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هداف وإدامة مشروع مكافحة األوبئة )  ( EpiCتحقيق األ

األسئلة الشائعة الستراتيجية الفحص من أجل العالج لألطباء السريريين، وواصفي األدوية، وفرق  

 الصحية  الرعاية

 الفحص من أجل العالج؟ ما هي استراتيجية 
المبكر والعالج الفوري  19-تشخيص كوفيدهي استراتيجية لتبسيط "( T2Tالفحص من أجل العالج )يُشار إليه أحيانًا باسم " ▪

 الشديد.  19-بالعقاقير المضادة للفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم للمرضى المعرّضين لخطر متزايد لإلصابة بكوفيد
تتمثل الخطوة األولى )"الفحص"( في تحديد المرضى الذين تظهر عليهم األعراض في غضون خمسة أيام من ظهور األعراض   ▪

 . 19-لتأكيد اإلصابة بعدوى كوفيد —يفّضل اختبار تشخيصي سريع —وإجراء اختبار 
وبدء   19-تتمثل الخطوة الثانية )"العالج"( في تحديد المرضى المعرضين لخطر كبير لإلصابة بمرض شديد أو الوفاة بسبب كوفيد ▪

 العالج المضاد للفيروسات الذي يؤخذ عن طريق الفم لهؤالء المرضى. 
اإليجابيين الوصول المبّسط إلى الرعاية القائمة على    19-تيجية الفحص من أجل العالج يمكن لجميع مرضى كوفيدفي استرا ▪

هلين للحصول على مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم، ويجب تثقيف جميع المرضى   األدلة، حتى إذا لم يكونوا مؤ
 ومراقبتهم طوال فترة مرضهم لعالج األعراض. 

 ّسن استراتيجية الفحص من أجل العالج الرعاية والنتائج للمرضى؟ كيف تح
هي استراتيجية فعالة لمنع دخول المستشفى والوفيات لدى المرضى المعرضين لخطر كبير الذين   ▪ الفحص من أجل العالج 

 . 19-شُخّصت إصابتهم بكوفيد
هم  قد يكون المرضى المعرضون للخطر، بما في ذلك المرضى كبار السن )خاصة ا ▪ عاًما فأكثر( والمرضى الذين   65لذين تبلغ أعمار

هذه   هلين للحصول على  يعانون من أمراض مصاحبة مثل األمراض المزمنة والسمنة وتثبيط المناعة وعوامل الخطر األخرى، مؤ
 خول المستشفى والوفاة. الخيارات الفعالة للعالج. عند استخدام المرضى المناسبين لهذه األدوية، فقد يثبت أنها تقلّل من معدالت د

هو أمر ضروري لكي يكون فعااًل.)يجب عليك   ▪ تعني عبارة الوصول المبّسط إلى االختبار السريع أنه يمكن بدء العالج بسرعة، و
ظهور األعراض!(  5البدء في تناول مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم في غضون   أيام من 

 العالج تجربة الفريق السريري؟  كيف تحّسن استراتيجية الفحص من أجل
تستفيد استراتيجية الفحص من أجل العالج من العالجات الفعالة التي تؤخذ عن طريق الفم للمرضى المعرضين لخطر كبير، مّما   ▪

هاًل في الرعاية لمرضى كوفيد هذا تقدًما مذ يحّسن  ويمكن أن 19-يؤدي إلى انخفاض تقّدم المرض إلى مرحلة شديدة أو الوفاة. يُعّد 
هذه التحديات طوال فترة الجائحة، تُعّد فرصة توفير  -من صحة األفراد والمجتمع األوسع  ة  هذا ما يحفز األطباء! بعد مواجه و

 ممتازة.  19-عالج فعال لمرضى كوفيد
هذا  يعتمد تنفيذ استراتيجية الفحص من أجل العالج في منشأتك ومجتمعك على بناء مسارات عمل فعالة ومبّسطة. يمكن  ▪ أن يعزز 

المطلب الوعي المجتمعي ويحّسن سير العمل العام في منشأتك الصحية، ويساعد في خلق الكفاءة عند رعاية المرضى الذين  
 يعانون من أعراض تنفسية.

