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 دلیل الھدف من ھذا ال

 

، انتشر فیروس كورونا المستجد بین البشر في كثیر من البلدان 2019منذ دیسمبر عام 
ھو مرض نتج عن الفیروس  19-ونتج عنھ آالف اإلصابات والوفیات. وفیروس كوفید 

، إذ تظھر على معظم المصابین بھ  ) 2-كوف-سارس( SARS-CoV-2المستجد 
اض تنفسیة طفیفة، أما البعض منھم فتظھر علیھم أعراض أكثر حدة قد تكون أقرب  رعأ

إلى االلتھاب الرئوي الحاد. ھذا الفیروس یتسم بقدرتھ على االنتشار السریع، إذ إنھ 
عندما یقوم المصاب بھ   الرذاذ التنفسيك بالشخص المصاب أو عبر ینتقل عبر االحتكا

دًا في وبالسعال أو العطس. وتزداد احتمالیة اإلصابة بالفیروس إن ما كان الشخص موج
أماكن ینتشر فیھا الفیروس، أو إن كان قد احتك بشخص ما مصاب بھ بالفعل، كما أن 

 یعاني من أمراض أخرى باألصل.أعراضھ ستكون أكثر حدة إن كان المصاب بھ 
 

في تأمین المعلومات واإلرشادات المتعلّقة بتفشي   دلیلیكمن الھدف من نشر ھذا ال
للصیادلة والعاملین في مجال الصیدلة، سواء في سیاق الرعایة  19-كوفید فیروس 

 ستشفیات. (كالصیدلیات والمرافق الصحیة األساسیة) أو في الم األولیة
 

ن عدوى فیروس كورونا ووقف تفشیھ من خالل االنخراط الفعّال ویمكن الوقایة م
لصانعي القرار والمختصین في مجال الصحة واإلعالم والمجتمع، وقد ثَبَُت ذلك خالل 

مع تفشي المتالزمة  2003المراحل السابقة من تفشي فیروس كورونا كما حصل عام 
ي متالزمة الشرق مع تفش 2012أو عام  SARS-CoVالتنفسیة الحادة الوخیمة 

. كما یھدف ھذا التقریر إلى مساعدة الصیادلة MERS-CoVاألوسط التنفسیة 
والعاملین في مجال الصیدلة على منع انتشار المرض وإلى المساھمة في اإلدارة الفعّالة 

 للمنظومة الصحیّة.
 
 

 
ة لیصیدالمسؤولیات 

 في المجتمع ودورھا

  

 
دة في مناطق تفشي  وجموالمجتمع (أي الصیدلیات العادیة) المعادةً ما تكون صیدلیات 

المرض أو حتى المناطق غیر المصابة بالمرض نقطة االتصال األولى داخل المنظومة 
لیھا األشخاص الذین لدیھم مخاوف متعلقة بصحتھم أو األشخاص الذین إالصحیة، فیلجأ 

 یحتاجون إلى معلومات ونصائح موثوقة. 
 

 المجتمع المسؤولیة المشتركة في:  ویتحمل صیادلة
 

تخزین المنتجات الصیدلیة الضروریة كاألدویة والكمامات وغیرھا لتأمین  •
 الطلب

 توفیر المعلومات للعموم والعمل على التثقیف بخصوص المرض •
 تأمین االستشارة •
 إحالة اإلصابات •
 تعزیز جھود الوقایة من المرض  •
 تعزیز جھود السیطرة على العدوى •

، تقدم الصیدلیات خدمة عامة 19-وباإلضافة إلى األدوار المرتبطة بفیروس كوفید 
وبالتالي فإنھا تضمن  ،لجمیع الناس عبر إمدادات األدویة والرعایة الصیدالنیة

 استمراریة إمداد ھذه الخدمات.

مثًال، تم الترخیص للصیدلیات لالستمرار  البرتغالو فرنسافي بعض البلدان مثل 
 ،بصرف األدویة الموصوفة طبیًا للمرضى المصابین بأمراض مزمنة أو طویلة األمد 

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000&redirect_uri=https%3a%2f%2foutlook.office.com%2fmail%2f&resource=00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid&msafed=0&client-request-id=c8d5a3df-d266-4190-93c8-1234eb061edd&protectedtoken=true&nonce=637226498563164608.a4194aa9-8950-4624-b117-e0b74b99882d&state=dY7LToNAGIVBn6VLhLkwl-VPaZvRziCGlsAOSiOXwVRiNPioPo2zcWlyLqvv5Pie59073zn7kQuPM8IxZlSKmBHEKIvEQ0ORpE0jAyHjKKAM06BFiAfXqOW0lVII3PmO_fHDuRlsCLmeIM2JHlWSFafoWO5wdqg-TNpZvaIhS6cYthE2uCJ6Po910Y-myOH4CgBkfmdyTznuk9lIvsHtbljUFRJQnxWr-8teme0ICk3Fd2ln7RBV6dwVbEjnFA5dCJD_PVj_e3AsKlKPl7Uujc0OGhkHgb6Jl6_l8a09g41vYrXieXk6udVf
https://www.dn.pt/pais/doentes-cronicos-vao-poder-aviar-medicamentos-mesmo-sem-receita-11933368.html
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 المواعید الطبیة ومصادر وصف األدویة.وذلك لتخفیف الضغط عن 

األمریكیة الجھات المؤمنة للصحة واإلدارات جمعیة الصیادلة  حثتإضافة إلى ذلك، 
 ھا. أو تخفیف ةمباشر ةالصیدالنیة بإزالة أي عوائق إداری

 
 

https://www.prnewswire.com/news-releases/apha-urges-insurers-pbms-to-immediately-remove-barriers-on-prescription-drug-refills-for-coronavirus-preparedness-301022567.html
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مسؤولیات صیدلیات 
 المشافي ودورھا

 

تقوم صیدلیات المشافي في مناطق تفشي المرض وفي المناطق غیر المصابة بدوٍر 
 أساسي في:  

 
تخزین الكمیات المناسبة من األدویة الخاصة بعالج المرض وغیرھا من  •

بما فیھا الكمامات ومیزان الحرارة والنظارات  المنتجات الطبیة لتأمین الطلب
اإلمداد الكافي من ھذه  وغیرھا من المعدات الضروریة، وكذلك ضمان
 المعدات إن لم تتمكن صیدلیات المشافي من تأمینھا.

 التعاون مع مختلف األخصائیین الصحیین لتأمین رعایة المرضى ودعمھم. •
 تأمین الوقایة والسیطرة على العدوى داخل المشافي. •
 تأمین المعلومات واالستشارات. •
بیل المثال، التأكد وفرة؛ على ستأمین االستخدام المسؤول للمنتجات الطبیة المت •

 خصائیین الصحیین للكمامات على الدوام وبالشكل المناسبمن ارتداء األ
 والتأكد من أنھم ینزعونھا بالطرق الصحیحة لتجنب العدوى.

 .الوعي الدوائي والرقابة على تبعات العالجات •

المجتمعیة والمرافق األخرى  في خالل مرحلة انتشار المرض، وإضافة إلى الصیدلیات 
، تقدم صیدلیات المشافي الخدمات األساسیة للمرضى 19-التي تعمل في مجال كوفید 

كانو داخل المستشفى أو خارجھ) والفرق الطبیة عبر تأمین اإلمدادات الالزمة أ(سواء 
من األدویة والرعایة الصیدالنیة، وبالتالي فإنھا تضمن استمراریة تقدیم الخدمات 

 شكل الالزم.بال

 
 

 النشاطات الصیدالنیة
 

 طاقم الصیدلیة

 

 
 
 
 

ة على درایة بھذه یعلى الرغم من أنھ من المھم أن یكون جمیع موظفو الصیدل
من  اإلرشادات والنصائح، ینبغي أن یتم تقییم خطر المریض من عدوى فیروس كورونا

إحالة الحاالت المشتبھ فیھا  . كما أن ھذا الطاقم مسؤول عن المجتمعیین  قبل الصیادلة
 .بشكل مناسب إلى مرفق الرعایة الصحیة ذي الصلة وكذلك إلى السلطات المعنیة

 
 من الواضح أن احتمال تعرض الصیادلة في الخطوط األمامیة لفیروس كورونا عالي،

على  نبغيألنھم یتفاعلون مع المرضى الذین یحتمل أن یكونوا مصابین بھ، لذلك یذلك 
 .رعایة الصحیة اتخاذ تدابیر لحمایة أنفسھم أیًضاعمال ال

