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هداف وإدامة مشروع مكافحة األوبئة )  ( EpiCتحقيق األ

 مقدمة

يُعد الفرز الطبي اإلسعافي عنصًرا أساسيًا في بيئة الرعاية الصحية المخصصة لتحديد أولويات الرعاية السريرية للمرضى األكثر  
هناك تغييرات ضرورية في ، كا19-أثبتت أنظمة الفرز الطبي اإلسعافي الفعّالة قدرتها على إنقاذ األرواح. مع جائحة كوفيد مرًضا. نت 

تخطيط الفرز الطبي اإلسعافي لدمج آليات الفحص والتجميع لضمان أقصى قدر من السالمة للعاملين في مجال الرعاية الصحية  
والمرضى. تم تحديث اإلصدار األصلي من األداة في سياق االختبارات التشخيصية السريعة المتاحة على نطاق أوسع وخيارات العالج  

 متاحة، بما في ذلك استخدام العالجات التي تؤخذ عن طريق الفم المضادة للفيروسات. ال

هذه األداة   كيفية استخدام 

هو أداة جديدة لدعم اتخاذ القرار  19-"الفرز الطبي اإلسعافي المتكامل، واالختبار، والعالج لإلعدادات المتنقلة في مواجهة كوفيد  "
يتواجدون في البيئة السريرية بشكل آمن وفعّال وذلك للحصول على الرعاية المناسبة في مواجهة  مصّممة لتوجيه جميع المرضى الذين 

ة من العدوى ومكافحتها  19-جائحة كوفيد هذه األداة خوارزمية تدمج بين الفحص والفرز الطبي اإلسعافي المادي والتجميع، والوقاي . تقدم 
(IPC )تحديد أولويات المرضى بناًء على الحدة والخطورة. مع مبادئ الفرز الطبي اإلسعافي السريري ل 

ة مبتكرة في االستجابة المتطورة لجائحة كوفيد هم هذا المخطط االنسيابي مسا  حيث إنه: 19-يمثل 

 يدمج بين النقاط المادية والسريرية لقرار الفرز الطبي اإلسعافي في مخطط انسيابي واحد.  ▪
ممن يتواجدون  ▪ أو بدون( ويشمل دعم اتخاذ   19-للحصول على الرعاية )مع مخاوف من اإلصابة بكوفيديشمل جميع المرضى 

 القرار بناًء على سبب المريض لطلب الرعاية بحيث ال يتم حرمان أي مريض من الرعاية الطبية الالزمة. 
ة من نقاط اتخاذ القرار، مع التأكيد  ▪ ة من العدوى ومكافحتها في كل نقط على مبدأ أن العاملين في مجال  يتضمن اعتبارات الوقاي

 (. PPEالرعاية الصحية يمكنهم تقديم الرعاية الطبية ألي مريض بأماٍن عند توفر معدات الوقاية الشخصية المناسبة )
يتضّمن توصيات محدثة تتعلق باالختبار التشخيصي المبكر وبدء العالج الذي يؤخذ طريق الفم المضاد للفيروسات للمرضى الذين   ▪

هلية.  يستوفون  معايير األ

هذه األداة مراعاة التوصيات التالية:   يجب على مستخدمي 

هذه األداة بحيث تتناسب مع السياق المحلي وتطبيقها ضمن األطر المحلية.  .1  ومن المقرر أن يتم تعديل 
مات  في حين أنه سيدخل معظم المرضى المسار مع الفحص الشامل، ويجب على أي مريض يقدم إلى الرعاية وعليه عال .2

 شديدة/خطيرة للمرض )فئة الفرز الطبي اإلسعافي الحمراء( أن ينتقل مباشرةً إلى منطقة اإلنعاش لتحقيق االستقرار الفوري.
هذا المخطط نهًجا أوليًا لتصنيف حدة المريض إلى فئاٍت. يلزم إجراء تقييم طبي وتشخيصي إضافي لبدء عالج طبي محدد   .3 يوفر 

 ئي. واتخاذ قرارات التدبر النها
ة من العدوى   .4 هذه األداة إلى تعزيز جميع نقاط القرار السريري من خالل توصيات واضحة لمتطلبات الوقاي تسعى 

قد تكون نتيجة  19-ومكافحتها/معدات الوقاية الشخصية. تذّكر، حتى المرضى الذين ال تظهر عليهم أعراض معتادة لكوفيد
رتفاعات المفاجئة لنسب المرض. وفي الوقت نفسه، يجب عدم حرمان المرضى  لديهم إيجابية، خاصةً أثناء اال  19-اختبار كوفيد

