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 خطة التعامل مع األمراض الوبائية )فايروس كورونا(

 المقدمة

تنتمي فيروسات الكورونا إلى عائلة كبيرة من الفيروسات التي تم اكتشافها ألول مرة في ستينّيات القرن الماضي، وتصيب  
هذه الفيروسات الحيوانات في األصل، ولكنها تصيب البشر أيضا. وبصورة رئيسية تصيب الجهاز التنفسي لإلنسان وتتسبب 

ما يتم الرجوع  وغالبابرد/الزكام الخفيفة إلى األمراض التنفسية الحادة الشديدة. في بعض األمراض التي تتراوح بين نزالت ال
إلى الجهات الصحية المختصة لمعرفة االجراءات الواجب اتخاذها لمنع حدوث أو انتشار العدوى، أو التعامل مع هذا  

لحد من انتشار هذا الفايروس في األردن، يقوم القطاع الصحي ببذل مجهود كبير ل وفيالفايروس في حال اإلصابة به. 
متخصصة للتعامل مع جائحة فايروس كورونا على المستوى المحلي. تم عمل هذه الخطة   عمل خطةالمملكة. لذلك وجب 

 تقديم الرعاية الصحية في المملكة.  ومراكزبحيث تشمل المستشفيات 
 

 األهداف

 وتقليلمن فايروس كورونا.    والمجتمع  والزائرين  والمرضىالهدف العام: تهدف هذه الخطة إلى حماية مقدمي الرعاية الصحية  
 انتشار العدوى إلى الحد األدنى في حال حصولها.  

 

 األهداف الفرعية
 وضع خطة مكتوبة للتعامل مع وباء كورونا المستجد •

الصحية الحكومية  والجهاتتقديم الرعاية الصحية  ومراكزبين المستشفيات  والتنسيقوضع آلية موحدة للتواصل  •
 .والجهات المعنية للحد من انتشار المرض والسيطرة عليه

 المبكر عن وجود حاالت مصابة أو مشتبه بها. وللكشفوضع إجراءات فّعالة للرصد  •
السريري والمخبري للحاالت   والتشخيص،  والتصنيفتعزيز كفاءات العاملين في القطاع الصحي في مجاالت التقييم،   •

 .المشتبهة
 .تطبيق االجراءات الموصى بها في مجال ضبط العدوى •
 وعالج الحاالت المؤكدة في المستشفيات. إلدارةوضع الية مفصلة  •
 من الموارد للتأهب لمواجهة حاالت الطوارئ.  يرهاوغالطبي  والتزويدتجهيز الموارد البشرية  •

 .رفع مستوى الوعي بين مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع للوقاية من المرض •
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 التعريفات

عن طريق الفم، وأي من األعراض   37.8أي شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أكثر من أو تساوي لحالة المشتبهة: ا
 :في الحلق، ضيق تنفس، سعال. على أن يحقق أحد الشرطين التاليينالتنفسية التالية: ألم 

 قادم من احدى الدول الموبوءة خالل األربعة عشر يوما السابقة لظهور األعراض لديه أو  -أ
 لديه اتصال مباشر مع حالة مؤكدة مخبريا خالل األربعة عشر يوما السابقة لظهور األعراض لديه  -ب 

 المستشفى بالتهاب رئوي حاد غير مفسرأي حالة مدخلة إلى   .1
بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أعراض   PCR هي الحالة التي يتم تأكيدها بالفحص المخبري التأكيدي  :الحالة المؤكدة

 .سريرية
 

 محاور الخطة

، الوبائيةلخطة التعامل مع األمراض  والفرعيةتم اعتماد المحاور الرئيسية التالية للوصول إلى تحقيق األهداف الرئيسية 
الواجب إتباعها من أجل تنفيذ الخطة بالطريقة المناسبة.  واآللياتحيث تعرض المحاور اإلجراءات   

 
 

 وباءخالل فترة ال والمسؤولياتالمحور األول: تحديد األدوار 
 

 األقسام بالعمل على ما يلي:  ورؤساءء الدوائر مدرايقوم مدير وبالتنسيق مع 
 يتم اشتمال خطة التعامل مع وباء الكورونا ضمن برنامج إدارة الكوارث في المستشفى .1