 
أن یتم تدریب جمیع الطاقم العامل في الصیدلیة على حسن التصرف في حاالت   نبغيی

وكذلك على تعزیز اإلجراءات للوقایة من اإلصابة  19-االشتباه بإصابة بفیروس كوفید 
 یة على ما یلي: بین العامة. وبالتالي، یوصى بتدریب الطاقم العامل في الصیدل

 
ضھ وفترة اعرأوال سیما حول  19-معلومات تقنیة وعلمیة حول فیروس كوفید  •

 .حضانتھ وطرق انتشاره
معلومات عن أصل الفیروس في المناطق المتضررة منھ. للمزید من التفاصیل  •

دة في كل بلد، یرجى زیارة الموقع كواألرقام حول الحاالت المؤ
https://www.worldometers.info/coronavirus/  أو الموقع /و

المخصص من قبل مركز األنظمة العلمیة والھندسیة في جامعة "جون 
 ھوبكینز". 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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لومات عن مضادات االنتشار معلومات حول التدابیر الوقائیة بما فیھا مع •
 إن كان ھذا الزًما. -ووسائل التعقیم للیدین والوجھ

معلومات حول كیفیة التعامل مع اإلصابات المشتبھ بھا بما فیھا االستراتیجیات   •
 تطبیقھا من كل صیدلیة. نبغيالتي ی

المواد المتوفرة للدعم عند حاالت التدخل (كتیبات توضیحیة ومستندات خاصة  •
 Centro de Informacao doومواقع معلومات واضحة ودقیقة). (  بالتدخل

Medicamento- CEDIME ،2020، البرتغال.( 
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العملیات الصیدالنیة 
والمرافق: ضمان السالمة 

 واستمراریة الخدمات

 

 حسن إدارة الصیدلي /اإلشراف المحترف
دوًما، یمكن لإلجراءات أن تتم ي المدیر بقاءه في الصیدلیة نفي حال لم یضمن الصیدال

على ھذا ینبغي  ي آخر قد ینتمي للطاقم العامل في الصیدلیة أو ال. فنعلى ید صیدال
الصیدالني "البدیل" أن یكون مسؤوًال عن مراقبة كل النشاطات ضمن الصیدلیة وبین 

 العاملین فیھا.
 

 ساعات الدوام
ل االعتیادي بسبب عدم قدرة كلشفي حال لم تتمكن صیدلیة معینة من فتح أبوابھا با

إعالم عامة الناس بأوقات   نبغي، ی19-فیروس كوفید  رطاقمھا على الحضور نتیجة انتشا
أن تضمن  نبغيالدوام وذلك عبر بالغ یتم تعلیقھ خارج الصیدلیة على األقل. كما ی

دات ساعات الدوام الجدیدة توفیر الحد األدنى من الخدمات للمجتمع في ما یتعلق بإمدا
 األدویة.

 
 الزبائن  /خدمة المرضى

بھدف ضمان استمراریة إمداد األدویة والخدمات للمجتمعات التي ال تشتمل إال على 
أن   نبغيصیدلیة واحدة تعمل ضمن نطاق محدد (وقد یختلف ذلك بین دولة وأخرى)، ی

المرضى على إمدادھم باألدویة من خالل شباك صغیر على   /یقتصر االحتكاك بالزبائن
 واجھة المكتب أو الباب، تماًما كتلك المستخدمة في أماكن العمل اللیلي.

 
ویمكن أیًضا وضع طبقة حمایة بالستیكیة في نقطة تسلیم الدواء للزبون أو وضع 

مكن  تم یعالمات على األرض یقف علیھ الزبائن بفاصل متر إلى مترین. وفي حال ل
الزبائن دخول الصیدلیة  /على المرضى نبغيإجراء ھذه التدابیر للحمایة، فإنھ ال ی

وینصح الصیادلة باتخاذ تدابیر حمایة شخصیة واستخدام معدات وقائیة بما فیھا  
 .نبغي الكمامات والنظارات حیث ی

 
تكون ثمة وتنصح الصیدلیات أیًضا بشكل عام بتصریف األدویة عبر الشباك عندما 

 حاجة لذلك من أجل تخفیف االحتكاك بینما تضمن استمراریة الخدمات.
 

الطلب من المرضى والزبائن البقاء  نبغي، یبالناس ولكي نضمن عدم اكتظاظ الصیدلیة
على الزبائن والمرضى أن یقفوا  نبغيخارج الصیدلیة وانتظار األدوار. وبأي حال، ی

 ینما ینتظرون دورھم.على بعد متر إلى مترین عن بعضھم ب
 

 إمداد األدویة
ات أولویة لألدویة واألجھزة والمعدات یأن تعطي الصیدل ینبغي، في فترة ھذا الوباء

 غیر الضروریة.على المنتجات الطبیة 
إمداد الصیدلیات باألدویة من دون وجود أي شخص  ینبغيوعندما یكون ذلك مناسبًا، 

غیر عامل في الصیدلیة داخل الصیدلیة (على األقل ضمن المنطقة غیر المخصصة 
تنظیف وتعقیم جمیع األغراض  ینبغيللناس ضمن الصیدلیة). وإضافة إلى ذلك، 

 والحاویات التي یستخدمھا موزعو الجملة قبل أن یتم إدخالھا إلى الصیدلیة.
 
 وصیل األدویة إلى المنزلت

بھدف ضمان اإلمداد الالزم من األدویة للمرضى والناس، وال سیما القرى والبلدات 
الصغیرة حیث قد تكون الصیدلیات األخرى مغلقة، یمكن للصیدلیات توصیل األدویة 
إلى المنازل. ومن المستحسن أن تقوم الصیدلیات بذلك إن ما كانت تقدر علیھ، وخاصة 

ینتمون إلى فئة  الذینت إمداد األدویة لألشخاص المحجورین أو المعزولین أو في حاال 
 أكثر عرضة من الناس للفیروس أو یواجھون صعوبات في التنقل.

 
لموكل توصیل األدویة إلى على الشخص ا ینبغيفي حاالت التوصیل إلى المنازل، 

عدم االحتكاك المباشر مع المریض وأغراضھ الشخصیة. یمكن أن تترك األدویة المنزل 
خارج باب منزل المریض أو الزبون أو في أي مكان آخر، وعلى الموصل أن یبقى  
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 بعیدًا بما ال یقل عن متر إلى مترین إلى أن یضمن بأن الزبون قد استلم أدویتھ.
 

) شراكة مع  FEDRFARMAطالي (أنشأ اتحاد أصحاب الصیدلیات المجتمعیة اإلی 
ساعة في الیوم  24الصلیب األحمر اإلیطالي لتوفیر خدمة التوصیل إلى المنازل 

دین في الحجر المنزلي أو العزل. ولموجلعاًما أو  65للمرضى الذین تزید أعمارھم عن 
)Federafarma ،2020 ( 
 

مشاركة في المستشفیات  عندما یكون ذلك مناسبًا وممكنًا، یمكن للصیدلیات المجتمعیة ال
 ) INFARMED ،2020بتوصیل األدویة الضروریة. (

 
 المساحات العامة

أن یكون الحصول على المنتجات التي ینتقیھا الزبائن محصوًرا بشكل  ینبغي -1
ن یلمسھا یضمن تجنب لمس األغراض من قبل أكثر من شخص واحد، بل أ

 .أحد من طاقم الصیدلیة فحسب

 
 إشعار إلى المرضى أو الزبائن

اعتمادھا  ینبغيوضع إشعار عند مدخل الصیدلیة بالتوصیات األساسیة التي  ینبغي
 من قبل الزبائن والمرضى عند دخول الصیدلیة، مثل: 

 الرجاء تعقیم الیدین عند دخول الصیدلیة .1
الرجاء إبقاء مسافة متر إلى مترین بینكم وبین الزبائن اآلخرین والعاملین في  .2

 الصیدلیة
ان المخصص حیث توجد العالمة، إن تم وضع الرجاء الوقوف في المك .3

 عالمات على األرض 
في حال السعال أو العطس، الرجاء تغطیة األنف والفم بمندیل ورقي ورمیھ  .4

خدامھ مرة أخرى، أو بوضع مرفق في المكان المخصص للنفایات وعدم است
 د مثنیًا على الفم واألنفالی

 د في الصیدلیةوجوعند ال الرجاء عدم المصافحة بالید واالحتكاك المباشر .5
 الرجاء تجھیز الوصفة الطبیة التي ترغبون بصرفھا مسبقًا.  .6

 
 عند طاولة الحساب

إن كان ھذا ممكنًا، تخصیص موظف واحد عند كل طاولة حساب بھدف   .1
 تجنب التبدیل

ینصح بارتداء الكمامة لجمیع العاملین في الصیدلیة بھدف الحمایة اإلضافیة   .2
 وللغیر ألنفسھم 

 عند طاولة الحساب حسبوضع األغراض المھمة ف .3
 بعد كل زبون أو مریض   ھاتنظیف طاولة الحساب وتعقیم .4
 وضع محلول كحولي في متناول الید لتعقیم الیدین عند التعامل مع كل زبون. .5
إن كان ھذا ممكنًا، تشجیع الزبائن على طلب األدویة عبر الموقع اإللكتروني  .6

بحسب القانون المطبق) وتوصیل األدویة إلى المنازل أو للصیدلیة (وھذا 
 أماكن العمل.