ة من الرعاية الطبية بسبب مخاوف عدم اإلصابة بكوفيد 19-الذين يعانون من أعراض كوفيد إذا كانت معدات الوقاية    19-الخفيف
ة من العدوى ومكافحتها.  الشخصية المناسبة متوفرة وكان جميع أعضاء فريق الرعاية الصحية على دراية بمبادئ  الوقاي

هنا. ويمكن تعديلها   .5 هذه األداة على روابط إلى الموارد الرئيسية التي تتوسع في المواد المعروضة  ة من  تحتوي اإلصدارات الرقمي
ظهور توصيات جديدة.  ا مع   أو تحديثه

هو توفير إطار عمل للعاملين في مجال الرعاية الصحية لربط  هذه األداة  والمتضررين منه  19-المرضى المصابين بكوفيدالهدف من 
 بالرعاية الشاملة عالية الجودة والمنصفة. 
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هداف وإدامة مشروع مكافحة األوبئة )  ( EpiCتحقيق األ

 الجمهور المستهدف

العاملون في مجال الرعاية الصحية )األطباء، مقدمو الخدمات غير األطباء، الممرضات، القابالت، العاملون في مجال الصحة المساعدة،  
مجال الصحة المجتمعية( وموظفو الدعم غير السريري الذين يعملون في بيئات الرعاية الصحية  األخصائيون االجتماعيون، العاملون في 

هذه األداة، يجب أن يكون أي موظف في بيئة سريرية قادًرا على توجيه المريض بأمان إلى الرعاية المناسبة في   المتنقلة. وباستخدام 
 المكان المناسب وفي الوقت المناسب. 

 الموارد المرتبطة: 

عبر نظام الرعاية الصحية: دليل عملي للعاملين   19-التنقل في مسارات الرعاية السريرية لكوفيد. Epicمشروع مكافحة األوبئة  .1
مارس. متاح من:   2022في مجال الرعاية الصحية األولية.  

-pathways-care-covid-https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource
uide.pdfg 

ية الصحية.  : دليل عملي للعاملين في مجال الرعا19-السياسة الصحية بلس ]اإلنترنت[. الرعاية المنزلية للمصابين بكوفيد .2
https://opencriticalcare.org/wp-[. متاح من: 2022مارس  11الرعاية الحرجة المفتوحة ]مقتبس بتاريخ 

ha9cwb.pdf-COMMS-Post-Presentation_ENG-eGuid-ontent/uploads/2021/05/HBCc . 
[. متاح من:  2023يناير   10]مقتبس بتاريخ  أدوات منظمة الصحة العالمية لتعزيز أنظمة الرعاية الطارئة. .3

https://www.who.int/health-topics/emergency-care. 
[. متاح من:  2022مارس  11رنت[. أدوات النقل بين المرافق. ]مقتبس بتاريخ الرعاية الحرجة المفتوحة ]اإلنت .4

transfer-interfacility-for-https://opencriticalcare.org/resources/tools/ . 
ودليل التنفيذ.    19- السلع العالمية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية: خوارزمية استرتيجية الفحص من أجل العالج من كوفيد .5

-https://opencriticalcare.org/resources/usaid-global-goods[. متاح من:  2023يناير  10]مقتبس بتاريخ 
covid-19-test-to-treat-algorithm ./ 

ة مشروع مكافحة األوبئة ) االقتباس المقترح: هداف وإدام الفرز الطبي اإلسعافي المتكامل، واالختبار، والعالج  (. EpiCتحقيق األ
 . Durham )NC(: FHI 360; 2023ية جديدة لدعم اتخاذ القرار. : خوارزم19- لإلعدادات المتنقلة في مواجهة كوفيد

هيدريك   شُكر وِعرفان: هذه األداة كل من إميلي    MPHد. ميروايس رحيمزي، ، MPHد. كيت دوجالس، ، MSN, FNP-Cطّور 
يود المؤلفون أن يشكروا كاثرين )ميجان( كيرنز، وأميت تشاندرا، وديدرا باريش، من  (. FHI 360و EpiC)مشروع مكافحة األوبئة 

وه من دعم ومراجعة. تولت أندريا سوريت التنسيق؛ وتم تقديم التحرير وتصميم على ما قدم USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
 . FHI 360الرسومات بواسطة سارة موتلر ومارتي جاريل ومختبر التصميم التابع لـ 

وال   FHI 360تقع مسؤولية المحتويات على عاتق  (.USAIDهذه األداة متاحة من خالل الدعم السخي المقدم من الشعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )
ة الواليات المتحدة. USAIDمية الدولية تعكس بالضرورة آراء الوكالة األمريكية للتن هو اتفاقية تعاونية عالمية   Epicمشروع مكافحة األوبئة  أو حكوم

(7200AA19CA00002  تقوده )FHI 360  مع الشركاء األساسيينRight to Care وPopulation Services International (PSI) . 