كورونا يتم تعيين مسؤوليات خاصة للكوادر لتنسيق تنفيذ خطة الطوارئ، بما يشمل منسق لخطة االستجابة لوباء  .2
 أسماءهم. وتوثيقلجنة إدارة األزمة  وأعضاءاحتياطي(،  وشخص)

 يتم تشكيل لجنة إدارة األزمة الخاصة بوباء كورونا المستجد بحيث تشمل على:  .3

 . ممثل عن إدارة المستشفى العليا .3.1
 .مدير المخاطر .3.2
 . مكافحة العدوى .3.3
 .منسق السالمة العامة .3.4
 . منسق لخطة إدارة الكوارث .3.5
 .العالقات العامةمنسق/ مدير  .3.6
 . ممثل عن الطاقم الطبي .3.7
 . ممثل عن الطاقم التمريضي .3.8
 . ممثل عن الموارد البشرية .3.9

 .ممثل عن الصحة المهنية .3.10
 .ممثل عن العناية المركزة .3.11
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 . ممثل عن قسم الطوارئ .3.12
 .والصيانةممثل عن الهندسة الطبية  .3.13
 .ممثل عن قسم خدمات المرضى   .3.14
 . ممثل عن قسم األمن .3.15

على اإلجراءات الواجب    واإلشرافلكل عضو من أعضاء اللجنة بما يخص تطبيق    المسؤولياتو يتم تحديد األدوار   .4
 يتم االتفاق عليها. والتياتخاذها لتطبيق خطة االستجابة 

يقوم منسق االستجابة لوباء كورونا بالمستشفى بالتواصل مع مجموعات التخطيط من المستشفيات األخرى أو   .5
التواصل بهذا   وتوثيقلومات حول تنسيق خطة المستشفى مع الخطط األخرى الجهات الرسمية للحصول على مع

 االتصال. ومعلومات وعناوينهمالخصوص بإدخال أسماء الجهات/ األشخاص 

 
والمؤكدةللحاالت المشتبهة  والمتابعة والرصدالمحور الثاني: التقييم   

 

يتم تطوير بروتوكول مكتوب لتحديد ومراقبة واإلبالغ عن حدوث حاالت الكورونا بين المرضى أو الزوار أو   .1
 المؤكدة. والحاالتالموظفين، مثل عمل احصاءات يومية أو أسبوعية بعدد الحاالت المشتبهة 

 يتم تم وضع خطة لرصد وتتبع غياب الموظفين المرتبط بانتشار الفايروس. .2

 والموظفين الذين يعانون من أعراض المرض.  والزوارروتوكول لتقييم وتشخيص المرضى في المستشفى  يتم تطوير ب .3

تم االتصال بهم وتقييمهم بسواء استخدام خدمات   والذينيتم تطوير بروتوكول للتعامل مع الحاالت المشتبهة  .4
أو تم نقلهم من منشأة أخرى أو ت المستشفى، أو عياداالصحية عن بعد، أو في قسم الطوارئ    والرعايةالتشخيص 

إحالتهم إلى مستشفى من قبل طبيب مستقِبل. يتضمن البروتوكول معايير للكشف عن حالة مشتبهة، والعمل  
والخدمات الطبية المساندة، وتوجيهات إلعالم الصحة    العدوى،وتنفيذ تدابير مكافحة    إجراؤه،التشخيصي الذي سيتم  
 العامة ومكافحة العدوى. 

 ومراجعةالمرتبط بالرعاية الصحية بين المرضى والموظفين داخل المستشفى    COVID-19ام لرصد انتقال  يوجد نظ .5
 هذه الحاالت. ُتستخدم المعلومات الُمستخدمة من نظام المراقبة هذا لتنفيذ تدخالت الوقاية مثل العزل.

 

 الخاص بالوباء والتدريبالمحور الثالث: التعليم 
 

لمساعدتهم على فهم اآلثار المترتبة   وأسرهم  والمرضىلتقديم التعليم والتدريب لمقدمي الرعاية الصحية    يتم التخطيط •
على اإلصابة بفايروس كورونا وتدابير الوقاية منه والسيطرة عليه. بحيث يتم إشراك جميع الموظفين في أنشطة  

 التعليم والتدريب.