 
 التباعد االجتماعي

 تحدید عدد الزبائن أو المرضى الذین یدخلون الصیدلیة في وقت واحد .1
اإلبقاء على مسافة األمان بما ال یقل عن متر واحد (ویستحسن أن تزید عن  .2

 ذلك) عندما یدخل مریض إلى الصیدلیة
إن كان ھذا الزًما، یمكن استخدام طبق لجمع الوصفات وصرف األدویة  .3
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 والدفع بھدف اإلبقاء على المسافة اآلمنة
تر واحد بینھم عند توصیة الزبائن باإلبقاء على مسافة األمان بما ال یقل عن م .4

 وقوف كل زبون ینبغياستخدام شریط الصق لوضع عالمات حیث االنتظار و

 مرضى بما یلي:توصیة الزبائن أو ال
 تجنب البقاء لمدة مطولة في الصیدلیة .1
تجنب زیارة الصیدلیة إن كانوا متقدمین في العمر أو یعانون من أمراض   .2

أن یطلب المرضى من أحد أفراد عائالتھم  ینبغيأخرى. وإن كان ذلك واردًا، 
ة أو أصدقاءھم أو جیرانھم بأن یذھبوا إلى الصیدلیة بدًال منھم. (اتحاد الصیادل

 ) 2020الوطني في البرتغال، 

 توصیات خاصة بالخدمات الصیدالنیة والنشاطات ضمن الصیدلیة
تطبیق تدابیر وقائیة إضافیة في حاالت إجراء الفحوصات السریعة مثل  ینبغي .1

فحص ضغط الدم أو الكولستیرول أو مستوى السكر في الدم أو فحص الحمل  
ومرخًصا) وأي خدمات أخرى  أو اللقاحات والحقنات (إن كان ذلك مسموًحا

استخدام الكمامات  ینبغيتتطلب احتكاًكا مباشًرا مع المریض، وبالتالي 
 والقفازات الطبیة.

ن كان قد یتم الحد من أو وقف تقدیم الخدمات المشار إلیھا في النقطة السابقة إ .2
صحة فریق العمل (مثًال، للمرضى الذین ذلك قد یؤدي إلى خطر داھم على 

 یعانون من أعراض االلتھاب الرئوي). 

 توصیات لفریق العمل في الصیدلیة
لضمان استمراریة النشاطات الصیدالنیة، ینصح بتقسیم الفریق إلى دوامات  .1

إن كان ھذا ممكنًا (مثًال، موظف عند الصباح وموظف في فترة بعد الظھر) 
بھدف تعقیم الصیدلیة وإقفال الصیدلیة في الفترة بین تبدیل الدوامات إن أمكن 

 بشكل كامل وضمان بأن العاملین فیھا ال یحتكون ببعضھم بشكل مباشر.
على الموظفین الذین یعانون من نقص في المناعة ارتداء الكمامات  ینبغي .2

وأداء المھام المحصورة بالعمل وراء الطاولة والعمل على تعقیم الیدین بشكل 
 دائم.

 بشكل متكرر.  العمل معاطفیغیّر الموظفون أن  ینبغي .3
 تجنب ارتداء األكسسوارات كاألساور والساعات والخواتم. ینبغي .4
 قد تقلل اللحیة أو الشعر الطویل من فعالیة الكمامات. .5
تعقیم الیدین قبل  ینبغيأو النظارات،  /عندما یكون ثمة حاجة لوضع الكمامة و .6

 االرتداء وبعده.
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 التدابیر الوقائیة

 

في منع انتشار المرض أي   ارئیسً  ادورً  واؤدیأن  فرق العمل الصیدليدلة وایمكن للصی
 :بواسطة SARS-CoV-2فیروس 
 . فھم طبیعة المرض، وكیفیة انتقالھ ومنعھ من االنتشار أكثر •
معرفة كیفیة الوصول إلى مصادر المعلومات على المستوى الوطني في ما  •

(بما في ذلك أقرب مركز إحالة   مستجد یتعلق باستراتیجیات فیروس كورونا ال
 .وعن طریق الحفاظ على آنیة تلك المعلومات) مستجد لفیروس كورونا ال

 .إعالم المجتمع وإسداء المشورة لھ وتعلیمھ •
 .توفیر المنتجات المناسبة  •
على عزل  19-بفیروس كوفید تشجیع األفراد واألسر الذین یشتبھ في إصابتھم  •

أنفسھم في المنزل إن كانت األعراض طفیفة ولم یكن األفراد المصابین 
بالمرض ینتمون إلى المجموعة األكثر عرضة للخطر (مثًال فوق سن الخامسة 
والستین أو یعانون من مشاكل في القلب أو الرئتین أو یعانون من السكري أو 

الجھاز المناعي).   السرطان أو من مشاكل خلقیة أو مشاكل أخرى قد تضعف
إحالة المرضى من ھذه المجموعة إلى المرافق الصحیة ذات الصلة من  ینبغي 

 أجل إجراء التشخیص والفحوصات والخضوع للمراقبة. 

قد تؤدي مراكز الرعایة األولیة أو الصیدلیات أو غیرھا من المرافق الصحیة (بما 
دوات مجھزة دوًرا فعاًال في  فیھا مراكز الطب التقلیدي) التي ال تمتلك معدات أو أ

التوجھ إلیھا  ینبغيالوقایة من الفیروس ولكنھا لیست المرافق الصحیحة التي 
 . 19-لمعالجة المرض لدى مرضى كوفید 

 
إن العمل على معالجة المرضى في بیئة غیر مؤاتیة قد یضع مقدمي الرعایة 

على التخفیف من حدة الخطر الناتج  ایعملو ینبغي أنالصحیة المحترفین للخطر، و
 عنھ.

 
یة من قبل إدارة الصیدلیة تباإلضافة إلى ذلك، ینبغي النظر في التدابیر اآل •

 ): 2020(الجمعیة الصیدالنیة الصینیة 
 . وضع خطط الطوارئ وسیر العمل1
 كاملٍ  بشكلٍ  تدریب الموظفین .2
 . التركیز على الحالة الصحیة للصیادلة3
 ملین في الصیدلیةحمایة العا .4
 . تعزیز رصد العدوى عند الصیادلة5
 تعقیم ال وان التنظیف الكافي ضم .6
 . تعزیز معالجة المریض7
 . تعزیز تثقیف المریض8
 . تعزیز معالجة التعرض للعدوى9

 تعزیز معالجة النفایات الطبیة .10
یتم توفیر إرشادات مفصلة حول كل نقطة من قبل الجمعیة الصیدالنیة الصینیة 

التحاد  الرسمیة الصفحة اإللكترونیةعلى  یمكن العثور علیھ مستنٍد مناسبٍ في 
 .الصیادلة العالمي

 
 

 

http://www.fip.org/coronavirus
http://www.fip.org/coronavirus
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استخدام الكّمامات: توصیات 
الصیدلیات للعاملین في 

 وعامة الناس 

 

یبقى حیًا في الھواء لمدة ثالث ساعات  الرذاذ المعديأظھرت دراسات حدیثة أن 
)، وتدابیر االنتشار في الھواء والسیطرة علیھ تحصل 2020(نیلتشي فان دورمالین، 

ضمن بیئة رعایة طبیة وتشتمل على التنبیب الرغامي والتھویة غیر الغازیة وعملیة 
الھوائیة واإلنعاش القلبي الرئوي والتھوئة الیدویة قبل التنبیب وتصویر ثقب القصبة 

