

ï  دينحيح لليالص ظيفنية عن التة الصحعايالر قَدموم املريض ٦٨، ٦٧(ثَقِّف.(  

ï جي اصخقوصوم(ضطربو مب أالَّ خيالط اَألشن ( راضٍ مزمنةل واملصابون بأَماملناعة واحلوام)ـة وداء اخلليـة    أو القَلْـب  أو مثل أمراضِ الرئةالكُلْي
اسأل املريض عما إذا كـان  . راضاملَرضى إىل أن تزولَ عنهم اَألع) سنة ٦٥بعمر أكثر من (واملسنون ) بعمر أقل من سنتني(واَألطْفالُ الصغار ) املنجلية

  ).٧٩، ٧٨(ريض أحد أفراد العائلة لديه أي من اَألمراض سابقة الذكر؛ ويف حال وجودها، ناقش إمكانية توفري مكان إقامة بديل خالل فترة عزل امل

ï  ريريةيارات السالز ة بتعليماتعايم الراملريض ومقد ويدزالضـرورة    )  يةاإلكلينيك(جيب ت ـدنية عة الصـحعايم الرصال مبقدللمتابعة ووسيلة االت
)٨١، ٨٠.(  

  التوصيات ألفراد العائلة والزوار ٥، ٢رابِعاً، 

ï حِ قبسة، وأن خيضعوا للمفُِّسية احلادنراض التقالِ اَألمل النتمتبشأن اخلطرِ املُح ارالزو حصني جيب أن ي٨٤-٨٢، ٦٩(لَ دخول املنشأة الصح.(  

  بالنسبة إىل جميعِ اَألمراض التنفُِّسية احلادة

ï  املريض خالل فترة اإلقامة باملستشفى قةى اَألطْفال ملَرافضصياء القانونيني على املَر٨٦، ٨٥(جيب مساعدة الوالدين واَألو.(  

ï الوالدان واألقارب دساعة  ميكن أن يخاص فُّسي حاد يف حاالتنة للمصابني مبرضٍ تعايقْدمي الرصياء القانونيون يف تمثـل نقـص املـوارد    (واَألو
  ).٨٧، ٨٥(يف حالِ التأكُّد من اِإلمداد والتدريب الكافيني واِإلشراف على استعمالِ الواقيات الشخصية وتنظيف اليدين ) واملَرضى اَألطْفال

   هتمامالىت قد تثري االبالنسبة إىل اَألمراض التنفُِّسية احلادة 

  :باإلضافَة إىل التوصيات املذكورة آنفاً، جيب تطْبيق اإلجراءات التالية أيضاً

ï دية، وأن ية الصحعاية حسب توجيه منشأة الريصخالواقيات الش ارلَ الزوستعمدين قبـل  جيب أن يظيف الينت ماهلا وعلى ممارساتعتسبوا على ار
  ).٨٨، ٨٣(منطقة العزل  أو الدخول إىل غرفة

ï  مقَيفُّسي حاد، وأن تنلةً ملرضٍ تمتحم فُِّسية حاالتنراضٍ تار املصابون بأَعالعائلة والزو أفراد دعى لَـديهم  جيب أن يود٨٤، ٨٣، ٦٩، ٤٧(الع ،
٨٩.(  
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يقطاملَن اَألساس  

 أو وباإلضـافَة إىل مضـمون الزيـارة   . وصي قانوين أيضاً أو للمريضِ احلق يف استقبال الزوار؛ كما جيب ضمانُ حق الطفل يف مرافقته من قبل والده
ال ميكن توقُّع املسـاعدة يف   أو وارد غريِ كافية، وعندما يكون لدى املريض عادات نظافة سيئةاملَرافقة، تصبِح رعايةُ املَرضى يف العزل تحدياً عند وجود م

ية املـريض؛ ففـي جميـع هـذه     احملافظة على احتياطات مكافَحة العدوى لتقليل انتقال امليكروبات، وعندما يكونُ أفراد العائلة مسامهني عادةً يف رعا
  .ن يتلقَّى الزوار واَألشخاص املَرافقون تعليمات للتقْليلِ من خطَر العدوىاحلاالت، جيب أ

  جمع العينات ونقْلُها والتعاملُ معها ضمن منشآت الرعاية الصحية ٦، ٢رابِعاً، 

  بالنسبة إىل جميعِ اَألمراض التنفُِّسية احلادة

ï دي اترإليه يفجيب أن ي شارة كما هو ميصخى، الواقيات الشضمن هؤالء املَر ناتعون العيمجية، الذين يالصح ةعايلون يف الرل  لعامو١اجلَد.  

ï ا جيبٍ منفصل للعينة ميكن إحكام غل ب، ويوجدة للتسرقاوِمعينات م قْلِ يف حقائبة للنالعينات املعد عضقيبـة بالسـتيكية   (قه جيب وأي ح
وملزيد من التفاصـيل، ميكـن   . وضع ملصق خاص باملريض على حاوية العينة، ونموذج طلب مكتوب بوضوح ، مع)اَألخطار البيولوجِيةللعينات ذات 
  .)٧(٢٠٠٨-٢٠٠٧دليلِ تشريعات نقل املواد املُعدية، الرجوع إىل 

ï نيني باملَع ريبداجِم عن االنسكاباتجيب تث النراءات إزالة التلوالتعامل املأمون وإِج نقلِ العينات على ممارسات.  

ï امليكروبا ماطولوجية فيما يتعلَّق بأَنيالمة البللس ية أفضلَ ممارساتة الصحعايمنشآت الر رباتتخم بِعتـري التعامـلُ معهـا    جيب أن تجت اليت ي
)٩٠.(  

  هتمامالىت قد تثري االمراض التنفُِّسية احلادة اَأل

  :باإلضافَة إىل التوصيات املَوصوفَة آنفاً، جيب تطْبيق اإلجراءات التالية أيضاًَ

ï    مل أنظمةُ األنابيـب اهلوائيـةعتسغي أالَّ تبنميع العينات باليد إن أمكن؛ كما يج ليمسجيب تpneumatic tube systems   ِقْـللن
  .العينات

ï  فَق بوضوح على عبارةاملُر الطلب نصفُّسي حاد "جيب أن ينه(مرض تبتشعرب اهلاتفاثري قد ي) م املخترب بِرخوسيلة أخرى بـأنَّ   أو الهتمام، وأن ي
  .العينة يف طَريقه إليه

يقطاملَن اَألساس  

 ، جيب أن تعد جميع العينات محتملةَ العدوى، وأن يلْتزِم عناصر الفَريق الصحي الذين يجمعون)انظر املُلْحق ج(لقياسية  مثلما ذُكر يف االحتياطات ا
. احتمـال التعـرض ملسـببات املـرض     بشكلٍ مكثَّف باحتياطات مكافَحة العدوى املوصى ا، للتقْليلِ من)  اإلكلينيكية(ينقلون العينات السريرية  أو

  :وللوقوف على مزيد من املَعلومات بالنسبة إىل والدالئل اِإلرشادية للتعامل مع العينات وجمعها، انظر

لتعاملِ مع العينات اليت قد تكون ملوثةً بفَيروس أَنفلْـونزا الطُّيـور   الدالئل اِإلرشادية للسالمة احليوية يف خمتربات منظَّمة الصحة العاملية بالنسبة إىل ا -
A)٨(.  

  .)٩(أَنفلْونزا الطُّيورالدالئل اِإلرشادية ملُنظَّمة الصحة العاملية فيما يتعلَّق جبمع العينات البشرية عند التشخيص املختربي لعدوى  -

                                                   
متوفِّرةٌ على الرابِط  ٧

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2007_2/en/index.html.  
  .http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/handlingspecimens/en/index.htmlمتوفِّرةٌ على الرابِط  ٨
  http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/humanspecimens/en/index.htmlمتوفِّرةٌ على الرابِط  ٩

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2007_2/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/handlingspecimens/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/humanspecimens/en/index.html
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  .)١٠(كتيب السالمة احليوية يف خمتربات منظَّمة الصحة العامليةعلومات عن الدالئل اِإلرشادية للسالمة احليوية يف املختربات، انظر وملَزيد من املَ

  الصحةُ املهنية ٧، ٢رابِعاً، 

  توصيات ملُدراِء مواقعِ الرعاية الصحية ١، ٧، ٢رابِعاً، 

ï ط اللقاح جيب تكن، ومراقبة قَبزا املومسية ما أَمنلْوفاَألن ية ضدة الصحعايسـتجابة لـه  اال(طعيم العاملني يف الر (vaccine uptake )٩١ ،
٩٢.(  

 توفَّرزتنلْوفمالِ لقاح اَألنعتستعلَّق باة العاملية، فيما ية الصحظَّمة ملُنيشادلُ اِإلرالئسانالداِإلن دنة    ا املومسية عالصـح ـةظَّمعلى املوقع اِإللْكتـروين ملُن ،
  .)١١(العاملية

ï  ةفُِّسية احلادنراض التضاعفات اَألمطَرٍ مرتفع من مي، الذي هو يف خالفَريق الصح الماص   ( هتمامالىت قد تثري االجيب إِعـخـل واَألشمثل احلَوام
، حول اَألخطارِ الطبية وختصيصهم بأعمالٍ ال تقوم على تقْدميِ الرعاية ملرضى اَألمـراض  )تنفُِّسية أو فراد املصابني بأَمراضٍ قلبية رئويةضطريب املناعة واألم

  ).٩٤، ٩٣، ٧٩(التنفُِّسية احلادة 

  الهتماما قد تثريابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة توصيات خاصة ملَواقع الرعاية الصحية اليت تتعامل مع مرضى مص

ï  فُِّسيةنراضٍ تى املصابني بأَمضرةَ للمعايمون الرقدية الذين يالصح ةعايظْ بِسجِلٍّ عن العاملني يف الرفتحة اتعقُّبِهمقد تثري احادالهتمام، وذلك ل.  

ï ِلألمراض دصرت نِظام ربيه ب طَوية املصابون مبرضٍ شالصح ةعايلون يف الرية؛ فالعامة الصحعايالعاملني يف الر دنزا عنلْوفبيهة باَألنزا جيب الشنلْوفاَألن
  ).وحدة زرع اخلاليا اجلذعية املكونة للدم أو مثل وحدة الرعاية  املركَّزة لألطفال حديثي الوالدة،( ةاملرتفع طورةأن يستبعدوا من الوحدات ذات اخل

ï صةَ ملرضى معايمون الرقَدما لدى العاملني الذين يية، السيالصح ةعاية العاملني يف الرحنِظاماً ملراقبة ص رة طَوفُِّسية حادنراضٍ تقـد تـثري  ابني بأَم 
؛ ووفِّر الوصولَ السريع إىل التشخيصِ واالستشارة واملعاجلة عنـدما  )انظر املُلْحق هـ(عاملني الذين لديهم أَعراض الهتمام، مع اإلبالغ الذايت من قبل الا

  .يتاح ذلك

ï  روساتات الفَيمبضاد ةياسةُ احمللية بالوِقايي السوصعندما تantiviral prophylaxis عاقودراُء مم مقَدية نِظامـاً  ، جيب أن ية الصحعايالر
 -عند الضـرورة   -وجيب . الهتمام وفق ذلكا قدتثريلتقْدمي الوِقاية املضادة للفَيروسات إىل الفريقِ الصحي املعرض ملرضى مصابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة 

ية باملسؤولني عن الصحة الصحعايع الرقوصلَ إدارةُ متم    أن تقَـدي الـذي ية الفريق الصـحلوِقاي كافية وارِدولِ على مة لطلب املساعدة يف احلُصة العام
هذا، وتتوفَّر تفاصـيلُ االسـتعمال املالئـم    . local guidanceالهتمام على خطِّ التوجيه احمللِّي ا قد تثريالرعايةَ للمصابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة 

 الدوائي لَألشخاص املصابني بعدوى أَنفلْونزا الطُّيـور  للوِقاية مبضادات الفَيروسات يف الدالئلِ اِإلرشادية ملُنظَّمة الصحة العاملية بنصائح سريعة عن التدبريِ
WHO Rapid Advice Guidelines on pharmacological management of humans infected 

with avian influenza A (H5N1) virus)١٢(.  

ï  يةالصح ةعايمن أنَّ العاملني يف الر أكَّدما(تة أو السيفُِّسية حادنراضٍ تصابني بأَمةَ للمعايمون الرقَدالهتماما قد تثريلئك الذين ي (  ـلون يف أيصي
  .ثاً للوِقاية من اإلصابة ذه اَألمراضوقت إىل اللقاحات املطورة حدي

ï  يةالصح ةعايمٍ إضايف إىل العاملني يف الرعقْدمي دوسائلَ لت رفْسي والعائلي(طَوم النعالضرورة) مثل الد دنع.  

                                                   
  ww.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/http://wمتوفِّرةٌ على الرابِط  ١٠
  /http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/seasonal_vaccine/en:  متوفَّرةٌ على الرابِط ١١
  :الرابِطمتوفَّرةٌ على  ١٢

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/pharmamanagement/en/index.html  

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/seasonal_vaccine/en/
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/pharmamanagement/en/index.html
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قد يـثري  مشتبهة مبرضٍ تنفُّسي حاد  أو ملَرضى لديهم عدوى معروفة توصيات للعاملني يف الرعاية الصحية الذين يقَدمون الرعايةَ ٢، ٧، ٢رابِعاً، 
  الهتماما

ï الفريق الصح دناحلرارة ع ى، والتحقُّق من درجةضصة لرعاية املَرخمص ية ضمن جمموعاتة الصحعايظِّمِ العاملني يف الرقبل كل (ي بشكلٍ دوري ن
ودةنا أو رِيبة عمل مثالًمو( زانلْوفبيه باَألنراض املرض الشومراقبة أَع ،)عال، التهاب احلَلق، صعوبة التنفُّسة ) السـل   ١٠-٧ملدمتحضٍ مرعآخر ت أيام بعد

  ).٦٣) (انظر املُلْحق هـ(الهتمام ا قد يثريإىل املصاب مبرضٍ تنفُّسي حاد 

ï زيى تدوث محح عاملـهم مـع    أو درجة، ٣٨د على يف حالَةراً من تية فَوة الصحعايقلِّلَ العاملون يف الرزا، جيب أن ينلْوفبيه باَألنظُهور مرضٍ ش
دة العي ملُكافَحالصح موا الفريقلعة، وأن يا بأنفسهم عن األماكن العامأَونل وأن يمعدوا عن العتبى وااآلخرين، وأن ية املهنية وـة   (لصحعايم الرأو مقـد

  ).٩٥، ٦٣(الهتمام ا قد يثريبأنَّ لديهم أَعراضاً وقد كانوا خمالطني ملرضى مصابني مبرضٍ تنفُّسي حاد ) الصحية اخلاص م

يقطاملَن اَألساس  

أن يصابوا بعدوى اَألنفلْـونزا مـن    -اجلائحية  أو ء فاشيات اَألنفلْونزا املومسيةيف أثنا -العاملون يف الرعاية الصحية هم أفراد من اتمع أيضاً، وميكن 
وعندما يصابون بالعدوى، ميكن أن يصبِحوا مصـدراً  ). وليس بالضرورة كنتيجة للتعرض للمرضى(يف موقع الرعاية الصحية  أو خالل التعرض يف اتمع

ويف حـني أنَّ لقـاح   . الفَيروس إىل العاملني اآلخرين وإىل املرضى، والذين هم أَصالً يف خطَرٍ مرتفع من املضاعفات املصاحبة للمرض التنفُّسي احلادلنقل 
ور، لكنزا الطُّينلْوفزا اجلديدة، مثل أَننلْوفاَألن روساتي من فَيقزا املومسية ال ينلْوفزا البشرية املومسيـة،  اَألننلْوفى املتزامنة باَألنودمن الع ةد على الوِقايساعه ي

كما أنَّ الوِقايةَ من اَألنفلْونزا املومسية يقَلِّل نظرياً من احتمـالِ إعـادة تصـنيف    . وهذا ما يقَلِّلُ االلتباس يف التشخيص والغياب غري الضروري عن العمل
ية الذين مل يتم تطعيمهمفَية الصحعايزا البشرية واجلديدة ضمن العاملني يف الرنلْوفاألجسام املضادة عـادةً خـالل   . روسات اَألن ظْهر استجاباتهذا، وت

ية، الذين يقَدمون الرعايةَ ألي مريضٍ مصاب مبرضٍ تنفُّسـي  كما أنَّ العاملني يف الرعاية الصح. أسبوعني من التطعيم بلقاح اَألنفلْونزا املومسية عند البالغني
  .الهتمام، ميكن أن يتعرضوا ملسببات املرض، لذلك جيب مراقبتهم ودعمهم عند الضرورةا قد يثريحاد 

  الوسائل اهلندسية والبيئية ملُكافَحةُ األمراضِ التنفُِّسية احلادة ٣رابعاً، 

  املَرضى املصابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة وضع ١، ٣، رابعاً

ï  وضعجيب ة، يف غرفة العامفُّسي حاد، ميكن أن يكونَ ذا تأثريٍ كبري يف الصحنب ملرضٍ تبسى عاملٍ جديد مودى املصابني بعضاطـات  املَريتحا 
 وضـع كما جيـب  ). أكثر مع جريان مأمون للهواء؛ انظر املقطع اخلامس أو مرة كل ساعة ١٢ء مبعدل تجديد اهلوا(األمراض املنقولة عن طريق اهلواء 

  .يف غرف مفْردة ذات تهوية كافية) مثل السارس، احلاالت البشرية َألنفلْونزا الطُّيور(املصابني بعدوى أمراضٍ تنفُِّسية حادة أخرى مثرية لالهتمام 

ï فُّسي حإنب ملرضٍ تى عاملٍ جديد مسبودى املصابني بعضراحتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء للم غرف توفَّروضـع اد، جيـب  ذا مل ت 
 قـد تـثري  بأَمراضٍ تنفُِّسية حـادة  أن تكونَ الغرف املستعملة لعزلِ املصابني  -إن أمكن  -كما جيب . هؤالء املَرضى يف غرف مفْردة ذات تهوية كافية

، ٥٥، ٢١(يف منطقة منفصلة بوضوح عن مناطق رعاية املَرضى اآلخـرين  ) غُرف احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء أو غُرف مفْردة(الهتمام ا
٩٦، ٦٦.(  

ï  ة عنوِيهلُ التدع١٢جيب أن ال يقل م اعة بالنة يف السراءات املولِّـدة  مرلَة لِإلجف االنتظار واألماكن املستعمز وغُرة بالفَرإىل األمكنة اخلاص ةبس
  ).١(املرتبطة مع نقْل مسببات املرض، مع وجود غرف مفْردة ذات تهوية جيدة ) اإليروسوالت(للضبائب 

يقطاملَن اَألساس  

  :ملا يلي املَرضى وفقاً وضعجيب أن يخطَّطَ 

  .الهتماما قد تثريعلى أمراضٍ تنفُِّسية حادة ) إكلينيكية(وجود مرضى لديهم دالئل وبائية وسريرية  ¡
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  .املُثْبتة أو االحتياطات املُتبعة، إضافةً إىل االحتياطات القياسية  بالنسبة إىل العوامل املسببة املُشتبهة ¡

  .املَرافقتوفُّر  ¡

للمرضـى املصـابني    airborne precaution roomsلوية الغرف ذات احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلـواء  أو جيب أن تكونَ
لَ جديدة مسـببة ملـرضٍ   ، واملرضى املصابني بعدوى عوام)مثل السلِّ الرئوي واحلصبة واحلماق(التفضيلي  أو بعدوى منقولة عن طريق اهلواء اإلجباري

 opportunisticوقد حيصلُ االنتقـالُ االنتهـازي للعـدوى    . الهتمام بدون معلومات عن الطُّرق املُحتملة النتقال العدوىا قد يثريتنفُّسي حاد 
transmission قَصري الل نوى الرذاذ على مسافةة من خفُِّسية احلادنراضِ التب لَألمبائة للضراءات املولِّدالل اِإلجاملرتبطـة  ) اإليروسـوالت (ة خ

هـذا، ومل  ). مثل االستعمالِ غري الكايف للواقيات الشخصية والتهوِية البيئية السيئَة(يف ظروف خاصة ) ١انظر املُلْحق (خبطرٍ مرتفع لنقْلِ مسببات املرض 
ولـذلك،  . حاجة إىل القيام ذه اِإلجراءات عند املصابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة يف غرف احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواءيجرِ تقْييم كاف لل

وال . وفق السياسات احمللَّيـة جيب أن تستعملَ مواقع الرعاية الصحية اليت حتتوي على غرف احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء هذه اإلجراءات 
  .تزال هذه النقطةُ من دون اتفاقٍ حتى ساعة كتابة هذه النشرة، وال ميكن تقْدمي توصية خاصة بشأا

، انظر املُلْحق ج، وتفاصـيل غُـرف   وملزيد من التفاصيل حولَ احتياطات العزل. للوقوف على التجميع واإلجراءات اخلاصة ٢، ٢اُنظُر املقطع رابِعاً، 
  .العزل انظر املُلْحق و

  تصميم مناطق الفَرز واالنتظار ٢، ٣رابعاً، 

ï  كافية مبا ال يقلُّ عن وية ز واالنتظار إىلالفَر قناطم تاجحة يف الساعة  ١٢ت١(مر.(  

ï تساوي سمح مبسافةظِّم املكانَ والعملية حبيث تـراضِ    أو نـذه اَألم ى املصابنيضرريع للمز الستزيد على مترٍ واحد بني مرضى االنتظار والفَر
  ).٥٩، ٥٥، ٣٥( هتمامالىت قد تثري االالتنفُِّسية احلادة املصحوبة حبمى، وتحر خطَر العوامل املرتيطة مع اَألمراضِ التنفُِّسية احلادة 

ï و ظيفنجيب ت دعب ف ومناطق االنتظار بشكلٍ كافطْهري غُرى  وضعتضفُّسي حاد  املؤكد إصابتهم أو املشتبهاملَرنالهتمـام  ا قـد يـثري  مبرضٍ ت 
)٦٦، ٣٥.(  

  املمرات ٣، ٣رابعاً، 

ï  دى كثرياً بشكلٍ جيضلُ فيها املَرقتناليت ي اتويةُ املمره٩٧(جيب ت.(  

  عمال الواقيات الشخصيةاست ٤رابعاً، 

ï اقِ االية يف سيصخمالُ الواقيات الشعتسة ستراتيجيجيب اة واملُكافَح٩٨(ات األخرى للوِقاي(   ىوـدـة العكافَحم صياتوق مع تفتومبا ي ،)  مثـل
احتياطات األمراض املنقولـة   أو احتياطات األمراض املنقولة عن طريق الرذاذ أو مس احتياطات األمراض املنقولة عن طريق التال أو االحتياطات القياسية 

  ).٦٤) (عن طريق اهلواء

ï  ةيصخحيح للواقيات الشمال الصعتسية باالالصح ةعايالعاملني يف الر التزام بـ  ). مثل االستعانة باملراقبني(راق نتجلَّى أمهِّيةُ ذلـك عوت  رعايـة د
  .الهتماما قد تثرياملصابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة 

ï  ةيصخمالِ الواقيات الشعتسريب املالئم الدالت قْدمي١٠٢-٩٨، ٥٦(جيب ت.(  

  .لْحق ونزعها، انظر املُ أو منطقة العزل وارتداِء الواقيات الشخصية أو وللوقوف على تفاصيل تحضري غرفة

  االستعمالُ املَنطقي للواقيات الشخصية ١، ٤رابعاً، 

ï ة املالئمةيصخملستلزمات الواقيات الش سية أو جيب أن يعترب توفرياحتياطيسؤ١٠٢، ١٠١، ٩٩، ٥٦(لويةً وطنية وم.(  
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ï ة األحادية ايصخمال الواقيات الشعتسإعادة ا بنجمالجيب تعتسة     . الـيصخمالِ الواقيـات الشعـتسمن املعروف ما إذا كانت إعـادةُ ا وليس
تزيد إعادةُ االستعمال خطَر العدوى  األحادية االستعمال تعطي الكفاءةَ الوقائية نفْسها والسالمة، مثل استعمالِ معدات وِقاية شخصية جديدة، ولكن قد

  ).١٠٤، ١٠٣(ند العاملني يف الرعاية الصحية ع

ï  اتدمال، استعمل املُععتسة شخصية أحادية االوِقاي اتدعحمدودةً، وال تتوفَّر م مال مإذا كانت املواردعتسمثل العباءات الطبيـة القطنيـة   (عادةَ اال
  ).٦٦(ستعمال ، وطَهر بشكلٍ صحيح بعد كلِّ ا)القابلة للتطهري

ï ر يفربة كما هو ميصخمالِ الواقيات الشعتسشار فيها بااليت ي م الظروفكْل حاسبش مب إهدار الواقيات، قَينجل  لتووكثف إجـراءات  ١اجلَد ،
  ).٦٤(يف كلّ دخول إىل غرفة املريض )  اإلكلينيكية(الرعايةَ السريرية 

  تنفُِّسيةالوِقايةُ ال

ï ة، من املعروففُِّسية حادنراضٍ تصابني بأَمضى مرميعِ مجمشتركة أو عند ت ها منقولةٌ عن طريق اهلواء، يف منطقةبه بأنتة غـرف يف   أو املُشيف عد
ويتطلَّـب  . مانع الستنشاق اجلسيمات خالل فترة النشاط وحدة تمريض، وقد يزار فيها عدةُ مرضى، قد يكون من العملي للفريقِ الصحي ارتداُء قناع

االتسـاخ   أو وعنـد تعـرضِ القنـاع للرطوبـة    . هذا النمطُ من االستعمال عدم نزع القناع يف أي وقت خالل النشاط، وأالَّ يلمس املستعملُ القناع
  .باإلفرازات، جيب تغيريه فَوراً

ï روري، لضماوضعهمن الض دنكامه ععه والتحقُّق من إِحضو حيحِ للقناع التنفسي، احلصولُ على تدريبٍ خاص بكيفيةمالِ الصعتسااللتزام باال ن 
  ).١٠٥(وتجنب التلوث خالل استعمال القناع ونزعه والتخلُّص منه 

ï مالُ األعتسدودة، جيب أن يكونَ احم قولـة  أو قنعة املانعة الستنشاق اجلسيماتإذا كانت املواردنراضٍ مى املصابني بأَمضرة للمعايقْدمي الرلويةً لت
مرتبطة خبطرٍ مثْبـت لنقـلِ   ) اإليروسوالت(إجبارياً و تفضيلياً عن طريق اهلواء ، وللعاملني يف الرعاية الصحية الذين يقومون بإِجراءات مولِّدة للضبائب 

وإذا مل يتوفَّر القناع املانع الستنشاق اجلسيمات، جيب ما أمكن تجنب القيـام بـإِجراءات مولِّـدة للضـبائب     ). ٦املُلْحق أ، اجلَدول (سببات املرض م
  ).١٠٧، ١٠٦، ٨٤، ٧٢، ٧١(الهتمام ا ريقد تثمرتبطة خبطرٍ مثْبت لنقلِ مسببات املرض عند مصابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة ) اإليروسوالت(

  اَألقْنِعةُ الطبية

ï  مالعتساال منها فوراً بعد التخلُّص ريجم بإحكام، وأن ياملستخد ية وجهةُ الطباَألقْنِع الئم١٠٩، ١٠٨(جيب أن ت .(    القنـاع ضتعـروعنـدما ي
ديلُه أو للرطوبةبساخ باإلفرازات، جيب تراً االتفَو.  

