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Statement on the current epidemics of new Coronavirus 
 

 عن املنظامت والجمعيات العاملية والقارية لضعف املناعة األويل :
IPOPI, ESID, INGID, APSID, ARAPID, ASID CIS, LASID, SEAPID 

 

 2020مارس  11بتاريخ : 

 الجديد ماهو فريوس كورونا -

تم ربط و  .يف الصنيااللتهاب الرئوي يف مدينة ووهان مبقاطعة هوىب  حاالت مجموعة من، تم اإلبالغ عن 2019 ديسمرب 12يف 

العديد من األنواع الحيوانية  عندشائعة  )الفريوسات التاجية( فريوسات كورونا إن. 1 (CoV-SARS-2) فريوس كورونا جديدبهذا 

فريوس كورونا  لها  األمثلة الحديثة تشمل، لكن ذلك يحدث. بني أفرادهتنترش أو بالعدوى  اإلنسانتصيب  نادرا مااملختلفة، و 

-MERS) تالزمة الرشق األوسط التنفسيةاملرتبط مبفريوس كورونا و  (SARS-CoV) املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة

CoV.) 2 ويختلف فريوس-CoV-SARS 19ويسبب مرض  عن هذين الفريوسني التاجيني السابقني-COVID 2. 

 املوسمية؟ األنفلونزا من أسوأ COVID-19 مرض  يعترب هل

 ،العامل أنحاء جميع يف شديدةال وسميةاالنفلونزا املب شخص ماليني 5إىل  3 من ( سنويا إصابةWHO) العاملية الصحة منظمة تقدر

 التاجية الفريوسات تنتميو  .جد قليلة COVID-19 الوبائية حول البيانات تزال كام ال. حالة 650,000 - 250,000 وفاة حوايل مع

 الناس من أكرب عدد يصيب COVID-19 فهو كون أما اإلختالف األكرث وضوحا بينهام. اإلنفلونزا فريوسات نع مختلفة عائلة إىل

 املحلية الطبية الرعاية مؤسسات إرباك إىل للمرض الكبرية اتتفشيالهذه تؤدي  وقد .املوسمية األنفلونزا من أرسع بشكلوينترش 

 اإلنفلونزا بني واالختالف التشابه عن أوجه أفضل صورة تتوافر أن املرجح نوم. حالة الطوارئ كام يحدث اآلن يف اإلعالموإعالن 

 .القريب املستقبل يف COVID-19 و املوسمية

 ؟COVID-19 بخصوص الحايل الوضع هو ما

 .منطقتك يف املطبقة النصائح والتوجيهات أحدث مبتابعة وننصحك الوقت طوال الوضع يتغري

(. دولة 118) العامل أنحاء جميع يف COVID-19 من حالة 120.000 من يقرب ما عن اإلبالغ تم ،2020 مارس 11 وحتى تاريخ

 يف أقل وبدرجة وأوقيانوسيا وأمريكا أوروبا يف حاالت عن أيضا اإلبالغ تم وقد آسيا، قارة يف أخرى بلدان ويف الصني يف معظمهم

 وفرنسا الجنوبية وكوريا وإيران إيطاليا هيف ، باستثناء الصني،عنها املبلغ الحاالت من عدد أكرب لديها التي البلدانأما  .3أفريقيا

 .4 واليابان املتحدة والواليات أملانياو  وإسبانيا



 

ألخري يجب أن يؤخذ وكيفية انتشاره إىل أن هذا التفيش ا املرض الفريويسوتشري االستجابة الشاملة لقطاع الصحة العام نظرا لشدة 

للمرىض الذين يعانون من خطريا  أيضا تهديدا شكلتميكن أن  والتي اإلنفلونزا املوسميةقارن بييجب أن  وأيضا .عىل محمل الجد

 ضعف املناعة األويل.