هذا الشخص    ويقوميم والتدريب الخاص بمرض فايروس كورونا.  يتم تعيين شخص أو فريق مسؤول عن تنسيق التعل •
 بسجل بأسماء األشخاص الذين قاموا بحضور البرامج.  ويحتفظالوصول إليها  وتسهيلبالتعريف بالبرامج المتاحة 

صحية  برامج التعليم والتدريب لـمقدمي الرعاية ال والقراءة لدعم يتم تحديد المواد المناسبة بما يشمل مستوى اللغة  •
وضع  ويتمالمهنية  والمنظمات، مثل توفير البرامج التي يتم عملها من خالل الجهات الرسمية  وعائالتهموالمرضى 

 خطة للحصول على هذه المواد. 
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يقوم المستشفى بوضع خطط ومواد للتعليم والتدريب الخاص لمقدمي الرعاية الصحية، والذي يشمل معلومات عن   •
 :صى بها لمنع انتشار الوباء، بما في ذلكتدابير مكافحة العدوى المو 

 .بفايروس كورونا اإلصابة وأعراضعالمات  .1.1
 .اإلصابة بفايروس كورونا كيفية مراقبة المرضى لعالمات وأعراض .1.2
ممارسات مكافحة العدوى   باستخدامالصحية ومقدمي الرعاية  والزائرين، المرضى،كيفية الحفاظ على سالمة  .1.3

الصحيحة بما في ذلك نظافة اليدين المناسبة واختيار واستخدام معدات الوقاية الشخصية، والتدريب على اختيار 
زالتها مع التأكد  (،واالستخدام المناسب لمعدات الوقاية الشخصية في الوقت الصحيح )بما في ذلك وضعها وا 

 طبيق عملي.من تحصيل الكفاءة المطلوبة من خالل ت
 .كيفية تنظيف وتطهير األسطح والمعدات البيئية .1.4
 .البقاء في المنزل عند المرض .1.5
اإلجراءات الموصى بها عند حدوث تعرض غير محمي، مثل عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية الموصى    .1.6

 بها، أو التعامل مع مريض مصاب لم يتم تشخيصه.

 .عاية الصحية بممارسات نظافة اليدين الموصى بهامقدمي الر  يقوم المستشفى بمراجعة التزام .2
كفاءات مقدمي الرعاية الصحية الذين يتم احضارهم من مستشفيات  واعتماديقوم المستشفى خطة لعمل تدريب سريع  .3

 أخرى للمساعدة بتقديم الرعاية الصحية في حال حدوث أزمة في عدد الموظفين.

 
 معها والتعامل المحور الرابع: التعرف على حاالت اإلصابة

 

 بمسؤولية اإلشراف على عملية الفرز.  وتكليفهميتم توثيق أسماء مقدمي الرعاية الصحية الذين تلقوا تدريب خاص   .1

 .تكون أقنعة الوجه متاحة لفرز المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي .1.1
التنفسي. بحيث يكون المرضى على مسافة  يتم إنشاء منطقة لفصل المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز  .1.2

 .مترين عن بعضهم على األقل في مناطق االنتظار
األسئلة التي يجب طرحها واإلجراءات الواجب   المثال، تدريب الموظفين على العمليات المناسبة )على سبيل  .1.3

 .المشتبه فيها وعزلها بسرعة COVID-19 اتخاذها( لتحديد حاالت
 

دخالز )بما يشمل التقييم األولي للمريض(  لدى المستشفى عملية فر  .2  :على ما يلي  وتشملالمرضى أثناء تفشي الوباء    وا 
نشر التوجيهات المرئية )الالفتات والملصقات( عند المداخل وفي األماكن الحيوية التي تقدم تعليمات حول نظافة  .2.1

  والشكل لقارئ من ناحية اللغة وآداب السعال بشكل يكون مناسب لمستوى ا التنفسي،ونظافة الجهاز  اليدين،
   .والمضمون

 مطهر اليدين الكحولي. باأليدي،أوعية النفايات التي ال تحتاج للمس  المناديل،يتم توفير المستلزمات مثل  .2.2
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جراءاتمنفصل عن موقع الفرز    معين،يتم تحديد موقع   .3 التقييم السريري األخرى )باستخدام مبادئ التباعد االجتماعي(    وا 
يتم وضع نظام يسمح للمرضى باالنتظار في سيارة   مخصصة، إلدخال الحاالت المشتبهة. في حالة عدم وجود مساحة  