 ؟ 19-من الذي يجب أن يخضع الختبار كوفيد
اض الحّمى، والسعال، والتعب، وفقدان  تشمل األعر  يجب اختبار أي شخص يعاني من األعراض، حتى إذا كانت األعراض خفيفة.  ▪

حاسة التذوق والشم، وضيق التنفس، والتهاب الحلق، وسيالن األنف/االحتقان، وآالم الجسم/آالم العضالت، وأحيانًا الغثيان، والقيء،  
هم بوجه خاص إجراء االختبار في أقرب وقت ممكن بمجرد بدء ظهور األ عراض، حيث ال  واإلسهال، أو أي مّما سبق ذكره. من الم

 تكون مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم فعالة إال إذا بدأ تناولها في غضون خمسة أيام من ظهور األعراض. 
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 إذا كانت لديهم أعراض خفيفة فقط؟  19-هل يحتاج األشخاص إلى الخضوع الختبار كوفيد
أقل حّدة  ( SARS-CoV-2المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة )  2تكون بعض المتغيرات األحدث لفيروس كورونا  نعم!  ▪

ها األولي مقارنة بالمتغيرات السابقة، خاصةً لدى المرضى الذين تلقوا اللقاح. قد يبدأ المرضى المعرّضون لخطر كبير   في ظهور
لذلك يجب وضع المرضى المعرضين لخطر كبير، والذين   -م لتصبح مرًضا شديًدا الحقًا في الشعور بأعراض خفيفة والتي تتقد 

الحاالت   19-يعانون من أي أعراض في األيام الخمسة األولى، على قائمة األولوية في إجراء االختبار. سيحّدد اختبار كوفيد
ة تدابير العزل والحجر الصحي لمنع انتقال المرض. كلما  اإليجابية، ويبّسط الفرص لتوفير الرعاية لهؤالء المرضى، ويوجه بفعالي 

ة مرضانا ومجتمعاتنا.   زاد عدد االختبارات التي نجريها، زاد عدد المعلومات التي نعرفها وزادت قدرتنا على حماي

 هل ال يزال األشخاص الذين تلقوا التطعيم بحاجة إلى إجراء االختبار؟ 
هًما في ا  ▪ من مرض كوفيدنعم! يُعّد التطعيم أمًرا م الشديد، ولكن ال يزال بإمكان األشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل   19-لوقاية 

يصابوا بالعدوى، وأن يكونوا ناقلين للعدوى، ويعانون )خاصةً إذا كانوا كبار السن أو يعانون من ضعف المناعة( من مرض   أن
مهم إجراء اختبار ال يُعّد التطعيم من موانع استعمال مضادات الفيرو شدة. أكثر  سات التي تؤخذ عن طريق الفم، لذلك من ال
للمرضى الذين تظهر عليهم األعراض لتحديد ما إذا كان المريض يستوفي معايير العالج المضاد للفيروسات الذي يؤخذ   مبكر 
 طريق الفم.  عن

 ماذا عن األنواع المختلفة من االختبارات؟
واختبارات المستضد السريعة (، NAATالمعروف أيًضا باسم ،  PCRتفاعل البوليميراز المتسلسل ) 19-تشمل اختبارات كوفيد ▪

ة من  (. RDTsأو االختبارات التشخيصية السريعة ) ة من الوصول إلى أنواع مختلف قد تتمكن المجتمعات والمواقع السريري
ا من أجل  االختبارات، اعتماًدا على التوفر واللوائح المحلية. يُفّضل إجراء   االختبارات التشخيصية السريعة والتشجيع على إجرائه

تمكين الوصول السريع إلى العالج والرعاية، ولكن يمكن تنفيذ استراتيجية الفحص من أجل العالج مع أي حالة إيجابية لفيروس  
أجل العالج في تعزيز التشخيص   . بالنظر في البروتوكوالت المحلية، تتمثل اإلرشادات العامة الستراتيجية الفحص من19-كوفيد

بناًء على المريض الذي تظهر عليه األعراض وتكون نتيجته إيجابية عند إجراء أي اختبار، بما في ذلك اختبارات المستضد  
 . PCRالسريعة )إما التي تُجرى ذاتيًا أو التي يُجريها مقدم الخدمة( أو اختبار  