). في حال السعال أو العطس، وبغض 2020شعیبات الھواء (منظمة الصحة العالمیة، 
النظر عن االختالف في الحجم، فإن القطرات الضخمة تشمل معظم الحجم الكلي 

لوقوع على األرض. ولكن یمكن  للقطرات التنفسیة الخارجة من الجسم، وھي سریعة ا
أیًضا للعطس والسعال أن ینتجا رذاذًا صغیر الحجم كفایة ألن یطوف في الھواء لبعض 
الوقت فیتم تنشقھ من قبل األشخاص اآلخرین. ولكن ذلك یخضع لعدد من العوامل لعل 

وبة أبرزھا ھو الجاذبیة واتجاه الرذاذ وقوة حركة الھواء المحلیة ودرجة الحرارة والرط
حجم وكتلة القطرات بفعل التبخر) (منظمة الصحة العالمیة،  في النسبیة (وھذا قد یؤثر 

2009.( 
 

 توصیات للصیادلة والعاملین في الصیدلیات
 

إن الطاقم العامل في الصیدلیة یقع المة والصحة المھنیة األمریكیة، بحسب إدارة الس
بالمستوى المتوسط، ذلك ألن العاملین  19-ضمن الفئة المعرضة لخطرفیروس كوفید 

أقدام أو  66أو كبیر (مثًال یكونون على بعد  /في الصیدلیات ھم على احتكاك مباشر و
، ولكن قد یكون SARS-Cov-2متر) مع الناس المحتمل إصابتھم بفیروس  1،8

 بعد. في المناطق أو البالد 19-مشتبًھا بھم أو غیر معروف عن إصابتھم بفیروس كوفید 
التي تنخفض فیھا نسبة انتشار الفیروس، فإن ھؤالء العاملین ضمن ھذه الفئة قد یحتكون 
كثیًرا مع المسافرین القادمین من بلدان أخرى ینتشر فیھا الفیروس بشكل كبیر. وفي 
المناطق التي ینتشر فیھا الفیروس بشكل أوسع، فإن العاملین ضمن ھذه الفئة قد یحتكون 

لمدارس وأماكن العمل المكتظة بالناس وبعض األماكن التجاریة  بعامة الناس (مثل ا
 ) 2020إدارة السالمة والصحة المھنیة،  -المكتظة). (وزارة العمل األمریكیة

 
أو لم تظھر  /العدوى حصلت بسبب أشخاص ال تظھر علیھم أیة أعراض و أنّ نظًرا إلى 

إلى احتكاك الصیادلة والعاملین في   انظرً ) و2020األعراض بعد (رایون لي،  علیھم
فإنھ لمن المعقول أن الصیدلیات المتكرر مع الناس (بمن فیھم األشخاص المصابین)، 

یوصى الطاقم العامل في الصیدلیة بارتداء الكمامات لحمایة أنفسھم من العدوى 
 ولتجنب انتشار الفیروس في حال انتقلت العدوى إلى طاقم الصیدلیة أنفسھم.

 
علیھم ارتداء قفازات   ستلزموكونھم معرضین للعدوى بالمستوى المتوسط، فإنھ قد ی

أو نظارات. وعلى الرغم من ذلك، فإن ارتداء  /أو عازل للوجھ و /ومعطف وكمامة و
الكمامة واستخدام القفازات وحمایة العینین للعاملین المعرضین للعدوى بالمستوى 

العمل  صاحبل في المكان، وبحسب اعتبار المتوسط، قد یختلف بحسب طبیعة العم
لمخاطر العمل وكذلك نوع التعرض للخطر الذي قد یتعرض لھ العمال والموظفون 

 )2020إدارة السالمة والصحة المھنیة،  -(وزارة العمل األمریكیة 
بأي حال، من الضروري أن یقوم الصیادلة والعاملین في الصیدلیات بحمایة أنفسھم من  

إلبقاء على مسافة األمان بما ال یقل عن متر إلى مترین وخاصة عن العدوى عبر ا
المرضى، واستخدام األدوات الوقائیة الشخصیة وتعقیم األسطح التي قد یلمسھا 

 المرضى وعامة الناس.
 

إن ارتداء الكمامة الطبیة ھو واحد من اإلجراءات الوقائیة التي تحد من انتشار بعض  
ولكن استخدام الكمامة وحده ال یكفي لتوفیر . 19-كوفید  األمراض التنفسیة بما فیھا
 اعتماد معاییر وقائیة إضافیة. ینبغيبل  مستوى الحمایة المطلوب

 
الوجھ بمنع انتشار اإلفرازات التنفسیة التي  كمامةوم لشكل المناسب، تقبا اإن تم ارتداؤھ

فیروسات إلى األسطح منع إصابة اآلخرین وانتقال الا، وبالتالي تتصدر من جسم مرتدیھ
ا بالسیطرة على مصدر المرض). (مركز السیطرة على األمراض ذ (عادة ما یسمى ھ
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أیًضا تعقیم الیدین  ینبغي، فالكمامة). وإن كان ثمة حاجة الستخدام 2020والوقایة منھا، 
 واتخاذ إجراءات حمایة ووقایة إضافیة لمنع نشر الفیرروس بین الناس.

 
 الصحة العالمیة العاملین في مجال الصحة بما یلي:تنصح منظمة 

المرضى المشتبھین أو   إدخال فیھا  ارتداء قناع طبي عند دخول غرفة یتم •
وفي أي حالة من حاالت الرعایة   19-فیروس كوفید المؤكد أنھم مصابون بـ

   أو الذین تم تأكید إصاباتھم.المقدمة 
المعھد الوطني  معتمد من  على األقل كحمایة اصطناعي م جھاز تنفس ااستخد  •

، أو معیار االتحاد  NIOSH (– N95األمریكي للسالمة والصحة المھنیة (
، أو ما یعادلھ ، عند تنفیذ إجراءات   FFP2األوروبي (االتحاد األوروبي) 

تولید الھباء الجوي مثل التنبیب الرغامي، وعدم التھویة الغازیة، القصبة  
الھوائیة، اإلنعاش القلبي الرئوي، التھویة الیدویة قبل التنبیب والتنظیر 

ھذه التوصیة الالحقة تشیر إلى   -) 2020القصبي. (منظمة الصحة العالمیة ، 
 شتى.  المستشفى أقسام الرعایة الصحیة في  المتخصصین في

 للصیادلة العاملین في المستشفیات والمرافق الصحیة
في دورھم االستشاري حول االستخدام المناسب والمسؤول للمنتجات الصیدالنیة 

أن یكون صیادلة المستشفى على درایة بالتوصیات   ینبغيالمستشفى ،  أقساملموظفي 
 . ت باستخدام الكماماالمتعلقة 

) CDCأصدر مركز الوالیات المتحدة األمریكیة لمكافحة األمراض والوقایة منھا ( 
 ناعي لیكون فعاًال: طصتوجیًھا بشأن العوامل الرئیسة الثالثة لجھاز التنفس اال

ناعي بشكل صحیح وارتداؤه أثناء  طصوضع جھاز التنفس اال ینبغي  .1
 .ألي من المرضى التعرض

ناعي بشكل مریح مع وجھ المستخدم طصالتنفس االأن یتناسب جھاز ینبغي  .2
 .لضمان عدم وجود فجوات بین جلد المستخدم وختم التنفس

من   زیئات ٪ من الج95ناعي أكثر من طصأن یلتقط جھاز التنفس اال ینبغي  .3
 ) 2020األمراض والوقایة منھا ،  مكافحةالھواء الذي یمر عبره. (مراكز  

للحصول على إرشادات حول االستخدام الصحیح (وغیر الصحیح) ألجھزة التنفس،  
 الصادر عن مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا المذكور. الكتیبراجع 

 
 استخدام جھاز تنفس

ذي  ناعي الطصمثل جھاز التنفس اال لوقایة،لم جھاز تنفس على األقل ااستخد علیك ب• 
القابل للتصرف والمعتمد من قبل المعھد الوطني األمریكي   N95Hیمكن التخلص منھ 

 للسالمة والصحة المھنیة قبل الدخول إلى غرفة المریض أو منطقة الرعایة. 
التخلص منھا بعد الخروج ثم  ،ھاإزالة أجھزة التنفس التي یمكن التخلص منینبغي • 

نظافة   الحفاظ علىینبغي كما من غرفة المریض أو منطقة الرعایة وإغالق الباب. 
 الیدین بعد التخلص من جھاز التنفس. 