 ينترش الفريوس ؟ كيف

 :عرب  آلخر شخص من تنتقلو  املوسمية واإلنفلونزا السابقة التاجية الفريوسات اتتفشي COVID-19 انتقال يشبه وضع

 العطس أو السعال عند ة املنشورةالتنفسي اتري قطال •

 (ملس أو مصافحة) مصاب شخص مع ثيقالو و  شخيصال التامس •

 .5 املغسولة غريباأليدي ال الفم أو األنف أو العينني ملس ثم امللوثة األسطح ملس •

 التعرض للفريوس موىص به حاليا. ملنع( الحظر) الذايت كام أن العزل

 (nCov كورونا ) األعراض الرسيرية لعدوى فريوس

تشمل وإىل حد اآلن، يف جميع أنحاء العامل.  األشخاصلدى  إىل معتدال خفيفامرًضا يف العادة  تسبب فريوسات كورونا البرشية

وسيالن  الجاف والسعال والشعور بالتعب واإلرهاق الحمىا التفيش هذاملبلغ عنها يف الرئيسية الرسيرية واألعراض العالمات 

 خفيفة األعراض هذه تكون ما عادة. إسهال أو/و الحلق والتهاب األنف واحتقان آالمو  أوجاع من أيًضا املرىض بعض يعاين. األنف

٪ 80 ربايق ما يتعاىف. بتوعك يشعرون وال أعراض أي عليهم تظهر ال ولكن بالعدوى األشخاص بعض يصابكام . تدريجياً  وتبدأ

 .6خاص عالج إىل الحاجة دون املرض من املصابني من

 ؟COVID-19 لـ منهجي بشكل ضأم مرىض اختبار يجب هل

 .منطقتك يف املطبقة النصائح والتوجيهات أحدث مبتابعة وننصحك الوقت طوال الوضع يتغري -

 تفاعل بواسطة) الفريوس هذا عن للكشف مخصص ميكروبيولوجي مخترب إىل إرسالها يتم أنفية، مسحة عىل عادة االختبار يتم -

 (.ساعات بضع غضون يف)( PCRاملتسلسل ) البوليمرياز

 أو تشمل ال الوطنية التوجيهات معظم فإن ،تفاعل البوليمرياز املتسلسلتقنية  وتوافر العاملة القوى نقص ضوء يفو  ذلك، ومع

 مرىض باختبار يوىص ال ، املرحلة هذه يف. اآلخرين باملرىض مقارنةضأم  ذلك يف مبا مزمنة أمراض من يعانون الذين املرىض رتدب

اإلصابة  PCRسلبية اختبار  ستبعدت ال الحاالت، بعض يف ذلك، عىل عالوةو . محدودةلديهم  أو أعراض لديهم ليس الذين ضأم

 "(.ةكاذبال ةسلبيال)"بالفريوس 

 .الختبارمن أجل ا والوطنية املحلية بالتوجيهات بااللتزام يُنصح ، وبالتايل

 اإلحتياطات :

يشكل فريوس الجهاز التنفيس الذي ينتقل من شخص آلخر خطرا عىل مرىض ضعف املناعة األويل. ولهذا يجب عىل مرىض ضأم 

يف منطقتهم. فبالرغم من أن العالج بالغلوبيولني املناعي يوفر الحامية  COVID-19فريوس أن يكونوا حذرين ومتابعني لتطورات 

  7(WHOتوصيات منظمة الصحة العاملية ) ومن بنيمن املناعة ضد فريوس كورونا. ضد مجموعة من العداوى، إال أنه ال يض

 



 

عىل سبيل املثال ال  ( نذكرnCov-2019الجديد )فريوس كورونا ل والنقل لحد من التعرضل 8(sCDCومراكز مكافحة األمراض )

 الحرص:

 أهم الوسائل للوقاية من العدوى : •

o خاصة بعد ثانية( 20) باستخدام مطهر اليدين الكحويل أو الصابون واملاء )كل ساعة( غسل اليدين بشكل متكرر ،
 التامس املبارش مع املرىض أو محيط تواجدهم.

o .تجنب ملس العينني واألنف والفم 
o  مع األشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفيس الحادةمرت(  1) املقرب التامستجنب 
o  أي شخص يعاين من الحمى والسعال مع مرت( 1املقرب ) التامستجنب 
o التقبيل أو املصافحة طريق عن الناس تحية تجنب 