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-covid-care-pathways-guide.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-covid-care-pathways-guide.pdf
https://opencriticalcare.org/wp-content/uploads/2021/05/HBC-Guide-Presentation_ENG-Post-COMMS-ha9cwb.pdf
https://opencriticalcare.org/wp-content/uploads/2021/05/HBC-Guide-Presentation_ENG-Post-COMMS-ha9cwb.pdf
https://opencriticalcare.org/resources/tools-for-interfacility-transfer/


 الفرز الطبي اإلسعافي، ومعدات الوقاية الشخصية 
)PPE(/الوقاية من العدوى ومكافحتها )IPC(، والتجميع

الفرز الطبي اإلسعافي والتقييم والتدبر السريري

الفرز الطبي اإلسعافي، واالختبار، والعالج المتكامل لإلعدادات المتنقلة في إطار كوفيد-19

االشتباه أو التأكد من اإلصابة 
بكوفيد-19+، طلب الرعاية الطبية 

ألعراض كوفيد-19

نتيجة سلبية في االختبار التشخيصي 
السريع لكوفيد، وجود أعراض تنفسية
استخدام التقدير السريري لتخطيط الوقاية من العدوى 

 ومكافحتها، والفرز الطبي اإلسعافي، والمعالجة.
تكرار اختبار كوفيد

االشتباه أو التأكد من اإلصابة 
بكوفيد-19+، وطلب الرعاية الطبية في 

حالة وجود مشكلة طبية أخرى

إذا كانت اإلجابة ال

إذا كانت اإلجابة نعم

معدات الوقاية الشخصية/الوقاية 
من العدوى ومكافحتها

المرضى: ارتداء الكمامات بشكل عام 
ونظافة األيدي قبل الدخول

العاملون في مجال الرعاية الصحية: 
يجب على أي فرد يقوم بفحص 

 المرضى غير المتمايزين 
مراعاة احتياطات العدوى بالرذاذ/

المنقولة بالهواء

راجع اإلرشادات المحلية المتعلقة بالفحص 
للكشف عن التعرض األخير لفيروس كوفيد-19

الفحص الشامل
يجب فحص كل شخص يدخل 

المنشأة للتحقق مّما إذا كانت لديه 
أعراض كوفيد-19

هل كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 
لديك إيجابية أو أي من األعراض 

التالية في آخر 10 أيام؟
حمى، سعال، صداع، ألم في الجسم، 

التهاب الحلق، سيالن األنف، 
الشعور بالمرض بشكل عام؟

مالحظات: 
ومن المقرر أن يتم تكييف مسارات اإلحالة والفرز الطبي اإلسعافي مع اإلطار المحلي واالمتثال للمبادئ التوجيهية السريرية واألخالقية المحلية.أ. 
يجب تقديم اختبار التشخيصي السريع )RDT( للمستضد إذا لم يكن قد أجري مسبقًا أو إذا كانت نتيجة االختبار السابق سلبية ولكن يُشتبه سريريًا في اإلصابة بكوفيد-19. إذا لم يكن االختبار متاًحا، فاتصل بالمريض الذي تظهر عليه عالمات أو أعراض 	. 

كوفيد-19 التي من المفترض أن تكون إيجابية.
يجب أن تأخذ جميع التوصيات بعين االعتبار تقدير األطباء والسعة المحلية. على سبيل المثال، إذا كان المريض يحتاج إلى مستوى رعاية أعلى مما يمكن تقديمه في المنشأة. يجب على أي مريض تم تقييمه على أنه مريض بشدةٍ في أي مرحلة من مراحل ت. 

هذه العملية أن ينتقل إلى الرعاية الفورية من أجل استقرار حالته. تشمل عالمات التحذير من كوفيد19- أن تكون نسبة األكسجين في الدم )SpO2( أقل من 94% وقت الراحة أو ظهور عالمات سريرية أخرى لضائقة تنفسية شديدة، أو ألم شديد في الصدر، 
أو تغير في الحالة العقلية، أو ضعف شديد، أو عدم القدرة على تحمل الطعام أو السوائل عن طريق الفم، أو الرأي السريري باعتباره حالة طوارئ. تشمل عوامل الخطورة لإلصابة بفيروس كوفيد-19 الشديد أو الحرج األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 

عاًما فأكثر، والسمنة، ومرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم المصاحب للمرض، أو تثبيط المناعة، أو الحمل، أو وجود مرض مزمن في القلب واألوعية الدموية، أو الرئة، أو الكبد، أو األمراض العصبية، أو النفسية.
الوقاية من العدوى ومكافحتها )IPC( ومعدات الوقاية الشخصية )PPE(: يُوصى باستخدام الحد األدنى من معدات الوقاية الشخصية/االحتياطات المعيارية لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية )HCWs(، على الرغم من أنه يمكن استخدام احتياطات 	. 