هي مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق ا  لفم الفعالة والمعتمدة الستراتيجية الفحص من أجل العالج الخاصة  ما 
 ؟ 19- بفيروس كوفيد

هناك نوعان من األدوية المضادة للفيروسات فعاالن ومعتمدان الستراتيجية الفحص من أجل العالج: باكسلوفيد   ▪
هما مخصّصان لالستخدام في العيادات الخارجية (. MOLوالجفريو )مولنوبيرافير، ( NMV/r)نيرماتريلفير/ريتونافير، أو  و

هذه األدوية في األشهر القادمة  ة من  ظهور اإلصدارات العام تابع اإلرشادات المحلية المتعلقة   -)غير المستشفيات(. من المتوقع 
 بالتفاصيل المحددة وبمدى التوفر.

الذين يعانون من مرض أكثر شّدة يتطلب مستويات متقدمة من الرعاية )أي العالج في   هناك عالجات أخرى مخصّصة للمرضى ▪
هو تقليل   19-المستشفى بسبب اإلصابة بكوفيد الشديد أو الحرج(. الهدف من العالج المضاد للفيروسات الذي يؤخذ عن طريق الفم 

 فاة. خطر الحاجة إلى مستوى متقدم من الرعاية في المستشفى وتقليل خطر الو

 من المؤهل لتلقي العالج المضاد للفيروسات الذي يؤخذ عن طريق الفم؟ 
هم إيجابية، في غضون خمسة أيام    19-مرضى كوفيد ▪ الذين تظهر عليهم األعراض، والذين تم تأكيد إصابتهم وكانت نتيجة اختبار

 من ظهور األعراض، والمعرّضون لخطر التقّدم ليصبح مرًضا شديًدا. 
وأن يكون  ، NMV/rرطاًل( على األقل لتناول  88كيلوجراًما ) 40عاًما أو أكثر وأن يزنوا   12ر المرضى يجب أن يكون عم ▪

هم  هة للمرضى البالغين  ،  MOLعاًما أو أكثر لتناول  18عمر ولكن بوجه عام، فإن استراتيجية الفحص من أجل العالج موّج
 الذين لديهم عوامل خطر لإلصابة بمضاعفات. 

 الشديد أو الحرج )على سبيل المثال ال الحصر(:  19-طر لإلصابة بفيروس كوفيدتشمل عوامل الخ ▪
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o  عاًما فأكثر  65عاًما؛ يزيد الخطر بصورة كبيرة في سن  50أكبر من 
o   ة مثل أمراض الرئة/األمراض الرئوية، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، مرض الكلى األمراض الطبية المزمن

 ( 2كجم/م  30المناعة، عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، السمنة )مؤشر كتلة الجسم <  المزمن، حالة ضعف  
 لموارد األخرى لمزيد من التفاصيل وا خوارزمية العالجراجع  ▪

هو غير المؤهل للعالج المضاد للفيروسات الذي يؤخذ عن طريق الفم؟   من 
 لديهم إيجابية  19-المرضى الذين ال تظهر عليهم أعراض حتى إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد ▪
 لديهم سلبية فقط  19-المرضى الذين تظهر عليهم األعراض ونتائج اختبارات كوفيد ▪
 الشديد أو الحرج  19- المرضى الذين ليس لديهم عوامل خطر لإلصابة بكوفيد ▪
 المرضى الذين تظهر عليهم أعراض ألكثر من خمسة أيام  ▪
من مرض شديد في الكلى أو الكبد )انظر مواد التوجيه السريري(  NMV.r)بالنسبة لـ  ▪  فقط( المرضى الذين يعانون 
 حساسية تجاه أي مكون من مكوّنات الدواء  المرضى الذين يعانون من ▪
المرضى الذين ال يستطيعون ابتالع أقراص كاملة؛ حيث يجب عدم تقسيم األقراص المضادة للفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم   ▪

 أو سحقها ويجب ابتالعها كاملة 

تعديل جرعتها والتي قد تؤدي إلى تفاعالت  فقط( المرضى الذين يستخدمون عقاقير أخرى ال يمكن إيقافها أو  NMV/r)بالنسبة لـ  ▪
ة محتملة خطيرة مع   . NMV/rدوائي