آداب السعال )الحفاظ عىل املسافة وتغطية ب التقيدحادة األشخاص الذين يعانون من أعراض عدوى تنفسية يجب عىل  •

إذا أوصاك به مقدم وارتداء القناع  (جيدا التي ميكن التخلص منها، وغسل اليدين األنسجة أويف املناديل السعال والعطس 

 .الرعاية املحيل

 الطبية املساعدة فاطلب ، التنفس صعوبة أو /و والسعال الحمى مثل أعراض من تعاين وأصبحت بتوعك يف حال شعرت •

 .بك الخاص الصحية الرعاية مقدم من الفورية

 القناع؟ ارتداء عيل يجب هل

األقنعة يتم استبدالها ف .الستخدامه ناسبم تدريب لديهم ليس الناس معظمو  العدوى منع يف فعالة ليست األقنعة، عام بشكل

 وضع يف هو من ذلك من يستثنى. بيديك أثناء تعديل القناع وجهك تلويثل أكرب خطر هناك يكون أن املحتمل ومن بانتظام،

 .مناسب بشكل نزعه وكيفية ارتدائه كيفية مع توضيح قناًعا، إعطاؤه يتم حيث الصحية الرعاية

 املدرسة؟ إىل الذهاب لطفيل ميكن هل

 .منطقتك يف املطبقة النصائح والتوجيهات أحدث مبتابعة وننصحك الوقت طوال الوضع يتغري

 مع طبيب مختص يف ضأم. مناقشة األمر ويلزم نوع ضأم و املحيل الوبايئ الوضع عىل املدريس الحضور يعتمد

 السفر؟ ميكنني هل

 .منطقتك عىل تنطبق نصيحة أحدث مبراقبة وننصحك الوقت طوال الوضع يتغري

املسافرين الدوليني الذين يعانون من اعتالل تنفيس حاد قبل السفر أو أثناءه أو بعده عىل طلب العناية  حثيجب أن يتم 

 الشخصية الرحالت بتأجيل يوىص ،وفوق كل يشء الطبية ومشاركة تاريخ السفر مع مقدمي الرعاية الصحية يف أقرب وقت ممكن.

 .اإلمكان قدر واملهنية

 لقاح؟ يوجد هل

من االنفلونزا يف الوقاية  للمساعدة ،عند االقتضاء األنفلونزا لقاح تحديث فإن ،ذلك رغمو  .خاص بالفريوس لقاح أي حاليايتوفر  ال

 .مع خبري ضأم ، أمر يجب مناقشته(SARS-CoV2تشبه املوسمية )مرض له أعراض 



 

 ضعف املناعة األويل ملرىض توصياتنا

 وفًقا) COVID-19 من بأشكال شديدة  اإلصابة لخطر عرضة أكرث ضأم مرىض كون إىل تشري واقعية بيانات حاليًا توجد ال •

 يعتقد ذلك، ومع .(أنفسهمب املرىضو  NMO وممثيل الخرباء الصحية الرعاية  األمراض مكافحة ومراكز العاملية الصحة ملنظمة

 يعانون الذين املرىض يحتاج وبالتايل،. للمرض حدة أكرث مسار أو العدوى بهذه لإلصابة عرضة أكرث يكونون قد ضأم مرىض أن

 .العدوى بهذه اإلصابة ملنع إضافية رعاية إىل ضأم من

 واإلقليمية املحلية التوصياتكافة ب وااللتزام االحتياطات كل اتخاذ املوبوءة ناطقامل يف يعيشون الذين ضأم مرىض عىل يجب •

 (...ذلك إىل وما املنزل من والعمل بعد عن واالستشارة املنزل يف البقاء) والوطنية

يف حال االشتباه باإلصابة )من الرضوري أن الطبيب بباإلضافة إىل االحتياطات املذكورة أعاله، فإننا ننصح باالتصال الفوري  •

ضأم عن حالتكم من أجل تقديم أفضل نصيحة لكل حالة ضأم بري ضأم أو الطبيب العام الذي يعلم خبري يكون طبيبكم خ