معدات الوقاية الشخصية المرتفعة وفقًا لإلرشادات المحلية وتفضيالت العاملين في مجال الرعاية الصحية. قد يتغير التوجيه ليعكس السياقات المتطورة )مثل المتغيرات(.

مسار رعاية كوفيد-19
وّجه المريض إلى منطقة منشأة الرعاية 

الصحية المخّصصة لرعاية كوفيد-19

يجب اختبار جميع المرضى الذين يعانون من 
أعراض كوفيد. اختبر باستخدام RDT* للحصول 

على نتائج ومعالجة سريعة إذا كانت متاحة.
* االختبار التشخيصي السريع للمستضد

يجب أال يتداخل االختبار مطلقًا مع البدء الفوري للرعاية 
IITT1 للمرضى الذين يعانون من عالمات خطر

معدات الوقاية الشخصية/الوقاية من 
العدوى ومكافحتها

المرضى: ارتداء الكمامات بشكل عام
العاملون في مجال الرعاية الصحية: 

احتياطات العدوى بالرذاذ/المنقولة بالهواء
بروتوكوالت الوقاية من العدوى ومكافحتها 
المشددة للتنظيف والتهوية وتبديل الغرف

مسار الرعاية الروتينية
وّجه المريض إلى المنطقة المخصّصة للرعاية 
الروتينية، المنفصلة عن المنطقة المخصصة 

لرعاية كوفيد-19

معدات الوقاية الشخصية/الوقاية من 
العدوى ومكافحتها

المرضى: ارتداء الكمامات بشكل عام
العاملون في مجال الرعاية الصحية: 

االحتياطات القياسية

الفرز الطبي اإلسعافي السريري لكوفيد-19

عالمات التحذير 
من كوفيد-19 االستقرار والنقل/القبول

 مستقر: مرض 
خفيف/متوسط، مع 

عوامل خطورة

التقييم الطبي، الرعاية 
 المنزلية، متابعة لمدة 

24-48 ساعة

 مستقر: مرض 
خفيف/متوسط، الحد 
األدنى من عوامل 

الخطورة

الرعاية المنزلية، 
واحتياطات العودة

الفرز الطبي اإلسعافي السريري للرعاية الروتينية

ال توجد أعراض لكوفيد-19، تتطلب 
رعاية طبية روتينية

الفرز الطبي اإلسعافي 
السريري لكوفيد-19

+
 PPE/IPC احتياطات

 للعدوى بالرذاذ/ 
المنقولة بالهواء

الفرز الطبي اإلسعافي 
السريري الروتيني

+
 PPE/IPC احتياطات

 للعدوى بالرذاذ/ 
المنقولة بالهواء

الفرز الطبي اإلسعافي 
السريري الروتيني

+
الحد األدنى الحتياطات 

PPE/IPC القياسية

روابط إلى الموارد الرئيسية:

 أداة الفرز الطبي اإلسعافي المتكامل بين الوكاالت التابعة لمنظمة . 1
الصحة العالمية

OpenCriticalCare موارد خوارزمية استراتيجية الفحص من أجل العالج.. 	

التنقل في مسارات الرعاية السريرية لكوفيد-19 عبر نظام الرعاية الصحية: . 	
دليل عملي للعاملين في الرعاية الصحية األولية

OpenCriticalCare.org: الرعاية المنزلية لكوفيد-19. 	

إرشادات معاهد الصحة الوطنية )NIH( لعالج كوفيد-19. 	

تقييم األهلية للعالج 
الذي يؤخذ عن طريق 

الفم المضاد للفيروسات.
راجع خوارزمية 

استراتيجية الفحص من 
أجل العالج للحصول 

على دعم إضافي للقرار 
السريري ومعلومات 

حول الوصفة الطبية.2

الطوارئ االستقرار والنقل/القبول

عاجل: أولوية عالية تقييم األولوية، واالستقرار، 
واإلدارة

مستقر: أولوية منخفضة التقييم واإلدارة قدر اإلمكان
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