هلين للحصول على مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم بأنهم سيتلقون رعاية شخصية قائمة   يمكن طمأنة المرضى غير المؤ
هم حول كيفية عالج األعراض بأمان في المنزل، حتى لو لم يحص  لوا على وصفة طبية لمضادات الفيروسات. على األدلة وإرشاد

هي تعليمات وصف األدوية المضادة للفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم؟   ما 
هناك   ▪ مهم مواءمة قائمة األدوية الحالية للمريض أو تحديثها قبل بدء العالج المضاد للفيروسات الذي يؤخذ عن طريق الفم.  من ال

همة )خاصة بـ  ة م هناك العديد من الموارد لالستعانة بها في تعديل الجرعات و/أو وقف الدواء عندما  (،  NMV/rتفاعالت دوائي و
 /(. https://www.covid19-druginteractions.orgيكمل المريض مسار العالج المضاد للفيروسات )على سبيل المثال 

مجم من ريتونافير )قرص واحد   100مجم( مع  150مجم من نيرماتريلفير )قرصان تركيز  300جرعة باكسلوفيد عبارة عن  ▪
مجم(، ويتم تناول األقراص الثالثة معًا عن طريق الفم مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام. يجب إكمال فترة العالج كاملةً   100تركيز 

 والتي تبلغ مدتها خمسة أيام بالتزامن مع العزل المستمر وفقًا لتوصيات الصحة العامة. 
ساعة لمدة خمسة   12مجم( عن طريق الفم، كل  200مجم )أربع كبسوالت تركيز  800مولنوبيرافير( تبلغ جرعة الجفريو ) ▪

 أيام. يجب إكمال فترة العالج كاملةً والتي تبلغ مدتها خمسة أيام بالتزامن مع العزل المستمر وفقًا لتوصيات الصحة العامة. 
ها. يمكن تناول العقاقير مع الطعام أو بدونه. يجب عدم تقسيم   ▪  األقراص أو الكبسوالت أو سحقها أو كسر
خوارزمية استراتيجية يجب النظر في التفاعالت الدوائية؛ يمكن العثور على تفاصيل وتوصيات معيّنة متعلّقة بتعديل الجرعة في  ▪

 الفحص من أجل العالج بالعالجات المضادة للفيروسات 

 ؟ 19-ما االختبارات التي يحتاجها المرضى قبل بدء العالج المضاد للفيروسات الذي يؤخذ عن طريق الفم لعالج كوفيد
رات معملية للكبد قبل العالج أو يُوصى بها لبدء العالج المضاد للفيروسات الذي  ال يلزم إجراء أي اختبارات معملية للكلى أو اختبا ▪

 يؤخذ عن طريق الفم. 
-30وبلغ ( eGFRإذا كان المريض مصابًا بمرض كلوي مزمن معروف وأجرى تحليالً حديثًا لمعّدل ترشّح الکبيبات المقّدر ) ▪

عات الكلى. إذا كان المريض مصابًا بمرض كلوي متقدم  وفقًا إلرشادات جر  NMV/r، يجب التفكير في تعديل جرعة 60
تقييم المريض الستخدام  . NMV/rفيجب عدم وصف ، eGFR( > 30(معروف وبلغ معّدل ترشّح الكبيبات المقّدر 

 مولنوبيرافير.

https://opencriticalcare.org/wp-content/uploads/2022/06/COVID-19-Test-to-Treat-Algorithm-v1.3-uvnl07.pdf
https://opencriticalcare.org/wp-content/uploads/2022/06/COVID-19-Test-to-Treat-Algorithm-v1.3-uvnl07.pdf
https://opencriticalcare.org/wp-content/uploads/2022/06/COVID-19-Test-to-Treat-Algorithm-v1.3-uvnl07.pdf
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هناك شك كبير في( eGFRإذا لم يكن المريض قد أجرى تحليالً حديثًا لمعّدل ترشّح الكبيبات المقّدر ) ▪ اإلصابة بمرض   ولكن 
تفوق الخطر و/أو ما إذا كان يمكنك الحصول على قيم   NMV/rكلوي متقدم، فاستخدم التقدير السريري لتحديد ما إذا كانت فائدة 