• في حالة استخدام أجھزة تنفس قابلة إلعادة االستخدام (مثل جھاز تنفس لتنقیة الھواء 
ھا وفقًا لتعلیمات الشركة المصنعة إلعادة تنظیفھا وتعقیم) ، ینبغي PAPRبالطاقة / 

 المعالجة قبل إعادة استخدامھا.
أن یكون استخدام الجھاز التنفسي في سیاق برنامج حمایة الجھاز التنفسي  ینبغي • 

أن یتم  ینبغي ). OSHAالكامل وفقًا لمعاییر حمایة الجھاز التنفسي للسالمة والصحة (
ع الوجھ مة في حالة استخدام أجھزة التنفس ذات قطمسح الموظفین طبیًا واختبار المالء

المتاح والمعتمد من المعھد الوطني  N95H، جھاز الضیقة (على سبیل المثال
التنفس،  األمریكي للسالمة والصحة المھنیة) وتدریبھم على االستخدام الصحیح ألجھزة 

 الستخدام أجھزة التنفس.طبیة الموانع التعرف على ال، وواإلزالة والتخلص اآلمنین
الصیادلة  یدركأن ینبغي ، خالل فترات الوباء في ، وخاصةباإلضافة إلى ذلك

 المربوطة توصیات النظافة المعتادة: الشعر القصیر أو الشعر یفي الصیدل العاملینو
وتجنب اللحى الطویلة وتجنب استخدام المجوھرات والساعات والمكیاج كلھا تساھم في  

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/KeyFactorsRequiedResp01042018-508.pdf
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وأجھزة التنفس  للكماماتالعدوى بشكل أفضل واستخدام أكثر كفاءة الوقایة من 
 . والنظارات الواقیة

 
 لعامة الناستوصیات 

 
  ، حیث تشیر الدالئل إلى أنھ یمكن العامةمن قبل  الكماماتما یتعلق باستخدام  في

انتقال   یقلل من خطرقد فإن ذلك قبل ظھور األعراض ،  19-انتشار فیروس كوفید 
، بما في ذلك األشخاص الذین أصیبوا الكمامات ھذه إذا ارتدى الجمیع  الفیروس للناس

الوجھ  كمامات، فإن األدلة على أن . ومع ذلكمعدیةولكنھا بالعدوى بدون أعراض 
.  لیست شائعةیمكن أن توفر حمایة فعالة ضد التھابات الجھاز التنفسي في المجتمع 

نقص  مشكلة الوجھ من قبل عامة الناس یفاقم  امات كمإن استخدام باإلضافة إلى ذلك، 
لمتخصصي كما أنھ یضاعف أزمة توفرھا  ، عالمیًا ویزید من أسعارھا الكمامات

 ) 2020(شیو فینغ، الرعایة الصحیة في الخطوط األمامیة. 
 

  كمامات توزیع  مضاعفةلسلطات الصحیة أن تعمل على على ا، ینبغي وفي الوقت نفسھ 
ویات احتیاجات العاملین في مجال الرعایة الصحیة في الخطوط الوجھ لتحدید أول

للوفاة في حال  الذین ھم أكثر عرضة وفي المجتمعات  عرضةاألمامیة والسكان األكثر 
عاًما)   65من تزید أعمارھم عن ، بما في ذلك كبار السن (وخاصة اإلصابة

ستخدام اال . والجدیر بالذكر أنأخرى ظروف صحیة الذین یعانون من واألشخاص 
، یمكن أن ر األقنعة التي یمكن التخلص منھا، مثل عدم تغییغیر السلیم ألقنعة الوجھ

 ویزید من خطر اإلصابة بالعدوى. حّد من دورھا الوقائيی
 

 الحجر الصحيھم في من المنطقي أیًضا التوصیة بأن یرتدي األشخاص الذین إنھ ل
لمنع  وذلك ، غادرة المنزل ألي سبب من األسبابإذا كانوا بحاجة إلى مالوجھ  كمامات 

ینبغي  ، . باإلضافة إلى ذلكسواء بظھور األعراض أم بعدم ظھورھا انتقال العدوى
على السكان المعرضین للخطر، مثل كبار السن والذین یعانون من حاالت طبیة  

 ) 2020،  شیو فینغإذا كانت متوفرة. ( الكمامات ، ارتداء أخرى
 

في الظروف  كماماتالناس أن یرتدي ب اتحاد الصیادلة العالميي باختصار ، یوص
 یة: تاآل

 .19-بفیروس كوفید • عند االعتناء بشخص مصاب  
 أعراض مثل السعال أو العطس أو الحمى. ظھور• عند 

، بما في ذلك كبار السن (ال  عرضة للخطر • إذا كانوا ینتمون إلى مجموعات أكثر
عاًما) واألشخاص الذین یعانون من   65سیما كبار السن الذین تزید أعمارھم عن 

 آخرین. أشخاص وجود عند عند الخروج في األماكن العامة أو  أخرىحاالت صحیة 
مع حالة مؤكدة  االحتكاكفي الحجر الصحي (أي في عزلة وقائیة بعد  یكونون• عندما 

، لمنع  تاجوا إلى مغادرة المنزل ألي سببإذا احو، )19-كوفید محتملة من أو إیجابیة 
 أو بدون أعراض. ة سواء بظھور أعراضانتقال العدوى المحتمل

 
 وتجدر اإلشارة إلى أن:

فعالة فقط عند استخدامھا باالقتران مع التنظیف المتكرر للیدین بفرك   الكمامات• 
 أو الماء والصابون. بالمحالیل الكحولیةالیدین 

أن یعرفوا كیفیة استخدامھ والتخلص منھ بشكل  ینبغي ، فكمامةً • إذا ارتدى الناس 
 ) 2020صحیح. (منظمة الصحة العالمیة، 

 
 ا والتخلص منھ اوخلعھ اواستخدامھ الكمامةكیفیة ارتداء 
 

الكحولیة أو بالماء   ھما بالمحالیل، نظف الیدین بفرك الكمامةمس قبل ل .1
 والصابون

 للتأكد من عدم وجود دموع أو ثقوب.  ا، افحصھالكمامةقبل وضع  .2
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(بشكل عام حیث یكون الشریط المعدني أو   العلويالجانب  إلى اھوجھ .3
 الحافة الصلبة).

(عادة الجانب الملون) یواجھ  الكمامةتأكد من أن الجانب المناسب من  .4
 لخارج.ا

على وجھك. اقرص الشریط المعدني أو الحافة الصلبة  الكمامةضع  .5
 تشكل على شكل أنفك.تبحیث   للكمامة

 غطي فمك وذقنك.ت الكمامةتأكد من أن  .6
. قم بإزالة الحلقات المرنة من خلف األذنین الكمامة، انزع االستخدامبعد  .7

عن وجھك ومالبسك. تجنب لمس األسطح الملوثة  ةً بعید  الكمامة مع إبقاء 
 . الكمامةمن 

 في حاویة مغلقة مباشرة بعد االستخدام. الكمامةتخلص من  .8
المحلول . استخدم اأو التخلص منھ الكمامةإجراء نظافة الیدین بعد لمس  .9

، اغسل یدیك تینمتسخ یدیك إذا كانت ، والذي یحتوي على الكحول المعقم
اغسل وجھك أیًضا  ، )2020بالماء والصابون (منظمة الصحة العالمیة ، 

 إن أمكن.
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 ح للمجتمعائنص

 

 :على األفراد الذین ال یعانون أعراضاً تنفسیةینبغي 
 

 التجمعات الكبیرة والمساحات المزدحمة المغلقة؛تجنب   .1
من أي فرد مصاب أو مترین حفاظ على مسافة ال تقل عن متر واحد ال .2

وأي فرد  )مثل السعال والعطس( 19-فید بأعراض تنفسیة خاصة بفیروس كو
 على اإلطالق حین یتم تناقل المرض جماعیاً؛ 

قّم الیدین المعتمد على نظافة الیدین بشكل متكرر، باستخدام مع الحفاظ على .3
الكحول إذا لم تكن األیدي متسخة أو الصابون والماء عندما تكون األیدي 

 ملوثة بشكل واضح؛
السعال أو العطس بتغطیة األنف والفم بالكوع أو النسیج الورقي  القیام عند  .4

 الیدین؛ وإعادة تنظیفالمرن، والتخلص من األنسجة فور االستخدام 
المسنین في منازلھم أو دور الرعایة ألنھم معرضون زیارة االمتناع عن  .5

