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 مقدمة

يُعد الفرز الطبي اإلسعافي عنصًرا أساسيًا في بيئة الرعاية الصحية المخصصة لتحديد أولويات الرعاية السريرية للمرضى األكثر مرًضا.  
هناك تغييرات ضرورية في تخطيط 19-أثبتت أنظمة الفرز الطبي اإلسعافي الفعّالة قدرتها على إنقاذ األرواح. مع جائحة كوفيد ، كانت 

 ي اإلسعافي لدمج آليات الفرز والتجميع لضمان أقصى قدر من السالمة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى.  الفرز الطب

هذه األداة   كيفية استخدام 

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

ة من العدوى ومكافحتها ) هذه األداة خوارزمية تدمج بين الفرز والفرز الطبي اإلسعافي المادي والتجميع، والوقاي مع مبادئ  ( IPCتقدم 
 سريري لتحديد أولويات المرضى بناًء على الحدة. الفرز الطبي اإلسعافي ال

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 للحصول على  ▪ ( ويشمل دعم اتخاذ القرار بناًء على  19-الرعاية )مع أو بدون مخاوف كوفيد يشمل جميع المرضى 

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

 (.  PPEالرعاية الصحية يمكنهم تقديم الرعاية الطبية ألي مريض بأماٍن عند توفر معدات الوقاية الشخصية المناسبة )

هذه األداة مراعاة التوصيات التالية:   يجب على مستخدمي 

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

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

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

قد تكون نتيجة اختبار   19- ن ال يقدمون بأعراض نموذجية لكوفيدومكافحتها/معدات الوقاية الشخصية. تذّكر، حتى المرضى الذي
لديهم إيجابية، خاصةً أثناء االرتفاعات المفاجئة. وفي الوقت نفسه، يجب عدم حرمان المرضى الذين يعانون من    19-كوفيد

ة من الرعاية الطبية بسبب مخاوف عدم اإلصابة بكوفيد 19-أعراض كوفيد الوقاية الشخصية  إذا كانت معدات   19-الخفيف
ة من العدوى ومكافحتها.    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 توص ا مع   يات جديدة.  أو تحديثه

هو توفير إطار عمل للعاملين في مجال الرعاية الصحية لربط المرضى المصابين بكوفيد هذه األداة  والمتضررين من   19-الهدف من 
 بالرعاية الشاملة عالية الجودة والمنصفة.   19-كوفيد

 الجمهور المستهدف

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

هذه األداة، يجب أن يكون أي موظف في بيئة سريرية قادًرا عل ى توجيه المريض بأمان إلى الرعاية المناسبة في  المتنقلة. وباستخدام 
   المكان المناسب وفي الوقت المناسب. 
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هيدريك  شُكر وِعرفان: هذه األداة كل من إميلي   MPH؛ ود. ميروايس رحيمزي، MPH؛ د. كيت دوجالس، MSN، FNP-C طّور 
يود المؤلفون أن يشكروا كاثرين )ميجان( كيرنز، أميت تشاندرا وديدرا باريش من  (. FHI 360و EpiC)مشروع مكافحة األوبئة 
على ما قدموه من دعم ومراجعة. تولت أندريا سوريت التنسيق؛ وتم تقديم التحرير وتصميم  USAIDلدولية الوكالة األمريكية للتنمية ا 

 تم تمويل الترجمة العربية لهذا المورد  من قبل .FHI 360الرسومات بواسطة سارة موتلر، مارتي جاريل ومختبر التصميم التابع لـ 
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ة الواليات المتحدة. USAIDبالضرورة آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ( تقوده  7200AA19CA00002هو اتفاقية تعاونية عالمية ) EpiCمشروع مكافحة األوبئة  أو حكوم
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 الفرز المادي ومعدات الوقاية الفرز الشامل
الشخصية/الوقاية من العدوى ومكافحتها

 التجميع حسب تعريف الحالة
وسبب طلب الرعاية

الفرز الطبي اإلسعافي والتقييم والتدبر السريري

الفرز الطبي اإلسعافي السريري لكوفيد-19

الفرز الطبي اإلسعافي السريري للرعاية الروتينية

 إذا كانت اإلجابة 
نعم على 1 أو 2

 إذا كانت اإلجابة 
ال على 1 و2

الفرز الطبي اإلسعافي المتكامل لإلعدادات المتنقلة في مواجهة كوفيد-19

يجب فرز كل شخص يدخل المرفق 
للتحقق مما إذا كانت لديه أعراض 
كوفيد-19 أو من تعرضه للمرض

 هل كانت نتيجة اختبار . 1
 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؟

هل تعرضت لحالة معروفة من . 2
كوفيد-19 في آخر 14 يوًما؟

مسار رعاية كوفيد-19
ه المريض إلى منطقة منشأة الرعاية  وّج
الصحية المخصصة لرعاية كوفيد-19. 