  القُفَّازات

ï ممع الد ماسكون فيها تللحاالت اليت قد ي فِّر القُفَّازاتدوداً، وحبالقُفَّازات م دادفُِّسية أو إذا كانَ اِإلمنسوائل اجلسـم، مبـا يف    أو اإلفرازات الت
  ).١١١، ١١٠، ١٠٢(بت لنقلِ مسببات املرض مرتبطة خبطرٍ مثْ) اإليروسوالت(ذلك خالل اِإلجراءات املولِّدة للضبائب 

  العباءات الطبية

ï ماهلاعتسية، جيب أن يكونَ الة الصحعايدوداً للعاملني يف الرحبالعباءات الطبية م دادب   أو إذا كانَ اِإلمـبائة للضمولِّـد راءاتالقيام بإِج دنلوية ع
عنـد   أو ،)كما يف مراكزِ أمراض اَألطْفـال (لنقلِ مسببات املرض وأنشطة تقوم على التعامل مع املريضٍ عن كثب مرتبطة خبطرٍ مثْبت ) اإليروسوالت(

  ).١١٠، ١٠٢(توقُّع التالمس  مع مرضى آخرين بشكلٍ مباشر 

ï زجع وجود ية، ميكن ارتداُء أو عندة الصحعايقْصٍ يف العباءات الطبية للعاملني يف الرن     أكثر مـن مـريضٍ يف منطقـة هذه العباءات الطبية لرعاية
  .تجميعٍ واحدة، حبيث ال تكون العباءة الطبية على متاسٍ مباشر مع املريض
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  وقاية العينني

ï  ةستعملَ كوِقاير، ولذلك جيب أالَّ تطايالتقليدية حلماية الغشاء املخاطي للعينني من الت ننيال يتم تصميم النظَّاراتيللع.  

ï  خدامتسة االدنني متعديمالُ واقيات الععتسه(ميكن اجمثل النظَّارات، واقي الو .(    ظَّـفنى إذا مل توـدل لنقـل العمتحض خلطرٍ مرعها قد تولكن
والبد من تنظيـف  ). ١١٧-١١٢(التنظيف قبل القيام بالتطْهري وجيب أن يتم ). ٥٦(وتطَهر بشكلٍ صحيح بعد كلِّ استعمال حسب إرشادات املصنع 

  ).٦٨، ٦٧(الرذاذ  أو تنظيف واقيات العينني اليت قد تكون لُوثَت بالتطاير أو اليدين بعد التخلُّص

يقطاملَن اَألساس  

ولكن قـد يكـون   . يف البيئة أو ، ولكن جيب أالَّ تؤدي إىل زيادة اخلطر على األفراد اآلخرينيقْصد من الواقيات الشخصية تقْدمي احلماية للمستخدم
عمالِ كما جيب جتنب االست. ظروف مأْمونةاِإلمداد ذه املُعدات محدوداً، وال ميكن تجنب إعادة استعماهلا، غري أنَّ إعادةَ االستعمال جيب أن تكونَ يف 

  .غري الضروري للواقيات الشخصية

  رعايةُ املَوتى ٥رابعاً، 

  منطقة العزل أو إِخراج اجلثَّة من غرفة ١، ٥رابعاً، 

ï  مسل اجلوائب التالمس  مع سنجاطات القياسية  لتيتحة حسب االيصخمال الواقيات الشعتس٦٤(جيب ا.(  

ï بتنجيب االراجها من منطقةإِخ دعاجلثَّة ب غب برؤيةرالثَّقافية؛ فإذا كانت عائلةُ املريض ت ضوع احلساسيةوإىل م ـماح    أو اهل، ميكـن السزغرفة الع
  .ملوصى ا حلَزمِ اجلثَّة ونقلها يف املُلْحق زانظر تفْاصيلَ الواقيات الشخصية واِإلجراءات ا). ٦٤(هلم بذلك، وينبغي تطْبيق االحتياطات القياسية  

  الرِعايةُ داخل مكان حفظ اجلُثَث ٢، ٥رابعاً، 

ï مكان حفظ اجلُثَث فَريق قطَبجيب أن ي Mortuary staff    ـحيحالص ظيفنبـالت الفَريق قومالقياسية ، أي أن ي اطاتيتحفن االالد وفَريق
عتسدين واة املالئمة للييصخل اجلثَّة(مال الواقيات الشوائر من سطايطَرٍ للتوجود خ دنمال العباءة الطبية، القُفَّازين، واقي الوجه ععتسا علـى   أو اإفرازا

  ).١١٩، ١١٨، ٦٨، ٦٧، ٦٤) (جِسم الفَريق ووجهه

ï بال اميميكن القنيطتح embalming وتني املريعات احمللِّيةحسب الرشألوف ووفق الت.  

ï  ظيف للجثَّةضري النحبالت ياماطات القياسية (كما ميكن القيتحطْبيقِ االقْليم اَألظافر واحلالقَة، مع تر، تعتيب الشراجلثَّة، ت ظيفن٦٤) (مثل ت.(  

يقطاملَن اَألساس  

احترام السـياق الثَّقـايف    -يف الوقت نفِْسه  -، ولكن جيب )١٢٠(لِ أَمراضٍ معدية مميتة بشكلٍ مصاحب لرعاية املَوتى لقد أَشارت التقارير إىل انتقا
تقْدمي  -عند الضرورة  -غي كما ينب. ؛ ومن الضروري تقْييم اخلطر خالل عملية العناية باجلثة، وتقْدمي اإليضاح الكايف إىل العائلة)١٢١(للمجتمع احمللِّي 

وجيب التعاملُ مع كلِّ عائلة حسب كلِّ حالة، مبا يوازِي بني احلقـوق وأَخطـار التعـرض    . الواقيات الشخصية إىل العائلة بعد توجيهها إىل االستعمال
  .للعدوى

  فَحص ما بعد املوت ٣، ٥رابعاً، 

ï  ما فُحوص دعت املوت دعبpost-mortem examinations   ِحاليل امليكْروبيولوجية أساسيةً لفهمٍ أفضل لألمـراضنات للتالعي عموج
  ).انظر املُلْحق ز(المة ولكنها تترافق، يف الوقت نفسه، مع خطَر نقْل العدوى، وينبغي إِجراؤها عند الضرورة عند توفُّر تدابري الس. ،التنفُِّسية احلادة

ï  ذه الفحوص اص الذين يقومونخاَألش ةة املالئمة حلمايالمبإجراءات الس اميق ز) (١٢٤-١٢٢(جيب القانظر املُلْح.(  

ï  اليةالت ى إالَّ يف احلاالترجمن العاملني؛ وأالَّ ي ددراء أقلُّ عيف هذا اِإلج مساه١٢٦، ١٢٥(جيب أن ي:(  
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  .وجود غُرفَة ذات تهوية جيدة مناسبة لِإلجراء -

  .منها، انظر املُلْحق زوجود معدات وِقاية شخصية مالئمة؛ وللوقوف على تفاصيل الواقيات الشخصية املقترحة وكيفية استعماهلا والتخلُّص  -

  ة لتشريح اجلثَّةالضوابِطُ اهلندسية والبيئي ٤، ٥رابعاً، 

ï  لعادل تغيري للهواء يدة مبعدجي وية بتشريح اجلثَّة يف غرف ذات اعة ١٢قُمأكثر أو مرة يف الس.  

ï  ببائثْر الضئَة(يف غرفة تشريح اجلثَّة ) اإليروسوالت(قَلِّلْ من نمبا يلي) كما يف أثناء قطع الر:  

  ).١٢٩، ١٢٨(الكهربائية ما أمكن  تجنب استعمالَ املناشري -

  ).١٢٩، ١٢٨(غَسلها، السيما النسيج الرئوي واألمعاء  أو التعامل معها أو تجنب التطاير عند نزع األعضاء -

املنطلق حنـو بيئـة اهلـواء    ) سوالتاإليرو(والتقْليل من حجم الضبائب ) اإليروسوالت(استعمال وية باستخدام مراوح الشفط الحتواِء الضبائب  -
بعيداً عن أفراد الفريـق الصـحي الـذين    ) اإليروسوالت(وينبغي أن توجه أَجهزةُ الشفط املَوجودة حولَ طاولة تشريح اجلثة اهلواَء و الضبائب . احمليط

  ).١٣١-١٢٩) (مثالً، الشفط حنو األسفل(يقومون باِإلجراء 

قليد الضبائب  انظرِ املُلْحوقْليل من تفاصيل كيفية التعلى ت ات) اإليروسوالت(ز للوقوفدديل املُععبت.  

ï ثت باألنسجةلواألسطح اليت ت ظيفنمبا يلي) ١٢٦(سوائل اجلثَّة وتطهريها  أو جيب ت:  

  .املادة احليوية مبواد ماصة أو نزع معظَم النسيج -

  .باملاء واملنظِّفتنظيف األسطح  -

 sodium hypochloriteوعند استعمال حملول هيبوكلوريـت الصـوديوم   . استخدام املطهر حسب ما هو متبع يف موقع الرعاية الصحية -
  .، بلل السطح باحمللول، وامسح بزمنٍ متاس ال يقلُّ عن عشر دقائق)٧انظر املُلْحق ح، اجلَدول (

- بشكلٍ شامل اشطُف.  

يقطاملَن اَألساس  

. الهتمام مع تلك املستعملَة يف أي إِجراٍء لتشـريح اجلثَّـة  ا قد يثريجيب أن تتفق إِجراءات السالمة بالنسبة إىل اجلثَّة املصابة بعدوى مرضٍ تنفُّسي حاد 
غرفة تشريح اجلثَّة تنشأ من التالمس  مع املواد املُعدية، السيما التطاير على العاملني يف الرعاية الصـحية   وبشكلٍ عام، يبدو أنَّ املخاطر املعروفة للعمل يف

ر الرئتـان  الهتمام خالل فترة العـدوى، ميكـن أن تسـتم   ا قد يثريولكن إذا مات املريض املصاب مبرضٍ تنفُّسي حاد . أكثر من استنشاق املادة املُعدية
صغرية اجلزيئـات  ) إيروسوالت(واألعضاء األخرى يف االحتواء على الفَيروسِ احلي، والبد من محاية تنفُِّسية إضافية خالل اِإلجراءات اليت تولِّد ضبائب 

الهتمام انتباهاً خاصـاً فيمـا   قد تثري ابأَمراضٍ تنفُِّسية حادة  ولذلك، يستحق التشريح ما بعد املوت للمصابني). مثل املناشري الكهربائية، غَسل األمعاء(
  .الوسط أو يتعلَّق بالبيئة
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  التَّْهِوَيُة البيئيَّة في حاالِت الَعْدَوى الَتَنفُِّسية. خامسًا
يريٍ فعغدة، مع تة اجليوِيهداً وذات التمة جياملصم فره يف الغن أنبيـة يف   لقد تيدكيز نوى الـرذاذ املُعرالشي يف تالت صقنث، ميكن أن يال للهواء املُلَو

هـم  ولذلك، من امل). ١٣٢(وتعد جودةُ التهوِية إحدى العوامل الرئيسية يف تحديد خطَر التعرض يف غُرفَة العزل . الغرفة خطَر العدوى بالنسبة إىل األفراد
ويف هـذه  . ِسية حادة قد تنتقل عن طريـق اهلـواء  التفْكري بالطرقِ املتوفِّرة املختلفة إلجناز التهوِية الكافية يف املناطق املستعملَة لعزلِ املصابني بأَمراضٍ تنفُّ

لتصميمِ غُرفَـةairborne precaution room "  ض املنقولة عن طريق اهلواء غُرفَة احتياطات األمرا"الدالئلِ اِإلرشادية، جيري تبني مصطَلَح 
وميكن استعمالُ هـذه  . امليكانيكية أو أكثر وجبريان مفضل الجتاه اهلواء، وهذا ما قد ينجز بالتهوِية الطَّبيعية أو مرةَّ يف الساعة ١٢مبعدل تغيري للهواء قدره 

فَة لعرقولة عن طريق اهلواء الغنلِ املصابني مبسببات مرض مل الرئوي، احلصبة، احلُماق(زة عن مسبب مـرض  ) مثل الساجِمة النفُِّسية احلادنراضِ التوباَألم
. ميكـانيكي  أو عن طريق اهلواء بشكلٍ طَبيعي كما ميكن تهويةُ غُرف احتياطات األمراض املنقولة. ضح طُرق االنتقالتالهتمام قبلَ أن تا قد يثريجديد 

، لكن جريانَ اهلواء غري مؤكَّد، يشـار إىل ذلـك   )أكثر أو مرة ١٢مبعدل تغيري للهواء يف الساعة مبقدار (ومن جهة أخرى، إذا كانت الغرفَةُ مهواةً جيداً 
  ".بغرفَة مفْردة ذات وية كافية"يف هذا الكتابِ 

، لكن التقْليلَ الفعلي خلطرِ العدوى يستحق املزيد من التقْييم؛ وهو )٣-١(مرة يف الساعة  ١٢مع أنَّ املعيار املُقْترح للتهوية الكافية يف غُرف العزل هو 
 ٢هـذا، ويقَـدم اجلَـدولُ    . أمهية حمتملةنوى الرذاذ  النتقالِعندما يكونُ  واملهمن، املكا أو يف الغرفَة) أي معدل تغيري اهلواء يف الساعة(معدل التهوِية 

ـ  ـ    معلومات حولَ العالقة بني معدالت التهوِية وزوال تراكيز نوى الرذاذ يف غُرفَة العزل مبعدالت تهوية خمتلف ز ة، باسـتعمال معادلـة تالشـي التركي
concentration decay equation )١٣٣ .(على ما يلي هذه املعادلة لُ افتراضاتمتشوت) :قى ثابتـاً؛  ) ١بة ياعيري اهلواء يف السغل تعدم

طْبيق معادلَة تالشي التركيز، يكون التخفيـف  وبت). ال تكون احلالةُ كذلك يف مواقعِ احلياة الفعلية عادةً(وتركيز نوى الرذاذ يف احليز املغلق متجانِس ) ٢(
كمية اجلزيئات املتولِّدة غـري متجـانس يف مواقـعِ الرعايـة      أو ومبا أنَّ مقدار. تغيرياً للهواء يف الساعة ١٥مبقدار عشرة أَضعاف خالل عشر دقائق هو 

  .فية خطَـر العـدوى، لكنهـا ال تزيلـه، وبـذلك البـد مـن اسـتعمالِ الواقيـات الشخصـية املناسـبة           الصحية، لذلك قد تقَلِّل التهوِيةُ الكا
  

  ).١٣٣(التالشي يف تركيز نوى الرذاذ يف غُرف العزل املغلَقَة مبعدالت خمتلفة ومدة خمتلفة للتهوية البيئية . ٢اجلَدول 
مدةُ التهويـة  

  )يقَةدق(
  النسبةُ املئوية للتالشي يف تركيز نوى الرذاذ عند معدالت التهوية يف الساعة 

٢٤  ٢١  ١٨  ١٥  ١٢  ٩  ٦  
١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠  ٠  
١٣.٥  ١٧.٤  ٢٢.٣٧  ٢٨.٧  ٣٦.٨  ٤٧.٢  ٦٠.٧  ٥  
١.٨  ٣  ٥  ٨.٢  ١٣.٥  ٢٢.٣  ٣٦.٨  ١٠  
٠.٣  ٠.٥  ١.١  ٢.٤  ٥  ١٠.٥  ٢٢.٣  ١٥  
٠  ٠.١  ٠.٣  ٠.٧  ١.٨  ٥  ١٣.٥  ٢٠  
٠  ٠  ٠.١  ٠.٢  ٠.٧  ٢.٤  ٨.٢  ٢٥  
٠  ٠  ٠  ٠.١  ٠.٣  ١.١  ٥  ٣٠  
٠  ٠  ٠  ٠  ٠.١  ٠.٥  ٣  ٣٥  
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠.٣  ١.٨  ٤٠  
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠.١  ١.١  ٤٥  
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠.١  ٠.٧  ٥٠  
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠.٣  ٦٠  
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  مبادئ ومفاهيم عامة ١خامساً، 

  بيئية والعواملُ اليت تتحكَّم باختيارِ طُرقِ التهوِيةأَنماطُ التهوِية ال ١، ١خامساً، 

  :هناك ثَالثةُ أَنماط رئيسية للتهوِية

نيكيـة  املَراوِح لتحريك جريان اهلواء عرب املبىن؛ وميكن إِشراك التهوِية امليكا Mechanical ventilation التهوِيةُ امليكانيكيةتستعملُ . ١
  .مع أجهزة تكْييف اهلواء وترشيحه، ألنَّ ذلك ينفَّذُ بشكلٍ طَبيعي يف بعض املبانِي

القوى الطَّبيعيةَ لتحريك جريان اهلواء عرب املبىن؛ وتشتملُ القوى الطَّبيعية على ضغوطnatural ventilation   التهوِيةُ الطَّبيعيةتستعملُ . ٢
ى الرعداخلي واهلواء اخلارجي، وهذا ما ياهلواء الد ة من فوارق الكثافة بنيغوط املتولِّدأْثريِ "ياح والضةبتنخاملَد chimney effect.  

٣ . عمجة املختلَطَةيوِيهالت نِظام mixed-mode ventilation system امليك ةوِيهمال كلٍّ من التعتسـة   ما بني اوِيهـة والتانيكي
وهو يستخدم بشكْلٍ رئيسي يف املبانِي التجارية املعاصـرة،  ). ١٣٤(الطَّبيعية، ويؤمن الفرصةَ الختيارِ طراز التهوِية األكثر مالءمةً باالعتماد على الظُّروف 

  .ويتطلَّب خربةً يف التصميم والتركيب

لُ الرواملُ العمتشية علىتة الصحعايعِ الراقولَة يف مة املستعموِيهالت طريقة اختيار كمحة اليت تئيِسي:  

  :مدى كفاءة طريقة التهوية يف حتقيق معدل تغيري اهلواء املطلوب يف الساعة ¡

  ).١(مرة يف الساعة  ١٢لِ العوامل املُعدية عرب نوى الرذاذ، هو معدل تغيري اهلواء يف الساعة، الضروري للمساعدة على الوِقاية من نقْ

  .الفَعالةميكن أن تلَبي أنظمةُ التهوِية امليكانيكية والتهوِية الطَّبيعية املصممة جيداً احلد األدىن من املتطلَّبات  -

- حة أسهل تةَ امليكانيكيوِيهما يف املناطقمع أنَّ التمكان، السي وفَّر يف أيتدودة أو كماً، لكن قد ال تية ذات املوارد املَحة الصحعايع الراقوم.  

- ة الفَعوِيهمون أنظمةَ التمصالطَّبيعية كَثرياً من املهندسني الذين ي ةوِيهاجلديدة يف الت راتت التطوالة؛ فمع اللقد استفاد   ميم والـتحكُّم بدرجـةصت
انظـر  . مل اليت قد تنتشر عن طريق اهلـواء جيدة، أصبحت التهوِيةُ الطَّبيعية أكثر موثوقيةً من حيث اَألداء، وقد تكونُ مجديةً يف الوِقاية من انتقالِ العوا

  ).١٣٧-١٣٥(املُلْحق ب للوقوف على تصاميم التهوِية الطَّبيعية 

  البنيةُ التحتية ملَواقع الرعاية الصحية ¡

مثل تغـيري  (ط إضافية يف غُرف العزل يف مواقع الرعاية الصحية ذات التهوية امليكانيكية الكاملة مع أجهزة تهوِية مركَزية، ميكن أن يعترب وضع ضوابِ -
وال يكونُ فَتح النوافذ يف الغرف ذات التهوِية امليكانيكية غري املصممة للتهويـة  . أفضلَ خيارٍ بني اَألنماط املختلفة للتهوية) اهلواء يف الساعة بشكلٍ كاف

  .الطَّبيعية مستحباً، ألنَّ النظام غري مصممٍ هلذه املمارسة، وألنَّ مزايا التهوِية ال ميكن التنبؤ ا

ل عمل تعديالت على تصـاميم تسـتعمل   يف مواقعِ الرعاية الصحية اليت ال حتتوي على أنظمة تهوية ميكانيكية، ميكن إِنجاز التهوِية الفَعالة من خال -
  .exhaust fansباملشاركة مع مراوِح الشفط  أو التهوِيةَ الطَّبيعية فقط،

- احلديثة يف ميكن أن ي راتية من التطوة الصحعايع الراقوطيطُ مخت فيدتكونَ األنظمةُ استراتيجيسقْييم الدقيق، ميكن أن تالت دعة الطَّبيعية؛ فبوِيهات الت
  .األقل تكلفةً واألكثر جدوى مفيدةً موعة كبرية من مواقع الرعاية الصحية

  املناخية الظُّروف ¡

  ).١٣٨(درجة حرارة محيطية يف الوسط خارج املنشأة الصحية  أو تعتمد كَفاءةُ التهوِية الطَّبيعية على وجود سرعة كافية للرياح

وِيهمالِ التعتساهلواء املنخفضة دونَ ا فَة وسرعةاحلرارة املتطر ذات درجات حولَ املناطقة الطَّبيعيةميكن أن ت.  
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  خالصةُ مميزات اَألنماط املختلفَة من أنظمة التهوِية ومساوِئُها. ٣اجلَدول 
  أَنظمةُ التهوِية

  التهوِيةُ الطَّبيعية  التهوِيةُ امليكانيكية  
  أقل تكاليف تشغيل وصيانة ¡  مناسبةٌ جلميعِ أَشكال املناخ والطَّقْس ¡  املميزات

قادرةٌ على إِنجاز معدل وية مرتفع جداً يزيل امللوثات الداخلية  ¡  وراحةً انضباطاًبيئةٌ أكثر  ¡  
  بشكْلٍ كامل وفوري

  الشاغلني أو ميكن التحكُّم فيه من قبل املَوجودين ¡    
  والتحليل والتصميمأكثر صعوبةً يف التنبؤ  ¡  باهظَة التركيب والصيانة ¡  املساوئ

تنقص مستوى راحة الشاغلني عندما يكون الطقس عنيفـاً، أي   ¡ تتطلَّب خربة ¡  
  بارِد أو رطب أو حار جداً

 من غري املُمكن توطيد ضغط سليب يف مناطق العزل عند احلاجة ¡   
 النواقل أو خطر التعرض للحشرات ¡   

  

  استعمالُ التهوِية الطَّبيعية يف غُرف العزل ٢، خامساً

 thermalاحلراريـة   الطفْـو يقُوم مبدأُ التهوِية الطَّبيعية على السماحِ جبريان اهلواء اخلارجي وتعزيزه بالقوى الطَّبيعيـة، مثـل الريـاح وقـوى     
buoyancy forces َجاز القإىل أخرى ِإلن ةمن فتحةاعيريِ اهلواء يف السغرِ املرغوب به من تكْييـف اهلـواء،   . دة املركزية وتوِيهخولِ التوقبلَ د

 اتستراتيجيولقد أَظْهر تقْييم حديث ال). ١٣٩(تهوى جميعها بالتهوِية الطَّبيعية  -مبا يف ذلك مناطق معاجلة مرضى السل  -كانت أجنحةُ املستشفيات 
  ).١٤٠(أنَّ التهوِيةَ الطَّبيعية كانت مجديةً يف التقْليلِ من انتقال السل يف املستشفيات  Peruالتهوِية الطَّبيعية يف بريو 

  :هناك شاغالن رئيسيان يف التهوِية الطَّبيعية عند تطْبيقها يف غُرف العزل

  .واء يف الساعة حبسب التهوِية الطَّبيعية متفاوتاًيكونُ معدلُ تغيري اهل ¡

  .، وقد ال تكونُ التهوِيةُ الطَّبيعية قادرةً على خلق هذا الضغط السلْبِي)٤-٢(يقْترح ضغطٌ سليب الحتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء  ¡

عنـدما  (الغرف ذات التهوِية الطَّبيعية قد يتفاوت بشكلٍ كبري، لكن األبنيةَ ذات أنظمة التهوِية الطَّبيعية املعاصرة مع أنَّ معدلَ تغيري اهلواء يف الساعة يف 
مـرة يف   ١٢طلَّبات الـدنيا البالغـة   ، ميكن أن تحقِّق معدالت مرتفعةً جداً لتغيري اهلواء بالقوى الطَّبيعية تتجاوز بكثريٍ املت)تصمم وتشغل بشكلٍ صحيح

، تبين يف جناحٍ يضم نافذةً مفتوحة وباباً مفتوحـاً أنَّ معـدل   )٤اجلَدول (ويف دراسة أُجرِيت يف الصني يف املنطقة اإلدارية اخلاصة ونغ كونغ . الساعة
  ).Li Yو  Qian, H, Seto WH: التواصل الشخصي(تغيري اهلواء مرتفع جداً 

  )*(نغ كونغتغيرات اهلواء يف الساعة يف غُرفَة ذات وية طبيعية مثلما لوحظَ يف جتربة يف الصني، املنطقة اإلدارية اخلاصة و. ٤اجلَدول 
   اهلواء يف الساعةريمعدلُ تغي  ظُروف الغرفَة

 ل وبابامة بالكفْتوحفْتوحنافذةٌ م٩٣.٢-٢٩.٣  م  
  ٣١.٤-١٥.١  نافذةٌ مفْتوحة بالكامل وباب مغلَق
  ٢٤-١٠.٥  نافذةٌ نصف مفْتوحة وباب مغلَق

  ٨.٨  نافذةٌ مغلَقَةٌ وباب مفْتوح

  .، جامعةُ هونغ كونغ ومستشفَى امللكَة ماريLi Yو  Qian, H, Seto WHالتواصل الشخصي، * 
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وِيهللتحكم يف جريان اهلواء إىل الداخل يف الت ل كوسيلةزالع فَةلْبِي يف غُرطُ السغالض حرقْتة، يامليكانيكي ط السـليب، ميكـن أن   ). ٣(ةغوبغيابِ الض
ولكن ميكـن تصـميم   . واء ذات التهوِية الطَّبيعيةيكونَ جريانُ اهلواء متعدد االجتاهات دخوالً وخروجاً يف غُرفَة احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهل

باالنتقال من منـاطقِ رعايـة   غُرف احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء ذات التهوِية الطَّبيعية لتأمني جريان اهلواء باجتاه مرغوب، وهذا ما يكون 
  ).الطَّلْق(سمح بتخفيف سريع للهواء املُلَوث املتجه حنو املناطق احمليطَة واهلواء املَفْتوح مبا ي أو املَرضى إىل مناطق خالية من املرور،

املَرضى يف املنشأة الصحية حتت تخطيط وتصميم دقيقني لتقْليل خطَر العدوى أكثر عنـد اَألشـخاص    وضعالبد من أن يكونَ اختيار مناطق العزل و
ةً وعند تصميم موقعٍ للرعاية الصحية، من املفضل أن تكونَ مناطق العزل بعيدة عن باقي أجزاء  املستشفى األخرى ، ومبني). ١٤١(وجودين يف احمليط امل

رعاية املَرضى إىل املناطق اخلارجية املفتوحة الـيت ال  وجيب أن يتجِه اهلواُء من مناطق . يف أماكن من املتوقَّع أن تكونَ الرياح من حوهلا جيدة طوال العام
املريض قرب اجلدار اخلارجي جبوار نافـذة   وضعوأما داخل غُرفَة احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء، فيجب . تستعمل عادةً لعبور اَألشخاص

