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 تقديم خدمات العناية الحثيثة خالل فترة انتشار فيروس كورونا المستجد
 

 المقدمة
تصيب الجهاز التنفسي بشكل خاص، حيث   هو عدوى ناجمة عن فيروس تاجي حديث العهد  كورونا المستجدمرض فيروس  

٪  14و، ةأو غير معقد يعانون من عالمات وأعراض خفيفة بفيروس كورونا المستجداألشخاص المصابين  % من81أن 
  5ان لزم األمر، واألكسجين  ب  همالمستشفى ودعم  همدخوليعانون من عالمات وأعراض متوسطة أو شديدة مما يتطلب  تقريًبا  

والتي ترافقها عالمات وأعراض شديدة تتطلب في أغلب األوقات الحثيثة يتطلبون دخول وحدة العناية فقط من المصابين ٪ 
دعم المصابين بأجهزة التنفس الصناعي، وبالتالي فإنه من المرجح أن يمثل وباء فيروسي كورونا المستجد تحدًيا غير مسبوق 

أو شديدة يتم تشخيصهم  جميع المصابين الذين يعانون من أعراض متوسطة    . في جميع أنحاء العالمالحثيثة  لخدمات العناية  
بإحدى المتالزمات السريرية التالية: التهاب رئوي أو االلتهاب الرئوي الحاد أو متالزمة الضائقة التنفسية الحادة أو اإلنتان أو  

 ,pneumonia, sever pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis)الصدمة اإلنتانية. 
septic shock .) 

 
 الهدف
فيروس كورونا أثناء وباء بالشكل األمثل الحثيثة لتقديم خدمات العناية  ياتمن هذه الوثيقة هو تقديم التوجيه للمستشف الهدف

فيما  الحثيثة  االجراءات الواجب اتباعها من قبل وحدات العناية    هذه الوثيقة  ، حيث تقدم وكيفية التخطيط الفعال لذلك  المستجد
)البنية التحتية والقوى العاملة(  الحثيثة العناية  اتوزيادة قدرة وحدالحثيثة الطلب على وحدة العناية الحد من  يتعلق بما يلي:

رشادات حول اتخاذ القرار بشأن قبول   دخالهم لوا  والمحافظة على مخزون كافي من معدات  الحثيثة  العناية    ات وحدالمرضى وا 
 . تعاني من أعراض متوسطة أو شديدةالحماية الشخصية وتجنب التلوث البيئي المتقاطع وأخيرًا العالج السريري للحاالت التي  

 
 المسؤوليات اإلدارية

 استجابة لوباء فيروس كورونا المستجد.الحثيثة وحدة العناية ة الطواري الخاصة بخطتطوير  •
على  الحثيثة  على استجابة مرحلية ومتدرجة على أساس تأثير الوباء على قدرة وحدة العناية    ةن تعتمد الخطأ  يجب •

 تلبية االحتياجات التشغيلية اليومية. 
حدة العناية لو وتحديد وزيادة السعة    ،الحثيثةلتقليل الطلب الروتيني لوحدة العناية    اجراءات  ة يجب أن تتضمن الخط •

 نحاء المستشفى وتحديد المعدات ذات الصلة ومتطلبات القوى العاملة. في جميع أالحثيثة 
للبالغين واألطفال لضمان الحثيثة  بين المستشفيات الخاصة والعامة ووحدات العناية    ينبغي النظر في الشراكات مثالً  •

 .الحثيثةتحتاج دخول الى وحدات العناية تقديم رعاية عادلة ومنصفة لجميع المرضى المصابين بأمراض 
إعداد برامج صحة وسالمة مهنية للمحافظة على صحة العاملين واتخاذ التدابير الالزمة لضمان سالمتهم وبالتالي  •