 .19-فید بفیروس كوبشكل كبیر لإلصابة 
 

الوقایة والسیطرة على العدوى المؤقتة  یمكن العثور على إرشادات إضافیة في توصیات
المؤكد أو المحتمل  الخاصة بمراكز السیطرة على األمراض الخاصة بالمرضى

مركز السیطرة على ( .الرعایة الصحیة في أماكن 2019إصابتھم بفیروس كورونا 
 ) 2020األمراض والوقایة منھا، 

 
 

التوصیات من أجل رعایة 
المرضى الخارجین من 

  المستشفى

تطبیق المبادئ األساسیة للوقایة من العدوى والسیطرة علیھا واالحتیاطات ینبغي 
 خارج المستشفى القیاسیة في جمیع مرافق الرعایة الصحیة، بما في ذلك الرعایة 

 :یةتینبغي اعتماد التدابیر اآل ،19-فیروس كوفید بالنسبة ل. والعنایة األولیة
 

 لى العدوى؛إالفرز المبكر والتعرف المبكر  •
الطبیة  والكماماتالتركیز على نظافة الیدین، وصحة الجھاز التنفسي   •

 الستخدامھا من قبل المرضى الذین یعانون من أعراض الجھاز التنفسي؛ 
االستخدام المالئم الحتیاطات االحتكاك واالتصال بجمیع الحاالت المشتبھ  •

 فیھا؛ 
 لرعایة المرضى الذین تظھر علیھم األعراض؛ إعطاء األولویة  •
عندما یُطلب من المرضى الذین یعانون من األعراض االنتظار، تأكد من    •

 وجود منطقة انتظار منفصلة؛
لى األعراض، واالحتیاطات إتثقیف المرضى والعائالت حول التعرف المبكر  •

یلجأوا استخدامھا وأي مرفق رعایة صحیة ینبغي أن ینبغي األساسیة التي 
 )2020منظمة الصحة العالمیة، . (إلیھ

 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html
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تدخالت الصیدلیات في 
المجتمع وتقدیم المشورة 

 للمرضى 

 

ً في معظم بلدان  بما أّن الصیدلیات المحلیة متوفرة وموزعة على نطاق واسع جغرافیا
العالم، تبقى ھذه الصیدلیات نقطة االتصال األولى مع الجمھور ضمن نظام الرعایة 

لھذا السبب، یصبح دور . الصحیة، وھذا یتضمن حاالت انتشار األمراض واألوبئة
ً ال في ضمان الوصول إلى األدویة واألجھزة الطبیة ف  ، حسبالصیدلیات المحلیة حیویا

بل في إطار الصحة العمومیة ككل، خصوصاً في توعیة المجتمع بشأن التدابیر الوقائیة 
وقائیة وتقییم المخاطر والكشف المبكر وإحالة األفراد وتقدیم النصح بشأن السلوكیات ال

 .المشتبھ بتعرضھم ألكبر قدر من مخاطر اإلصابة
 

ومن المھم أن یطمئن الصیادلة الجمھور العام حتى یحمي الناس نفسھم واآلخرین بناء  
 .على أدلة علمیة وسلوكیات رشیدة بدون أن ینجرفوا مع الذعر

 
بحمایة  العمل الصیدليأیضاً أن یقوم الصیادلة وفرق  سياألساوفي جمیع األحوال، من 

ً مع أ نفسھم من اإلصابة عبر المحافظة على مسافة آمنة من المرضى والناس عموما
 . تعقیم أّي مساحات لمسوھا بانتظام

 
رویون (وبما أنّھ یمكن تناقل اإلصابة من أفراد عدیمي األعراض أو سابقي األعراض 

 والمرضى الذین یدخلون الصیدلیة. الزبائن جمیعریة مع الوقایة ضرو) 2020لي، 
 

كما أنّھ بناء على تقییم أعراض أحد األفراد وسجّل رحالت السفر السابقة لھ و/أو 
مؤكدة أو مشتبھة، على الصیادلة تقییم المخاطر  19-فید احتكاكھ بحاالت فیروس كو

والتدخل/تقدیم النصح على ھذا األساس بناء على الجدول أدناه (مركز المعلومات الطبیة 
– CEDIME  ،2020البرتغال.( 
 

یجدر ذكر أنّھ في عدد كبیر من البلدان، أصبح تناقل العدوى في المجتمع المحلي 
لفیروس. لذا، فیما یبقى سجل السفر من المناطق الشكل األساسي من عملیة تناقل ا

ً في البلدان التي سجلت عدداً قلیالً من الحاالت أو ما زالت في  الموبوءة معیاراً مھما
ً للفرز في البلدان حیث یصبح  أولى مراحل االنتشار، لن یبقى ذلك معیاراً مناسبا

 االنتشار فیھا على صعید المجتمع المحلي سائداً.
 
 
 
 
 
توصیة األشخاص الذین یشعرون بأّي توّعك بالبقاء في المنزل واعتماد التدابیر  نبغيی

 ).أنظر القسم المخصص لذلك أدناه(الوقائیة العامة لمعظم اإلصابات التنفسیة 
 

وتّم تقدیم البروتوكول في الجدول أعاله على شكل ورقة توجیھات موجزة یمكن نشرھا  
 ). متوفرة في ملف منفصل( عاملین في الصیدلیةعلى الداخل الصیدلیة وتوزیعھا 
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 اإلجراءات المعاییر
ما من أعراض (سعال، حّمى أو 

 ضیق في التنفس)
 و

ما من احتكاك مؤخراً مع حاالت 
ما و 19-كوفید بمؤكدة أو مشبوھة 

من سجل سفر قریب المدى إلى 
 األماكن الموبوءة

 طمأنة الشخص •
 اإلجراءات الوقائیةالتشدید على  •
 زالتوصیة بالتباعد االجتماعي والحج •

المنزلي وتجنب السفر غیر 
ً (الضروري  بقدر ) داخلیاً وخارجیا

 اإلمكان

تقدیم معلومات ونصائح مبنیة على  •
 ) مكتوبة و/أوشفھیة (أدلة 

أعراض (سعال، حّمى أو وجود 
 ضیق في التنفس)

 و
ما من احتكاك مؤخراً مع حاالت 

ما و 19-كوفید بمؤكدة أو مشبوھة 
من سجل سفر قریب المدى إلى 

  األماكن الموبوءة

 طمأنة الشخص •
 19-كوفید ب إبالغھ بأّن خطر اإلصابة •

 قد یكون موجوداً 
في غرفة  إذا أمكن، عزل المریض •

 منفصلة 
•  ً  االمتناع عن فحص المریض جسدیا
تعزیز إجراءات الحمایة الذاتیة بما  •

تنفسي مناسب  قناعفي ذلك استخدام 
نظارات مع ارتداء القفازات وال

 الوقایة
من  للحد  التركیز على التدابیر الوقائیة •

أي تناقل إضافي بما في ذلك استخدام 
 المریض لقناع الوجھ

  الصارم التوصیة بالتباعد االجتماعي •
(بما في ذلك العائلة والمقربون)، 

والحجر المنزلي وتجنب كل أنواع 
 14السفر (الداخلي والخارجي) لمدة 

 یوماً على األقل
الفئات األكثر  بالنسبة إلى األفراد من  •

، النصح باالتصال عرضة للخطر
على رقم طوارئ أو رقم ساخن أو 

االتصال بمرفق صحي لالختبار 
 عةوالرعایة والعالج والمتاب

تقدیم معلومات ونصائح مبنیة على  •
 ) شفھیة و/أو مكتوبة(أدلة 

تطھیر أي مناطق وأسطح یحتمل أن  •
 تكون موبوءة

 
 