. يجب عىل املرىض دامئًا االحتفاظ بتفاصيل ضأم املشخص لديهم واملخططات الطبية واألدوية والطبيب خبري ضأم (عىل حدة

 يف حالة الحاجة إىل الرعاية الطبية العاجلة واألقارب

 حديثًا واملتلقني ،واملرىض الخاضعني لزراعة األعضاء القلب، أو/و لرئةا يف مضاعفات من يعانون الذين ضأم مرىضيجب عىل  •

 وكذلك ،\(الخبيثة األورام) الرسطان لعالج يخضعون الذين ضأم ومرىض الجيني، العالج أو للدم املكونة الجذعية الخاليا لزرع

 عىل ( أن يستمرواالذاتية االلتهابات أو االلتهابية أو الذاتية املناعة) للمناعةأو املعِدلة  املثبطة األدوية يأخذون الذين املرىض

( الكورتيكوستريويدات سيام وال) للمناعة املثبطة األدوية تحد قدذلك.  بخالف يويص الطبيب خبري ضأم حتى املحدد عالجهم

 حدوث حالة يف بك الخاص ضأم خبري بطبيب باالتصال يوىص(. األخرى الرسيرية واألعراض الحمى) العدوى عالمات ظهور من

 .سالمتك البدنية ذلك يف مبا الرسيرية حالتك يف مربر غري تغيري

( املزمن التنفيس الفشل أو القصبات وتوسع الحاد، الربو) كبرية تنفسية مشاكل من يعانون الذين ضأم مرىض يتلقى أن يجب •

 (.ألي عدوى تنفسية بالنسبة الحال هو كام) خاًصا اهتامًما

 .بانتظام ضأم عالج أخذ يف االستمرار دامئًا الرضوري من أنه اعتبارك يف ضع •

 العديد من وستحميك آمنة( SCIG أو IVIGاملناعي ) الغلوبولني مثل ،(PDMPs) البالزما من املشتقة الطبية املنتجات تعترب •

 .األخرى االلتهابات من

 منطقتك، يف COVID-19 تفيش حول املعلومات بآخر علم عىل تكون أن بشدة نوصيك ،ضأم مرىض ذلك يف مبا ، للجميع بالنسبة

 ومكافحتها األمراض من للوقاية األورويب املركز( و WHO) العاملية الصحة منظمة من املقدمة املعلومات املثال سبيل عىل

(ECDC )واملحلية الوطنية العامة الصحة سلطات قبل ومن. 

 املناعي فيها الغلوبولني مبا(، PDMPs) البالزما من املشتقة الطبية املنتجاتعن 

املنتجات الطبية املشتقة من  إىل COVID-19 انتقال خطر يوجد ال( PPTA) البالزما وتنيرب ب العالجات جمعية من لبيان وفقا

 .9البالزما

 



 

 

 من املتكررة الجرعات أن عىل اآلن حتى دليل يوجد ال املناعي، الغلوبولني ببدائل للعالج يخضعون الذين ضأم ملرىض بالنسبة

فبالرغم من أن العالج بالغلوبيولني املناعي يوفر الحامية ضد مجموعة من العداوى، . الحامية من املزيد ستوفر املناعي الغلوبولني

 .إال أنه ال يضمن املناعة ضد فريوس كورونا

هذا العالج  لبدء حاجة هناك ليست ،بالغلوبولني املناعي املنتظم للعالج الخضوع حالتهم تتطلب ال الذين ضأم ملرىض بالنسبة

 .الحالية املستحرضات يف COVID-19 تستهدف حيث ال يتوقع وجود مضادات أجسام لتفادي الوباء،

 .COVID-19هم من عالج أو لحاميتهم السكان لعامة املناعي الغلوبولني إلعطاء توصية توجد ال

 

 

 "(آلخر بلد من يختلفان قدوإدارته  الوبايئ الوضع) الوطنية الصحية السلطات توفرها التي الوطنية اإلرشادات اتباع يجب"

 ".ميلك أفضل معرفة مبا ينصحك به الذي الوحيد هو ضأم خبري أن حقيقة عىل نشدد أن يجب"
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