قد تكون هذه منطقة منفصلة، أو 
جناح أو غرف مخصصة، أو خيار 

افتراضي/صحي عن بُعد.

 معدات الوقاية 
 الشخصية/الوقاية من 

العدوى ومكافحتها
المرضى: إرتداء األقنعة الشامل 

 ونظافة األيدي قبل الدخول 
العاملون في مجال الرعاية الصحية: 

 يجب على أي فرد يقوم 
بفرز المرضى غير المتمايزين 

 مراعاة احتياطات العدوى 
بالرذاذ/المنقولة بالهواء

مالحظات:
ومن المقرر أن يتم تكييف مسارات اإلحالة والفرز الطبي اإلسعافي مع اإلطار المحلي واالمتثال للمبادئ التوجيهية السريرية واألخالقية المحلية.أ. 
يجب أن تؤخذ 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 ب. 

من مراحل هذه العملية أن ينتقل إلى الرعاية الفورية من أجل استقرار حالته. تشمل عالمات الخطر لكوفيد-SpO2 19 >94% وقت الراحة أو 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 بمرض كوفيد-19 الشديد أو الحرج العمر<60 عاًما، والسمنة، ومرض السكري أو ارتفاع 

ضغط الدم المصاحب للمرض، وتثبيط المناعة، والحمل، ووجود مرض مزمن في القلب واألوعية الدموية، أو الرئة، أو الكبد، أو األعصاب، أو األمراض 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(.
يجب تقديم االختبار إذا لم يكن قد تم اختباره 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 كما هو د. 

مفترض أن تكون إيجابية.

معدات الوقاية الشخصية/الوقاية من 
العدوى ومكافحتها

 المرضى: إرتداء األقنعة الشامل 
العاملون في مجال الرعاية الصحية: 

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

 معدات الوقاية الشخصية/الوقاية 
من العدوى ومكافحتها

 المرضى: ارتداء األقنعة الشامل 
العاملون في مجال الرعاية الصحية: 
االحتياطات المعيارية )على األقل، معدات 

الوقاية الشخصية المشددة عند التوصية بها أو تفضيلها( 
بروتوكوالت معدات الوقاية الشخصية 

المشددة للتنظيف والتهوية وتبديل الغرف

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

لرعاية كوفيد-19.

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

ألعراض كوفيد-19

 عالمات التحذير 
من كوفيد-19

الطوارئ

 عاجل:
أولوية عالية

االستقرار والنقل/القبول

االستقرار والنقل/القبول

 تقييم األولوية، 
واالستقرار، واإلدارة

 مستقر: 
 مرض خفيف/متوسط، 

مع عوامل خطورة

اختبار كوفيد-19، التقييم الطبي، 
الرعاية المنزلية، متابعة خالل 

24-48 ساعة

 مستقر: 
مرض خفيف/متوسط، 

 الحد األدنى من 
عوامل الخطورة

 مستقر: 
أولوية منخفضة

 اختبار كوفيد-19، 
 الرعاية المنزلية، التقييم 

الطبي حسب الحاجة

 التقييم واإلدارة 
قدر اإلمكان

 ال توجد أعراض كوفيد-19، 
 تم تأكيد التعرض مؤخرًا، طلب 

العناية بمشكلة طبية أخرى

ال توجد أعراض كوفيد-19، ال يوجد 
تعرض، يتطلب رعاية طبية روتينية

 الفرز الطبي 
اإلسعافي السريري

لكوفيد-19
+

 احتياطات العدوى 
بالرذاذ/المنقولة بالهواء

 معدات الوقاية 
الشخصية/الوقاية

من العدوى ومكافحتها

 الفرز الطبي 
 اإلسعافي السريري 

للرعاية الروتينية
+

 احتياطات العدوى 
 بالرذاذ/المنقولة 

 بالهواء معدات الوقاية 
 الشخصية/الوقاية من

العدوى ومكافحتها

 الفرز الطبي 
اإلسعافي السريري

الروتيني
+

الحد األدنى
 من معدات الوقاية 

 الشخصية المعيارية/
 احتياطات الوقاية من 

العدوى ومكافحتها

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

حالة وجود مشكلة طبية أخرى

روابط إلى الموارد الرئيسية:
1. Navigating COVID-19 Clinical Care Pathways Across the Health 

Care System: a practical guide for primary health care workers
2. OpenCriticalCare.org: COVID-19 Home-based care
3. WHO: Home care for confirmed or suspected COVID-19  

and their contacts
4. WHO: Algorithm for COVID-19 Triage and Referral
5. OpenCriticalCare.org: Tools for interfacility transfer
6. WHO: Country and technical guidance: IPC and COVID-19
7. WHO: Clinical care of severe acute respiratory 

infections - Toolkit
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https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
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https://www.who.int/publications/i/item/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-infections-tool-kit
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