حّمى أو سعال، (ما من أعراض 
 )ضیق في التنفس

 و
احتكاك مؤخراً مع حصول 

-كوفید بحاالت مؤكدة أو مشبوھة 
سفر قریب المدى إلى أو /و 19

 األماكن الموبوءة

 الشخصطمأنة  •
 19-كوفید ب إبالغھ بأّن خطر اإلصابة •

 قد یكون موجوداً 
التوصیة بالتباعد االجتماعي،   •

والحجر المنزلي وتجنب كل أنواع 
 14السفر (الداخلي والخارجي) لمدة 

 یوماً على األقل
تصاالت  تاریخ ا عقبالتوصیة بت •

 الشخص 
 

في حال ظھرت األعراض في األیام   •
االحتكاك بشخص األربعة عشر بعد 

مشبوه أو مؤكد اإلصابة، االتصال 
على رقم طوارئ أو رقم ساخن 

 واتباع التعلیمات المناسبة
تقدیم معلومات ونصائح مبنیة على  •

 ) شفھیة و/أو مكتوبة(أدلة 
 

حّمى أو سعال، (وجود أعراض 
 )ضیق في التنفس

 و
احتكاك مؤخراً مع حصول 

-كوفید بحاالت مؤكدة أو مشبوھة 
سفر قریب المدى إلى أو /و 19

  األماكن الموبوءة

 طمأنة الشخص •
 19-كوفید ب إبالغھ بأّن خطر اإلصابة •

 قد یكون موجوداً 
في غرفة  إذا أمكن، عزل المریض •

 منفصلة 
•  ً  االمتناع عن فحص المریض جسدیا
بما إجراءات الحمایة الذاتیة تعزیز  •

تنفسي مناسب  قناعفي ذلك استخدام 
نظارات مع ارتداء القفازات وال

 الوقایة
من  للحد  التركیز على التدابیر الوقائیة

أي تناقل إضافي بما في ذلك استخدام 

  الصارم التوصیة بالتباعد االجتماعي •
(بما في ذلك العائلة والمقربون)، 

والحجر المنزلي وتجنب كل أنواع 
 14السفر (الداخلي والخارجي) لمدة 

 یوماً على األقل
الفئات األكثر  بالنسبة إلى األفراد من  •

، النصح باالتصال عرضة للخطر
على رقم طوارئ أو رقم ساخن أو 

االتصال بمرفق صحي لالختبار 
 عةوالرعایة والعالج والمتاب

تقدیم معلومات ونصائح مبنیة على  •
 ) شفھیة و/أو مكتوبة(أدلة 
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تطھیر أي مناطق وأسطح یحتمل أن  •  المریض لقناع الوجھ
 تكون موبوءة

 
 
 

  عزل المرضى واإلحالة
ً بمرض الجھاز التنفسي الحاد الخاص  ً ما قد یكون مصابا إذا كنت تشك في أن شخصا

حصول على بقاء في الحجر المنزلي وال، فقم بتشجیعھ ودعمھ لل 19-فید كوبفیروس 
إذا ما كانت األعراض أو  عالج طبي مناسب في مركز الرعایة الصحیة المناسب

العالمیة األسر أو المجتمعات المحلیة ال تنصح منظمة الصحة . أصبحت قویة جداً 
برعایة األفراد الذین یعانون من أعراض فیروس كورونا الجدید في المنزل إال في  

 .الحاالت الموّضحة في القسم المحدد أدناه
 

في ما یتعلق بإحالة الحاالت المشتبھ فیھا، تكون سلطات الصحة الوطنیة أو اإلقلیمیة أو 
الت لھذا الغرض، ومن المھم أن تكون على درایة بھذه المحلیة قد وضعت بروتوكو

وقد یشمل ذلك عزل الحالة المشتبھ فیھا،  . اإلجراءات، وأن تتبعھا وتتعاون في تنفیذھا
كلما كان ذلك ممكناً، في غرفة منفصلة والدعوة الفوریة إلى خدمات الطوارئ المناسبة  

اء في الحجر المنزلي باإلضافة  كما قد یشمل ذلك اإلشارة إلى المریض بالبقللحضور، 
 .إلى األشخاص الذین یحتك بھم بأكبر قدر

 
والحدّ  ةخاصّ  دورة میاهأن تحتوي غرفة العزل في الصیدلیة بشكل مثالّي على ینبغي 

األدنى من األثاث واألشیاء الالزمة لراحة الشخص أثناء االنتظار، وذلك لتجنب التلوث 
وعلى . ى إزالة التلوث عن العناصر أكثر من الالزمالمحتمل لھذه العناصر والحاجة إل

الحالة المشتبھ فیھا   مغادرةبمجرد . المریض في الحجر أن یرتدي القناع الطبي
إزالة التلوث من الغرفة التي تم عزل المریض فیھا وأي  /تنظیف ینبغي ، الصیدلیة

اإلجراءات مناطق یحتمل أن تكون ملوثة مثل دورات المیاه باستخدام المنتجات و
 .)أنظر إلى القسم المحدد أدناه(المناسبة 
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الرعایة المنزلیة للمرضى 
المشتبھ بإصابتھم بعدوى 

الذین  19-كوفیدفیروس 
 یعانون عوارض خفیفة

 

توصي منظمة الصحة العالمیة بأن یتم عزل الحاالت المشتبھ في إصابتھا بـفیروس 
في  (ومراقبتھا في أحد المستشفیات لضمان سالمة وجودة الرعایة الصحیة  19-فید كو

 .والصحة العامة) حالة تفاقم أعراض المرضى
 

لكن، ولعدة أسباب محتملة، بما في ذلك الحاالت التي تكون فیھا رعایة المرضى  
أي محدودیة القدرات والموارد غیر القادرة على (الداخلیین غیر متوافرة أو غیر آمنة 

، أو في حالة الرفض للعالج في المستشفى،  )تلبیة الطلب على خدمات الرعایة الصحیة
لتوفیر الرعایة ) بما في ذلك منزل المریض(بدیلة اإلعدادات ال التوصل إلىینبغي 

 .الصحیة إلى الحاالت التي تحتاج إلى النظر فیھا
 

المرضى الذین یعانون من  یوصي الجسم الطبيفي حالة توافر مثل ھذا السبب، قد 
أعراض خفیفة وبدون اإلصابة بأمراض مزمنة مثل الرئة أو أمراض القلب أو الفشل 

  تالكلوي أو حاالت نقص المناعة التي تعرضھم لخطر متزاید لإلصابة بمضاعفا
 بالرعایة الصحیة المنزلیة.

 
الشخصیة، تثقیف المرضى وأفراد األسرة حول النظافة ینبغي باإلضافة إلى ذلك، 

وتدابیر الوقایة األساسیة من العدوى ومكافحتھا، وكیفیة رعایة الشخص المشتبھ في  
إصابتھ بالعائلة بأمان قدر اإلمكان، وحول كیفیة منع انتشار العدوى إلى جھات التواصل 

ً بسلسلة من التوصیات التي یمكن العثور علیھا في  ینبغي . األسري أن یلتزموا أیضا
 .المحدد من منظمة الصحة العالمیة التوجیھيالمبدأ 

 
 

تشخیص اإلصابة بفیروس 
للحاالت المشتبھ  19-كوفید

 بھا لدى الناس

 

تیدروس أدھانوم ، صّرح المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة 2020مارس  16في 
أّن "أكثر الطرق فعالیة للوقایة من اإلصابات وإنقاذ األرواح ھي في كسر   غیبریسوس

إذ ال یستطیع  سلسلة انتشار الوباء. ولھذا الھدف، االختبار والعزل عملیتان ضروریتان 
الَمرء أن یكافح النیران وھو معصوب العینین، كما ال یمكن إیقاف ھذه الجائحة ما لم  

ختبار، االختبار ثّم  نعلم َمن أصیب بھا. لذا تبقى رسالتنا لجمیع البلدان واحدة: اال
 )2020 غیبریسوساالختبار". (

 
-كوفید خیص فیروس ھناك عّدة اختبارات متوفرة في السوق أو ھي قید التطویر لتش 

)، المنتج في الوالیات المتحدة وعّدة بلدان أوروبیة SARS-CoV-2(إصابات  19
والصین وكوریا وبلدان أخرى أیضاً. وھي غالباً ما تكون مستندة إلى تشخیص جزیئي  

تفاعل البولیمیراز التنسخي العكسي  ) أو PCR(تفاعل البولیمیراز المتسلسل (
 بشكل یستھدف أجزاء جینوم الفیروس المختلفة. )) RT-PCR( المتسلسل.