 مختبرية في الوقت المناسب لعالج المريض وفقًا لذلك. 
 مريض الستخدام مولنوبيرافير.تقييم ال. NMV/rإذا كان المريض مصابًا بمرض قصور كبدي شديد معروف، فيجب عدم وصف  ▪
 ال يلزم إجراء اختبار حمل.  ▪

 ماذا عن المريضات الحوامل، أو الالتي يفكرن في الحمل؟ 
هد الوطنية   NMV/rال يوجد إجماع على التوصية باستخدام  ▪ للمريضات الحوامل. ذكرت إدارة الغذاء والدواء األمريكية والمعا

أكبر من الخطر الناتج عن العالج، بالنظر إلى الدراسات الحالية   NMV/rن فائدة تناول للصحة أنه بالنسبة لألم والجنين، قد تكو
التي تُجرى على الحيوانات واالستخدام المكثف لريتونافير لدى النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. وعلى  

يجب اتخاذ   ستخدامه ال تنطبق على المريضات الحوامل. النقيض من ذلك، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن توصيتها القوية با
 بالتشاور بين المريض وعامل الرعاية الصحية، مع مراعاة المخاطر والفوائد المحددة.  NMV/rالقرار بشأن وصف 

ة منع حمل موثوقة لتجنب ▪ الحمل   يجب عدم استخدام مولنوبيرافير أثناء الحمل، ويجب نصح كل من الرجال والنساء باستخدام وسيل
 خالل أربعة أيام )اإلناث( وثالثة أشهر )الذكور( من إكمال فترة العالج بعقار مولنوبيرافير.

 ما اآلثار الجانبية التي يجب أن يكون المرضى على دراية بها؟ 
تغير حاسة التذوق أو ضعفها، واإلسهال، وارتفاع ضغط الدم، وتغيرات في معّدل ضربات   NMV/rتشمل اآلثار الجانبية المحتملة لـ  ▪

 وبعده.  NMV/rالقلب، وآالم العضالت. كما أُبلغ عن ردود فعل تحسسية، وألم في البطن، وغثيان، وتوعك أثناء استخدام 
 ن.تشمل اآلثار الجانبية المحتملة لمولنوبيرافير اإلسهال، والدوخة، والغثيا ▪
ال يعاني معظم األشخاص من أي آثار جانبية، أو قد يعانون من آثار جانبية طفيفة جًدا. ومع ذلك، يجب على المرضى الذين   ▪

يصابون بآثار جانبية شديدة أو مؤلمة االتصال بفريق الرعاية الصحية المتابع لهم لمناقشة الخطر النسبي المتوقف على إيقاف فترة  
 الفترة.   العالج مقارنةً بمواصلة

هي بعض نقاط المشورة الرئيسية التي يجب تضمينها عند وصف الدواء؟  ما 
هدافه، إلى جانب االستشارة العادية حول اآلثار الجانبية الشائعة  ▪ هلين، ناقش فوائد العالج وفعاليته وأ بالنسبة لألشخاص المؤ

 والنادرة عند وصف أي دواء. 
هلين، اشرح سبب  ▪ هليتهم للحصول على وصفة طبية. قد يشعر بعض المرضى باالرتباك أو  بالنسبة لألشخاص غير المؤ عدم أ

. طمئنهم أن فريق الرعاية الصحية يقّدم أفضل عالج ورعاية قائمة على األدلة  19- االنزعاج إذا لم يتمكنوا من تلقي عالًجا لكوفيد
عضو في فريق الرعاية الصحية الذي يتولى   حتى إذا لم يشتمل على مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم. يمكن ألي 

هلين للحصول على مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم أن   رعاية المرضى المعرضين لخطر منخفض من غير المؤ
وضح لهم أن مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم ال تُوصف سوى لألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بمضاعفات قد  

الوفاة. لم تثبت مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم أنها تقلّل من شدة المرض لدى المرضى المعرضين لخطر    تؤدي إلى 
منخفض، ولم تثبت فائدتها لدى األشخاص المعرضين للخطر الذين يبدأون العالج بعد أكثر من خمسة أيام من ظهور األعراض. من  

 في المنزل التأثير العالجي نفسه ولكن دون مخاوف من اآلثار الجانبية لألدوية.   المرّجح أن يكون للعالج الداعم لألعراض
أيام بعد التشخيص(؛ واالستمرار في العزل بعد اليوم الخامس، إذا    5انصح المرضى بالبقاء في العزل خالل فترة العالج ) ▪