  .مفتوحة، وليس قريباً من اجلدار الداخلي

  .غُرفَةَ احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء ذات تهوية طبيعية مصممة بنوافذ مفْتوحة وبابٍ على املَمر ٢ ويوضح الشكْلُ

فْصواقل من مى للنضاملَر ضعربه، وهو ت ري التذكريجة الطَّبيعية يوِيهمالِ التعتسق الافرآخر م ناك أمرات وهاألرجل ليarthropod vectors 
ر انتقال األمـراض  يف املناطق املتوطِّنة؛ فاستعمالُ شبكات البعوض وتدابري الوِقاية األخرى من النواقل ميكن أن يساعد على احلد من خطَ) مثل البعوض(

  .vector-borne diseasesاملُنتقلَة بالنواقل 

بفتح النوافذ وفتح البـاب بـني   (اه املرغوب به جلريان اهلواء يف غُرفَة عزل ذات تهوية طبيعية مصممة بشكلٍ صحيح توضيح لالجت. ٢الشكْل 
  ).غُرفَة العزل واملمر

  

  
   

  

  .وللوقوف على تفاصيل مبادئ التهوِية الطَّبيعية وتصميمها، انظر املُلْحق ب
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  عمالُ مراوحِ الشفط يف غُرف العزلاست ٣خامساً، 

ويتمثَّلُ اهلدف الرئيسي من تركيب مـراوح  ). ١٤٢(لقد مورِس اإلجياد السريع ألجنحة عزلٍ مؤقَّتة باستعمال مراوح شفط خالل فاشيات السارس 
ولكن البد مـن التصـميم والتخطـيط    ). ١٤٣، ٥٤(املرغوبِ به وخلْق ضغط سلْيب الشفط باملساعدة على زيادة تغيري اهلواء يف الساعة إىل املستوى 
معدالت التهوِية البيئية املُنجزة بتركيب مراوح الشفط يف غُرف العزل  ٥ويبين اجلَدولُ . الدقيقني ومن عدد كاف من مراوح الشفط لتحقيق هذه النتائج

  .ظُروف خمتلفة للغرف يف ظلِّ

  جتربة يف الصني، املنطقة اإلدارية اخلاصة ونغ كونغ، منمعدالت التهوِية يف غُرفَة ذات وية طبيعية مثلما لوحظ . ٥اجلَدول 
  .)*(حتت ظروف اختبارية خمتلفَة 

الباب الذي يـربِطُ الغرفَـةَ     :مروحةُ الشفط
  :باملَمر

الباب والنوافذ اللذان يربِطان 
ــواء  ــرفَة واهل ــةَ بالش الغرفَ

  :اخلارجي

   اهلواء يف الساعةريِمعدلُ تغي

  ٠.٧١  مغلَقان  مغلَق  مغلَقَة
  ١٤  مفْتوحان  مغلَق  مغلَقَة
  ١٨.٥-٨.٨  مفْتوحان  مفْتوح  مغلَقَة
  ١٢.٦  مغلَقان  مغلَق  مفْتوحة
  ١٤.٦  مفْتوحان  مغلَق  مفْتوحة
  ٢٩.٢  مفْتوحان  مفْتوح  مفْتوحة

  .، جامعةُ هونغ كونغ ومستشفَى امللكَة ماريLi Yو  Qian, H, Seto WHالتواصل الشخصي، * 

يتحف اغُر كيبرةُ الطَّبيعية مناسبة، وال ميكن توِيهكونُ فيها التاليت ال ت ـة    يف البلدانميكانيكي ويـة اطات األمراض املنقولة عن طريق اهلـواء ذات
على زيادة معدالت تغـيري اهلـواء يف   ) مع اختبارات مسبقة وتخطيط كافيني(بالكامل بسبب املوارد احملدودة، ميكن أن يساعد استعمالُ مراوح الشفط 

تركيب املراوح على اجلُدر اخلارجية، حيث ميكن إفراغُ هواء الغرفَة مباشرةً حنو الوسط اخلارجي اخلايل من  وجيب. الساعة وتوليد ضغط سليب يف الغرف
 قبـلَ  وخيتـرب  ويعتمد حجم مراوح الشفط الالزمة وعددها على القَدر املستهدف من تغيري اهلواء يف الساعة، والذي ينبغي أن يقـاس . مرور اَألشخاص

  .االستعمال

والضجيج املصاحب للمراوح السـريعة  ) السيما بالنسبة إىل املراوح الكبرية(تشتملُ العوائق املُرافقَة الستعمالِ مراوح الشفط على صعوبات التركيب 
  . الغرفَةوالشكوك يف التأثري يف نظامِ تكييف اهلواء املوجود وضبط درجة احلرارة يف

  استعمالُ التهوِية امليكانيكية يف غُرف العزل ٤خامساً، 

 ـةوِيهاحتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء ذات الت فحتوي على غُرية، اليت تة الصحعايرِطَ منشآت الرتشـوابطَ   جيب أن تـة، ضامليكانيكي 
 لروريةً لتحقيق معدبوط جلريان اهلواءضضم جيهووت كاف ـة   . ويةـة امليكانيكيوِيهاحتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء ذات الت فلُ غُرعادوت

وتتوفَّر الـدالئلُ اِإلرشـادية   ). ٤(CDCغُرف عزل للعدوى املَنقولة عن طريق اهلواء املَوصوفَة من قبل مراكز مكافَحة اَألمراض يف الواليات املتحدة 
ات التهوِية امليكانيكية غُرفَةً خاصـة  النوعية للتهوية امليكانيكية البيئية، وتنص على أنه جيب أن تكونَ غُرفَةُ احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء ذ

private room  ف مبا يليصت٤، ١(ت:(  

  .ئي سلْيب مراقَب من حيث العالقةُ مع املناطقِ احمليطةضغط هوا ¡

  .مرة ١٢معدل تغيري اهلواء يف الساعة قَدره  ¡



 الوِقايةُ من العدوى ومكافحتها يف منشآت الرعاية الصحية
 

 -٤١ - 
 

 high-efficiency particulate airاستخدام مرشح للهواء مانع للجسـيمات عـايل الكفـاءة      أو تفْريغ مالئم للهواء حنو اخلارج ¡
(HEPA) َقبل فَةرأخرى يف املستشفَى أو إعادة دورانه يف الغ قناطجريانه إىل م.  

مثاالً على غُرفَة احتياطات األمراض املنقولة عن طريـق اهلـواء ذات    ٣ويوضح الشكْل . جيب أن يبقَى باب الغرفَة مغلَقاً، وأن يبقى املريض يف الغرفَة
  .)١٣(تهوية ميكانيكية مثالية

  .رسم ختطيطي لغرفَة عزل مثالية ذات نظام تهوية ميكانيكية. ٣َ الشكْل

   
  

  اخلالصة ٥خامساً، 

تنتقـلُ   لألمراض اليت ربمـا  مهمةةٌ مكافحة استراتيجيأَنماط التهوِية البيئية عند تصميم منشآت الرعاية الصحية؛ فالتهوِيةُ هي يف جيب التفْكري بدقَّة  ¡
  ).٣(ة أيضاً عرب نوى الرذاذ، وال تكون فوائدها قابلةً للتطْبيق على أهداف العزل فقط، وإنما يف عدة مناطق من منشآت الرعاية الصحي

¡ الت من أنَّ نظام التأكُّد ة، فمن املهمميكانيكي ويةهفَةُ احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء ذات تحيح مـن  إذا كانت غُركْلٍ صمل بشعة يوِيه
  .خالل املراقبة الدورية

ومل نتمكَّن بعد من تحديد الفُروقِ بني أَنماط التهوِية فيمـا  . يف تقْليلِ أَخطار العدوى ال توجد معلومات كافية عن تأْثريِ اَألنماط املختلفَة للتهوية ¡
  .يتعلَّق بكفاءا

  

  

                                                   
 .http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/gl_environinfection.html :للوقوف على مزيد من التفاصيل، انظر الرابِط ١٣

http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/gl_environinfection.html
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  اإلستعداد الُمْسَبق لمنشآت الرِّعاَية الصحِّية ألوبئِة اَألْمراِض الَتَنفُِّسية الحادَّة. َساِدسًا
ولـذلك، جيـب أن   . االستعداد لألمراضِ املعدية أو يثة وتهديد جائحة اَألنفلْونزا الضوَء على أمهِّية ممارسات التحضريلقد أَلْقَت فاشيةُ السارس احلد

  ):١٤٧-١٤٤(تستعد منشآت الرعاية الصحية لطوارئ اَألمراض املعدية من خالل 

  .وترصدها وتدريب العاملني املعنيني والفَريق املعاجل تنظيم أَنشطة دائمة ملُكافَحة العدوى ¡

  .إجياد فَريق متعدد االختصاصات يف منشآت الرعاية الصحية لوضع خطة االستعداد ¡

  .وضع خطَّة االستعداد يف منشآت الرعاية الصحية ¡

  .بة والتحديثالقيام بتقْييم اخلطَّة والتدريب على املراق ¡

  .السلطات الصحية العامة أو تعزيز التعاون مع املستويات األخرى يف نظامِ الرعاية الصحية ¡

  

يقطاملَن اَألساس  

ليس لديهم مناعةٌ جتاه مسبب املُمـرِض،   جائحي، وبفرض أنَّ معظَم الناس أو عندما يخفق االحتواُء البدئي لفَيروسٍ تنفُّسي جديد منقول بشكلٍ وبائي
 قطَ قسمسية؛ وهـذا مـا    مهمميكن أن ية الصحعايخمتلفة من الر ي ضحيةً للمرض، وحيتاجون إىل مستوياتالفريق الصح من السكَّان مبا يف ذلك أفراد

  .مع الرعاية الصحيةيفْرِض حتدياً على التعامل مع املَرضى واحتواء خطَر االنتشار املرتبط 

  :وتشتملُ األهداف الرئيسية على ما يلي). ١٤٩، ١٤٨(يعد استعداد منشآت الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من خطَّة االستعداد العامة للجائحات 

  .جائحي، وعزله والتبليغ عنه أو ضي وبائيكَشف احلاالت املبكرة من اإلصابة بفَيروسِ مرضٍ تنفُّسي حاد افترا ¡

  .احملافظَة على أداء نظامِ الرعاية الصحية بالنسبة إىل املَرضى ضمن نطاقِ اجلائحة وخارجه ¡

  .تقْليل خطَر االنتشارِ اجلائحي للمرض التنفُّسي احلاد واملرتبط بتقْدمي الرعاية الصحية ¡

. اجلائحية يف أية حلظة معينة تعتمد بشدة على املعايري القائمة للممارسة أو منشآت الرعاية الصحية على االستجابة بكفاءة للتهديدات الوبائية إنَّ قُدرةَ
. معايري أساسية جيدة جهود االستجابة لألوبئـة واجلائحـات   ويعد تنفيذُ اإلجراءات اإلضافية، خالل مرحلة الفاشية، حتدياً كبرياً، وقد يعيق االفتقار إىل

للحاالت وتقْدمي الرعايـة اآلمنـة يف منشـأة     ولذلك، يكْمن االستعداد لالستجابة لتهديد جائحي ملرض تنفُّسي حاد يف التعزيز املستمر للكشف املبكر
ياطات القياسية الروتينية يف الرعاية الصحية هو حجر األساس يف التقْليل من انتشارِ مسـببات املـرض، وينبغـي    كما أنَّ تشجيع االحت. الرعاية الصحية

  .تعزيزه بشكلٍ واسع ملساعدة منشأة الرعاية الصحية على التحضري للجائحة املُحتملة

  

  حات اَألمراض التنفُِّسية احلادة يف منشآت الرعاية الصحيةمكَونات خطَط االستعداد جلائ ١سادساً، 

ية، بعني االعتبار املوضعة الصحعاية، يف منشآت الرفُِّسية احلادنراض التجلائحات اَألم طَطُ االستعدادأْخذَ خطور جيب أن تية وتاجلغرايف للمنشأة الصح 
  :ولذلك، جيب أن تشتمل اخلطط على العناصر التالية. ختاذها قبلَ احلدث اجلائحي ويف أثنائه وبعدهاراءات الواجب اجلائحة، كما جيب ان تتضمن اإلج

  الترصد. أ

، ٣١(يـه  لويات املنشأة وضع أساليب ضمان الكَشف املبكر على املَرضى املصابني مبرضٍ تنفُّسي جائحي محتمل حاد، وتحرأو جيب أن تكونَ من ¡
٣٢.(  
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¡ ة العامة، والتة يف الصحيدراض املُعد اَألمرصد على املستشفى بنظام تة املعتميدراض املُعد اَألمرصط نِظام تبلومات األساسية رليغ فوراً عن مجيعِ املَعب
ىل سلطات الصحة العامة بواسطة نظام الترصد احمللِّي، كمـا يف املُلْحـقِ األول مـن    املتوفِّرة فيما يتعلَّق باحلاالت املُحتملة ملرضٍ تنفُّسي حاد جائحي إ

  .)١٤()٢٠٠٥(التشريعات الصحية العاملية 

  .جيب أن تحافظَ سلطات الصحة العامة أيضاً على إِعالمِ منشآت الرعاية الصحية باألوبئة املستمرة ¡

  :الستعداد جلائحة اَألنفلْونزا، جيب على منشآت الرعاية الصحية، فَضالً عما سبق، أنبالنسبة إىل ا ¡

  ).١٥٠، ١٤٤) (انظر املُلْحق هـ(تعزز ترصد اَألمراضِ الشبيهة باَألنفلْونزا  -

من ترصد سـليب إىل  ) مثل احلاالت البشرية َألنفلْونزا الطُّيور( هتمامالىت قد تثري االونزا ناءاً عليها يتم حتويل ترصد حاالت اَألنفلْبتحدد املعايري اليت  -
  ).١٥١، ١٤٧، ١٤٤(ترصد إجيايب 

  الفَرز ضمن منشآت الرعاية الصحية. ب

  ).١٥١، ١٣٥(راضٍ تنفُِّسية للقيامِ بفَرزِ املَرضى املصابني بأَع) مثل قسم الطوارئ(نظِّم خدمات اخلطِّ األمامي  ¡

  ).١٥٢، ١٤٨، ٣٣(جائحي محتمل  أو ابدأْ فَوراً باحتياطات مكافَحة العدوى عند االشتباه حبالة مرضٍ تنفُّسي حاد وبائي ¡

  خطَّةُ القُدرة العظْمى. ج

¡ أعظمي ةرية لقُدة الصحعايطِّطَ منشآت الرخة جيب أن تsurge capacity  يةالصح ةعايلة يف الرمتحم ر جلائحةأْثري املقدانظـر  (حسب الت
  ).١٥٧-١٥٣) (املُلْحق ط ملعرفة التقْديرات

) حدود(اية، وأن تقترح عتبات لتقْدمي الرع) مثل القُدرات البشرية واملساحة(جيب أن تضع منشآت الرعاية الصحية أيضاً حدوداً لقدرتها األعظمية  ¡
  ).١٥٧-١٥٣) (مرافق الرعاية اجلانبية(عندها جيب تجهيز مقرات بديلة لتقْدمي الرعاية الصحية 

  )١٥٧-١٥٣(جيب تخطيطُ حاجات القُدرة األعظمية حسب . د

  ).إخل... العقاقري، الواقيات الشخصية، (املستلزمات  ¡

¡ هزة التنفس الصناعي واإلمداد باألكسجنيأَج.  

مثل التخطيط للمناوبات البديلة ومهام توزيع العاملني، خطَّة (ضع خططاً للمحافظة على أفراد كافيني لتنفيذ أنشطة منشأة الرعاية الصحية : الفَريق ¡
  ).توزيع العاملني اإلضافية

  .لصحيةالبنية التحتية ملنشأة الرعاية ا ¡

  .قُدرة املختبر والتشخيص ¡

  .الِسياسات األمنية يف التعامل مع الزيادة غري املتوقَّعة يف احلاجة إىل اخلدمات ¡

  )٨٢(وضع سياسات الوصول إىل مرفقِ الرعاية الصحية بالنسبة إىل . هـ

  .العامة ¡

مح هلم بالدخول حولَ أساسيات الصحة التنفُِّسية وخطر انتقال املرض، وحتري اَألمـراض التنفُِّسـية احلـادة    لئك الذين يسأو جيب تثْقيف(الزوار  ¡
  ).وترصدها

                                                   
  .http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/A58_55-en.pdf: متوفِّرةٌ على الرابِط ١٤

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/A58_55-en.pdf
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  ).تدفُّقهم(العاملني يف الرعاية الصحية  ¡

  ).تدفُّقهم(املرضى  ¡

  )١٥٨(سياسةُ االتصال أثناء املخاطر . و

  .اية الصحيةضمن منشأة الرع ¡

  .مع منشآت الرعاية الصحية األخرى ¡

  .مع اهليئات الصحية العامة األخرى والوكاالت والوزارات احلكومية ¡

  ).مثل وسائل اِإلعالم، اجلمعيات املهنية، املنظَّمات غري احلكومية(مع هيئات اتمع األخرى  ¡

  إجراءات مكافَحة العدوى. ز

  ).مثل استعمال الواقيات الشخصية(شرِك عاملي الرعاية الصحية يف تعزيز املوارد والتدريب أَ ¡

  .أَشرِك عاملي الرعاية الصحية يف سياقِ العمل للحد من خطَر العدوى ¡

  ).١٠١(مارسات املَأْمونة لتشجيع ثقافة امل) املُلْحق ج(عزز االحتياطات القياسية   ¡

مثل املسببات الرئيسية للمرض، الوبائيات، معدل املراضة، طـرق االنتقـال،   : ثَقِّف عاملي الرعاية الصحية حولَ اَألمراضِ التنفُِّسية احلادة اجلائحية ¡
تقْييم اَألخطار والطرق الصحيحة لوضع الواقيات الشخصية ونزعها والتخلُّص اآلمـن  ( سلسلة انتقال العدوى واستعمال الواقيات الشخصية كيفية كسر

  ).١٠٥، ٩٥، ٥٥، ٥٤) (منها

  .خطِّطْ الستعمالِ مناطق منشآت الرعاية الصحية بالنسبة إىل املصابني بأَمراضٍ تنفُِّسية حادة جائحية ¡

  ).١٥٩، ٦٤) (١انظر اجلَدول (طات مكافَحة العدوى حسب مسبب املْرِض اجلائحي طَبق احتيا ¡

  ).٧٤، ٧٣(حدد مدةَ احتياطات العزل حسب مسبب املرض  ¡

ة احتياطات مكافَحة العدوى حسب مسـبب  جيب أن يتبع عاملو الرعاية الصحي: جمع العينات ونقْلُها والتعامل معها ضمن منشأة الرعاية الصحية ¡
اتبع االحتياطات القياسية  لنقْل العينة إىل املخترب؛ وينبغي أن تتبِع مجيع املختـربات املمارسـات املالئمـةَ    . جلَمعِ العينات) ١اجلَدول (املْرِض اجلائحي 

  ).١٦٠(للسالمة البيولوجية 

  .لَ املأمون للمرضى ضمن منشأة الرعاية الصحية وما بني هذه املنشآتعرف النقْ ¡

  برنامج الصحة املهنية. ح

  .راقب صحةَ عاملي الرعاية الصحية وادعمهم ¡

  ).١٦٢، ١٦١، ١٤٩) (مثل لقاح اَألنفلْونزا املومسية(ضع يف االعتبار التطعيمات املناسبة  ¡

  .الهتمام إذا توفَّرا قد يثري االعتبار التطعيم ضد مرضٍ تنفُّسي حاد جديد ضع يف ¡

  ).١٦٥-١٦٣(قدم الوِقايةَ مبضادات الفَيروسات إذا توفَّرت  ¡

¡ ية، وقد يفيد تة الصحعايزا بني عاملي الرنلْوفبيهة باَألنراض الشاَألم دصرعلى ت أْكيدب    جيب التقال عامـلٍ جديـد مسـبتنمبكرة ال إشارات قْدمي
  ).١٦١(ملرضٍ تنفُّسي حاد من إِنسان إىل آخر 
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  ).١٦٦، ١٦٣(جائحي  أو عالج وتابع عاملي الرعاية الصحية املصابني بعدوى مرضٍ تنفُّسي حاد وبائي ¡

  ).١٦٧، ٩٤، ٩٣، ٧٩(خطِّطْ إلعادة توزيع العاملني حسب تقْييم اخلطر  ¡

  .قَدمِ الدعم النفْسي واالجتماعي ¡

  تدفُّق املَرضى ضمن منشأة الرعاية الصحية والتخطيط خلروجهم. ط

  ).٣٥(الت املُحتملة للمرضِ التنفُّسي احلاد خالل فترة الفاشية لتقوية الكَشف املبكر للحا)  اإلكلينيكية(ارفع وعي العاملني حنو الصورة  السريرية  ¡

  ).٣٥(خطِّط للتدفُّق املأمون للمرضى للمساعدة على منعِ انتشار العوامل املُمرِضة املسببة لألمراضِ التنفُِّسية احلادة  ¡

ية، وقُدرة مقدمي الرعاية املَنزِلية على االلتـزام  لديهم، وحسب تقْييم ظروفهم املَنزِل)  اإلكلينيكية(خطِّطْ خلروج املَرضى حسب الظُّروف السريرية  ¡
  ).للوقوف على التفاصيل ٢، ٤، ٢انظر رابعاً، (بالتعليمات 

  املَوتى. ي

  .الوفيات باجلملة وكيفية القيام بالدفْن ¡

  ).١٢١(جيب أَخذُ املسائل الثَّقافية والدينية بعني االعتبار  ¡

  عاية اخلارجية ملرضى اَألمراضِ التنفُِّسية احلادة يف حالة اجلائحةتعزيز الر. ك

) community health centresمثـل مراكـز الصـحة بـاتمع     (جيب أن تتعاونَ منشآت الرعاية الصحية مع نظامِ الرعاية الصحية 
وباملثْل، ميكن أن تحيلَ منشآت الرعايـة الصـحية اإلسـعافية    . حاجات املَرضى مستويات الرعاية للمساعدَة على دعمِ الرعاية اخلارجية عندما تتجاوز

)  اإلكلينيكيـة (للتشخيص واملعاجلة واملتابعة حسـب احلالـة السـريرية     ambulatory care facilitiesاملَرضى إىل منشآت الرعاية اجلوالة 
  .لوقوف على املزيد من املَعلومات حولَ مكافَحة العدوى مع استمرارِ الرعاية الصحية، انظر املُلْحق يول). ١٤٧(للمريض 
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  الِحمايُة الَتَنفُِّسية. الُمْلَحق أ
  ذات اخلَطَرِ املرتفع) اإليروسوالت(اِإلجراءات املولِّدة للضبائب  ١أ، 

عندما تتحرك تيارات هوائية عرب سطحِ طبقة من السائل، مما يولِّد جزيئات صغريةً عند احلـد الفاصـل    aerosols) تاإليروسوال(تنتج الضبائب 
تفعة أعلى الغشاء املخـاطي  ولذلك، عندما يسبب اِإلجراُء حركة اهلواء بسرعة مر. ويتناسب مقاس اجلزيئات عكسياً مع سرعة اهلواء. بني اهلواء والسائل

  ).droplet nucleiمثل نوى الرذاذ (دقيقة ) اإليروسوالت(التنفُِّسي والنسيج الطالئي التنفُِّسي، يكون هناك خطَر محتمل إلنتاج ضبائب 

ذات أحجام خمتلفة، مبا يف ) إيروسوالت(ي إىل إنتاج ضبائب بأنه أي إِجراٍء لدى املريضِ ميكن أن يؤد) اإليروسوالت(يعرف اِإلجراُء املولِّد للضبائب 
، وقد اقترِح بـأنَّ  )١٧٨-١٦٨، ١٤٣، ١٠٧، ١٠٠، ٧٢، ٧١) (اإليروسوالت(ولقد ذُكرت عدةُ إِجراءات طبية مولِّدة للضبائب . ذلك نوى الرذاذ

، ١٧٢، ١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١٤٣، ١٣٠، ١٠٧، ١٠٠، ٧٢، ٧١) (٦اجلَـدول  (بعضها يتصاحب مع زيادة يف خطَر انتقال مسـببات األمـراض   
١٨٢-١٧٤.(  

ويف الواقع، مل نـتمكَّن  . وتشوب الكَثري من الدراسات األخرية العديد من العيوب املنهجية اهلامة اليت حتول دون استخدام نتائَجها يف وضع التوصيات
، وقد يتغير ويتطور فَهمنـا للبيولوجيـا اهلوائيـة هلـذه     )اإليروسوالت(ر املرتبط بالعديد من اِإلجراءات املولِّدة للضبائب بعد من التحديد اجليد للخط

وحتقيقـاً  . رتبط ذه اِإلجراءاتبعض الدراسات اليت قَيمت خطَر العدوى امل ٦هذا، ويصف اجلَدول . اِإلجراءات مع مزيد من الدراسات يف هذه الناحية
 طَلحصشري مراء املولِّد للضبائب "للهدف من هذا املستند، يقْـلِ مسـببات األمـراض   ) اإليروسوالت(اِإلجطَرِ نة يف ختثْبم إىل القيـامِ  " واملرتبط بزيادة

  :باِإلجراءات التالية يف املصابني مبرضٍ تنفُّسي حاد

، ٧٢، ٧١) (suctioningمثل التنفس الصـناعي اليـدوي، التشـفيط    (واِإلجراءات ذات الصلَة  intubationب التنفسية تركيب األنابي ¡
١٦٩.(  

  ).١٦٩( cardiopulmonary resuscitationاِإلنعاش القَلْبِي الرئَوي  ¡

  ).١٧٥، ١٧٤( bronchoscopyإجراء منظار القَصبات اهلوائية  ¡

  ).١٧٢، ١٣٠(وتشريح اجلثَّة اجلراحة  ¡

  ).اإليروسوالت(خطَر انتقالِ مسببات األمراض التنفُِّسية خالل اِإلجراءات املولِّدة للضبائب . ٦اجلَدول 
  نمطُ الدراسة  رقم املَرجِع  اِإلجراء

  زيادةٌ مثْبتة يف خطَر انتقالِ مسببات األمراض التنفُِّسية
يب األنابيب التنفسية واِإلنعـاش  ترك ¡

القَلْبِي الرئَوي واِإلجـراءات ذات الصـلَة   
  )مثل التنفس الصناعي اليدوي، التشفْيط(

  دراسات وبائية عن السل والسارس  )١٧٩، ١٦٩، ٧١(

  دراسات وبائية عن السل  )١٧٥، ١٧٤( إجراء منظار القَصبات اهلوائية ¡

  دراسات وبائية عن السل  )١٧٨، ١٣٠( احة وتشريح اجلثَّةاجلر ¡
  محتملَة يف خطَر انتقالِ مسببات املرض التنفُِّسية/زيادةٌ خمتلف عليها

التنفس الصناعي بالضغط اإلجيايب بـدون  
إجراء تدخل عميق واسـتخدام ضـغط   

  إجيايب ثُنائي املستوى يف املَمر التنفسي

  دراسات وبائية عن السارس  )١٠٧ ،٧١(
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  دراسات وبائية عن السارس  )٧١(  تنفس صناعي تذبذيب ذو تردد مرتفع ¡
  دراسات وبائية عن السارس  )١٠٧( العالج بالدواء اِإلرذاذي ¡