دورهم شخصية أو خارج المستشفى )إذا كان ذلك مناسًبا من الناحية الطبية( ويتم إخطارهم عبر الهاتف عندما يحين 
 .ليتم تقييمهم

 :يوجد إجراء موثق في حال تحديد الحاالت المشتبهة يشمل على .4

 .اإلبالغ الفوري إلدارة المستشفى/ مكافحة العدوى -

 .إبالغ وزارة الصحة أو الجهة الحكومية المسؤولة بعد الوصول بوقت قصير -

 الحاالت. وخروجآلية موثقة لتتبع إدخال  -

المرضى وجها لوجه. مثل وضع نظام فرز هاتفي لتحديد أولويات المرضى الذين يحتاجون إلى  يتم وضع بدائل لفرز  .5
تقييم طبي )مثل المرضى الذين تتطلب شدة األعراض أو خطر حدوث مضاعفات أن يتم تقييمهم من مقدم الرعاية 

 .الصحية(
 .اتم وضع معايير إلعطاء األولوية إلدخال المرضى لمن هم في أمس الحاجة إليه .6

في   يوجد إجراء موثق للتأكد من أنه في حالة نقل الحالة المؤكدة داخل المستشفى، يتم إبالغ مقدمي الرعاية الصحية .7
 .منطقة االستالم مسبًقا

الخاصة بضبط   التالمسيتم وضع الحاالت المؤكدة في غرف عزل خاصة مع التأكيد على أهمية اتباع إرشادات العزل   .8
 العدوى مع هذه الحاالت.

 
 المحور الخامس: توفير الموارد الالزمة للتعامل مع الوباء

 
 :الطبية والمستهلكات واللوازمالمعدات أ. 
  ومضخاتيتم عمل تقدير لكميات المواد والمعدات األساسية الالزمة لرعاية المرضى )مثل أجهزة التنفس االصطناعي،   .1

السوائل الوريدية واألدوية( ومعدات الحماية الشخصية )مثل األقنعة الطبية والرداء الواقي والقفازات وحماية العين  
 .ل تفشي الوباء، وذلك لمدة ثمانية أسابيع على األقلاأليدي( التي قد تلزم خال وتطهيرومنتجات تنظيف 

الرسمية للتخطيط على نحو أفضل   والجهاتيتم مشاركة هذه التقديرات مع لجان األوبئة في المستشفيات األخرى  .2
 الطبية. والمستهلكاتالتفاقيات إدارة مخزون األجهزة 

بما في ذلك استراتيجيات   (،ثل معدات الوقاية الشخصيةتم وضع خطة لمعالجة النقص المحتمل في المستلزمات الطبية )م .3
  استخدام القنوات العادية والبديلة لشراء الموارد واالستراتيجيات الالزمة للحفاظ على مخزون معدات الوقاية الشخصية

يتم تطوير إستراتيجية لكيفية وضع األولويات في حالة الحاجة إلى تخصيص معدات رعاية المرضى المحدودة   .4
 والمستحضرات الصيدالنية والموارد األخرى لحاالت معينة. 

بما في ذلك مراقبة تزويد األقنعة  عنها،توجد عملية لتتبع الكميات المتاحة من المستلزمات الطبية المستهلكة واإلبالغ  .5
 الطبية وأجهزة التنفس إذا كانت متاحة لرعاية الحاالت المصابة 

ممارسات الوقاية من العدوى  يوجد اجراء موثق للتأكد من أن المنشأة توفر المستلزمات الطبية والمواد الالزمة لاللتزام ب .6
 :بما في ذلك بها،ومكافحتها الموصى 
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داخل وخارج الغرفة( وفي مناطق  ويفضلمطهر اليدين الكحولي من أجل نظافة اليدين في كل غرفة مريض ) .6.1
 .رعاية المرضى األخرى والمناطق المشتركة

 .المغاسل مجهزة جيًدا بالصابون والمناشف الورقية .6.2
المناسبة  العدوى ضبط ومكافحة  مباشرة خارج غرف المرضى مما يشير إلى احتياطاتيتم نشر الالفتات   .6.3

 ومعدات الوقاية الشخصية المطلوبة.
مناديل وأقنعة طبية لألشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية الستخدامها بالقرب من المداخل وفي المناطق  .6.4