 استمرت األعراض الشديدة أو تطلبت دواًء للحمى والسيطرة على األعراض. 
لمشورة للمرضى بخصوص الرعاية الداعمة األساسية )أي الراحة، وشرب السوائل، والتغذية، والمسكّنات، ومضادات  قدم ا ▪

 الخفيف أو المعتدل.   19-الحرارة، وما إلى ذلك( وبخصوص التقدم المعتاد لفيروس كوفيد
كنوا من التواصل مع مقدم الرعاية الصحية أو العودة إلى العيادة إلجراء  أخبر المرضى إذا تفاقمت األعراض لديهم حتى يتم ▪

 التقييم.  من مزيد
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هداف وإدامة مشروع مكافحة األوبئة )   ( EpiCتحقيق األ

انصح المرضى بالتواصل مع فريق الرعاية الصحية إذا ظهرت عليهم أعراض مرة أخرى. ذُِكر أن األعراض تعود في الظهور   ▪
االنتهاء من فترة العالج بمضادات الفيروسات التي   بعد 19- مرة أخرى ولكنها عادةً ما تكون طفيفة. إذا عادت أعراض كوفيد

ال    19-تؤخذ عن طريق الفم، ففكر في تكرار االختبار واطلب من المريض االستمرار في العزل إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد
 خرى.تزال إيجابية. ال تكرر فترة العالج بمضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم إذا ظهرت األعراض مرة أ

إذا كان المرضى يعيشون مع أشخاص آخرين، ففكر في التعّرض المحتمل لهؤالء األفراد وعوامل الخطر المحتملة التي قد   ▪
 يتعرضوا لها. شجّع المرضى واألسر على الحرص وإجراء االختبار دائًما. 

لذين يعانون من مشكالت  تحسين التجارب للمرضى ا 19-كيف يمكن الستراتيجية الفحص من أجل العالج لعالج كوفيد
 صحية أخرى في المستقبل؟ 

. مع تطور الجائحة، قد تكون  19-يمكن أن يغير التشخيص المبكر وبدء العالج المناسب مسار المرضى المصابين بكوفيد ▪
همية استراتيجية الفحص من أجل العالج. 19-متحّورات كوفيد هذه الحالة قد تزيد أ تُخدم نهج  وقد اس المستقبلية أكثر حدة، وفي 

هات أخرى بما في ذلك العدوى البكتيرية  مماثل بفعالية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية ويمكن تطبيقه على سيناريو
ها الكثير. هذا النهج للتشخيص المبكر والدقيق ومعالجة األعراض التي تظهر على    واإلصابات الرضحية وغير ممارسة  إن 

 حادة يمكن أن يوفر تجارب ونتائج أفضل لرعاية المرضى. المرضى المصابين بالحاالت ال

 تعرف على المزيد حول استراتيجية الفحص من أجل العالج واألدوية والتوصيات 
المبادئ التوجيهية للمعيشة لعالج  تُوصي منظمة الصحة العالمية باستخدام مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم ضمن  ▪

)للمعالجة السريرية(   خواريزمية استراتيجية الفحص من أجل العالجبكل من  Opencriticalcare.orgيتميز موقع. 19-كوفيد
 لسير العمل في البيئات السريرية.   دليل التنفيذو

 راجع مواد التدريب األخرى المتاحة ضمن استراتيجية الفحص من أجل العالج.  ▪

 

اثة من  وخطة الرئيس األمريكي الطارئة لإلغ(  USAIDهذه األداة أصبحت متاحة من خالل الدعم السخي المقدم من الشعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )
ة الواليات المتحدة. أو   PEPFARأو  USAIDوال تعكس بالضرورة آراء   FHI 360تقع مسؤولية المحتويات على عاتق (. PEPFARاإليدز )  حكوم

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2022.4
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2022.4
https://opencriticalcare.org/
https://opencriticalcare.org/resources/usaid-global-goods-covid-19-test-to-treat-algorithm/
https://opencriticalcare.org/wp-content/uploads/2022/06/Implementation-Guide-Test-to-Treat-July-2022-ipycid.pdf