الصح ةعايلدى عاملي الر إضافية اطاتيتحمن ا ه البددو أنبة للضبائب يلِّدوم راءاتقومون بإِجفُِّسـية  ) اإليروسوالت(ية الذين ينراضٍ تصابني بأَمللم
  ).١٨٣(حادة 

  ).اإليروسوالت(استخدام الواقيات الشخصية عند القيام باِإلجراءات املولدة للضبائب  ١، ١أ، 

راعني واليدين والعينني واألنف والفم، وأن تتضمن عباءة طبية ذات أكمامٍ طَويلة وقُفَّازات أحاديـة  جيب أن تغطِّي الواقيات الشخصية اجلذع والذِّ ¡
  .اختيارياًويكون استعمالُ غطاِء الشعر . وواقياً تنفُّسياً) مثل النظَّارات واحلاجز الوجهي(االستعمال وواقياً للعينني 

مـا يكافئهمـا    EU FFP2 أو NIOSHاملرخص من  N95اجلسيمات الذي يحقِّق ما أمكن من الوِقاية مثل  يعد القناع املانع الستنشاق ¡
للضـبائب   احلد األدىن للوِقاية التنفُِّسية املطلوبة عند عاملي الرعاية الصحية الذين يقومون بإِجراءات مولِّـدة ) للوقوف على التفاصيل ٢انظر املَقْطع أ، (
  .ترتبط بزيادة مثْبتة يف خطَرِ انتقال مسببات املرض التنفُِّسية) اإليروسوالت(

  )اإليروسوالت(الضوابِطُ البيئية يف اِإلجراءات املولِّدة للضبائب  ٢، ١أ، 

  .ينقُم باِإلجراِء يف غُرفَة مفْردة ذات وية كافية بعيداً عن املَرضى اآلخر ¡

تنفس صناعي بالضغط اإلجيـايب دون   أو الهتمام، والذين يتلقَّون إِمداداً مرتفع اجلريان باألكسجنيا قد يثريبالنسبة إىل املصابني مبرضٍ تنفُّسي حاد  ¡
  ).اإليروسوالت(إِصدار الضبائب ) HEPAمثل مرشحة (فَيروسية  أو تركيب منفذ زفريي ذي مرشحة بكتريية يقللإجراء تدخل عميق، ميكن أن 

فَيروسـية   أو ، ويتلقَّون تنفس صناعي متقطِّع بالضغط اإلجيايب، ميكن وصلُ مراشح بكترييةالهتمام ا قد يثريبالنسبة إىل املصابني مبرضٍ تنفُّسي حاد  ¡
مغلَـق إن أمكـن لتشـفيط    ) تشفيط من القصبة اهلوائية(عمال جِهاز تشفيط رغامي إىل املَنافذ الزفريية للتنفس الصناعي، واست) HEPAمثل مراشح (

  .اإلفرازات التنفُِّسية

  اختيار معدات احلماية التنفُِّسية ١أ، 

  األقنعة املانعة الستنشاق اجلسيمات

مبسبب للمرض ينتقـل عـن    أو أسلوب انتقال غري معلوم يبعدوى ميكروب ذ جيب أن خيتار عاملو الرعاية الصحية، الذين يعتنون مبرضى مصابني ¡
، أعلى مستوى من معـدات احلمايـة التنفُِّسـية املتـوفِّرة،     )اإليروسوالت(عندما يقومون بإِجراءات مولِّدة للضبائب  أو مشتبه، أو طريق اهلواء معروف

  .سيماتويفَضل القناع املانع الستنشاق اجل

؛ فإذا مل يوجد قَدر جيد من التالؤم واإلحكام، ميكـن  لفاعلياته مهماًيعد تالؤم وإِحكام األقنعة املانعة الستنشاق اجلسيمات أحادية االستعمال أمراً  ¡
  .ا القناع املانع الستنشاق اجلسيماتأن تستنشق اجلزيئات املنقولة عن طريق اهلواء من مواضع التسرب، وقد ال يجدي حينه

مثل وضع القناع وتجنب التلوث الـذايت خـالل   (جيب أن يتدرب مستعملو القناع املانع الستنشاق اجلسيمات على كيفية استعمال هذا اجلهاز  ¡
م تطْبيقِ اختبارات التالؤم لتحسني قُدرة عاملي الرعاية الصحية على االلتـزام  ولقد جرى تقْيي). ١٠٥) (االستعمال والنزع، وطُرق حتقيق أفضل إحكام

ولذلك، جيب على املستشفيات أن تتبِع تشريعات حملِّيـةً فيمـا يتعلَّـق    . باالستعمال الكايف لألقنعة التنفسية، ومل يتبين أنها وسيلةٌ فَعالة لتحسني االلتزام
نمبالتري الختبارِ التالؤوالد كام أو فيذاإلح.  

  ).٤انظر الشكْل (يف كلِّ مرة جيري فيها ارتداُء القناع املانع الستنشاق اجلسيمات أحادي االستعمال  جيب أن يتحقق  املستخدم من إحكامِ القناع ¡
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  اق اجلسيماتمراحلُ التحقُّق من إِحكام القناع املانع الستنش. ٤الشكْل 

  ١اخلطوة 
حماذيـة ألطـراف أصـابعك     فيةضع القناع املانع الستنشاق اجلسيمات يف راحة يدك حبيث تكون القطعة األن -

  .وتكون روابط القناع متدلية حنو األسفل بكل حرية
  
  

  ٢اخلطوة 
  .ضع القناع حتت ذقنك حبيث تكون القطعة األنفية حنو األعلى -

  
  
  

  ٣اخلطوة 
مث مرر الرباط السفلي فوق رأسـك واتركـه   . العلوي فوق رأسك واتركه عند أعلى مؤخرة الرأسمرر الرباط  -

  .حول العنق حتت األذنني
  
  
  

  ٤اخلطوة 
بإصبعني من اليد اليمىن وإصبعني من (ضع أطراف أصابع كلتا يديك على معدن القطعة األنفية، مث اضغط عليه  -

اعلم أن استعمال أصابع يد واحدة للضغط على األنفيـة قـد   و. حىت يأخذ املعدن شكل األنف) اليد اليسرى
  .يضعف أداء القناع

  ٥اخلطوة 
  .يديك، واحرص على أال تغري وضعية القناع غط مقدمة القناع بكليت -

  التحقق من إحكام االلتصاق بالضغط اإلجيايب ):أ(٥اخلطوة 
وإذا حدث تسرب فعـدل  . ود تسربفإذا حدث ضغط إجيايب داخل القناع فمعناه عدم وج. أرسل زفرة قوية -

وكرر اخلطوات املذكورة أعـاله  . اخترب مرة أخرى مدى التصاق القناع بالوجه. قوة شدمها أو وضعية الرابطني
  .إىل أن يصبح القناع حمكم االلتصاق بالوجه

  التحقق من إحكام االلتصاق بالضغط السليب ):ب(٥اخلطوة 
  .بوجهك يف حالة عدم وجود تسرب سيلتصق القناع. استنشق اهلواء بعمق  -
  .ألن التسرب يضيع الضغط السليب يف القناع نتيجة ملرور اهلواء عرب فجوات يف حواف القناع  -
كما أنَّ . يعيق شعر الوجه التالؤم اجليد، وقد ال يتحقَّق اِإلحكام، مما ينقص كفاءةَ القناع املانع الستنشاق اجلسيمات ¡
قد ال يستطيعون احلصولَ على إِحكـامٍ جيـد، وحيتـاجون إىل     ةمألوفلي الرعاية الصحية الذين لديهم بنية وجهية غري عام

  .أَساليب بديلة للحماية التنفُِّسية
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  :زاء خمتلفَة من العامل علىتشتملُ األمثلةُ على األقنعة املانعة الستنشاق اجلسيمات أحادية االستعمال واملَقْبولة يف أج ¡

  ).٪٩٩.٩٥( P3، )٪٩٤( P2: نيوزيلندا/أستراليا -

 ).٪٩٩( I، )٪٩٥( II: الصني -

  ).٪٩٩.٧) (FFP3( ٣الفئة  أو ،)٪٩٥) (FFP2أي ( CEذو القطعة الوجهية الراشحة واملرخص من  ٢الفئة: االتحاد األوربي -

  ).٪٩٩.٩(الفئة الثَّالثة  ،)٪٩٥(الفئة الثَّانية : اليابان -

  ).٪٩٩.٨٥(، اخلاص )٪٩٤(الفئة األوىل : مجهورية كوريا -

  ).٪٩٩.٧( N100، )٪٩٩( N99 أو ،)٪٩٥( NIOSHاملرخص من  N95: الواليات املتحدة -

 التكْلفَـة  رِسيالستنشاق اجلسيمات يف مواقع الرعاية الصحية، على تتشتملُ بعض العواملِ، اليت جيب أَخذُها بعني االعتبار عند اختيار األقنعة املانعة  ¡
affordability      ـ بائب والتوفُّر والتأثري على احلركة  ورعاية املَرضى واحتمال التعرض ملستويات أعلى مـن اإلفـرازات التنفُِّسـية املَنثـورة بالض

  . fomitesاألقنعة املانعة الستنشاق اجلسيمات املتعددة االستعمال كوسائط لنقل العدوى واحتمال أن تعملَ ) اإليروسوالت(

¡ طوبةبالر صاباألقنعة املانعة الستنشاق اجلسيمات عندما ت يريغاخ أو جيب تساالت.  

  )اِإلجرائية أو اجلراحية(اَألقْنِعةُ الطبية 

، تتثبت بالرأس بأشرطة؛ ويشار باستعماهلا عند تقْدمي الرعايـة ملرضـى مصـابني    )يشبِه بعضها األكواب(هي أَقْنِعةٌ مسطَّحة مطوية اَألقْنِعةُ الطبية  ¡
 أو سوائل اجلسـم  أو إرذاذاً للدم أو تطايراً كجزٍء من محاية الوجه خالل أنشطة رعاية املَرضى اليت قد تحدث أو بعدوى مسببات للمرض تنتقلُ بالرذاذ

  .نواتج اإلخراج أو اإلفرازات

، وجيب أالَّ تسـتعملَ عنـد   )نوى الرذاذ(ذات اجلزيئات الصغرية ) اإليروسوالت(ميكن أالَّ تؤمن اَألقْنِعةُ الطبيةُ حمايةً تنفُِّسية كافيةً من الضبائب  ¡
  ).١٨٦-١٨٤(ني بأَمراضٍ نامجة عن مسببات لألمراض املنقولة عن طريق اهلواء، ما مل تكُن األقنعة املانعة الستنشاق اجلسيمات غري متوفِّرة رعاية املصاب

ستخدم، وهذا ما يشكِّل معوقـاً  مل تصمم اَألقْنِعةُ الطبية لتأمني إحكامٍ وجهي، ولذلك فهي ال تمنع التسرب حول حواف القناع عندما يستنشق امل ¡
  ).١٨٧(رئيسياً للوِقاية من نوى الرذاذ 

¡ طوبةصاب بالرية عندما تة الطباَألقْنِع يريغساخ أو جيب تاالت.  

  معايري اَألقْنِعة الطبية

طَـرق   أو ولكن ليس هناك معايري دنيـا . للدم وسوائل اجلسم األخرى) أي التطاير(وقَّع تحمي اَألقْنِعةُ الطبية أَنف املُستخدمِ وفَمه من التعرض غري املت
. وهناك تنوعات كثرية من كفاءات الترشيح بني اَألقْنِعة املتـوفِّرة . الكفاءة الترشيحية للقناع standardized testing methodsالختبار 

ميكْرون  حلمايـة   ٠.١ميكْرون لالستعمال املنتظم و  ٠.٣بأنَّ ترشح اَألقْنِعةُ اجلراحية جزيئات ال تقلُّ عن  AORNومن أمثلة املعايري، توصي شركة 
وعالوةً على ذلك، تصنف اَألقْنِعـةُ اجلراحيـة كمعـدات طبيـة يف     . ٪٩٥-٩٠املستخدم من دخان الليزر، وأن تكونَ كفاءةُ ترشيح البكترييا  بنسبة 

وفيما يلي معايري هـذه اإلدارة  . Food and Drug Administration (FDA)واليات املتحدة، وختضع لتنظيم إدارة اَألغْذية واَألدوية ال
  :بالنسبة إىل اَألقْنِعة اجلراحية

  مقاومةُ السوائل ¡

-American Society for Testing and Materials (ASTM) F 1862اجلمعية األمريكية لالختبـارات واملـواد    -
00a :ناعيم الصفاذ الدالقناع اجلراحي لن ارية ملقاومةيعطريقةٌ اختبارية م.  
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  كَفاءة الترشيح ¡

  .ميكْرون ٠.١كَفاَءة ترشيح اجلُسيمات ـ كرة من الالتكس املتعدد الستريين بقطر  -

) اإليروسـول (ب ائاختبارية معيارية لتقييم كفاءة ترشيح البكترييا يف اَألقْنِعة اجلراحية باسـتعمال توليـد الضـب   ـ طريقةٌ  كَفاَءة ترشيح البكترييا -
  .Staphylococcus aureus للعنقودية الذَّهبية biological aerosolالبيولوجي 

  ).delta-Pفرق الضغط ، دلتا (تبادل اهلواء  ¡

  .تنفُّس والراحة عرب اَألقْنِعة اجلراحيةمقْياس لل -

  قابلية االشتعال ¡

  مادة لتحديد درجات القابلية لالشتعال من الفئة األوىل والثانية لالستعمال يف غُرفَة اجلراحة  -

لـيس لالسـتعمالِ يف غُرفَـة    "ع عليه لصاقةٌ تنص على أنـه  ويوض(ال تناسب الفئة الرابعة لدرجة القابلية لالشتعال االستعمالَ يف غُرفَة اجلراحة  -
  ").اجلراحة

  .biocompatibility )١٥(التالؤمية البيولوجِية ¡

  

                                                   
  .http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/094.html: للمزيد من املَعلومات، انظر الرابِط ١٥

http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/094.html
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  َمباِدُئ التَّْهِوَيِة الطَّبيعيَّة وَتْصميُمها. الُمْلَحق ب 
  مبادئ التهوِية الطَّبيعية ١ب، 

  ).١٨٨) (املكدس(ة احملركَة بقوتني، التهوِيةُ بضغط الرياح وضغط املدخنة التهوِيةُ الطَّبيعي

  ضغطُ الرياح

يان اهلـواء  خر؛ وهذا ما يؤدي إىل جرعندما تضرب الرياح مبىن ما، فإنها تحرض ضغطاً إجيابياً على الوجه املواجِه للريح؛ وضغطاً سلبياً على الوجه اآل
ومن املمكن تقْدير ضغوط الريـاح بالنسـبة إىل   ). ٥الشكْل (عرب الفُتحات املواجِهة للريح يف املبىن إىل الفتحات ذات الضغط املنخفض يف الوجه اآلخر 

وأما . مباشرةً wind tunnel testsن اختبارات النفق اهلوائي فبالنسبة إىل هذه املبانِي، ميكن استعمالُ املعطيات املوجودة م). ١٨٩(مبان بسيطة 
 computationalإىل حركيـات السـوائل املُحوسـبة     أو )١٨٨(بالنسبة إىل املبانِي املعقَّدة، فيمكن أن حيتاج األمر إىل اختبارات النفق اهلوائي 

fluid dynamics )١٩٠.(  

  ).١٨٩(ت جريان اهلواء احملرض بالرياح يف املبىن اتجاها. ٥الشكْل 

  ٤٩شكْل ص

. ، ليس هناك مشاركةٌ من ضغوط الرياح الوسطية، وإنما من املكونات املتأرجحة فقط٦بالنسبة إىل التهوِية وحيدة االتجاه، كما هو مبين يف الشكْل 
. cross ventilationجريان التهوِية الناجم أقلَّ بشكلٍ واضح من ذلك الذي ميكن إجنازه بالتهوِية العـابرة   ووفقاً لذلك، ميكن أن يكونَ معدلُ

ـ وال ميكن لتصميمِ هذه التهوِية ذات االجتاه الوحيد، واليت هي التصميم األكثر مشاهدةً يف املستشفيات، أن توطِّد فارق ا ان ثابـت  لضغط لتحريك جري
مراوِح شفط لتعزيز معدل تغـيري   أو وميكن تحسني الظُّروف بتركيب فُتحات تهوية. للهواء عرب املبىن، لكنها تدخل تأَرجحاًَ يف الضغط وجرياناً مضطرباً

  ).١٨٩(اهلواء يف الساعة 

  ).١٨٩(اناً هوائياً وحيد االجتاه يولِّد االضطراب وتأرجح الضغط جري. ٦الشكْل 
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  ضغطُ املدخنة

هو الضغطُ املتولِّد من فُروقِ درجة حرارة اهلواء ورطوبته بني اهلواِء الداخلي واهلواء اخلارجي؛ فهذه الفـروقstack pressure   ضغطُ املدخنة 
واهلواء اخلارجي، مما يؤدي إىل فقد التوازن يف مداريج الضغط بني العمود اهلوائي البـاطن والعمـود    تترافق مع كثافات خمتلفَة للهواء بني اهلواء الداخلي

  .ويقود اضطراب التوازن هذا إىل فرقٍ يف الضغط العمودي. اهلوائي الظاهر

ويدخل اهلواُء املبىن عرب الفتحـات  . هلواء اخلارجي، يكون هواُء الغرفَة أخف فيرتفعأ، عندما يكونُ هواُء الغرفَة أدفأَ من ا ٧وكما هو مبين يف الشكْل 
  .السفْلية، وخيرج من الفتحات العلْوِية

الغرفَـة أثقـلَ مـن اهلـواء     ؛ ويف هذه احلالة، يكون هواُء )ب-٧الشكْل (وينعكس اتجاه اجلريان عندما يكون هواُء الغرفَة أبرد من اهلواء اخلارجي 
ويف املمارسة، ميكن أن تتأثَّر ضغوطُ الريـاح والضـغوط التراكميـة،    . اخلارجي؛ ويدخل اهلواُء املبىن عرب الفُتحات العلْوِية، وخيرج من الفتحات السفْلية

  ).١٩١(تتعاكس  أو فتساعد بعضها البعض

يكون اهلواُء الداخلي أَبرد من اهلواِء ) ب(يكونُ اهلَواُء الداخلي أَدفَأَ من اهلواِء اخلارجي؛ ) أ: (ن اهلواء يف املَبنى باملدخنةتحريك جريا. ٧الشكْل 
  .اخلارجي

   
  تصميم التهوِية الطَّبيعية ٢ب، 

وجيب القيام بتحليلٍ دقيق للرياح . لتحقيقِ تهوية كافية، كما ينقص خطَر انتشار العدوى التنفُِّسية مهماًقاً، يعد تصميم التهوِية الطَّبيعية، كما ذُكر سابِ
  ):١٣٧-١٣٥(وهناك ثالثةُ نماذج لعمليات التصميم املتعلِّقَة بتصميمِ التهوِية الطَّبيعية ). توفُّر الرياح(السائدة 

  يم املَوقعتصم. ١

بيعي يف املوقع لزيادة امليـلِ إىل  يقوم تصميم املَوقع على مكان املبىن وختطيطه واتجاهه وحالة األرض، وما هو أَفْضل استعمال لنماذجِ جريان اهلواء الطَّ
  .التهوِية الطَّبيعية
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  تصميم املَبنى. ٢

الداخلي للحيز والوظائف والكتلة احلراريـة   واالنتشارة التهوِية الطَّبيعية استراتيجيبناء ووظيفته وشكْله وما حييط به وعلى يقوم تصميم املبىن على منط ال
  ).إن وجِد(والتسخني والتهوِية ونظام تكْييف اهلواء 

ة الطَّبيعية األساسية؛ وميكن أن تفيدوِيهقِ التمن طُر ددصـميم     هناك عحلـول الت مح هلم كأحـدسدسني، وتنة الطَّبيعية املُهوِيهقائمةُ اخليارات يف الت
وقد تكونُ مشاركات خمتلفة، بالنسبة إىل تصميمٍ معـين، ممكنـةً للموقـع    . بتكييف تقنية خاصة ملبىن خاص معتمد على مميزات كلِّ طريقة ومساوئها

 passive stackوتشتملُ الطرق األساسية األكثر استعماالً على تصميم التهوِية العابرة وطَريقَـة التهوِيـة السـلبية باملدخنـة     . وتصميم البناء
method.  

  التهوِيةُ العابرة

جهة إىل أخرى بقوى الرياح؛ وهذا ما ميكن إجنـازه عـادةً    جبريان اهلواء اخلارجي عرب الغرفَة من cross ventilationتسمح التهوِيةُ العابرة 
كما تولِّد النوافذُ الكبرية يف أماكن املَعيشة يف اجلهة املقابلـة  . بوضع فتحتني مقابل بعضهما البعض، واحدةٌ يف اتجاه الرياح وأخرى على اجلانبِ املقابل

كما جيـب أن يكـونَ   . وينبغي أالَّ تعيق املقاطع الداخلية واألثاث جريانَ اهلواء. رض املزيد من اهلواء القادمحي funnel effect للرياح تأْثرياً قمعياً
  .لألماكن املفتوحة الكبرية دائماً نوافذُ يف اجلدران املتقابِلَة

  :كما يلي) نافذة وباب مثالً(لطَّبيعية احملركة للرياح عرب غُرفَة ذات فتحتني متقابلتني وكقاعدة، ميكن حساب معدل تغيري اهلواء يف الساعة يف التهوِية ا

  حجم الغرفَة)/٣٦٠٠× الفتحة األصغر × ) ثا/م(سرعة الرياح ×  ٠.٨= (معدل تغيري اهلواء 

  التهوِيةُ السلبية

من خالل اجلَمع بني ضغطstack  بتحريك اهلواِء اخلارجي عرب مدخنةPassive stack ventilation  تسمح التهوِيةُ السلبية باملدخنة 
 ةنخداملstack pressure ض بالرياحفْط احملرط الشغة أنبوبٍ. وضنخدـزة   أو ونعين باملسفلية جمه قناة عمودية؛ فاهلواُء يدخل املبىن عرب فتحات

وتـربطُ  . وحتى يعملَ النظام بشكلٍ صحيح، تجهز كلُّ غُرفَة مبدخنة منفصلَة، السيما يف الغرف اليت حتتاج إىل تفريغ. ويفْرغ عرب املدخنة هلذا الغرض،
وال تعمل املَداخن وحدها، حيـث  . التلوث بني الغرف املتصلةقناةٌ مركزية أحياناً بني فروع املدخنة من كلِّ غُرفَة، لكن ذلك ميكن أن يولِّد خطَر انتقال 

وإذا . ع نِهايةُ املدخنة على السطح يف مناطق ذات ضغط سليب لتأمني املزيد من الشـفْط وجيب أن توض. ينبغي تأمني مداخل للهواء عرب فتحات مقصودة
س يف اجلريان؛ وعندما يكون حدوثُ هذا االنعكاس يف اجلريان مؤقَّتاً فقط، ينبغي أال يؤدي إىل مشـكلة يف  مل يكن التصميم صحيحاً، قد حيصل انعكا

  .نوعية اهلواء الداخلي، بشرط أن يكونَ مسار اجلريان مصمماً بشكلٍ صحيح

  طُرق أخرى

والتهوِية الشمسية وأَبراج الرياح، وميكن دمجها يف تصميم املبىن لتعزيزِ كفاءة  atria ventilationتشتملُ الطُّرق األخرى على تهوِية الردهات 
  ).٨انظر الشكْل (التهوِية الطَّبيعية 
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  ).١٨٩(توضيح ألنظمة التهوِية الطَّبيعية واملختلطة املختلفة . ٨الشكْل 

  
  تهوِيةتصميم فُتحات ال. ٣

  .وفيما يلي وصف موجز هلذه العناصر. ة التحكُّماستراتيجييقوم تصميم فُتِحات التهوِية على موضعِ الفتحات وأَنماطها وحجمها و ¡

  .جيب أن تكونَ املساحةُ الكاملة للمداخل قريبةً ما أمكن من املساحة الكلِّية للمخارج ¡

  .تبريد الكتلة احلرارية أو تبريد اَألشخاص أو ت التهوِية حبيث تتجنب التعارض املُحتمل بني التهوِية العابرة والتهوِية باملدخنةفُتحا توضعجيب أن  ¡

ويشـتمل الشـرطان   . على متطلَّبـات التهوِيـة  ) داخن السلبيةالنوافذ، احلَواجِز، الكُوات، املَداخن الشمسية، املَ(جيب أن تعتمد أَنماطُ الفتحات  ¡
  .الرئيسيان على شروط التهوِية الدنيا وشروط التهوِية املؤقتة املرتفعة

اخلصائص يف معايري التهوِية بالنسـبة إىل نوعيـة    تتطلَّب شروطُ التهوِية الدنيا ويةً مفتوحة بشكلٍ دائم، وميكن حساب هذا الشرط باالعتماد على -
  ).مرة يف الساعة ١٢مثل تغيري اهلواء (مقبولة للهواء الداخلي 

عدل وية مرتفعـة  ولكن، يعد إجناز م. وليس هناك تشريعات لتحديد هذه الشروط. تتطلَّب شروطُ التهوِية املؤقتة املرتفعة فتحات كبريةً مضبوطة -
كما قد تكون هذه التهوِية ضرورية عند وجود أنشطة ترميم يف املبىن تولِّد مقادير كبريةً جداً مـن املُلَوثـات يف   . مؤقتة أحد أهم منافع التهوِية الطَّبيعية

وجيب تصميم مقاس الفتحات إلجناز معدالت اجلريان املطلـوب  . حات مناسبة هلذا الغرضفت وتعد النوافذُ واألبواب اليت ميكن فَتحها و الكُوات. اهلواء
ة اسـتراتيجي كما أنَّ مقاس الفتحات هو من دالالت توزيع الفُتحات، وهو جزٌء من . للتهوية اعتماداً على بعضِ معطَيات اهلندسة واملناخ وتصميم املبىن

  .التهوِية

  .كن أن تكونَ أساليب تقْديرِ معدل جريان التهوِية مباشرةً وغري مباشرةمي ¡

من احللولِ التحليليـة للتهويـة يف املبـانِي    ) ١٩٢" (explicit methodsاألساليب املُحددة "تشتق األساليب املباشرة، واليت تدعى أيضاً  -
  .هوِية داللةً بسيطة على املقاييس احلاكمةوقد يكون ملُعدلُ جريان الت. البسيطة

  ).١٩٣(مثل تستعملُ األساليب غري املباشرة مناذج الشبكات لتقدير تأثري املشاركات املختلفة بني مقاس الفتحات، ومن مث تعيني املقاس األ -

 فارِق احلرارة بني اهلواء الداخلي واهلواء اخلارجي هو أمر كما أنَّ تأثري   ـدنحرارة اهلواء الداخلي عـادةً ع رجةغي احملافظةُ على دبناملناقشة؛ في ستحقي
ويف أثنـاء  . درجة مثالً؛ وهذا يعين أنَّ مقدار فارق درجة حرارة اهلواء سيعتمد على درجة حرارة اهلواء اخلارجي ٢٨-٢٠، بني )١٩٤(مستويات مرحية 
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تكونَ درجةُ حرارة اهلواء اخلارجي منخفضةً جداً، مما يولد قَوةُ دفعٍ أكرب للتهوية الطَّبيعية، وهـذا يعـين أنـه ميكـن      الشتاء يف الطقس البارد، ميكن أن
التسـخني املُسـبق   والبد من االنتباه أيضاً للتأكُّد من عدم حدوث تيارات بارِدة، وقد يكون بعض . استعمالُ مساحة صغرية للفتحات يف الطقسِ البارد

