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 ماهو فيروس كورونافي  12ديسمبر  ،2019تم اإلبالغ عن مجموعة من حاالت االلتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى في الصين.وتم
ربط هذا بفيروس كورونا جديد ( .1)nCoV-2019إن فيروسات كورونا شائعة عند العديد من األنواع الحيوانية المختلفة،
ونادرا ما تصيب اإلنسان بالعدوى أو تنتشر بين أفراده ،لكن ذلك يحدث .تشمل األمثلة الحديثة فيروس كورونا المرتبط
بالمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ( )SARS-CoVوفيروس كورونا المرتبط بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية (MERS-
 .)CoVويختلف فيروس  nCoV-2019عن هذين الفيروسين التاجيين السابقين .2لوحظ أثناء التفشي السابق لفيروس كورونا
أن االنتقال من شخص إلى آخر حدث عن طريق القطيرات والتماس المباشر واألدوات المعدية ،مما يشير إلى أن وضع انتقال
 nCoV-2019يمكن أن يكون مماثال .3هذا يشبه أيضا انتشار األنفلونزا السنوية الكالسيكية.
 األعراض السريرية لعدوى فيروس كورونا ()nCovتسبب فيروسات كورونا البشرية في العادة مرضًا خفيفا إلى معتدال لدى األشخاص في جميع أنحاء العالم .وإلى حد اآلن ،تشمل
العالمات واألعراض السريرية الرئيسية المبلغ عنها في هذا التفشي الحمى والسعال وسيالن األنف وقد تؤثرعلى الشعب
الهوائية السفلية مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس حيث تظهر األشعة السينية خالال رئويا في الجانبين .4وتشير االستجابة
الشاملة لقطاع الصحة العام نظرا لشدة فيروس nCovوكيفية انتشاره إلى أن هذا التفشي األخير يجب أن يؤخذ على محمل
الجد ،كما يجب أن يميز عن اإلنفلونزا الموسمية ،حيث أن عدد المرضى وكيفية انتقال الفيروس يمكن أن يشكال تهديدا أكبر
للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة األولي.
 اإلحتياطات :يشكل فيروس الجهاز التنفسي الذي ينتقل من شخص آلخر خطرا على مرضى ضعف المناعة األولي .ولهذا يجب على مرضى
ضمأ أن يكونوا حذرين ومتابعين لتطورات الفيروس في منطقتهم .فبالرغم من أن العالج بالغلوبيولين المناعي يوفر الحماية
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ضد مجموعة من العداوى ،إال أنه ال يضمن المناعة ضد فيروس كورونا .ومن بين توصيات منظمة الصحة العالمية ()WHO

ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها (6)CDCللحد من التعرض والنقل لفيروس كورونا الجديد ( )nCov-2019نذكر
على سبيل المثال ال الحصر:

 تجنب التماس المقرب مع األشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة تجنب التماس مع أي شخص يعاني من الحمى والسعال يجب على األشخاص الذين يعانون من أعراض العدوى التنفسية الحادة التقيد بآداب السعال (الحفاظ على المسافة وتغطيةالسعال والعطس في المناديل أو المالبس التي يمكن التخلص منها ،وغسل اليدين) وارتداء القناع التنفس.
 غسل اليدين بشكل متكرر باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو الصابون والماء ،خاصة بعد التماس المباشر مع المرضى أومحيط تواجدهم.
 تجنب االتصال غير المحمي سواء مع حيوانات المزرعة أو البرية يجب أن يتم تشجيع المسافرين الدوليين الذين يعانون من اعتالل تنفسي حاد قبل السفر أو أثناءه أو بعده على طلب العنايةالطبية ومشاركة تاريخ السفر مع مقدمي الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن.
ال يتوفر حاليا أي لقاح خاص بالفيروس.
رغم ذلك فإن تحديث لقاح األنفلونزا عند االقتضاء،للمساعدة في الوقاية من أي أمراض ذات أعراض مماثلة ،أمر يجب مناقشته.
 مرضى ضمأ في المناطق الموبوءةبالنسبة لمرضى ضمأ الذين يعيشون في المناطق الموبوءة ،باإلضافة إلى االحتياطات المذكورة أعاله ،فإننا ننصح باالتصال
الفوري مع الطبيب في حال االشتباه بوجود عدوى .يجب على المرضى دائ ًما االحتفاظ بتفاصيل ضمأ المشخص لديهم
والمخططات الطبية واألدوية والطبيب خبير ضمأ واألقارب في حالة الحاجة إلى الرعاية الطبية العاجلة .نوصي كذلك بالرصد
المستمر للمعلومات الواردة من الجهات الوطنية للصحة العامة ،والبيانات الصادرة عن المراكز اإلقليمية للوقاية من األمراض
ومكافحتها وكذلك من منظمة الصحة العالمية.

تراقب  IPOPIالموقف وتتابع التطورات عن كثب وستواصل تحديث أعضائها إذا لزم األمر.
تمت مراجعة هذا اإلصدار من المستند والتحقق من صحته بواسطة الفريق االستشاري الطبي التابع لـ .IPOPI
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