   .االستمرارية في تقديم الخدمات بجودة عالية
 ضمان التزام الكوادر بتطبيق بروتوكوالت العالج المتبعة. •
 التواصل الدائم مع السلطات الصحية المعنية. •
 وفر معدات الوقاية الشخصية الالزمة وامداد المستشفى بها بشكل مستمر.ضمان ت •
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 االجراءات
 أواًل: تدابير للحد من الطلب على وحدة العناية الحثيثة

 االختيارية غير العاجلة  العمليات الجراحيةتأجيل أو إلغاء  •
للبالغين واألطفال لضمان  الحثيثة  مثاًل بين المستشفيات الخاصة والعامة ووحدات العناية  تطوير االتفاقيات التعاونية   •

 .الحثيثةتقديم رعاية عادلة ومنصفة لجميع المرضى المصابين بأمراض تحتاج دخول الى وحدات العناية 
السريعة وفرق الطوارئ  االستجابة  عمليات    فيالحثيثة  العمل على اشراك وتدريب الكوادر من خارج وحدات العناية   •

 خالل فترة الوباء.الحثيثة وذلك النشغال كوادر العناية  الطبية
وذلك للتمكن من تحديد الحثيثة ألي مريض يحتاج دخول الى وحدة العناية  التفكير االستباقي في أهداف العالج •

 أولويات الدخول. 
 

 ثانياُ: تدابير لزيادة قدرة وحدة العناية الحثيثة )البنية التحتية(
ليتم استخدامها ذات البنية التحتية المادية المناسبة داخل المستشفى السريرية األقسام والوحدات تحديد جميع  •

 الذين يحتاجون الى دخول الى وحدة العناية الحثيثة في حال الحاجة لذلك. لرعاية المصابين 
الصناعي   )على سبيل المثال، أجهزة التنفسالحثيثة في وحدات العناية مخزون الحالي من المعدات ال تحديد •

وتقييم المتطلبات المحتملة مع زيادة الطبية المختلفة ومضخات الحقن الوريدي( بما في ذلك المستهلكات 
 .الحثيثةوحدة العناية  الطلب على

 . الحثيثةلوحدات العناية  د القنوات اللوجستية المتاحة لتوريد وتخزين وشراء معدات إضافيةيتحد •
 

 ثالثًا: تدابير لزيادة قدرة وحدة العناية الحثيثة )القوى العاملة(
يتم االستعانة بالكوادر الطبية والتمريضية والمهن الصحية  من المرجح أن    العاملة،بسبب النقص المحتمل في القوى   •

تحت و الحثيثة ير العاملين بوحدات العناية الحثيثة، بحيث يكون ذلك بالتوجيه العام بوحدة العناية غالمساعدة من 
ت العناية أو االيعاز لهم بالقيام بمهام مساعدة لدعم الكوادر العاملة بوحدا كوادر وحدات العناية الحثيثةإشراف 
  . الحثيثة

)على سبيل المثال إذا كانت نسبة  المعايير الدنيا للتوظيفعند اللزوم العمل بالحثيثة ينبغي لوحدات العناية  •
 فعلى المستشفى العمل بنسبة ممرض لكل ثالثة مرضى(.  1:3أو  1:2أو  1:1الممرض للمريض الموصى بها  

مثل عبء العمل اإلضافي من   بالجائحة،لمتطلبات الخاصة يجب أن يشمل تخطيط القوى العاملة النظر في ا  •
والحاجة إلى تخصيص موظفين  إضافيةوالحاجة إلى أيام راحة  ونزعها (PPE) ارتداء معدات الحماية الشخصية 

 .العدوىمراقبة االلتزام بإجراءات ضبط للواجبات غير السريرية الرئيسية مثل 
لكوادر وحدات العناية الحثيثة )مثل رعاية األطفال ورعاية أفراد األسرة المرضى أو  تحديد تدابير الدعم المنزلي  •

ذوي االعاقة( التي يمكن أن تعزز مرونة الموظفين للعمل بنظام المناوبات وساعات العمل األطول وتحديد وقت 
 العمل لالستجمام.