ويف أثناء الربيع واخلريف، يف املناطق املعتدلة، قد تكـون  . للهواء اخلارجي مفيداً،  مثل وضع سخان حتت مدخل التهوِية مباشرةً، حتت فتحة النافذة مثالً
  .صغرية جداً) فارق الضغط(ونَ قُوةُ الدفع درجةُ حرارة اهلواء اخلارجي قريبةً جداً من درجة حرارة اهلواء الداخلي، وميكن أن تك
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  اِالْحِتَياطاُت الرُّوتينية والنَّْوِعيَّة لُمكاَفَحِة الَعْدَوى. الُمْلَحق ج
  االحتياطات القياسية  ١ج، 

  .مواقعِ الرعاية الصحية جميعاملَرضى، ويف  جميعها على اليت جيب تطْبيقُ الروتينيةهي احتياطات مكافَحة العدوى ) ٦٤(االحتياطات القياسية  

يقطاملَن اَألساس  

لصـحية  ر العدوى املَرتبط بتقْدمي الرعايـة ا االحتياطات القياسية هي احتياطات مكافَحة العدوى األساسية يف الرعاية الصحية؛ وتعين التقْليلَ من انتشا
وقد أظهرت فاشيةُ السارس األمهِّيةَ الكبرية الحتياطات مكافَحة . وتجنب التالمس املباشر مع دمِ املَرضى وسوائل أجسامهم وإفرازام واجللد غري السليم

هـذا،  . منشآت الرعاية الصحية بعدمِ االلتزام باالحتياطات القياسـية   العدوى األساسية يف منشآت الرعاية الصحية؛ فغالباً ما ارتبط انتقالُ السارس يف
لويةً يف جميعِ منشآت الرعايـة  أو ينبغي أن يكْونَوجيعل التهديد باَألمراض التنفُِّسية املُعدية املستجدة تشجيع االحتياطات القياسية  أكثر أمهِّيةً مما سبق، و

  .صحيةال

  :وللوقوف على معلومات إِضافية عن االحتياطات القياسية ، انظر

  .)١٦(٢٠٠٤الدالئل اِإلرشادية العملية ملُكافَحة العدوى يف منشآت الرعاية الصحية 

  .)١٧(٢٠٠٢دليلٌ عملي، : الوِقاية من العدوى املكتسبة يف املُستشفَى

  .)١٨(٢٠٠٦االحتياطات القياسية  ملُكافَحة العدوى يف الرعاية الصحية،  مذَكِّرةُ

  .وفيما يلي توصيات مفَصلة لكلِّ مكَون من مكَونات االحتياطات القياسية 

  تنظيف اليدين ١، ١ج، 

من املرض ومكافَحة انتشارِه يف منشآت الرعاية الصحية، وهو مكَونٌ رئيسي من  هو أحد أهم إجراءات الوِقاية hand hygieneتنظيف اليدين 
د، قَه معقَّومع أنه إِجراء بسيط، لكن العديد من الدراسات قد بينت أنَّ االلتزام بتنظيف اليدين ليس كبرياً؛ كما أنَّ تحقي. مكَونات االحتياطات القياسية 

استعمالُ مستحضر دلك اليدين املُعتمد على الكحول يف منشآت الرعاية مت  ولقد . حيث يتطلَّب تشجيعاً مستمراً وتعاوناً من فريقٍ متعدد االختصاصات
  :اطُ الرئيسيةيلي النق وفيما. الصحية يف السنوات األخرية يف حماولة لزيادة االلتزامِ بتنظيف اليدين

بِغسلِ اليـدين بالصـابون واملـاء     أو يجرى تنظيف اليدين الروتيين باستعمال دلك اليدين املعتمد على الكحول إذا مل يكن تلوثُ اليدين ظاهراً، ¡
  .واستعمال منشفة أحادية االستخدام لتجفيف اليدين

أنَّ اجللد املتهتك قد يعرض ملادة محتمل أن تكون معدية،  أو سوائل اجلسم األخرى، أو ملوثتني بالدم أو تني بشكلٍ واضحإذا كانت اليدان متسخ ¡
  .عندئذ جيب غسلُ اليدين بشكلٍ شامل بالصابون واملاء

  :دواعي تنظيف اليدين

  .قبلَ أية رعاية مباشرة للمرض وبعدها ¡

                                                   
 .http://www.wpro.who.int/publications/PUB_9290222387.htm: متوفِّرةٌ على الرابِط ١٦
: متوفِّرةٌ على الرابِط ١٧

gresist/WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12/en/http://www.who.int/csr/resources/publications/dru.  
  .http://www.who.int/csr/resources/publications/4EPR_AM2.pdf: متوفِّرةٌ على الرابِط  ١٨

http://www.wpro.who.int/publications/PUB_9290222387.htm
http://www.who.int/csr/resources/publications/dru
http://www.who.int/csr/resources/publications/4EPR_AM2.pdf
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  .القُفَّازات مباشرةً بعد نزع ¡

  ).الكانيوال(القساطر الطرفية  أو القساطر البولية أو قبلَ التعامل مع أداة للتدخل العميق غري اجلراحي، مبا يف ذلك القساطر املركزية ¡

  .املُلَوثة، حتى بوجود القُفَّازين اجللْد غري السليم، واألشياء أو نواتج اإلخراج أو اإلفرازات أو سوائل اجلسم أو بعد ملسِ الدم ¡

  .عند االنتقال من موضعٍ ملوث يف اجلسم إىل آخر نظيف خالل رعاية املريض نفِْسه ¡

  .بعد التالمس مع أشياء غري حية يف اجلوارِ املباشر للمريض ¡

  .بعد استعمال املرحاض ¡

  :مات حولَ تنظيف اليدين، انظروللوقوف على مزيد من املَعلو

  .)١٩(٢٠٠٦، )نسخة متقدمة(الدالئل اِإلرشادية ملُنظَّمة الصحة العاملية حولَ تنظيف اليدين يف الرعاية الصحية 

  اختيار الواقيات الشخصية باالعتماد على تقْييم املخاطر ٢، ١ج، 

  .األسطح املُلَوثة قبلَ أي نشاط متوقَّع للرعاية الصحية أو تيين، خطَر التعرض إىل مواد اجلسمقَيم، بشكْلٍ رو ¡

  .اختر الواقيات الشخصية اعتماداً على تقْييم املخاطر ¡

  .وفِّر الواقيات الشخصية املالئمة يف حالة الطَّوارئ غري املتوقَّعة ¡

  القُفَّازات

عند توقُّع عدمِ سالمة  أو اَألغْشية املخاطية أو نواتج اإلخراج أو اإلفرازات أو سوائل اجلسم أو جيب ارتداُء القُفَّازات عند توقع أي تالمسٍ مع الدمِ ¡
  .اجللد

  .مع مادة قد تكون معدية غَير القُفَّازين بني املهام واِإلجراءات عند املريض نفِْسه بعد التالمس ¡

  .انزع القُفَّازين بعد االستعمالِ وقبلَ التالمس مع أشياء وسطوح غري ملوثة، وقبل االنتقال إىل مريضٍ آخر ¡

  .قُم بتنظيف اليدين بعد نزعِ القُفَّازين مباشرةً ¡

  محاية الوجه

، حلماية امللتحمتني واألغشية املخاطية لألنف والعيـنني والفـم   )واقي الوجه، النظَّارات(ك القناع الطبي وواقي العينني ارتد واقيات الوجه، مبا يف ذل
لطة وثيقة مـع مـريضٍ   وعند تقْدمي الرعاية، مبخا. نواتج اإلخراج أو اإلفرازات أو سوائل اجلسم أو إِرذاذ الدم أو خالل األنشطة اليت قد تؤدي إىل تطاير

  .، ميكن أن حيصلَ إرذاذٌ لإلفرازات، لذلك ينبغي محايةُ العينني)كالسعال والعطاس(لديه أَعراض تنفُِّسية 

  العباءات الطبية

  .ارتد العباءات الطبية حلماية اجللد ووِقاية الثياب من التلوث خالل األنشطة ¡

مريلـة   مناسبةًً للنشاط ومقدار السائل الذي قد تصادفه؛ وإذا مل تكن العباءة الطبية املستعملة مقاومةً للسوائل، جيب عندئذ ارتداُءاختر عباءةً طبيةً  ¡
  .إِرذاذ ملادة محتملة العدوى أو مقاوِمة للماء فوق العباءة الطبية عند توقُّع حدوثُ تطايرٍ

  .، وقُم بتنظيف اليدين)كما هو مالئم(غسيل  أو املُلَوثة بأسرع ما ميكن، وضعها يف حاوية املخلفات اخلع العباءة الطبية ¡

                                                   
  .www.who.int/patientsafety/information_centre/ghhad_download/en/index.htmlhttp//:: متوفِّرةٌ على الرابِط ١٩

http://www.who.int/patientsafety/information_centre/ghhad_download/en/index.html
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  أساسيات الصحة التنفُِّسية وآداب السعال  ٣، ١ج، 

َى يودى املصابني بالعضشارِ مسببات املرض من املَرتنطُ ابض در الع(عدة مصكافَحقال إىل املخالطني غري احملمـيني ) دوىمتنبِ االجنراً أساسياً يف تأَم .
نوى الرذاذ، جيب تطْبيق أساسيات الصحة التنفسية وآداب السعال من قبل جميعِ األفراد املصابني بأَعراضٍ  أو وبالنسبة إىل اَألمراضِ املُنتقلَة بالرذاذ الكبري

  :الذين لديهم عالمات عدوى تنفُِّسية وأَعراضها) الفَريق الصحي واملرضى والزوار(وينبغي على جميعِ األفراد . )٦٠(تنفُِّسية 

  .السعال أو تغطية أَفْواههم وأُنوفهم عند العطاسِ ¡

وفَّرت كوسائل ملُكافَحة مصدر العدوى الحتواِء اإلفرازات التنفُِّسية والـتخلُّص منـها يف   اَألقْنِعة الطبية إن ت أو استعمال املناديل واَألقْنِعة القُماشية ¡
  .حاويات املخلفات

  .العطاس إذا كانَ ذلك متحمالً ومناسباً أو استعمال القناع الطبي عند الشخص املصاب بالسعالِ ¡

  .تنظيف اليدين ¡

  :رةُ منشآت الرعاية الصحية أساسيات الصحة التنفُِّسية وآداب السعالجيب أن تشجع إدا

املصابني بِمرضٍ تنفُّسي حـاد   شجع تطبيق أساسيات الصحة التنفُِّسية وآداب السعال من قبل جميعِ عاملي الرعاية الصحية واملرضى وأَفْراد العائلة ¡
  .مصحوب حبمى

¡ ب  ثَقِّفبائاحتواِء الض ة إىل أمهِّيةبسار بالنولَة والزى وأَفْراد العائضية واملَرحالص ةعاية  ) اإليروسوالت(العاملني يف الردسـاعفُِّسية واإلفرازات للمنالت
  .على الوِقاية من انتقالِ اَألمراض التنفُِّسية

¡ أْمنين االعتبار تيذْ بعدين خالي ظيفنلت وارِدد على الكحول و عبوات حملول مثل( ممدين املعتدينمستلزمات  دلْك اليل اليكـذلك مـوارد   و) غَس
  .وجيب أن تكون األولوية ملناطق التجمع، مثل غُرف االنتظار) مثل املناديل(لصحة التنفُِّسية اتطبيق اساسيات 

  التنظيف والتطْهري: ةالضوابِطُ البيئي ٤، ١ج، 

، وقد يقَلِّل العـبَء البيولـوجي   )ساعات إىل أيام(ميكن أن تحيا الفَيروسات والبكترييا املسببة َألمراضٍ تنفُِّسية حادة يف البيئة لفترات خمتلفة من الزمن 
 أو ويقْصد من التنظيف البيئي والتطْهريِ إزالةُ مسببات املرض. ستعمال مطهرات معيارية يف املستشفىلتنظيف، كما ميكن تعطيلُ العوامل املُعدية باباالبيئي 

يائيـة لقتـل   كيم أو ويعد الـتطْهري وسـيلةً فيزيائيـة   . على األسطح واألشياء املُلَوثة، مما يكسر سلسلة انتقال العدوى مهمالتقْليل من أَعدادها بشكلٍ 
  ").احلويصالت"وليس البوغات (امليكروبات 

¡ ظَّفناألشياء واألسطح إذا مل ت طْهريطْهري؛ حيث ال ميكن تقبل الت ظيفنتم التغي أن يبنالعضوية أو ي نواتج إخراج املريض وإفرازاتـه،  (الً من املادة
  ).إخل....األوساخ، التراب، 

املُحتمل، وهذه العمليةُ وحدها تنقص احلملَ البيولوجي البيئـي بشـكلٍ   ) اإليروسوالت(التنظيف حبيث نتجنب توليد الضبائب  جيب القيام بعملية ¡
  .مهم

  .اتبِع توصيات الشركة املصنعة بالنسبة إىل استعمال املطهرات وتخفيفها وزمن متاسها والتعامل معها ¡

ولكن تضـبطُ بعـض اهليئـات    ). ١٩٩-١٩٥، ٦٦(يجري تعطيلُ الفَيروسات والبكترييا املُسببة لألمراضِ الفَيروسية احلادة جبملة من املطهرات  ¡
  :ملُ املطهرات الشائعة يف املُستشفَىوتشت. التشريعية يف بعضِ البلدان أَنماطَ املطهرات املتوفِّرة االستعمال يف املُستشفَى

  ).املُلْحق ح) (منظِّف منزلي(هيبوكلوريت الصوديوم  -
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  ).املُلْحق ح(الكُحول  -

  .مركَّبات الفينول -

  .مركَّبات األمونيوم الرباعية -

  .مركَّبات البريوكسجني -

  .يف معظَمِ البلدان؛ ويفَصل املُلْحق ح استعمالَ هذين املطهرينيتوفَّر هيبوكلوريت الصوديوم والكُحول  ¡

  تنظيف بيئة رِعاية املَرضى ١، ٤، ١ج، 

¡ فاألسطح األفقية يف غُر ظيفناخلروج  أو جيب ت ري وعندول بشكلٍ دزى)٢٠٠(مناطق العضما تلك اليت استلقى عليها املَرأو ، السي عرضـت  ت
  .لتماسٍ متكرر منهم، وحولَ سرير املريض مباشرةً

قطعـة قمـاش   (املُحتمل للعوامل املُمرِضة املسببة لألمراض التنفُِّسية احلادة، جيب القيام بالتنظيف الرطب )  اإليروسوالت(لتجنبِ توليد الضبائب  ¡
  .الكَنس أو وليس إثارةَ الغبار اجلاف) رطبة

لقطع القماشية املستعملَة يف التنظيف تصبِح محاليلُ ومعدات التنظيف خالل التنظيف الرطب ملوثةً أيضاً؛ ولذلك البد من تغيريِ محاليل التنظيف وا ¡
  .ورؤوس املماسح بشكلٍ متكرر حسب سياسات منشأة الرعاية الصحية

وجيب غَسلُ رؤوس املماسح يومياً وتجفيفها بشكلٍ شامل قبـلَ  . عدات املستعملَة يف التنظيف والتطْهري وتجفيفها بعد كلِّ استعمالجيب تنظيف املُ ¡
  ).٢٠١(إعادة االستعمال  أو التخزين

  .يةً من اللَّوازِم واملُعدات غري الضروريةلتيسريِ التنظيف اليومي، حافظْ على املَناطقِ احمليطة باملريض خال ¡

). ٣٥(الهتمـام  ا قد يثريمشتبهة مبرضٍ تنفُّسي حاد  أو استعملْ مطَهراً ملَسحِ الطَّاوِلَة واملناطق احمليطَة بعد التالمس مع مرضى لديهم عدوى معروفة ¡
يريغوفُّر مفارش ورقية ميكن تت ظيف بني املرضىوعندنالت ى بعدضكون مفيدةً لطاوالت فحص املَراملرضى، قد ت نيها ب.  

 حتى غري املشغولة باملطهر، فقد ميثِّل ذلك ممارسةً خطرة مل يبرهن على أنها ذات فائدة مثْبتة يف مكافَحـة املـرض   أو ال تقم برش الغرف املشغولة ¡
)٢٠٢.(  

، اجعـل  vacuum cleanerالناجِم عن استعمالِ مكنسة كهربائية ) اإليروسوالت(ولتسهيلِ التنظيف والتقْليل من احتمالِ توليد الضبائب  ¡
فى يف غُرضاد إن أمكن أو املَررورية، استعملْ مكنسة كهربائية مزودة. مناطق من غري سجعاليـة إن   وإذا كانت التخليةُ ض هوائية ذات كفاءة مبرشحة

  .توفَّرت

  معدات رِعاية املَرضى ٢، ٤، ١ج، 

  ).٢٠٤، ٢٠٣(إذا كانت املُعدات متعددةَ االستعمال، اتبِع بروتوكوالت عامةً للتطْهري والتعقيم  ¡

ملوثةً بشـكْلٍ  ) مثل أجهزة الكشف باألشعة السينية، آالت الكشف باملوجات فوق الصوتية(لكبرية مل تكُنِ األسطح اخلارجية لألدوات النقَّالة ا إذا ¡
  .منطقة املريض أو منطقة العزل مبطهرٍ مصادق عليه يف املُستشفَى إىل حني إِخراجِه من غُرفَة أو ظاهر، امسح هذه األسطح اليت تستعمل يف غُرفَة

¡ الت دعفُّسينرضٍ تاملصابني بِم رورياً يف رعايةراً ضمال أَمعتسة االفُِّسية معادنات التداملُع طْهريحيح وتالص ظيفـق  ) ٢٠٩-٢٠٥(ي حاد نانظر املُلْح
  .ح للوقوف على املزيد من التفاصيلِ حولَ استعمالِ املطهرات
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  وات اَألكلاَألطْباق وأَد ٣، ٤، ١ج، 

. وإذا مل تتوفَّر غساالت اَألطْباق، جيب غَسلُ األشياء باليد مبنظِّفات). ٢١١، ٢١٠(اغِْسلْ األشياَء املتكررة االستعمال إن أَمكَن يف غَسالة اَألطْباق  ¡
  .والبد من استعمالِ قُفَّازات مطَّاطية نظيفة عند غَسيلِ األشياء باليد

  .استعمال من قبل املرضى أو جيب غَسلُ األطباق وأدوات األكل بعد كلِّ وجبة ¡

  ).٤(الناحية  أو اإلقليم أو حادية االستعمال يف حاوية املخلفات، وتصنيفُها حسب التشريعات ذات الصلَة يف املنطقةأجيب التخلُّص من األشياِء  ¡

  الءات والغسيلاألغطية وامل ٤، ٤، ١ج، 

، وضـعِ الفضـالت   )مع ارتداء الواقيات الشخصية املالئمـة (من األغطية واملالءات املُلَوثة بشدة ) مثل الرباز(انزع مقادير كَبريةً من املواد الصلْبة  ¡
  ).٢١٤-٢١٢(يل الصلْبة يف املرحاض للتخلُّص منها قبلَ وضع األغطية واملالءات يف حقيبة الغس

¡ ثةَ يف حقيبة الغسيل مباشرةً يف غُرعِ األغطية واملالءات املُلَوفرز األغطية واملالءات يف مناطق رعاية املرضى، بل ض بنجتل مع أقل  أو فَةزمنطقة الع
  ).٤(حتريكها لتجنب تلوث اهلواء واألسطح واَألشخاص  أو قدرٍ من التعامل معها

وبالنسبة إىل دورات الغسيل باملاِء احلـار، اغسـلْ   . اغِْسلْ وجفِّف األغطية واملالءات حسب املعايري واِإلجراءات الروتينية يف منشأة الرعاية الصحية ¡
بة للغسيل بدرجة حرارة منخفضة مـع اسـتعمالٍ   واختر مادةً كيميائية مناس. دقيقة ٢٥درجة ملا ال يقلُّ عن  ٧٠مطهر يف ماٍء بدرجة حرارة  أو مبنظِّف

  ).٢١٧-٢١٥(درجة  ٧٠صحيح للتركيز يف دورات الغسيل بدرجة حرارة منخفضة أقل من 

  التعامل مع املخلفات ٥، ١ج، 

  .جيب أن يكونَ التخلُّص من املخلفات مأْموناً ألولئك الذين يتعاملون معها وللبيئَة ¡

  .حسب التشريعات واألنظمة احمللِّية) املُعدية(لف تعريفات املخلفات السريرية  ميكن أن ختت ¡

وإذا جرى تصنيف خملفات املصابني مبرضٍ تنفُّسي حـاد  . البلد أو اإلقليم أو جيب تصنيف املخلفات حسب توجيهات التشريع ذي الصلَة يف الوالية ¡
دئذ جيب أن تعد جميع املخلفات يف منطقة رعاية املريض خملفات سريريةً معدية، وأن تعالَج وجيري التخلُّص منها حسب سياسـة  كمخلفات معدية، عن

  ).٤(منشأة الرعاية الصحية، ومبا يتفق مع التشريعات الوطنية اخلاصة ذه املخلفات 

¡ جلُ مع الرباز حبذر لتعامل للضبائب جيب التمتليد املُحوبِ التصيصكما يف أثناء إزالة الرباز من اَأل) (اإليروسوالت(ن bedpan  جبانب املـريض 
  ).٢١٢) (الثِّياب  أو املرحاض أو

  ).٢١٩، ٢١٨(صحي جيد الفَضالت الربازية الصلْبة يف اارير، إذا وجِد نظام صرف  أو ميكن التخلص من املخلفات السائلَة كالبول ¡

الرذاذ خالل التعامـل مـع املخلفـات     أو جيب أن يستعملَ العاملون يف الرعاية الصحية واقيات شخصية مناسبة عندما يكون هناك خطَر للتطاير ¡
)٦٤.(  

  ت والغسيل واملخلفات من مناطق العزلونقْل معدات رعاية املَرضى واألغطية واملالءا) تغليف(تجميع  ٦، ١ج، 

  .منطقة العزل أو حقائب يف غُرفَة أو ضع املُعدات املستعملَةَ واألغطية واملالءات املُلَوثة واملخلفات مباشرةً يف حاويات ¡

¡  ثة واملخلفات بطريقةلَة واألغطية واملالءات املُلَوات املستعمدباحتواء املُع احلاوياتقُم قْل أو احلقائب أو متنع فتحالل النانفجارها خ.  

¡ ثة واملخلفات يف احلقيبةلَة واألغطية واملالءات املُلَوات املستعمدليف كافيةً، بشرط وضع املُعغكونُ طبقةٌ واحدة من التر    تلْويـث ظـاهمـن دون ت 
  .فهو غري ضروري double baggingوأما التكْييس املضاعف . احلقيبة
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لقياسية ، وبتنظيف اليدين بعـد نـزعِ   جيب أن يلتزم جميع العاملني الذين يتعاملون مع املُعدات املستعملَة واألغطية واملالءات املُلَوثة باالحتياطات ا ¡
  .الواقيات الشخصية

  

  اَألجسام احلادةالوِقايةُ من وخزات اإلبر واإلصابة ب ٧، ١ج، 

واإلصـاباتneedle sticks   ت اإلبر مع أنها ليست الوسيلةَ الرئيسية للوقاية من اَألمراض التنفُّسية احلادة والسيطَرة عليها، تعد الوِقايةُ من وخزا
القياسية؛ وت نات االحتياطاتكَوم ة أحدة عن األدوات احلاداجِمم  األخرى النمولة بالـدوالتخلُّص من انتقالِ مسببات املرض املَح قْليلَ واحلدف التدهتس

bloodborne pathogens      شـخصٍ آخـر عـرب اإلصـابة ية واملرضى اآلخرين وأيحة الصعايى إىل فَريقِ الرودى املصابني بالعضمن املَر
  .)٢٠(ى التوصيات املفصلَة بشأن استعمالِ اإلبر واستخدامها املَأْمون، انظر موقع الشبكة العاملية للمحاقنوللوقوف عل. باألجسامِ احلادة يف املخلفات

عد اإلجـراءات؛  األجهزة احلادة األخرى؛ وعند التعامل مع أدوات حادة ب أو انتبِه التقاء اإلصابات عند استعمالِ اِإلبر ونصالت املشارِط واألشياء ¡
  .عند التخلُّص من اإلبر املستعملَة أو وعند تنظيف هذه األدوات

  .ال تقُم بإعادة تغطية اإلبر املستعملَة ¡

  .ال توجه رأس اإلبرة حنو أي جزٍء من اجلسم، قَبلَ احلقن ¡

  .مناورة اإلبر املستعملَة باليد أو كَسر أو اليد، وال تقُم بثَنيحادية االستعمال بأال تنزع اإلبر املستعملَة من احملاقن  ¡

بةً أكثر ما ميكـن  تخلَّص من احملاقن واإلبر ونصالت املشارِط واألشياء احلادة األخرى يف حاويات مناسبة مقاومة للخدش، واليت جيب أن تكونَ قري ¡
لَت فيها هذه اَألشمعاليت است ياءمن املنطقة.  

