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 وجمع البيانات التقاريررفع 
 

 مقدمة
يعد وجود نظام فعال لجمع البيانات ورفع التقارير واإلحصائيات في المؤسسات الصحية ركيزة أساسية لتمكين نظام الرصد  

 .األمراض المستجدة اكتشاف األمراض السارية الموجودة في المملكة وكذلك الوبائي الوطني وضمان فعاليته وقدرته على 
 تحتوي على األمراض واألحداث التي يجب :إلى مجموعتين، المجموعة األولىتصنف قائمة األمراض التي يبلغ عنها 

األمراض التي يجب   والمجموعة الثانية التي تحتوي) 19 -وتشمل كوفيد)التبليغ عنها فورا أو خالل أربع وعشرين ساعة 
 .التبليغ عنها أسبوعيا

 
 المسؤوليات اإلدارية

 ه في المملكة. عبر نظام الرصد المعمول بااللتزام بإجراءات التبليغ عن الحاالت المشتبه بها  •
 الرصد والتبليغ ونماذج التقارير الواجب تقديمها للجهات المسؤولة.  زويد مقدمي الخدمة بنماذجت •
 تدريب مقدمي الخدمة على آليات جمع البيانات ورفع التقارير المطلوبة. •

 
 اإلجراءات

 هعبر الهاتف والنموذج المعد لهذ) هعبر نظام الرصد المعمول ب ي مكان في المملكةأية حالة مشتبهة في أم التبليغ عن يت
 .الترصد واالبالغ والتعامل مع الحاالت المشتبهة ادناه حسب مخطط وذلك 1) مرفقالغاية 

 
 الحاالت لغرض تتبعها والتبليغ عنها تعريف

 ( الحالة المشتبهة )ويعاد التعريف حسب المستجدات •
عن طريق الفم، وأي من االعراض التنفسية   8.73أي شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أكثر من أو تساوي   .1

 :التالية ألم في الحلق، ضيق تنفس، سعال ويحقق أحد الشرطين التاليين
احدى الدول الموبوءة )الصين أو كوريا الجنوبية أو إيران او إيطاليا او اية دولة أخرى تضاف حسب  قادم من   - أ

 المستجدات الوبائية( خالل األربعة عشر يوما السابقة لظهور األعراض لديه أو 
 .لديه اتصال مباشر مع حالة مؤكدة مخبري ا خالل األربعة عشر يوما السابقة لظهور األعراض لديه  -ب

 . حالة مدخلة للمستشفى بالتهاب رئوي حاد غير مفسر ةآي .2
 

 الحالة المؤكدة •
بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أعراض   PCR هي الحالة التي يتم تأكيدها بالفحص المخبري التأكيدي

 سريرية.
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 البيانات المطلوبة من المؤسسات الصحية
، وتزويد الجهات الرسمية 19تقع على عاتق المؤسسات الصحية مسؤولية جمع البيانات الصحية المتعلقة بحاالت كوفيد 

 ا:هبها، ومن ضمن
 ( 1سجل الحاالت المرضية التي تراجع غرفة التصنيف )مرفق  -1
 ( 2سجل الممرضين واألطباء الذي يتعاملون مع الحاالت المصابة أو المحتملة )مرفق -2
 لتبليغ عن الحاالت المعدية  تقرير ا -3
 تقرير سحب العينات المخبرية -4
 تقصاء الوبائيستقرير ااٍل  -5
 تقرير الفحص السريري -6
 كشوفات الموظفين على رأس عملهم  -7
 التقرير اليومي واألسبوعي لحاالت الحجر وحاالت االصابة والحاالت مع األعراض  -8
 .التقرير الشهري ألعداد مرضى الدخول في المستشفى ومرضى الخروج -9
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 مرفقاتال
•  
 

  

 : نموذج استقصاء حاالت الكورونا المستجدة 1 مرفق •
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 : نموذج متابعة الكوادر الطبية المخالطة لحاالت مؤكد اصابتها بفيروس كورونا 2 مرفق •
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 المراجع
 . وزارة الصحة األردنية -2020 اذار شهر/  الثاني اإلصدار (COVID-19) مع للتعامل الوطنية الطوارئ خطة •
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