ر وحدات العناية الحثيثة وعائالتهم مثل ضمان توافر خدمات الدعم النفسي واالجتماعي متعددة التخصصات لكواد •
 األخصائيين االجتماعيين ورجال الدين. 
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الكوادر  اتخاذ العديد من االجراءات على من خالل  العاملة،استخدام جميع الموارد المتاحة لتحسين قدرة القوى  •
 كما هو موضح أدناه: ،الطبية والتمريضية والمهن الصحية المساعدة

 الكادر الطبي
( Seniorاالطباء )كبار  االستعانة بطبي إضافي لوحدة العناية الحثيثة وذلك من خالل    كادريجب الحصول على   •

الحثيثة ولكنهم ال يعملون حالًيا في وحدة العناية الحثيثة وأطباء األطفال  العنايةالذين تلقوا قديمًا تدريب على 
وحدات  ( من ذوي الخبرة في  Juniorتخدير واألطباء المبتدئين )العاملين في وحدة العناية الحثيثة لألطفال وأطباء ال

 الحثيثة. العناية
بطريقة تتماشى مع نطاق ممارستهم )من غير العاملين بوحدات العناية الحثيثة( الطبي  الكادر إعادة توزيع يجب  •

التخدير لقيادة فريق االنعاش القلبي وبشكل يدعم اطباء العناية الحثيثة )على سبيل المثال، قد يتم توزيع اطباء 
والرئوي في المستشفى عوضًا عن اطباء العناية الحثيثة، أو توكيلهم بمهمة تركيب انبوب التنفس الصناعي عوضًا  

 عن اطباء العناية الحثيثة، أو للمساعدة في عالج مرضى العناية الحثيثة تحت إشراف اطباء العناية الحثيثة(. 
 يالتمريض الكادر
العاملين  غير  من    الموجودين بوحدات العناية الحثيثةالتمريض القادر على رعاية المرضى    كادرب تحديد جميع  يج •

 .العناية الحثيثةوحدات ب
للمرضين من غير العاملين بوحدات العناية الحثيثة ولكن لديهم خبرات  رسميو سريع  يتوجيه بتقديم برنامجالقيام  •

الحثيثة في من ذوي الخبرة في وحدة العناية    ممرضينتحت إشراف    مباشرة العملمع  ،  سابقة بالعمل بهذه الوحدات
 .الفترة األولى على األقل

خبرات سابقة بالعمل بهذه الوحدات للقيام  وال يملكون من غير العاملين بوحدات العناية الحثيثة  الممرضينتدريب  •
يصال األدوية وفحصها والتوثيق    بمهام مساعدة بالسجالت )على سبيل المثال إعادة توريد وتخزين وجرد المعدات وا 

 وما إلى ذلك(.  واألسطح الطبية وتعقيم وتطهير األجهزة والمعدات
 المهن الصحية المساعدة 

  تهم للعمل في وحدات عودوتيسير  الحثيثة العنايةوحدات تحديد المعالجين الفيزيائيين الذين لديهم خبرة سابقة في  •
 .الحثيثةالعناية 

لمساعدة موظفي الصيدلة   وتوكيلهم بمهام الحثيثة العنايةوحدات في الذين لديهم خبرة سابقة تحديد الصيادلة  •
 .الحثيثةالعناية  اتاألساسيين في وحد

 .بوحدات العناية الحثيثةقد يحتاج األخصائيون االجتماعيون إلى مساعدة األسر المعزولة عن أحبائهم المصابين  •
وحدة العناية الزوار في  )مثل المساعدة في استقبال  تقديم مهام داعمة لعمل وحدات العناية الحثيثة  يمكن للمتطوعين   •

 . ين وضمان التزامهم في استخدام معدات الوقاية الشخصيةوتوجيههم(، مع التركيز على تدريب المتطوعالحثيثة 
 

 رابعًا: إرشادات حول اتخاذ القرار بشأن قبول المرضى وادخالهم لوحدة العناية الحثيثة
معاير القبول أثناء الوباء  الحثيثةوحدة العناية بقبول المرضى وادخالهم الى يجب أن تعكس القرارات المتعلقة  •