  .تجنب استعمالَ احملاقن متعددة االستخدام ¡

  )٦٤(احتياطات األمراض املنقولة عن طريق الرذاذ  ٢ج، 

زا البشرية والسنلْوفي واَألنروس الغدل عرب الرذاذ الكبري على الفَيقتنفُِّسية اليت تنلُ مسببات األمراض التمتشت لْـوفـور  ارس وأَنزا الطُّينA )H5N1 .(
ويف أثنـاِء جائحـة   . لغني واَألطْفـال وتعد حاالت العدوى بالفَيروس الغدي أكثر شيوعاً بني اَألطْفال، بينما تصيب اَألنفلْونزا والسارس كالً من البـا 

ريقة نفسها مثل فَيروسات اَألنفلْونزا املومسية، ولذلك جيب تطْبيق احتياطات الرذاذ باإلضـافة إىل  اَألنفلْونزا، يتوقَّع أن ينتقلَ الفَيروس البشري املعدي بالط
  .االحتياطات القياسية 

  :تشتملُ احتياطات الرذاذ على

وألهـداف عمليـة، ينصـح    ). ٢٢٢-٢٢٠، ١٠١(من املريض  استعمال القناع الطبي عند العمل ضمن مسافة مترٍ واحد :الواقيات الشخصية ¡
  .باستعمالِ القناع الطبي عند الدخول إىل غُرفَة املريض

ميـع  وإذا مل يكن التشخيص السببِي ممكناً، جيب جت. تجميع املَرضى الذين لديهم تشخيص بنفس مسبب املرض أو يف غُرف مفْردة :املريض وضع ¡
  .أكثر أو متماثل وباالعتماد على عوامل اخلطر الوبائية، مع الفَصل بينهم مبقدار مترٍ واحد) إكلينيكي(املَرضى الذين لديهم تشخيص سريري 

  .هجيب احلد من حترك املرضى، وينبغي أن يضع املريض قناعاً طبياً عندما يكون خارج غرفت :نقْل املرضى ¡

  )٦٤(احتياطات األمراض املنقولة عن طريق التالمس   ٣ج، 

                                                   
٢٠ http://www.who.int/injection_safety/sign/en/.  

http://www.who.int/injection_safety/sign/en/
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مثل فَيروس نظـري اَألنفلْـونزا والفَيـروس املَخلـوي     (باإلضافَة إىل االنتقالِ بالرذاذ الكبرية، ميكن أن تنتقلَ بعض مسببات األمراض التنفُِّسية الشائعة 
كما قد يلعب االنتقالُ بالتالمس  دوراً يف حـاالت  . األنف أو سيما تلوث اليدين والعدوى الذاتية للغشاء املخاطي للملتحمةعرب التالمس ، ال) التنفُّسي

  ).A )H5N1العدوى بالسارس وأَنفلْونزا الطُّيور 

  

  :تشتملُ احتياطات األمراض املنقولة عن طريق التالمس على

  ):استعملْها عند دخولِ الغرفَة وانزعها عند املغادرة( اقيات الشخصيةالو ¡

  .جيب استعمالُ قُفَّازات من الالتكس نظيفة وغري معقَّمة، مع ارتدائها مثَّ نزعها بعد كلِّ خمالطة للمريض: القُفَّازات -

  :العباءة الطبية -

استخدم العباءة الطبية متكررة االستعمال املصنوعة مـن قمـاش    أو ستعمال واملصنعة من ألياف صناعيةحادية االأتستخدم العباءة الطبية  •
  .وجيب التأكُّد من أنَّ العباءات الطبية ذات مقاسٍ مناسب لتغطية املناطق اليت جيب محايتها بشكلٍ كامل. ميكن غَسلُه

يف الغسيل إذا كانت متكـررة   أو يتم وضعها يف حاوية املخلفات إذا كانت أحادية االستعمال يفضل ارتداُء العباءات الطبية ملرة واحدة، مثَّ •
  .االستخدام ، مثَّ القيام بتنظيف اليدين

ما ينبغي أالَّ تسـتعملَ  جيب أالَّ تستعملَ املرايل الطبية إالَّ عندما تكون العباءة الطبية منفذة للسوائل، وذلك للتقْليلِ من اختراق السوائل، ك •
  .وحدها للوِقاية من التلوث بالتالمس 

  املُعدات والبيئَة ¡

 التعامـل مـع   إخل عند... معدات خاصة، كالسماعات وكفَّات ضغط الدم ومقاييس احلرارة  أو معدات أحادية االستعمال -إن أمكن  -استعملْ  -
وعند احلاجة إىل مشاركة املُعدات بني املرضى، جيـب تنظيفُهـا وتطْهريهـا قبـل     . اخلاضعني الحتياطات األمراض املنقولة غن طريق التالمس املَرضى 
  .مع مريضٍ جديد ااستعماهل

اليدين مـن دون قُفَّـازين    أو ليدين املُرتديتني للقُفَّازين واملُلَوثتنيأفواههم با أو أنوفهم أو جيب أن يتجنب العاملون يف الرعاية الصحية ملس عيوم -
)٢٢٣.(  

  ).مثل مقابِض األبواب ومفاتيح اإلضاءة(تجنب تلْويثَ األسطح البيئية اليت ليست على عالقة مباشرة برعاية املريض  -

تجميع املَرضى الذين لديهم التشخيص بنفس مسبب املرض وتطْبيق إجراءات مكافَحـة   أو ردةميكن أن يسهلَ استعمالُ غُرف مفْ :املرضى وضع ¡
  .العدوى

  .جيب احلد من حركة املرضى، كما جيب تقْليلُ التالمس  مع أَشخاص آخرين غري مصابني بالعدوى :نقْل املرضى ¡

  واءاحتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهل ٤ج، 

، وتتطلَّـب  )أكثر من مترٍ واحد مـثالً (تنتقلُ مسببات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء من خالل استنشاق نوى الرذاذ اليت تبقى معديةً ملسافة طويلة 
ويطَبق االنتقالُ اإلجباري عن طريـق اهلـواء علـى    ). ٥(تفضيلي  أو وميكن تصنيف انتقاهلا أيضاً إىل انتقال إجباري). ٣، ٢(تعامالً خاصاً مع اهلواء 

 Mycobacteriumمثل املتفطِّرة السـلية  (مسببات األمراض اليت تنتقل عادةً وبشكلٍ حصري بنوى الرذاذ اليت تتوضع يف اجلزِء األقصى من الرئة 
tuberculosis لِّ الرئوية للسبق). ٥) (املسبتنا االلُ بنـوى الـرذاذ الـيت    وأمقتنق على مسببات األمراض اليت تطَبالُ التفضيلي عن طريق اهلواء في

  ).٥) (مثل احلصبة(تتوضع يف املمرات اهلوائية، ولكنها قد تنتقل بطرقٍ أخرى أيضاً 
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، وربما بالنسبة إىل حاالت أخرى من العدوى بالفَيروسـات التنفُِّسـية ويف   قد حيصلُ انتقالُ نوى الرذاذ إىل مسافة قصرية مع اَألنفلْونزا البشرية أيضاً
، والـيت تجـرى يف   )١انظر املُلْحـق أ،  (ومرتبطة مع انتقال العامل املُمرِض ) اإليروسوالت(أثناء ظروف خاصة، مثل القيام بإِجراءات مولِّدة للضبائب 

االنتقـال  "ويشار إىل هذا النمط مـن االنتقـال باسـم    ). مثل السارس(تفْتقر إىل االستعمال الكايف للواقيات الشخصية  أو  كافيةغُرف ذات وية غري
اهلـواء   يشكِّل االنتقالَ الكالسيكي عن طريـق  ال، وهو )٥" (opportunistic airborne transmissionاالنتهازي عن طريق اهلواء 

  ).٢(الذي يقوم على االنتقال ملسافة طويلة 

  احتياطات مكافَحة العدوى يف اَألمراضِ املنقولة عن طريق اهلواء ١، ٤ج، 

  : ، جيب إضافةُ ما يلي إىل االحتياطات القياسية)٢٢٥، ٢٢٤، ٣، ٢(بالنسبة إىل مسببات األمراض املَنقولة عن طريق اهلواء 

عند تقْدمي الرعاية إىل مريضٍ مصاب مبرضٍ معدي منقول عن طريـق اهلـواء بشـكلٍ     أو منطقة العزل، أو عند دخولِ غُرفَة :الواقيات الشخصية ¡
ما يكافئه حسب املعهد  أو N95اية النمط تفضيلي يف مواقع أخرى، استعملْ قناعاً مانع الستنشاق اجلسيمات يتصف بوِقاية ال تقلُّ عن وِق أو إجباري

  ).املُلْحق أ( NIOSHاألمريكي الوطين للسالمة والصحة املهنية 

  :املريض وضع ¡

  ).١) (انظر املَقْطَع اخلامس(ضعِ املريض يف غُرفَة احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء  -

  .املنقولة عن طريق اهلواء ، ضعِ املَرضى يف غُرف منفصلة ذات وية جيدة إذا مل تتوفَّر غُرفَةُ عزل األمراض -

  .يف أماكن ذات وية جيدة) بنفس مسبب املرض(إذا مل تتوفَّر غُرف مفْردة، جمع املَرضى حسب التشخيص  -

ملرتبطة بنقل مسببات األمراض باستعمال الواقيات الشخصية املالئمة يف غُرفَة من غُرف وا) اإليروسوالت(جيب القيام باِإلجراءات املولِّدة للضبائب  -
  .احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء

  .منطقتـه  أو قَلِّلْ من حركـة املـريض، كمـا جيـب أن يضـع املـريض قناعـاً طبيـاً عنـدما يكـونُ خـارج غرفتـه            : نقْلُ املريض ¡
  

  احتياطات مكافَحة العدوى يف اَألمراضِ اليت قد تنتقلُ بشكلٍ انتهازي عرب نوى الرذاذ ٢، ٤ج، 

بتهوية الغرفَـة  جراءات خاصة فيما يتعلَّق بالنسبة إىل معظَمِ هذه اَألمراض، جيب إضافةُ احتياطات الرذاذ إىل االحتياطات القياسية ، كما ينبغي اتخاذُ إ
  .واملرتبطة بنقل مسببات األمراض) اإليروسوالت(والواقيات الشخصية خالل اِإلجراءات املولِّدة للضبائب 

  :الواقيات الشخصية ¡

كون ارتداُء القناع إجبارياً عند العمـلِ علـى   عند دخول غُرفَة املريض، وي) إجرائي أو قناع جراحي(استعملْ على األقل قناعاً طبياً محكم التالؤم  -
  ).٢٢٨-٢٢٦(أقل من املريض  أو مسافة مترٍ واحد

ومرتبطة بنقل مسببات األمراض، استعملْ قناعاً مانعاً الستنشاق اجلُسيمات يؤمن الوِقاية مثل ) اإليروسوالت(عند القيام بإِجراءات مولِّدة للضبائب  -
N95 ة املهنية ( ما يكافئه أوالمة والصحاألمريكي الوطين للس حسب املعهدNIOSH ( وقُفَّازين وعباءة طبية وواقياً للعينني) ٥٥) (مثل النظَّـارات ،

١٦٨، ٨٨.(  

  :املريض وضع ¡

ةً للمرضى املصابني بأَمراضٍ منقولة عـن  لويأو ال تعد غُرف احتياطات األمراض املنقولة عن طريق اهلواء إجباريةً؛ ولكن إذا توفَّرت، جيب أن تكونَ -
  ).٩٦، ٢١(طريق اهلواء 
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وعندما يكونُ التشخيص السببِي غـري  ). ٩٦، ٢١(جيب استعمالُ الغرف املُفْردة إن أمكن؛ وإذا مل تتوفَّر، جمعِ املَرضى حسب التشخيص السببِي  -
  .منفصلني مبا ال يقلُّ عن مترٍ واحدممكن، ضعِ املَرضى حبيث يكونون 

، ١٠٠، ٧٢، ٧١(واملرتبطة بنقل مسببات األمراض يف غُرف مفْردة ذات تهويـة جيـدة   ) اإليروسوالت(جيب القيام باِإلجراءات املولِّدة للضبائب  -
١٦٩.(  

  .منطقته أو عاً طبياً عندما يكونُ خارج غرفتهقَلِّلْ من حركة املريض، كما جيب أن يضع املريض قنا :نقْل املريض ¡
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َعيِّنٌة لقائمِة َتحقُّق لَتْقييم الظُّروِف البيئيَّة للرعاية الَمْنِزلية لدى المصابين . الُمْلَحق د
  الهتماما قد تثيربَأْمراٍض َتَنفُِّسية حادَّة 

  البنيةُ التحتية
  ال  نعم  هاتف يعمل 

  ال  نعم  للتواصل بسرعة مع النظام الصحيأيةُ وسائل أخرى 
  ال  نعم  potableيوجد ماء  صاحل للشرب 

  ال  نعم  يوجد نِظام الصرف الصحي
  ال  نعم  )ووقود(يوجد مصدر للطبخ 
  ال  نعم  توجد كَهرباء عاملة

  ال  نعم  يوجد مصدر حرارة عاملة 
  ال  نعم  يوجد تكْييف للهواء

  إلقامةا أو املكانُ
  ال  نعم  غُرفَةٌ منفصلة وسرير منفصل للمريض

  ال  نعم  توفري محام يف املَنزِل

  املوارِد
  ال  نعم  الطَّعام

  ال  نعم  اَألدوية الضرورية
  ال  نعم  )املريض(اَألقْنِعة الطبية 
  ال  نعم  )مقدمو الرعاية، املخالطون يف املَنزِل(اَألقْنِعة الطبية 

  ال  نعم  القُفَّازات
  ال  نعم  )الصابون، محلول لتنظيف اليدين معتمد على الكُحول(مستلزمات تنظيف اليدين 
  ال  نعم  منتجات التنظيف املرتلية

  الرعايةُ األولية والدعم
  ال  نعم  شخص لتقْدميِ الرعاية والدعم
  ال  نعم  الرعاية الطبية أو يحةإمكانية احلُصول على النص

مثل اَألطْفال دون السنتني من العمر، املسنني بعد اخلامسة (أي شخص يف املَنزِل عرضة خلطر العدوى 
  )نقوصي املناعةموالستني من العمر، األفراد 

  ال  نعم
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هة باَألْنِفْلَوْنزا ِعْنَد العاملين في الرِّعاَيِة َعيََّنٌة  نموذج استبيان لمراقبِة اَألْمراض الشَّبي. الُمْلَحق هـ
  الهتماما قد تثيرالصحِّية والمعرَّضين لمرضى ُمصابين بَأْمراٍض َتَنفُِّسية حادَّة 

  : .......................رقم هاتف املَنزِل: ................................. االسم

  : ......................موقع العمل... : .............................الوظيفة

  ): ........../......../........   ........../......../........اذكرها جميعاً، واستعمل القسم اخللفي من الورقة عند الضرورة(تاريخ التعرض 

 فُّســي حــادنــط املخالطــة  مــع املــريض املصــابِ مبــرضٍ تماملــريض،/أو مــامالهتا قــد يــثرين ــروس/ أو و مــع بيئــةومــع فَي :
...........................................................................  

  :هل تم استعمال الواقيات الشخصية التالية
  ال أَعرِف  ال  نعم  الواقيات الشخصية

 £ £  £  العباءة الطبية
 £ £ £  القُفَّازات

 £ £ £  ع املانع الستنشاق اجلسيماتالقنا
 £ £ £  القناع الطبي
 £ £ £  واقي العينني

 £ £ £  )أرجو تحديدها(غريها 

  ):اَألشخاص املصابني مبرضٍ تنفُّسي حاد مصحوب حبمى أو أي التعرض للطُّيور(أَدرِج أيةَ حاالت تعرض غري مهنية 

حرارتك مر من درجة حقَّقفُّسي حاد تنصابٍ مبرضٍ تة ملريضٍ معايقْدمي الرت ة عشرة أيام بعدمبا (الهتمام قد يثري اتني يف اليوم، يف الصباح واملساء، ملد
  :باَألنفلْونزا، مبا يف ذلك ، وراقب نفسك أيضاً حبثاً عن أية أَعراض من اَألعراضِ التالية للمرض الشبيه)يف ذلك األيام العشرة التالية آلخر تعرض

  .درجة ٣٨احلمى أكثر من  -

  .السعال -

  .بداية حادة ملرضٍ تنفُّسي -

  .التهاب احللق -

  .أمل املفاصل -

  .اِإلعياء أو األمل العضلي -

  ).مثل اإلسهال، القيء، األمل البطين(اَألعراض اهلَضمية  -
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: شبيه باَألنفلْونزا، قَلِّلْ على الفور من تعامالتك مـع اآلخـرين، وابتعـد عـن األمـاكن العامـة، وقـم بـإبالغ         إذا حصلت أيةُ أَعراضٍ ملرض
  : ................عند..................... 

  ٥اليوم   ٤اليوم   ٣اليوم   ٢اليوم   ١اليوم 
  التاريخ

     /     /  
  التاريخ

     /     /  
  خالتاري
     /     /  

  التاريخ
     /     /  

  التاريخ
     /     /  

ــرارة  احلـــ
  :الصباحية

................  

  :احلرارة الصباحية
................  

  :احلرارة الصباحية
................  

  :احلرارة الصباحية
................  

  :احلرارة الصباحية
................  

  :املَسائيةاحلرارة 
................  

  :احلرارة املَسائية
................  

  :احلرارة املَسائية
................  

  :احلرارة املَسائية
................  

  :احلرارة املَسائية
................  

أَعراض املَـرض  
ــبيه  الشـــ

  :باَألنفلْونزا
  ....نعم .... ال 

ـ  رض الشـبيه  أَعراض املَ
  :باَألنفلْونزا

  ....نعم .... ال 

أَعراض املَـرض الشـبيه   
  :باَألنفلْونزا

  ....نعم .... ال 

أَعراض املَـرض الشـبيه   
  :باَألنفلْونزا

  ....نعم .... ال 

أَعراض املَـرض الشـبيه   
  :باَألنفلْونزا

  ....نعم .... ال 

  
  ١٠اليوم   ٩اليوم   ٨يوم ال  ٧اليوم   ٦اليوم 

  التاريخ
     /     /  

  التاريخ
     /     /  

  التاريخ
     /     /  

  التاريخ
     /     /  

  التاريخ
     /     /  

  :احلرارة الصباحية
................  

  :احلرارة الصباحية
................  

  :احلرارة الصباحية
................  

  :احلرارة الصباحية
................  

  :احلرارة الصباحية
................  

  :احلرارة املَسائية
................  

  :احلرارة املَسائية
................  

  :احلرارة املَسائية
................  

  :احلرارة املَسائية
................  

  :احلرارة املَسائية
................  

أَعراض املَرض الشـبيه  
  :باَألنفلْونزا

  ....نعم .... ال 

أَعراض املَرض الشـبيه  
  :باَألنفلْونزا

  ....نعم .... ال 

أَعراض املَرض الشـبيه  
  :باَألنفلْونزا

  ....نعم .... ال 

أَعراض املَرض الشـبيه  
  :باَألنفلْونزا

  ....نعم .... ال 

عــراض املَــرض الشــبيه أَ
  :باَألنفلْونزا

  ....نعم .... ال 
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  ُغَرُف وأماكن الَعْزل. والُمْلَحق 

  منطقَة العزل أو تحضري غُرفَة ١و، 

  .تأكَّد من مرافق غَسل اليدين ¡

  ).يف الساعة مثالًمرة  ١٢تغيري هواء الغرفَة (تأَكَّد من التهوِية املالئمة للغرفَة  ¡

  .ضع عالمة على الباب ¡

كما جيب . اظ بِسجِلٍّ عن الزوارقَبل السماح للزوار بدخول مناطق العزل، جيب أن يستشريوا املُمرضةَ املَسؤولة واليت تعد مسؤولةً أيضاً عن االحتف ¡
  .يف مناطق العزل تحسباً الستقصاء فاشية محتملة وتعقُّب املُخالطنياالحتفاظُ بِسجلٍّ جلميع العاملني الذين يعملون 

  . حوله أو رطوبة فيه أو ساخأو أَزِلْ مجيع األثاث غَير الضروري، وجيب أن يكونَ تنظيف األثاث املتبقِّي سهالً، مع العملِ على تجنب بقاء ¡

§ خداً من الواقيات الشدنْ مزة واألغطية واملالءات خارج غرفةخيل  أو صزفَة تغيري املالبس مثالً(منطقة العـل  )يف غُرسنْ مستلزمات مناسبةً لغ؛ وخز
  .اليدين يف منطقة املَغاسل، مع مستحضرٍ لدلْك اليدين معتمد على الكحول قرب منطقة الرعاية وباب الغرفَة

حاوية خملفات تفتح بدون ملسها باليد؛ وجيب أن تبقى احلاويات املتِسخة داخلَ  -إن أمكن  -خلفات يف حاوية؛ واستعملْ مناسبةً للم اًضع أكياس ¡
  .غُرف العزل

  .منطقة العزل أو حادية االستعمال داخل غُرفَةأضع حاويةً مقاومةً للثقب للمخلفات احلادة  ¡

من متعلِّقات املريض الشخصية، واجعلْ يف متناول املريض أباريق املاء واَألكْواب واملناديل ومجيع األشـياء الضـرورية   حافظْ على أقل عدد ممكن  ¡
  .للنظافة الشخصية

والبد من تنظيف . إن أمكن) الضغط مثل السماعة، مقياس احلرارة، كُفَّة قياس الضغط، مقْياس(للمريض  املهمةجيب ختصيص معدات الرعاية غري  ¡
  .معدات رعاية املريض الالزمة لالستعمال مع مرضى آخرين وتطْهريها بشكلٍ كامل قبلَ االستعمال

انظـر  (تأكُّد من أنَّ مجيع املُعدات متوفِّرة لل checklistعربةً خارج الباب لوضعِ الواقيات الشخصية؛ وميكن أن تفيد قائمةُ تحقُّق  أو ضع نقَّالةً ¡
  ).sample checklistعينة قائمة التحقُّق 

¡ طْهريتطلَّب التات اليت تدعحاويةً مناسبة ذات غطاء خارج الباب للم عقيم أو ضعالت.  

  .منطقة العزل أو منطقة العزل، وتأكَّد من التنظيف اليومي املكثَّف لغرفَة أو فَةالتطْهري داخل غُر أو احتفظْ مبعدات كافية ضرورية للتنظيف ¡

¡ هاتف كيبرفَة أو جيب تى أو طريقة أخرى لالتصال يف غُرضكني املَرمل لتزأو منطقة الع   ـةعايل مع العاملني يف الرواصار من التوأَفْراد العائلة والز
  .املنطقَة أو حية، للحد من ضرورة دخوهلم إىل الغرفَةالص

  

  ارتداُء الواقيات الشخصية ونزعها ٢و، 

  :منطَقة العزل أو قَبلَ دخولِ غُرفَة

  .اجمع كافَّةَ الواقيات الالزمة ¡

  .الصابون واملاء أو )وهو األفضل(قُم بتنظيف اليدين مبستحضر معتمد على الكحول  ¡
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إدخال مسبب املرض ذاتياً خـالل   أو ضع الواقيات الشخصية بالترتيب الذي يساعد على اإلرتداء األمثل للواقيات كما مينع حدوث التلوث الذايت ¡
  :خصية بالترتيب التايلكمثال، ميكن وضع الواقيات الش ٩وكما هو مبين يف الشكْل . عند نزعها أو استعماهلا

  .املانع لإلستنشاق اجلسيمات، وواقي العينني، القُفَّازات أو تنظيف اليدين، العباءة الطبية، القناع الطيب ¡

فَةرة غُرغادل أو مزمنطقة الع:  

منطقة العزل واَألشـخاص اآلخـرين    أو الوسط خارج غُرفَةتأكَّد من عدم تعرض  أو anteroomانزع الواقيات الشخصية يف غُرفَة االنتظار  ¡
  .للتلوث يف حالة عدم وجود غُرفَةُ انتظار

وفيمـا يلـي   . اليدين املُلَـوثتني  أو باملُعداتself-inoculation إدخال مسبب املرض ذاتياً  أو انزع الواقيات الشخصية بطريقة متنع التلوثَ ¡
  :العامة املبادئ

  .الًأو انزع الواقيات الشخصية األكثر تلوثاً -

  .قُم بتنظيف اليدين فوراً بعد نزع القُفَّازين -

- كونَ القناعباألربطـة والـتخلُّص منـه يف صـند     أو جيب أن ي ساكزوعة، وذلك باِإلمات املَندوقِ القناع املانع الستنشاق اجلسيمات هو آخر املُع
  .القُمامة

  .حادية االستعمال يف صندوقٍ مغلق للقُمامةأتخلَّص من األشياِء  -

وكمثالٍ على الترتيب الذي تنزع به الواقيات الشخصية، ميكـن  ). من دون أي حملول مطهر(ضعِ األشياَء متكررة االستعمال يف حاوية جافة مغلقة  -
، وتنظيف اليدين مث ختلع )إذا كانت العباءات الطبية أحادية االستعمال، ميكن نزع القُفَّازات مع العباءة الطبية(القُفَّازات ): ٩الشكْل (أن يكونَ كما يلي 

  .القناع املانع الستنشاق اجلسيمات ، مثَّ قم بتنظيف اليدين أو العباءة الطبية وواقي العينني والقناع

بالصابون واملاء عندما تلمس اليدان من دون قُفَّازين الواقيـات الشخصـية    أو )هو األفضل(ف اليدين مبستحضرٍ معتمد على الكحول قُم بتنظي
  .املُلَوثة
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  .ارتداُء الواقيات الشخصية ونزعها، ٩الشكْل 

  )ع الواقيات ضروريةعندما تكون جمي(، أ ارتداء الواقيات الشخصية ٩
  .حدد املخاطر وتعاملْ مع اَألخطارِ، واجمع الواقيات الشخصية الضرورية -  ١

  .خطِّط لطريقة  ومكان وضع الواقيات الشخصية ونزعها -
  مرآة؟ أو هل لديك زميل يساعدك -
  .هل تعرف كيفيةَ التعاملِ مع املخلفات ؟ -

٢  

رالعباءة الطبيةا دت  

٣  

  قناعاً طبياً، وتحقَّق من إحكامِ القناع عند استعماله أو ضع قناعاً مانعاً الستنشاق اجلُسيمات

  

  

٤  

  النظَّارات  أو ضع واقياً للعينني، مثل واقي الوجه           
  ). النظارات املقاوِمة للضباب أو بستخدام القطرات املضادة لتكون لضبااضع باالعتبار (           
  .ويعد غطاء الرأس اختيارياً، فإذا وضعته، فليكن ذلك بعد وضعِ واقي العينني           

  

٥  

  ).فوق اَألكْمام(ضع القُفَّازات 
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  ، ب نزع الواقيات الشخصية٩

  .حمليطةتجنب تلْويثَ نفْسك واآلخرين والبيئَة ا -    ١

  .الًأو انزعِ الواقيات األكثر تلوثاً -

  .انزعِ القُفَّازين والعباءة الطبية، وأَدرمها حبيث يكون السطح اخلارجي إىل الداخل -

  .تخلَّص من القُفَّازين والعباءة الطبية بشكلٍ مأمون -

٢  

  .قُم بتنظيف اليدين

  

  .ارتديته انزعِ غطاء الرأس، إذا كنت قد -  ٣

  .انزعِ النظارات الواقية من اخللف -

  .ضعِ النظَّارات يف حاوية منفصلة إلعادة املعاجلة -

٤  

  .انزعِ القناع من اخللف

  

٥  

  .قُم بتنظيف اليدين
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  منطقة العزل  أو طاولة داخل غُرفَةأو قائمةُ تحقُّق مقْترحة لعربة نقالة ٣و، 

حيةجيب االالصح عايةصية دائماً للعاملني يف الرختوفَّر الواقيات الشالية يف العربة دائماً، حبيث تفاظُ باألشياِء التت.  
  املَخزونُ املَوجود  املعدات

    النظَّارات/واقي العينني/واقي الوجه
    القُفَّازات

    تعمال ألغراض تنظيف البيئةاملطَّاط، متعددة االس أو قُفَّازات من الفينيل •
    ) اإلكلينيكية(قُفَّازات من الالتكس أحادية االستعمال للرعاية السريرية  •

    )اختياري(غطاء للرأس 
    )ما يعادهلما أو FFP2 أو N95(أقنعة مانعة الستنشاق اجلسيمات 

    )إجرائية أو جراحية(أَقْنِعةٌ طبية 
    :عباءات ومرايل طبية

عبـاءات طبيـة مقاومـةٌ     أو أحادية االستعمال،وعباءات طبية ذات أكمام طويلة مقاوِمة للسوائل  •
  للسوائل متعددة االستعمال

  

 أو لالستعمال فوق العباءات الطبية غري املقاومة للسوائل عند توقُّع حدوث تطـاير (مرايل بالستيكية  •
  )مة للسوائلعند عدم توفُّر عباءات طبية مقاو

  

    مستحضر لدلك اليدين معتمد على الكُحول
    )لغسل اليدين يف املاء النظيف -إن أمكن  -سائل (صابونٌ عادي 

    )مثل املناديل الورقية(أدوات جتفيف لليدين نظيفةٌ أحادية االستعمال 
    حاويةٌ لألشياء احلادة

    .األدوات واملعدات أو ر مناسب لتطْهري األسطحمنظِّف مناسب لتنظيف البيئة ومطه
    أكياس بالستيكيةٌ كبرية

    ) املعدية(أكياس مناسبةٌ للمخلفات السريرية 
    أكياس للمالءات واملفروشات
    حاويةُ جمعٍ للمعدات املستعملَة

  :وللوقوف على مزيد من املَعلومات عن احتياطات العزل، انظر

  .)٢١(ئل اِإلرشادية العملية ملكافحة العدوى يف منشآت الرعاية الصحيةالدال

  .)٢٢(مرشد عملي: الوقاية من العدوى املكتسبة يف املستشفى

  :للوقوف على مزيد من املَعلومات عن تنظيف اليدين، انظر

  .)٢٣(ملخص): نسخة متقدمة(ية حولَ تنظيف اليدين يف الرعاية الصحية الدالئل اِإلرشادية ملُنظَّمة الصحة العامل

                                                   
 .http://www.wpro.who.int/publications/PUB_9290222387.htm: متوفِّرةٌ على الرابِط ٢١
: متوفِّرةٌ على الرابِط ٢٢

/drugresist/WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12/en/http://www.who.int/csr/resources/publications.  
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  الِرعاَيُة داخل أماكن حفظ الُجُثث والَفْحُص َبْعَد الموت. الُمْلَحق ز
  املَدفَن أو محرقَة اجلُثَث أو تغليف اجلثَّة ونقْلها إىل مكان حفظ اجلثث ١ز، 

 pathologyمنطقة العزل، وقبل النقْل إىل قسمِ الباثولوجيـا   أو يف حقيبة غري منفذة للسوائل قبل إِخراجِها من غُرفَة جيب إِحكام وضع اجلثَّة ¡
department مكان حفظ اجلثث  أوmortuary مسوائلِ اجلب لسرست بِ أيلتجن.  