 .ي للتخلص منهامع أوعية النفايات التي ال تحتاج للمس باأليد المشتركة،
معدات الوقاية الشخصية متاحة خارج غرفة المرضى مباشرة وفي المناطق األخرى التي يتم توفير رعاية المرضى   .6.5

 .بها
يتم وضع أوعية النفايات بالقرب من المخرج داخل كل غرفة مريض لتسهيل التخلص من معدات الوقاية   .6.6

أو قبل تقديم الرعاية لمريض آخر في نفس  الغرفة، من على الموظفين، أو قبل الخروج  الشخصية بعد اإلزالة
 .الغرفة

 الرسمية عندما يواجهون )أو يتوقعون( نقًصا في اإلمدادات.   والجهاتإشراك وزارة الصحة    طوارئ تشمللدى المنشأة خطة   .7

 : ب. الموارد البشرية
 وتحديثها الالزمة خالل فترة الوباء وممرضينيتم تحديد الحد األدنى من كوادر مقدمي الرعاية الصحية من أطباء  .1

 .بشكل دوري
األخرى الالزمة خالل    والمساندةالطبية التشخيصية    والخدمات  واألشعةيتم تحديد الحد األدنى من كوادر فنيي المختبر   .2

 .بشكل دوري وتحديثهافترة الوباء 
األخرى الالزمة خالل فترة  والخدماتتم تحديد الحد األدنى من كوادر المصبغة، التعقيم، التغذية، المطبخ، األمن ي  .3

  .بشكل دوري وتحديثهاالوباء 

 
 المحور السادس: االتصال و التواصل بخصوص الوباء

 
 :الداخلي والتواصلأ. االتصال 

 

وباء كورونا  وتأثيريتم تكليف شخص بتنسيق التواصل الداخلي مع الموظفين والمرضى وعائالتهم فيما يتعلق بوضع  .1
المستشفى على ضمان توصيل معلومات دقيقة وفي الوقت   باسمعلى المستشفى. يساعد وجود شخص محدد يتحدث 
 .وعائالتهم  مع المرضى والتواصلالمناسب. كما يتم وضع خطط ومسؤوليات االتصال 

االتصال وطرق االتصال األخرى إلبالغ الموظفين  وقوائمتتضمن خطط االتصال كيفية استخدام اللوحات المعلقة  .2
 وموظفيالمبيعات  وموظفيوأفراد األسرة والزوار واألشخاص اآلخرين الوافدين إلى المستشفى )مثل االستشاريين 

 التوصيل( عن حالة انتشار الوباء في المستشفى.
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يتم تطوير مواد إعالمية )مثل الكتيبات والملصقات( حول وباء كورونا والسياسات ذات الصلة )مثل تعليق الزيارة(  .3
هذه المواد مستخدمة بلغة ومستوى مناسب لفهم القارئ، يوجد خطة لنشر هذه المواد قبل   وتكونللمرضى وأسرهم. 
 انتشار الوباء فعليا.

 :الخارجي والتواصلب. االتصال 
الصحية لإلبالغ عن  وغيريتم تكليف شخص بمسؤولية تنسيق االتصاالت مع الجهات الرسمية الخارجية الصحية  .1

 تطورات أثناء تفشي الوباء وأيالحالة 

يقوم الشخص المكلف بتحديد الجهات الصحية الرسمية التي يتم التواصل معها بخصوص االبالغ عن الحاالت  .2
 وص الوباء. الخاصة بالمستشفى بخص والتطورات

الصحية التي يتم التواصل معها، األشخاص  وغيريقوم الشخص المكلف بعمل قائمة بالجهات الرسمية الصحية  .3
 األخرى ذات الصلة.  والمعلوماتالذين تم التواصل معهم، سبب التواصل، 
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 المراجع

 

 . 2020اإلصدار الثاني / شهر اذار (، COVID-19خطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع ) •
 . الطبعة الرابعة -معايير مجلس اعتماد المؤسسات الصحية  •

• CDC- Comprehensive Hospital Preparedness Checklist for Coronavirus Disease 2019. 

• Department of Health and Human Services - COVID-19 Healthcare Planning Checklist. 

• Veterans Health Administration - Office of Emergency Management COVID-19 

Response Plan. 
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