 .والمرضى وعائالتهموبشكل تشاركي بين األطباء  في األوقات العادية الحثيثة وحدة المتبعة في
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الحثيثة فإنه يقع على عاتق فريق وحدة العناية الحثيثة وادارة المستشفى   العنايةفي حال وجود مريض بحاجة لتلقي   •
قبول والعالج في الوقت  ضمان استخدام جميع الموارد المتاحة لتسهيل الوالسلطات الصحية )ان لزم األمر( 

 .المناسب
 : المبادئ التالية يجب تطبيق، الحثيثةالعناية  وحداتفي حالة وجود طلب كبير على  •

 .وبشكل تشاركي بين األطباء والمرضى وعائالتهميجب أن تكون عملية صنع القرار شفافة  .أ
األوقات حتى في  في جميع  على جميع المرضى    الحثيثةلوحدة العناية    المتبعةمعايير القبول    اتباعيجب   .ب

 حاالت الوباء. 
النتيجة المحتملة لحالة المريض و  الموارد المتاحةاألخذ بعين االعتبار  الحثيثةلعناية اطباء ايجب على  .ت

 واحتمالية االستجابة للعالج. لسبب الدخول الرئيسي لوحدة العناية الحثيثة واألمراض المصاحبة 
 

 خامسًا: معدات الوقاية الشخصية
 .الحثيثةفي العناية  فيروس كورونا المستجد رعاية جميع مرضىخالل يجب استخدام معدات الوقاية الشخصية  •
وتنظير  تركيب أنبوب التنفس الصناعي ونزع انبوب التنفس الصناعي)مثل  المولدة للرذاذجراءات اإلالتقليل من  •

 وما إلى ذلك( القصبات الهوائية 
)اال في حال وجود جهاز تنفس  فيروس كورونا المستجد عالج مرضىالتبخيرات ل  /لبخاخات التقليل من استخدام ا •

 .الصحية الكوادر ونقل العدوى إلى  الرذاذبسبب خطر صناعي( 
المساعدة( التدريب على  المهن الصحية  والتمريضية)الطبية  الحثيثةفي العناية  الكوادرتلقى جميع يجب أن ت •

 . الشخصية الوقايةالعدوى ومعدات  اجراءات ضبط
 

 سادسًا: تجنب التلوث البيئي المتقاطع
 .يفضل استخدام المعدات ذات االستخدام الفردي فقطالحثيثة حيث أنه تجنب مشاركة معدات وحدة العناية  •
 للكوادر الصحية.  التقليل من األمتعة الشخصية في مكان العمل •
 الطبيةالتقليل من استخدام السماعة  •

 
 ج السريري للحاالت التي تعاني من أعراض متوسطة أو شديدةسابعًا: العال

من المصابين(،   ٪81إن غالبية األشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض خفيفة ) •
من  % 5يتطلب العالج باألكسجين، وفقط  ة والذيأو شديد ة% من المصابين بأعراض متوسط14بينما يصاب 

 معظمهم سيحتاج الى دعم بأجهزة التنفس االصطناعي.  و وحدة العناية الحرجة  المصابين يتطلب ادخالهم الى 
جميع المصابين الذين يعانون من أعراض متوسطة أو شديدة يتم تشخيصهم بإحدى المتالزمات كما ذكرنا سابقًا  •

ئوي أو االلتهاب الرئوي الحاد أو متالزمة الضائقة التنفسية الحادة أو اإلنتان أو الصدمة  السريرية التالية: التهاب ر 
 ,pneumonia, sever pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis)اإلنتانية. 

septic shock .) 
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، والمصل   choloroquine / hydroxychloroquineال يوجد حالًيا أي أدوية مضادة للفيروسات معتمدة، بخالف •
النقالي من المرضى الذين تعافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد ولديهم استجابة مستمرة من األجسام المضادة  