  .ميكن بعد الوفاةأسرع ما  اجلُثَث ظفَحكان مجيب أن يكونَ النقْلُ إىل  ¡

وضـعها يف   أو إِرساهلا إىل املَحرقـة  أو اجلُثَث ظفَحكان مميكن إِخراج اجلثَّة، عند تغليفها بشكلٍ مناسبٍ يف حقيبة اجلثَّة، بشكلٍ آمن لوضعها يف  ¡
  .الكفن للدفن

انظر املقطع خامساً، (يف الثالَّجة، ونقلها يف حال تأمني بيئة آمنة لتشريح اجلثة ، ميكن إِبقاؤها حتت التربيد autopsyعند التفْكري بتشريح اجلثَّة  ¡
٥.(  

  الواقيات الشخصية املوصى ا لعاملي الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع اجلُثَث ٢ز، 

 أو نـواتج إخراجهـا   أو سم ملَوثاً بشكلٍ واضح بسوائل اجلثَّة، إذا كانَ ظاهر اجل)مقاوِمة للماء(عباءة طبية ذات أكمام طويلة أحادية االستعمال   
  .ولكن عند عدم توفُّر عباءة طبية مقاومة للماء، جيب استعمالُ مريلة طبية مقاومة للماء باإلضافة إىل العباءة الطبية. إفرازاا

  .عباءة الطبيةأكمام ال) طبقة مفْردة(جيب أن تغطِّي قُفَّازات الالتكس النظيفة  ¡

  .نظَّارات وقناعاً طبياً أو )من األفضل(واقي للوجه : عند توقُّع تطايرِ سوائل اجلسم، استعملْ واقياً للوجه ¡

  .قُم بتنظيف اليدين بعد نزعِ الواقيات الشخصية ¡

  الواقيات الشخصية املوصى ا خالل تشريح اجلثَّة ٣ز، 

  الشخصية اليت جيب تأْمينهاالواقيات  ١، ٣ز، 

  .أَردية مكافئَة أو وأغطية) سراويل(بناطيل : بدالت تنظيف ¡

  .عباءات طبية مقاومة للسوائل ذات أكمامٍ طَويلة أحادية االستعمال ¡

ص من املعهد األمريكي الوطين للسالمة والصـحة املهنيـة   املرخN95 قناع مانع الستنشاق اجلسيمات ال تقلُّ وقايته عن القناع  أو أَقْنِعة جِراحية ¡
NIOSH ولَّد ضبائب  أوتئه إذا كانت ستكافتشريح اجلثَّة) إيروسوالت(ما ي راءاتصغريةُ اجلزيئات خالل إِج.  

  .نظَّارات أو )مفَضل(واقي للوجه  ¡

  .زوجان من القُفَّازات النظيفة أو )قاومة للقطعقُفَّازات من شبكة صناعية م(قُفَّازات لتشريح اجلثَّة  ¡

  .حىت الركبة) أبواط(أَحذية عالية الساق  ¡

  وضع الواقيات الشخصية  ٢، ٣ز، 

  .ريح اجلثة، حيث توجد اجلثثقبلَ التحرك حنو غُرفَة تش) ١٠انظر الشكْل(جيب أن يرتدي عاملو الرعاية الصحية الواقيات الشخصية يف الغرفَة  ¡

                                                                                                                                                                    
 .http://www.who.int/patientsafety/events/05/global_challenge/en/index.html: متوفِّرةٌ على الرابِط ٢٣
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ما يكافئهـا،   أو scrub suitsإذا كانت الثِّياب يف الغرفَة، جيب أن يستبدلَ عاملو الرعاية الصحية ثَيابهم اخلارجية وأحذيتهم ببدالت تنظيف  ¡
  .فَضالً عن اَألحذية عالية الساق

¡ تشريح اجلثَّة حيث توج فَةحنو غُر مقَداجلثثت د.  

  .حركَةُ فَريق تشريح اجلثَّة الذي يقوم بفحصِ ما بعد املوت يف مرافقِ الرعاية الصحية. ١٠الشكْل 

  
   

  نزع الواقيات الشخصية ٣، ٣ز، 

  .١٠اخرج من غُرفَة تشريح اجلثة إىل غُرفَة خلع املالبس كما هو مقْترح يف الشكْل  ¡

  .يف اليدينواقيات الشخصية يف غُرفَة خلع املالبس املخصصة، وتخلَّص من هذه الواقيات مبا يتفق مع التوصيات، وقُم بتنظانزع ال ¡

  خالل تشريح اجلثَّة) اإليروسوالت(طُرق مقْترحة للتقْليلِ من توليد الضبائب  ٤ز، 

¡ ةزهمالُ أَجعتسصها أو كبائن(احتواٍء ما أمكن  جيب اغرية وفَحل مع العينات الصعامالت ولوجية عنديالمة البن للسزائخ.(  

  .جيب استعمالُ أجهزة شفط عند استخدام املَناشري اهلزازة ¡

  .جيب عدم استعمال مرشات مائية ذات ضغط مرتفع ¡

  .افْتحِ األمعاَء حتت املاء ¡
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  الُكحول والمبيِّض: ِاْسِتْعماُل الُمَطهِّرات. الُمْلَحق ح
لوصول إىل اَألنماط املختلفة مـن  هناك بروتوكوالت خمتلفَة للتطْهري يف البلدان؛ وميكن أالَّ يتيسر ملنشآت الرعاية الصحية ذات املوارد احملدودة إمكانيةُ ا

وكما هي احلالُ مع أية . من املطهرات الكيميائية املقبولة عند استعماهلما بشكلٍ مالئم bleachد الكحولُ واملبيض ولكن، يع. املطهرات يف املستشفى
  .مطَهرات أخرى، البد من تنظيف األسطح املُلَوثة باملاء واملنظِّف قبلَ استعمال الكحول واملبيض

  الكُحول

هو مبِيد للجراثيم واسع الطيـف فَعـال،   ) ٪٧٠( ethyl alcoholكما أنَّ الكحولَ اإليثيلي ). ٢٢٩( ضد فَيروس األنفلونزا يعد الكحولُ فَعاالً
دات مثـل السـدا  (ويستعمل الكحولُ غالباً لتطْهري األسطح الصغرية . عادةً isopropyl alcoholويعد أفضلَ بكثريٍ من الكحول اإليزوبروبيلي 

ومبـا أنَّ الكحـولَ قابـل    ). مثل السماعات(واألسطح اخلارجية لألدوات أحياناً ) املطاطية لزجاجات األدوية ذات اجلرعات املتعددة ومقاييس احلرارة
وِيهيف األماكن ذات الت مستخدر سطحي على األسطح الصغرية، وأن يمالُه كمطهعتسا ة فقطلالشتعال، جيب أن يقتصردي الكحولُ . ة اجليدؤكما قد ي

  .إىل تغير لَون املواد البالستيكية واملطاطية وانتفاخها وقَساوا وتشقُّقها بعد االستعمال املطول واملتكرر

  )مبيض(هيبوكلوريت الصوديوم 

 sodiumوجود املـواد العضـوية؛ ويعـد مكونـه الفعـال، هيبوكلوريـت الصـوديوم        املبيض هو مطَهر قوي وفعال، لكنه يتعطَّل بسهولة ب
hypochloriteاألنفلونزا روسروسات، مبا يف ذلك فَياالً يف قتل البكترييا  والفطريات والفَيطْهري يف غُضـون  . ، فَعزِيل املخفَّف بالتاملَن ضقوم املبيوي

، وهو يتوفَّر بشكلٍ واسع وبتكلفة رخيصـة، وميكـن أن   )للوقوف على التركيزات وأزمنة التالمس  ٧انظر اجلَدول (المس  دقيقة من زمن الت ٦٠-١٠
بـاحلرارة   ولكن يؤدي املبيض إىل تهييج األغشية املخاطية واجللد واملمرات التنفسية، ويتفكَّـك . يوصى به لتطْهريِ األسطح يف منشآت الرعاية الصحية
حيث ينبغي أن تكونَ التهوِيةُ كافيةً ومنسجمةً مـع  . ولذلك، ينصح باحلذرِ عند استعمال املبيض. والضوء، ويتفاعل بسهولة مع املواد الكيميائية األخرى

حيح للمبيض، مبا يف ذلك االبتعاد عن أشكال التخفيـف املوصـى ـا    وقد يؤدي االستعمالُ غري الص. توجيهات الصحة والسالمة املهنية ذات الصلة
  .إىل إنقاصِ كفاءة التطْهري، مما قد يؤدي إىل إصابة العاملني يف الرعاية الصحية) أصغر أو بشكل أكرب(

  إِجراءات تحضري املبيض املخفَّف واستعماله

  .فَّازين مطَّاطيني و مريلة طبية مقاومة للماء؛ كما يوصى بالنظَّارات حلماية العينني من التطايراستعملِ القناع وقُ ¡

  .اُمزج واستعمل حماليلَ املبيض يف مناطق ذات تهوية جيدة ¡

  .ري فعالاُمزجِ املبيض باملاء البارد، ألنَّ املاَء احلار يفَكِّك هيبوكلوريت الصوديوم وجيعله غ ¡

  .الحقاً ٧٪ كما هو مبين يف اجلَدول ٥جيب تخفيف املبيض احملتوي على هيبوكلوريت الصوديوم  ¡



 الوِقايةُ من العدوى ومكافحتها يف منشآت الرعاية الصحية
 

 -٧٦ - 
 

  التركيز واالستعمال: هيبوكلوريت الصوديوم. ٧اجلَدول 
  محلولُ البدء

  )جزء باملليون ٥٠٠٠٠(٪ ٥ت الصوديوم تحتوي معظَم محاليل املبيض املَنزِلية على هيبوكلوري

  التخفيف املوصى به
جزءاً مـن   ٩٩هليبوكلوريت الصوديوم هو التوصية املألوفة؛ لذلك استعملْ جزءاً واحداً من املبيض مقابل  ١/١٠٠يعد التخفيف مبقدار 

  .حلتطْهري األسط) ١/١٠٠التخفيف (ماِء الصنبور البارد 

 ضـراتحتسوديوم، فمثالً، يف مب من هيبوكلوريت الصناسكيزٍ مرض إىل املاء حسب ما يلزم للحصولِ على تيلْ نسبةَ املُبدض  عاملبـي 
  ).اءجزءاً من امل ٩٨أي جزأين من املبيض مقابل (٪، استعمل ضعفَي املبيض ٢.٥اليت تحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم 

  الكلور املتوفِّر بعد التخفيف
جـزء مـن    ٥٠٠ أو ٪٠.٠٥نسـبةَ   ١/١٠٠٪، يتيح التخفيف ٥بالنسبة إىل حمضرات املبيض احملتوية على هيبوكلوريت الصوديوم 

  .الكلور

  .لى مقادير خمتلفة من الكلور املتوفِّر عند تخفيفهاتحتوي محاليلُ املبيض املشتملَة على تراكيز أخرى هليبوكلوريت الصوديوم ع

  أَزمنةُ التالمس  يف خمتلف أَشكال االستعمال
  .أكثر أو زمن التالمس  املوصى به هو عشر دقائق: التطْهري ملسحِ األسطح غري املسامية

  .دقيقة ٣٠زمن التالمس  املوصى به هو : التطْهري بغمر األشياء

سوائل اجلسم األخرى قَبـلَ   أو الدم أو الرباز أو القيء أو املخاط أو جيب تنظيف األسطح من املواد العضوية، مثل اإلفرازات .مالحظَة
  .الغمر أو التطْهري

  احتياطات استعمالِ املبيض

  .ح املطليةميكن أن يسبب املبيض تآكُلَ املعادن ويؤذي األسط ¡

  .دقيقَة، واستشر الطَّبيب ١٥تجنب ملس العينني؛ فإذا ما تعرضت العينان للمبيض، اشطف فَوراً باملاء ملا ال يقلُّ عن  ¡

  .يسبب تفاعالت كيميائية يمزج معها، ألنَّ ذلك ينقص من كفاءته، وقد أو جيب أالَّ يستعملَ املبيض مع منظِّفات منزلية أخرى ¡

¡  ي هذا الغـازدؤظيف املرحاض، وقد ينيف ت لَةمع منظِّفات محضية، مثل تلك املستعم ضج املبيزمسام عندما ي غاز جتناإلصـابة  أو إىل املـوت  ي .
  .شامل باملاء قبلَ استعمال املبيض للتطْهريالً، مث الشطْف بشكلٍ أو استعمالُ املنظِّفات -عند الضرورة  -وميكن 

  .عن متناول األطفال يحرر املبيض غري املخفَّف غازاً ساماً عند التعرضِ لضوء الشمس، ولذلك ينبغي تخزينه يف مكان بارد مظَلَّل بعيداً ¡

  .كفاءته، قُم بشراِء املبيض املُنتج حديثاً، وتجنب فَرطَ التخزينوللتأكُّد من . يتفكَّك هيبوكلوريت الصوديوم مع الوقت ¡
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سـاعة مـن    ٢٤جيب أن يحضر املبيض املخفَّف بشكلٍ جديد يومياً، وأن يوسم ويؤرخ وجيري التخلُّص من األجزاء غري املستعملَة يف غضـون   ¡
  .التحضري

¡ العضوية املبي طِّل املوادعضتطْهري باملبياألسطح من املواد العضوية قبلَ الت ظيفنض؛ لذلك جيب ت.  

  .بعيداً عن متناولِ األطفال) إن أمكن(جيب تغطيةُ املبيض املخفَّف ومحايته من أشعة الشمس يف حاوية داكنة  ¡
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اجاُت المنشآت الصحِّية من الواقيات الشَّْخِصيَّة احتي: الُقْدَرة اَألْعظِميَّة أو السعُة. الُمْلَحق ط
  ِخالل اَألْوِبَئة والجاِئحات

. فُّسية احلادة الوبائية واجلائحيـة من الصعوبة مبكان تقْدمي اِإلرشادات إىل املستشفيات اليت ترغب مبعدات وقاية شخصية كثرية للتعامل مع اَألمراضِ التن
وتشتملُ . لتقدير االحتياجات اإلضافية من الواقيات الشخصية يف منشآت الرعاية الصحية) خطوة خبطوة(لْحق إىل تقْدمي أسلوبٍ متدرج ويهدف هذا املُ

  :بعض اخلطوات الرئيسية على ما يلي

  .تحديد االستهالك ¡

  .وضع التقْديرات ¡

  .بية االحتياجات املخطَّط هلا والتموين املستمر ومراقبة انتهاء املَخزون واستخدامهة الشراء لتلاستراتيجيتعريف  ¡

بِع كلُّ منشأة من منشآت الرعاية الصحية الفرضيات الوطنيـة،  تتوينبغي أن . سنقَدم يف هذا املقطع مثاالً على االستهالك والتقْديرات املالئمة هلا
  .لِّية وأسسه املنطقيةتبنى سياساته احملتو

  افْتراضات التخطيط

مثل نسـبة األشـخاص   (ملتوقَّع للوباء تشتملُ االفْتراضات اليت جيب أخذُها بعني االعتبار على األساسِ املنطقي الستعمال الواقيات الشخصية والتأْثري ا
واحتياطـات مكافَحـة   ) مثل تواتر مصادفة العاملني يف الرعاية الصحية للمرضـى (اخلدمات الصحية  وتنظيم) املرضى، طلب الرعاية، دخول املستشفى

  .العدوى املوصى ا ومدة الوباء

  األقنعةُ الطبية

ويف حاالت زيادة درجـة احلـرارة   . التلوث الواضح أو اخاالتس أو جيب تغيري األقنعة الطبية بني مرات االستعمال ويف كلِّ مرة تصاب فيها بالرطوبة
كما أنَّ ارتداَء الواقيـات  ). وصفَت معايري األقنعة اجلراحية يف امللحق أ(والرطوبة يف اجلو، ميكن االفتراض بأنَّ األقنعةَ ستصبِح رطبةً بالتعرق بسرعة أكرب 

  .ية والقُفَّازات، سوف يزيد التعرق أيضاًالشخصية اإلضافية، مثل العباءات الطب

  األقنعة التنفسية املانعة الستنشاق اجلسيمات

. فَعالةً لـدى املسـتخدم   respiratorsليس هناك معطيات منشورة عن الفترة الزمنية اليت تبقى فيها األقنعة التنفسية املانعة الستنشاق اجلسيمات 
ـ واألقنعة التنفسية ا ه املقـدم  ملانعة الستنشاق اجلسيمات هي أجهزةٌ أحادية االستعمال، لكن ميكن إعادةُ استعماهلا بشكلٍ متكرر من قبل الشخص نفِْس

ولكـن الرطوبـةَ   . اً بالنسبة إىل انتقال السـل للرعاية عند التعامل مع مرضى السل، ألنه مل يتبين أنَّ السلَّ ينتشر باملخالطة، وال يشكِّل تلوثُ القناع قَلق
وعندما تستعملُ يف رعاية مرضـى السـل، ميكـن إعـادةُ     . من كفاءة القناع، ولذلك ينبغي تخزينها يف موقعٍ جاف ونظيف يقللواواالتساخ والتشقُّق 

باجلزيئات احملتجزة، مما جيعل التـنفُّس  " مسدوداً"يصبح املرشح يف اية املطاف (تنفُّس عربها يصعب ال أو تالفة أو ملوثة أو استعماهلا إىل أن تصبح رطبةً
لتنفُّسـية  ولكن، مبا أنَّ العديد من العوامل املُمرِضة املسـببة لَألمـراض ا  . وتزداد كفاءةُ الترشيحِ فعلياً مع زيادة احتجازِ اجلزئيات يف املرشح. عربه صعباً

التنفُّسية، لذلك قـد  ) اإليروسوالت(األنفلونزا اجلائحية، ميكن أن تنتشر بالتالمس ، فَضالً عن الضبائب  أو احلادة، مبا يف ذلك السارس وأنفلونزا الطُّيور
يرتبِط القلق بشأن إعادة استعمال األقنعة التنفسية املانعـة الستنشـاق   و. تصبح األقنعة التنفسية املانعة الستنشاق اجلسيمات امللوثَة سبباً يف انتقال املرض

ـ  دما يتعامـل عـاملو   اجلسيمات واملعدات األخرى بتلوث األسطح واَألخطار احملتملَة للتلوث الذايت وإدخال مسبب املرض ذاتياً الذين قد يحصالن عن
ومن الضروري تثْقيف عاملي الرعاية الصحية حولَ كيفية نزع الواقيات امللوثَة بشكلٍ آمن وتخزينها والتعامـل  . تلوثالرعاية الصحية مع أدوات حمتملة ال

  .معها وإعادة تطْبيقها



 الوِقايةُ من العدوى ومكافحتها يف منشآت الرعاية الصحية
 

 -٧٩ - 
 

ية املرضى املصابني بـأمراضٍ تنفُّسـية   وال يوجد، حتى هذا الوقت، توصيات عن إعادة استعمال األقنعة التنفسية املانعة الستنشاق اجلسيمات يف رعا
ويوصى يف الوقت الراهن بالتخلُّصِ من األقنعة الطبيـة واألقنعـة   . التنفُّسية وبالتالمس ) اإليروسوالت(حادة قد تنتشر بأَحجامٍ خمتلفة جلزيئات الضبائب 

  .يف رعاية هؤالء املرضى التنفسية املانعة الستنشاق اجلسيمات بعد كلِّ استعمالٍ

فَةة الصحية إىل غُرعايخولُ عاملي الرل أو دزمنطقة الع  

ة الصحعاياملتوقَّع لدخولِ عاملي الر ددطيط، وهي العخالت ع افتراضاتضو ا عند فْكريألةٌ أخرى جيب التسفَةهناك مل، ومـا   أو ية إىل غُرزمنطقة الع
عاية الصحية املختلفني أي من الواقيات الشخصية سيستعمل من قبل عامل الرعاية الصحية نفسه خالل فترة املناوبة، وكم سيدخل من عاملي الرإذا كانَ 
فَةمال الواقيات ا أو إىل غُرعتسمباشرة مبقدارِ ا ل تكون ذات عالقةوامهذه الع ميعةمنطقة العزل؛ فجيصخـة    . لشعايعـاملي الر دـدكونَ عوجيب أن ي

وللتقْليل من عـدد  . منطقة العزل وعدد مرات دخول كلٍّ منهم محدوداً باحلد األدىن الضروري لرعاية املريض أو الصحية املختلفني الذين يدخلون غُرفَةَ
وهنـاك طَريقـةٌ   . منطقة العزل، جيب أن تنفَّذَ املهام من قبل أَقل عدد ممكن من عاملي الرعاية الصـحية  أو عاملي الرعاية الصحية الذين يدخلون غُرفَةَ

فَةية إىل غُرة الصحعايقْليلِ من عدد دخول عاملي الرل ما بني املريض أو أخرى للتواصت سيلةو جودلِ، وهي وزفَـة وعـاملي    العائلة أو منطقة العريف الغ
وقد يؤدي تجميع املرضى إىل التقْليلِ من احلاجة إىل بعضِ الواقيات الشخصـية، ألنـه ميكـن    . جهاز آخر أو الرعاية الصحية خارجها بواسطة اهلاتف

كما جيب توقُّع أن حيتاج عاملو الرعايـة الصـحية الـذين    . منطقة العزل أو رفَةَالتعاملُ مع عدد من املرضى من دون أن يغادر عاملو الرعاية والصحية غُ
ـ "استراحة من الواقيات الشخصية"الهتمام إىل ا قد تثرييقَدمونَ الرعايةَ للمصابني بأَمراضٍ تنفُّسية حادة  هروم جعزة ميصخق، ، ألنَّ ارتداَء الواقيات الش

  .وقد تساهم هذه العواملُ يف خرقِ مكافحة العدوى بشكلٍ غري متعمد

يصخالواقيات الش يةقْدير كمل لتمعتسسابِي يمنوذجٍ ح ل ضمن أيواملَ هذه العوح اتاغةُ الفَرضييغي صبنثالًية الالزمة؛ فم:  

  .جائحية يومياً بالنسبة إىل متوسط العدد س من األيام أو سية حادة وبائيةعدد املصابني بأمراضٍ تنفُّ ¡

¡ فَةة الصحية إىل غُرعايخول عاملي الرد اتد مردل يف كلِّ مناومنطقة  أو عزوكذلك طول فترة املناوبة  ة؛بالع.  

  .جائحية يومياً أو ر باملصابني بأمراضٍ وبائيةعدد عاملي الرعاية الصحية املختلفني مع تماسٍ مباش ¡

  .احتياطات مكافحة العدوى املوصى ا ¡

  .اجلائحية أو مدة املوجة الوبائية ¡

  ).ةمثل س مريضٍ لكلِّ وحدة تجميع مقابِل س مريضٍ يف الغرف املُفْرد(اَألعداد املقدرة للمرضى املُجمعني  ¡

، وقد يكون عدد األقنعة الالزمة أقـلَّ يف  )الوجه واقياتمثل العباءات الطبية القماشية، النظَّارات، (ميكن إِعادةُ استعمال الواقيات عدداً من املرات  ¡
ضرة معد الل رعايةفْسها خه ميكن ارتداُء األقنعة التنفُّسية نميع املرضى، ألنجت ىوحدات.  

  .ما إذا كانت اَألقْنِعةُ الطبية تقَدم للمرضى والزوار ¡

 أو بالنسبة إىل الواقيات الشخصية اإلضافية الالزِمة لكلِّ استجابة ملرضٍ تنفُّسي حاد وبائي sample calculation عينةُ حسابوفيما يلي 
وال جيري تضمني احلاجة الروتينية للواقيات الشخصية بالنسـبة إىل  . على سيناريو خالل األتفلونزا اجلائحية ولتحقيقِ هذا اهلدف، يستعمل مثالٌ. جائحي

عايـة  وجيب أن يسـتعملَ عـاملو الر  . االحتياجات القياسية واالحتياطات القياسية األخرى غري املتعلِّقَة باملصاب مبرضٍ تنفُّسي حاد يف هذه التقْديرات
  .الصحية التقْديرات الدورية اليت تطَبق يف الظُّروف الوبائية واجلائحية

  عينةُ حساب احتياجات منشآت الرعاية الصحية من الواقيات الصحية يف جائحة اَألنفلونزا البشرية

، متوفِّرة على National Influenza Pandemic Plansة جلائحة اَألنفلونزا اخلطط الوطني(لقد طَورت عدةُ بلدان فَرضيات تخطيط 
 ويعتمد املثـالُ ). http://www.who.int/csr/disease/influenza/nationalpandemic/en/index.htmlالرابط 

http://www.who.int/csr/disease/influenza/nationalpandemic/en/index.html
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مالِ فَرعتسمن ا ة، والبدجدرتم قْدمي حساباتهذا املثال يهدف قبلَ كلِّ شيء إىل ت ق على بعضِ هذه اخلطط، لكنطـيط الـوطين    الالحخضـيات للت
  .للتطْبيق احمللِّي

  
  *سيناريو عينة حساب

اَألنفلـونزا   توصيات مكافَحة للعدوى يف الرعاية الروتينية ملَرضى
  اجلائحية

  احتياطات قياسية واحتياطات األمراض املنقولة عن طريق الرذاذ
  :النقاطُ الرئيسية

  .عزز أساسيات الصحة التنفُِّسية وآداب السعال ¡
يستعمل عاملو الرعاية الصحية األقنعةَ الطبية عندما يكونـون   ¡

  .مع املرضىبتماسٍ وثيق 
  .عزز تنظيف اليدين ¡

توصيات مكافَحة العدوى عند القيام بإجراءات مولِّدة للضـبائب  
  )انظر امللحق أ) (اإليروسوالت(

جيب أن تشتملَ الواقيات الشخصية على عبـاءات طبيـة ذات   
مثـل  (أكمامٍ طويلة ومرايل أحادية االسـتعمال وواقٍ للعيـنني   

  .وواقٍ تنفُّسي) النظَّارات، واقي الوجه
  شخص ١٠٠٠٠٠  تعداد السكان 

  يوماً ٩٠  مدة املَوجة اجلائحية
  أيام ٧  أيام املستشفى لكلِّ مريض/مدة الفترة املُعدية

  )ألف شخص ٣٠(٪ ٣٠  )إكلينيكية(النسبة املئوية للسكان اليت تبدي أعراضاً سريرية 
  )ألف شخص ٣٠(٪ ١٠٠  النسبة املئوية لَألشخاص املصابني بأعراضٍ ويسعون للرعاية

النسبة املئوية لَألشخاص املصابني بأعراضٍ ويسـعون للرعايـة يف   
  املستشفَى

يف وحدات الرعاية  ١٢٠منهم يف األجنحة و  ٤٨٠، ٦٠٠(٪ ٢
  )املركَّزة

ضرة للمزليةالنسبة املئوينن رعايةً ملقَّوتص ٢٩٤٠٠(٪ ٩٨  ى املصابني بأعراضٍ، ويخش(  

  .سوف تتغير التقديرات بالنسبة إىل الواقيات الشخصية عند تغير أي من الفرضيات الفردية: مالحظَة* 

  
  سب السيناريو السابِقعينةُ حساب احتياجات منشأة للرعاية الصحية من الواقيات الصحية ح

  االحتياجات  الفَرضيات  العنصر 
  األقنعةُ الطبية للمرضى املوجودين يف املستشفى

= عدد املرضى الـداخليني يف األجنحـة   
٤٨٠  

جيب أن يستعملَ املريض القنـاع عنـدما   
يكون خارج غُرفَة العزل؛ امسـح بقنـاعٍ   

دى سـبع  واحد للمريض يف اليوم على م
  أيام

٣٣٦٠  

عدد املرضى املَوجودين يف العناية املركَّـزة  
 =١٢٠  

لن يكونَ معظم املرضى قـادرين علـى   
استعمال األقنعة؛ وجميعهم سوف يبقـى  

 ٤على قيد احلياة ويستعمل األقنعةَ ملـدة  
  )فَرط تقْدير(أيام 

٤٨٠  
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  اَألقْنِعة للزوار
تلقَّى كـلٌّ منـهم   مريض داخلي ي ٦٠٠

= زائرين يف اليوم؛ عدد الزيارات يف اليوم 
  ٧= عدد األيام  ١٢٠٠

قناع طبي واحد لكلِّ زائر وكلِّ زيـارة؛  
 ٧زيارتان لكلِّ مريض يف اليوم على مدى 

  أيام

٨٤٠٠  

  اَألقْنِعة لعاملي الرعاية الصحية
عايية لعاملي الرة الطبية الذين اَألقْنِعة الصح

مريض علـى   ٦٠٠يقَدمون الرعايةَ ملقدار 
  أيام ٧مدى 

مرة دخول لعاملي الرعاية الصحية إىل  ١٢
إِجراءات مولِّـدة  + غُرفَة العزل يف اليوم 

مبقدار إِجراَءين ) اإليروسوالت(للضبائب 
  للمريض يف اليوم

٥٠٤٠٠  

  ٦٢٦٤٠    اليةاَألقْنِعة الطبية اإلمج
  )اإليروسوالت(الواقيات الشخصية األخرى للعاملني يف الرعاية الصحية عند القيام بإجراءات مولِّدة للضبائب 

ــة الستنشــاق  األقنعــة التنفســية املانع
  اجلسيمات

  ٨٤٠٠  اليوم/مريض/٢

حاديـة  أالنظَّـارات   أو واقيات الوجـه 
  االستعمال

   ٨٤٠٠  م، أحادي االستعمالاليو/مريض/٢
  

  أو
  عادة االستعمال مواقيات الوجه 

  
  مرات ١٠اليوم، معالَج /مريض/٢

  
٨٤٠  

  أو
  النظَّارات معادة االستعمال

  
  مرة ٥٠اليوم، معالَج /مريض/٢

  أو
١٦٨  

  عباءات طبية ذات أَكْمامٍ طَويلة 
 يعـاد  ال(عباءات طبية أحادية االستعمال 
  )استعمالُها، بل جيري التخلُّص منها

  أو
ال يعاد استعمالُها يف (عباءات طبية قماشية 

اليوم نفسه؛ بل تغسل، أي تعاد معاجلتهـا  
  )مرة ٥٠حىت 

  اليوم/مريض/٢
  
  
  
  أو
  اليوم/مريض/٢

٨٤٠٠  
  
  
  
  أو

١٦٨  

  قُفَّازات 
  غري معقَّمة وأحادية االستعمال

  
وم/مريض/جانزوالي  

  
٨٤٠٠  

  .كثرية حسب منط املعاجلة املستعملَة وقُدرة املعدات على تحمل إعادة املعاجلَة أو ميكن إِعادةُ معالَجة الواقيات مرات قليلة* 
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  َتْنظيُف المعدَّات التنفُّسية وَتْطهيُرها. الُمْلَحق ي
متوسـطة  ، ويوصى بأن تتلقَّـى املُعـدات   )أي املُعدات اليت تكون على تماسٍ مع اَألغْشية املخاطية( متوسطة اخلطورةة تعد معدات املعاجلة التنفُّسي

عايل املسـتوى  وبعد التنظيف، ينجز التطْهري ). ٢٠٤(بني املرضى  high-level disinfectionاحلد األدىن من التطْهري العايل املستوى  اخلطورة
  ).٢٣٠(الطُّرق الفيزيائية  أو للمعدات التنفُّسية بشكلٍ منوذجي مببيدات البكترييا  الكيميائية

) ٪٢( glutaraldehyde لُوتارالْدهيـد تشتملُ مبيدات البكترييا  الكيميائية املستعملَة للتطهري عال املستوى على املستحضرات املعتمدة على اجل
٪ ١تراكيز خمتلفَة، لكن التركيـز  ( peracetic acidوحمض البرياسيتيك ) ٪٦(املستقر  hydrogen peroxideوبريوكسيد اهليدروجني 

ـ  ). ٢٠٤) (١/٥٠تخفيف (جزء باملليون  ١٠٠٠٪ والكلور املتوفِّر مبقدار ٥.٢٥وهيبوكلوريت الصوديوم ) مبيد للحويصالت البكتريية ار هـذا، ويخت
توى التطْهري الـالزم ومنظـور   مبِيد البكترييا  الكيميائي األكثر مالءمةً لكل حالة على أساس اجلسم الذي سيطَهر وتركيبه واالستعمال املقصود منه ومس

  .اخلدمات واملرافق الفيزيائية وموارِد منشآت الرعاية الصحية والفريق املتوفِّر

استعمال املوصـدة  (البخار  أو )pasteurizationالبسترة (املستوى على التطْهري باملاء احلار  عالالطُّرق الفيزيائية الالزِمة إلجناز تطْهريٍ تشتملُ 
املسـتوى عـن مبيـدات البكترييـا       عال وتعد البسترةُ بديالً غري سام ومجدياً للتطْهري). بدرجة حرارة منخفضة autoclaving) األوتوكالف(

وميكن إِنجـاز  ). وهي حرارةٌ أقل من الدرجات الضارة بالبالستيك(أكثر  أو ٧٠أكثر يف ماٍء بدرجة  أو دقيقة ٣٠وينبغي غَمر املُعدات ملدة . الكيميائية
الةمال غسعتسة جتارية  أو البسترة بارتسب٢٣١(م(عالرطبة يف كبائن، وب اتدفَّف املُعجة ، ترتسالب قبل التخزين أو د فيف باهلواء احلارجن تزائـا  . خوأم

السـتيكية ذات نقـاط   ولكن التعقيم بالبخار غري مناسب ملعاجلة املـواد الب . التطْهري العايل املستوى أو التعقيم بالبخار فهو طريقةٌ رخيصة وفعالة للتعقيم
وميكن أن يظْهِر أخـذُ عينـة   . كما أنَّ البكترييا املتحوصلة قد تبقَى حيةً بعد التطْهري العايل املستوى. الزيوت الالمائية أو املساحيق أو االنصهار املنخفضة

، ولكن عمليـة أخـذ العينـات    vegetative bacteriaكترييا  غري متحوصلة مكْروبيولوجية أنَّ التطْهري العايل املستوى يؤدي إىل تخرب الب
sampling وتيينكْلٍ رى به بشوصال ي.  

  :خطوات تنظيف وتطْهري القطع البالستيكية للمعدات التنفُّسية

الناجتـة عـن   ) اإليروسـوالت (الضبائب  أو اِإلرذاذ أو للوقاية من التطاير معاجلة املُعدات واألدوات أو تكونُ الواقيات الشخصية الزمةً عند تنظيف
  .التنظيف

  .واملاء النظيف) مثل صابون غَسل األطباق(املُعدات بالصابون  اغْسل. ١

٢ .طُفظيف اشكْلٍ شامل باملاء النبش. 

 .متبقِّية املُعدات لتعطيل أية مسببات لألمراض طَهرِ. ٣

  :وتشتملُ الطُّرق اآلمنة للتطْهري على ما يلي. هناك عدةُ طُرقٍ لتطْهري املُعدات، وجيب استعمالُ املُنتجات املتوفِّرة يف منشأة الرعاية الصحية

  .وميكن تطْهري هذه املُعدات بغسالة آالت مطهرة. مئوية مثالً ٨٠فعة، احلرارة للمعدات املقاومة للحرارة اليت ميكن أن تتحملَ درجةَ حرارة مرت ¡

  .ْ ٧٠جتارية ذات مؤشر حساس تصل فيه درجةُ احلرارة إىل  أو مبسترة، ميكن استعمالُ غسالة أطباق ذات اية طويلة أو إذا مل تتوفَّر غسالةٌ ¡

إذا مل تتوفَّر املرافـق املـذكورة آنفـاً، ميكـن      أو ْ، واملُعدات اليت قد تتضرر بالغلي، ٨٠يكية اليت قد ال تتحمل درجة بالنسبة إىل املُعدات البالست ¡
  ).انظر امللحق ح(دقيقة  ٣٠ملدة  ١/١٠٠الغمر يف حملول هيبوكلوريت الصوديوم (استعمالُ التطْهري الكيميائي 

املاء املقطَّر  أو ويفَضل املاُء املعقَّم على ماء الصنبور). دقائق ومربد ٥ماء مغلي ملدة (نظيف  أو مباٍء معقَّم) لتطْهري الكيميائي فقطيف حالة ا( اشطُف. ٤
عتساال كيميائياً إلعادة رائل املتبقِّي عن اجلهازِ التنفُّسي الذي طُهر الكيميائي السوِي    أو مال، ألنَّ ماَء احلنفيةغري املعقَّم لشطف املطهـؤاملاء املقطَّر قـد ي
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باملاء املعقَّم غري متيسر، ميكن القيام بالشطف مباِء  rinsingولكن، عندما يكونُ الشطْفpneumonia . مكْروبات ميكن أن تسبب التهاب الرئَة 
  .، مث يتبع ذلك بالشطف بالكُحول والتجفيف باهلواء القَسري)مكْرون ٠.٢مرشحة ماء مرر عرب (املاء املرشح  أو )الصنبور(احلنفية 

  جفِّف. ٥

  ").األوتوكالف"املُبسترة، املوصدة  أو مثل الغسالة(تتصف الطُّرق الفيزيائية عادةً ذه السمة ضمن اآللة  ¡

  .قطعة ثياب نظيفة أو أجزاَء املُعدات تجف باهلواء على منديلٍبالنسبة إىل الطُّرق الكيميائية، اترك  ¡

  .القطع جافةً يف عبوات مغلَقَة خزن. ٦

  .، وجفِّف وخزن)بالطَّريقة الكيميائية(اغسل بالصابون واملاء النظيف واشطف، وطَهر واشطف : اخلالصة

طْهريأجهزة التنفس الصناعي وت ظيفنهات:  

مبطَهـرٍ مالئـم يف منشـأة     mechanical ventilatorsجيب مسح أجزاء التحكم والسطْح اخلارجي الكامل ألجهزة التنفس الصناعي  ¡
  ).مثل حملول هيبوكلوريت الصوديوم لألسطح غري املعدنية(الرعاية الصحية 

انظر خطوات التنظيـف  (وريت الصوديوم، مع ضمان تدفُّقِ احمللول إىل التجويف الداخلي لألنبوب ميكن تطْهري األنابيب باستعمال محلول هيوكل ¡
  ).وتطْهري القطع البالستيكية للمعدات التنفُّسية آنفاً

  .إفرازاته التنفُّسية أو للمريض ال تنظِّف خطوطَ الشهيق والضغوط ضمن أجهزة التنفس الصناعي بشكلٍ روتيين ، ألنها ال تتعرض ¡

يكون للطرف الزفريي صمام للتحكُّم خبروج الغاز من الدورة، وقد يكون له أيضـاً جِهـاز   (تكونُ األنابيب اجلانبية الزفريية بكاملها قابلةً للنزع عادةً 
 أو الً مبنظِّف وشطفها مباٍء نظيف، مث تعريضها لتطهريٍ كامل رفيـع املسـتوى  أو يفهاوينبغي تفْكيك هذه األنابيب وتنظ). محبس للماء أو قياسٍ للجريان

يمكن حينئذ وضعها يف ويعد التطْهري العايل املستوى هو أقلَّ مستوى يسمح به هلذه املُعدات؛ لكن، يف حالة حتمل هذه األنابيب للتعقيم بالبخار ف. تعقيم
  .قائمة التعقيم

 دننفُّسي حاد عاملصابني مبرضٍ ت مالِ أجهزة التنفس الصناعي يف رعايةعتسح البكترييةا قد يثرياى باملراشوصة علـى صـمامات    أو الهتمام، يالفريوسي
  .من املُلْحق أ للوقوف على التفاصيل ٣انظُرِ املقطع أ، . الزفري
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  في ِظلِّ استمراِر الرِّعاَية الصحِّيةُمكاَفَحُة الَعْدَوى . الُمْلَحق ك
  .وفيما يلي النواحي اليت حتتاج إىل انتباه خاص. تعد مبادئ مكافحة العدوى هي نفسها يف ظلِّ استمرار الرعاية الصحية

  الطَّوارِئ ورعايةُ املَرضى اخلارجيني ١ك، 

  :الهتماما قد تثريمراضٍ تنفُّسية حادة تبليغٌ عن أَ لَيس لديهايف البلدان اليت 

ـ   ¡ يات الصـحة  ضع إِشارةً لتنبيه األشخاص املصابني مبرضٍ تنفُّسي حاد وشديد ومصحوب حبمى ِإلعالم الفريق الصحي فوراً، واسـتعمال أساس
  .)٢٤(التنفُِّسية وآداب السعال

  .حوب حبمى بأسرع ما يمكنقَيمِ املصابني مبرضٍ تنفُّسي حاد مص ¡

¡ ع خمتلفَة عن املرضى اآلخرين، سواقمصحوب حبمى يف م فُّسي حادنة املصابني مبرضٍ تى العيادات اخلارجيضرم جبدولة بفصل  أو واٌء بفصلٍ تامفَكِّر
  .أكثر بني املريضِ واآلخر يف منطقة االنتظار أو مبقدار مترٍ واحد

العطاس ما أمكن؛ ووفِّر حاويات للتخلُّصِ مـن املناديـلِ املسـتخدمة     أو اديلَ يف منطقة االنتظار الحتواِء اإلفرازات التنفُّسية عند السعالوفِّرِ املن ¡
  ).حاويات ال تمسها األيدي إن أمكن(

  .اد مصحوب حبمى عند الدخولِ إن أمكناجعلِ األشخاص يستخدمون القناع إذا كانوا مصابني مبرضٍ تنفُّسي ح ¡

حاديـة  أمثل املَغاسل املزودة باملاء، الصـابون واملناديـل   (شجع تنظيف اليدين بعد التالمس  مع اإلفرازات التنفُّسية، ووفِّر مرافق تنظيف اليدين  ¡
  .يف منطقَة االنتظار إن أَمكَن) لى الكحولاالستعمال، مستحضر دلك اليدين املُعتمد ع

¡ لَّصخف  أو تكة بني املرضى، مثل اَألقْالم والكراريس واهلواترمالِ األشياء املشتعتسإخل... قَلِّلْ من ا.  

¡ مياً على األقل، وعندما توقِ االنتظار ورعاية املرضى ية يف مناطر األسطح البيئيوطَه ظِّفكْلٍ واضحنث بشتلو.  

  .تأكَّد من أنَّ معدات رعاية املرضى تنظَّف وتطَهر بشكلٍ مالئم بني املرضى ¡

ا يكونون علـى  دمي الرعاية، وعندمجيب أن يتقيد عاملو الرعاية الصحية باالحتياطات القياسية واحتياطات األمراض املنقولة عن طريق الرذاذ عند تقْ ¡
  .تماسٍ وثيق مع املصابني مبرضٍ تنفُّسي حاد مصحوب حبمى

  :ما يلي أيضاًالهتمام، باإلضافَة إىل اإلجراءات السابِقَة، هناك ا قد تثريتقَارير عن أَمراضٍ تنفُّسية حادة  لديهايف البلدان اليت 

، واطلب منهم السعي إىل الرعاية الطبيـة فـوراً   هتمامالىت قد تثري االلألمراضِ التنفُّسية احلادة ) عراضأَ أو أية عالمات(ثَقِّف العامةَ حول مؤشرات  ¡
  .للتقْييم والدخول

  .فَوراً هتمامالىت قد تثري االوطِّد معايري الفَرز لكشف األشخاص الذين هم يف خطرٍ من عدوى األمراض التنفُّسية احلادة  ¡

  .، إن توفَّرت)١انظر اجلَدول (الهتمام، جيب أن يستعملَ عاملو الرعاية الصحية الواقيات الشخصية ا قد يثريعند االشتباه مبرضٍ تنفُّسي حاد  ¡

صابني مبرضٍ تنفُّسي حاد شـديد ومصـحوب   ذات اخلطورة املرتفعة يف املرضى امل) اإليروسوالت(جيب عدم القيام باِإلجراءات املولِّدة للضبائب  ¡
  .يف موقع الرعاية اجلوالة، ما مل تكن ضروريةً إلنقاذ احلياة، وال يوجد البديل) املُلْحق أ(حبمى  

ب أن يستعملَ عاملو الرعايـة املشـاركون   إذا كانَ هذا اِإلجراُء سيكون يف هذا املوقع، فيجب استعمالُ غُرفَة منفصلة ذات تهوية جيدة، كما جي ¡
  .الواقيات الشخصية املالئمة

                                                   
٢٤ http://www.cdc.gov/flu/protect/covercough.htm.  

http://www.cdc.gov/flu/protect/covercough.htm
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¡ ى معروفةوداملصاب بع املريض رغادأن ي دعنفُّسي حاد  أو بهة مبرضٍ تبتشرِ األسطح البيئيـة يف  ا قد يثريموطَه ظِّفالة، نة اجلوعايقَع الروالهتمام م
  .املناطق األخرى اليت كان فيها املريض، ونظِّف وطهر أيةَ قطعة من معدات رعاية املريض اليت استعملها أو صغُرفَة الفح

  لَألطْفال) اِإلسعافية(الرعايةُ احلادة  ٢ك، 

  .قيام بإجراءات مكافحة العدوىجه خاصة بأَمراض اَألطْفال، وجيب أَخذُها بعنيِ االعتبار عند الأو هناك عدةُ

والبد من ضمان حق الطفـل يف أن يرافقـه أحـد    ). ٢٣٢، ٣٦(يعد دور أفراد العائلة ضرورياً للدعم العاطفي للمرضى األطفال يف املستشفى  ¡
  ).٢٣٣(وصي قانوين طوال الوقت  أو قريب أو الوالدين

على رعاية املرضى األطفال يف املستشفى، ال سيما عند وجود نقص يف عاملي الرعاية الصـحية   ميكن أن يكون ألفراد العائلة دور مهم يف املساعدة ¡
)٨٥.(  

  ).٧٤(قد يبقى املرضى األطفال معديني باألمرض التنفُّسية احلادة أكثر من البالغني؛ وهذا ما يؤثر يف مدة إجراءات مكافحة العدوى  ¡

  .لى االلتزام بأساسيات الصحة التنفُِّسيةقد ال يكون املرضى األطفال قادرين ع ¡

مثل احتياطات األمراض املنقولة عن طريـق  (تكونُ بعض مسببات األمراض أكثر انتشاراً بني املرضى األطفال، لذلك حتتاج إىل احتياطات إضافية  ¡
نفلونزا، واحتياطات  األمراض املنقولة عن طريق التالمس مـع احتياطـات  األمـراض    فَيروس نظري اَأل أو التالمس  الالزمة للفَيروسِ املخلوي التنفُّسي
  ).٢٢٢) (metapneumovirusالفَيروس الرئَوي املُكْتمل  أو املنقولة عن طريق الرذاذ للفَيروس الغدي

¡ الن ثمع التلو وضوحاً باملقارنة ثُ البيئَة أكثرلوكونُ تاملرضى القادرين على التحكم يف إخراج الفضالت أو اجِم عن املرضى البالغنيقد ي.  

¡  فَةميعِ املرضى يف غُرجاطات عند تيتحمن االلتزامِ باال ها بني خمتلَف اَألطْفال، والبدطْهريى وتمالد ظيفنها كمـا  (األلعاب جيب تفْسن بِعِ املبادئات
  ).٢٣٧-٢٣٤) (يف التجميع

  للمصابني بأَمراضٍ تنفُّسية حادة" الرعايةُ املَنزلية" ٣ك، 

خدمات الرعاية اجلوالة جلميع االشخاص الذين  أو خالل طَوارئ الصحة العامة، مثل اجلائحات، قد ال يكونُ من املُمكن تقْدمي اخلدمات اإلسعافية ¡
الرعايـة  كن من املُمكن أن تقوم منشآت الرعاية الصحية كرعاية إسعافية بفَرزِ املَرضى، وال تكون قادرةً إالَّ علـى تقْـدميِ   ول. قد يكونون حباجة إليها

قادرةً على تلْبية حاجات خـدمات  ومن املمكن أيضاً أالَّ تكونَ مرافق الرعاية اجلوالة ). ٢٣٨(للمرضى األكثر توعكاً الذين يكون لديهم فرصةٌ للنجاة 
  .الرعاية الصحية

كما أنَّ هؤالء املرضـى  . الهتمام إىل الرعاية يف املَنزل؛ وقد يكون هؤالء املرضى متوعكني متاماًا قد تثريقد يحتاج املصابون بأَمراصٍ تنفُّسية حادة  ¡
  ).٢٤٠، ٢٣٩(املَرض إىل مخالطيهم يف املَنزِل  أو ميكن أن ينقلوا مسببات األمراض والعدوى الثَّانويةيكونون معديني لآلخرين لفترة من الزمن، و

  توصيات مكافَحة العدوى يف املَنزِل

. تتبين عدواه هو يف خطر مـن العـدوى  ميكن أن تنتشر اَألمراض التنفُّسية احلادة بسهولة ضمن املَنزِل؛ فكلُّ شخصٍ على متاس مع شخصٍ مريض مل 
  :ولذلك، جيب أن ينتبِه أفراد املَنزل إىل التوصيات التالية

سـريرٍ   االبتعاد ما أمكن عن املريضِ إذا مل توجد غُرفَةٌ أخرى، كـالنوم يف  أو التقْليل من التالمس  مع املريضِ ما أَمكَن، والبقاء يف غُرفَة منفصلة، ¡
  .غُرفَة منفصلة إن أمكن أو منفصل

  ).بإبقاء النوافذ مفتوحة مثالً أو بالتهوية الطبيعية) (إخل... غُرف اجللوس، املطبخ، احلمام، (جيب تهويةُ األماكن املشتركَة بشكْلٍ جيد  ¡

  .باشر، السيما يف األماكن املشتركَةللوقاية من االنتقالِ غري امل مهمايعد تنظيف البيئة احمليطة  ¡
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القنـاع   أو مثل املناديـل (بأشياء أخرى  أو إذا كانَ البد من املخالطة املباشرة لرعاية املرضى، جيب أن يغطِّي الشخص املريض أنفَه وفَمه باليدين ¡
يؤمن أفضلَ محاية متوفِّرة من الرذاذ التنفُّسي عنـدما يكـون يف    أو لقناع الطبي إذا توفَّر،كما جيب أن يضع مقَدم الرعاية ا). الطبي إذا توفَّر أو القماشي

  .خمالطة وثيقة مع املريض

  .تنظيفها بشكلٍ مالئم أو جيب التخلُّص من املواد املستعملَة يف تغطية األنف والفم ¡

¡ وائل اجلالتالمس  املباشر مع س بجنراًجيب تدين فَوالي ظيفنبت التالمس ، قُم م؛ ويف حال حدوثس.  

أي االبـتالع  (وهناك خماوف علـى السـالمة   . مبستحضر معتمد على الكحول أو ميكن القيام بتنظيف اليدين من خالل غسلهما بالصابون واملاء ¡
  .ا قبلَ التوصية باستعمال مستحضرات دلك اليدين املعتمدة على الكحول يف املَنزِلينبغي التعاملُ معها وتعريفه) باخلطأ و خماطر احلريق

وبالنسبة إىل اَألنفلونزا املومسيـة، يضـم   . التالمس  الوثيق معهم أو جيب أالَّ يقوم اَألشخاص األكثر عرضة خلطر  األمراضِ الشديدة برعاية املرضى ¡
مثل فَقْرِ الدم املنجلـي  (أمراض الدم  أو نقص املناعة أو السكَّري أو الكلية أو الرئة أو لئك املُصابني بأمراضِ القَلْبأو ين هم يف خطرٍ مرتفعاألشخاص الذ

sickle cell anaemia ( د عمرعخاص بل واَألشسنة ٢األطفال بعمر أقل من  أو سنة ٦٥واحلَوام.  

¡ اَألش بجنثَة جيب تض للمرضى والعناصر امللوجائر أو فرش األسنان املشاركة يفمثل (كال األخرى من التعرات األكل أو السدعة  أو مـرِبأو اَألش 
  ).املالءات واملفروشات أو قماش الغسل أو املناديل

أفراد املَنزِل؛ وتشتمل أَعراض املرض التنفُّسي احلاد على احلمى والسعال جيب اتباع توصيات الصحة العامة يف املكان عند ظهور أَعراض لدى أحد  ¡
  .والتهاب احللق وصعوبة التنفُّس

بِعـوا  الهتمام، من خمالطتهم لآلخرين، وأن يتقد يثري اجيب أن يقَلِّلَ األشخاص الذين يعتنون بأحد أفراد العائلة، الذي يشكو من مرضٍ تنفُّسي حاد  ¡
  .احمللِّية فيما يتعلَّق بتوصيات احلَجر املَنزلي أو السياسات الوطنيةَ

  :إذا كانَ املريض حباجة إىل رعاية طبية، جيب

نشأة الرعاية الصـحية، وباحتياطـات   إِعالم مقَدم الرعاية الصحية بالتشخيص وتلقِّي التعليمات فيما يتعلَّق مبكان تقدمي الرعاية وموعدها ودخول م ¡
  . جيب اتباعهايتمكافحة العدوى ال

  .نقَّالة ذات مكان خاص ونوافذ مفتوحة أو تجنبِ النقلَ العام إن أمكن، واطلب سيارة إِسعاف ¡

  .احملافظة على أساسيات الصحة التنفُِّسية وآداب السعال دائماً ¡

¡ ما ميكن عن اآلخرين  أو قوفحماولة الو عدمبقدار مترٍ واحد على األقل(اجلُلوس أَب(ية أو ، عندما يكون يف املمرة الصحعاييف منشأة الر.  

  .القيام بتنظيف اليدين كل ما كانَ ذلك ممكناً ¡
  