 .لعالج المرضى المصابين بالعدوى
 ر مع طبيب األمراض المعدية.ينبغي اتخاذ قرار ببدء / إيقاف / تعديل األدوية المضادة للفيروسات دائًما بعد التشاو  •
 التدخالت السريرية الممكنة خالل عملية العالج:  •

 .، حسب الحاجةوالدعم بأجهزة التنفس الصناعية الصناعي إعطاء العالج باألكسجين .أ
 .إدارة السوائل .ب
 .إعطاء مضادات الميكروبات التجريبية .ت
 .مراقبة المرضى عن كثب بحثًا عن عالمات التدهور السريري .ث
حالة )حاالت( اإلصابة المرضية المشتركة )وجود واحد أو أكثر من االضطرابات أو األمراض  معالجة .ج

 التي تتشارك مع مرض أو اضطراب رئيسي، باإلضافة إلى تأثير تلك األمراض أو االضطرابات(.
اهرة ومما سيق يتبين أن التدخالت العالجية قد تتباين من شخص الى آخر حسب شدة العالمات واألعراض الظ •

عليه )مثاًل قد يتم دعم المريض باألكسجين في الحاالت المتوسطة وقد يتطلب الدعم بأجهزة التنفس الصناعي غي  
 الحاالت الشديدة والتي تتطلب دخول وحدة العناية المركزة(

وأعراض متوسطة الذين يعانون من عالمات لجميع المصابين األدلة العلمية ولضمان تقديم العالج المبني على  •
 ني بروتكوالت عالجية لجميع الفئات من المصابين والتي تشمل على األقل: ب  ، ينبغي على المستشفيات ت  أو شديدة
إدارة مرضى األعراض الشديدة: العالج  .أ

 باألكسجين والرصد 
a) Management of severe COVID-

19: oxygen therapy and 

monitoring 

الشديدة: عالج  إدارة مرضى األعراض  .ب
 االلتهابات المشتركة

b) Management of severe COVID-

19: treatment of co-infections 

إدارة مرضى األعراض الحرجة: الوقاية من   .ت
 المضاعفات

c) Management of critical illness and 

COVID-19: prevention of 

complications 

إدارة مرضى األعراض الحرجة: الصدمة   .ث
 يةاإلنتان

d) Management of critical illness and 

COVID-19: septic shock 

لمرضى فيروس كورونا   التنفسإدارة مجرى   .ج
 المستجد

e) Airway Management in COVID-

19 Patients 

 
يوصي مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بالرجوع الى المراجع التالية لتبني بروتكوالت عالجية لجميع الفئات  •

 : يعانون من عالمات وأعراض متوسطة أو شديدةالذين  المصابين
2020آذار   –وزارة الصحة األردنية  –خطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد  (1   
2) Clinical care of severe acute respiratory infections – Tool kit – WHO 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-

infections-tool-kit 

3) Clinical management of severe acute respiratory infection when COVID-19 is 

suspected – WHO 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-

mailto:contactus@hcac.com.jo
https://www.who.int/publications-detail/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-infections-tool-kit
https://www.who.int/publications-detail/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-infections-tool-kit
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
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respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected 

4) AHA-Oxygenation _ Ventilation of COVID patients 2020 

https://cpr.heart.org/en/resources/coronavirus-covid19-resources-for-cpr-

training/oxygenation-and-ventilation-of-covid-19-patients 

5) Clinical management of patients with moderate to severe COVID-19 - Interim guidance 

– Government of Canada 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-

infection/clinical-management-covid-19.html 

6) Clinical guidance and resources, NSW Health 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinical-guidance-and-

resources.aspx 

7) Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus 

Disease (COVID-19), CDC 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-

patients.html 
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2) NSW Adult Intensive Care Services Pandemic Response Planning, NSW Health 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/COVID-19-adult-

intensive-care-pandemic-response-planning.pdf 

3) Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Patient management, WHO 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance/patient-management 
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