 
ً ولكن ال یمكنھا أن تضاھي دقة   ویتّم تطویر بعض الفحوصات المصلیة أیضا
ً في المرحلة المبكرة من اإلصابة. وھذا ینطبق   التشخیص الجزیئي، خصوصا
ً في المناعة والمسنّین. كما ینطبق غیاب   ً على المرضى الذین یعانون ضعفا خصوصا

 سب ھذا في ما یتعلق باألداء التحلیلي.التنا
 

وإذا ُطلب إلى فریق عمل المختبر السریري أن یضع نھجاً للتشخیص، علیھ أن یتحقق  
من التوصیات والمتطلبات الصادرة عن السلطات الصحیة الوطنیة. ویحتوي الرابط 

ي على الئحة شاملة بالخیارات التشخیصیة المتوفرة وقید التطویر لفیروس تاآل
2-CoV-SARS :19/pipeline-https://www.finddx.org/covid / 
 

ولیست جمیع االختبارات متطابقة في حساسیتھا بسبب تسلسل الفیروس الجیني أو  
رة  جینات الفیروس المستَھَدفة. ولیس ھناك أي بیانات علمیة موثوق بھا تكون متوف

 إلعداد تصنیف لحساسیة اختبارات تشخیص الفیروس في السوق.
 

أّما أّول أجھزة اختبار "السریع" (نقطة الرعایة) فھي تدخل السوق في نھایة شھر  

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/
https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/
https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/
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مارس. وفي الوضع الحالي على الصیدلیات المحلیة إحالة المرضى قید التحقیق إلى 
ة اختبار المرضى عبر  السلطات الصحیة الوطنیة الخاصة بھم بھدف معرفة كیفی

-SARS-CoV(إصابات  19-كوفید عینات أنفیة بلعومیة واختبار تشخیص فیروس 
2 .( 
 

وقد نصحت بعض الحكومات مثالً في المملكة المتحدة بتجنب استخدام ھذه االختبارات  
السریعة في المجتمعات عامة، بما في ذلك في الصیدلیات ألنّھ ما من أدلّة منشورة  

في   19-كوفید مالءمة ھذه االختبارات حالیاً لتشخیص إصابات فیروس حول موثوقیة و 
 بیئة مجتمعیة. 

 
ومع ذلك، بسبب القدرات المحدودة التي تتمتع بھا بعض البلدان في ما یختّص بمعدات 
االختبار والمرافق الخاصة بھ، وافقت بعض الوكاالت التنظیمیة (مثل إدارة الغذاء 

األمریكیة) والحكومات مثل إسبانیا والصین وإیطالیا والیابان و/أو اشترت  والدواء 
 اختبارات سریعة لتوسیع القدرة التشخیصیة المطلوبة خالل انتشار الجائحة. 

 
وبعد اختبار العینات األنفیة البلعومیة (إما عبر مسحة األنف أو البلعوم و/أو الشفط 

فریق طبي أو تمریض مؤھل، وما إن یتّم  األنفي البلعومي) وھي عملیات یقوم بھا 
 6الحصول علیھ في المختبرات السریریة، تأخذ خذه االختبارات المتوفرة عادة أقل من 
  3ساعات لتوفیر النتائج، مع وجود اختبارات أخرى جدیدة تأخذ نتائجھا أقل من 

 ساعات للظھور.
 

ان من الممكن أن ویوصى بإعداد معاییر أولویات للتصنیف في االختبارات إذا ك
یتخطى طلب اختبارات التشخیص القدرة المخبریة، لذا من الممكن فرز الطلبات. 

ً إلرشادات السلطات المختصة   نبغيوی إعداد قواعد األولویة ھذه باالتفاق مع أو تبعا
 الوطنیة أو اإلقلیمیة. 

 
السریریة والذین قد یشاركون وبالنسبة إلى الصیادلة العاملین في مختبرات البیولوجیا 

في اختبارات التشخیص أو إعداد العینات من حاالت بشریة مشتبھة، طّورت منظمة  
 الصحة العالمیة إرشادات مؤقتة یمكن االّطالع علیھا على ھذا الرابط.

 
بسبب تعرض الفریق المخبري السریري المباشر إلى المصابین المحتملین، حتى ولو 

خالل عملیة أخذ عینات دم أو أي سائل بیولوجي آخر، علیھم أالّ  لم یظھروا أعراضاً 
یوفّروا جھداً في حمایة نفسھم من العدوى عبر اتباع توصیات السلطات الصحیة 

 الطبیة وتوصیات أخرى). الكماماتالوطنیة الخاصة بھم (ارتداء 
 

ات  وعلى المختبرات السریریة توخي الحذر الفائق في إرسال أو توفیر التوجیھ
المناسبة للجسم السریري بما یختص بإرسال العینات إلى المختبرات المرجعیة  
المختارة في بالدھم والتحقق بشأنھا لدى السلطات الصحیة الوطنیة المختّصة. ویمكن  
لمنظمة الصحة العالمیة أن تساعد الدول األعضاء على التعرف إلى المختبرات القادرة 

ونقلھا   19-كوفید تغلیف جمیع عینات اختبار فیروس  نبغي على توفیر ھذا الدعم. وی
استخدام  نبغي بشكل یتماشى مع توصیات األمم المتحدة بشأن نقل المواد المعدیة. وی

 الخاص باألمم المتحدة لنقل العینات.  3373نموذج التغلیف 
ویمكن إیجاد توجیھات إضافیة في الموقع اإللكتروني لمراكز الوالیات المتحدة 

على األمراض والوقایة منھا (توجیھات مؤقتة لجمع ومعالجة واختبار عینات  للسیطرة 
). (مركز السیطرة على األمراض والوقایة  19-كوفید سریریة بشریة الختبار فیروس 

 ). 2020منھا، 
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ضمان المخزون الكافي 
والوصول إلى األدویة 

والمعدات والمرافق 
 األساسیة

 

والسیطرة علیھ، على الصیادلة ضمان توفر   19-كوفید  فیروسبھدف الوقایة من 
إمدادات األدویة، بما فیھا تلك المستخدَمة للوقایة من المرض وتشخیصھ وعالجھ، 

 . إضافة إلى إمداد فرق الدعم الطبي بھا
 

ا  كما یتعین على الصیدلیات تعیین صیدلي مسؤول عن توفیر األدویة األساسیة وتخزینھ
 . وتوزیعھا وتعدیل الجردات بحسب الحاجة لضمان توفیر األدویة للممارسات السریریة

 
وتتضمن القائمة أدویة مضادة للفیروسات، وعوامل مضادة للمیكروبات ومضادات 

. الحّمى ومسكنات األلم وفي المستشفیات الكورتیكوستیرویدات وفئات أخرى من األدویة
بما فیھا مقیاس درجة حرارة الجسم واألقنعة  (ة الطبیة ویتضمن ذلك أیضاً توفیر األجھز

ومواد أخرى للحمایة في المستشفیات، ومنھا أجھزة التنفس االصطناعي والقفازات  
 ). والنظارات الوقائیة

 
معلومات سریریة  : 19-كوفید فیروس "إّن توجیھات اتحاد الصیادلة العالمي 

  www.fip.org/coronavirus: التاليمتوفرة في الرابط " وتوجیھات للعالج
إلى جانب الجدول المطّور من جانب الجمعیة الصیدالنیة الصینیة في الملحق 

للوصول إلى قائمة أھّم المرافق والمعدات ومعدات الحمایة الشخصیة . 1رقم 
 . 2المطّورة أیضاً من جانب الجمعیة الصیدالنیة الصینیة، أنظر الملحق رقم 

 
المنزلي للمرضى أو األشخاص تحت الحجر، یمكن  في حاالت الحجر

للصیدلیات أداء دور مھم في ضمان الوصول إلى األدویة من خالل التوصیالت 
وحده فحسب، بل أیضاً لعالج أمراض   19-كوفید إلى المنازل ال لعالج فیروس 

 .أخرى مزمنة طویلة األمد 
 
 

 



24 
 

 التنظیف والتعقیم

 

كل   عقیمتینبغي عبر القطیرات واالحتكاك،  19-كوفید نظراً ألنھ یمكن انتقال فیروس 
تشیر الدراسات . األماكن في المستشفیات أو الصیدلیات التي قد تكون ملوثة بالفیروس

 SARS-CoV-2إلى أن فیروس MERS-CoVو SARS CoVالسابقة على مرض 
یمكن ). دقیقة 30درجة مئویة لمدة  56( حساس لإلشعاع والحرارة ما فوق البنفسجیة 

٪ 75األثیر، : ات ھيمعقموھذه ال. یة فعالیة ھذا الفیروستات اآلعقمأیضاً أن تعطل الم
أما . ات المحتویة على الكلور، حمض البركتیك والكلوروفورمعقممن اإلیثانول، الم

 .SARS-CoV-2فیروس  الكلورھیكسیدین فلم یتمكن من تعطیل فعالیة
 

دراسة أّن فیروس كورونا البشري مثل   22كما استنتج كامبف وشركاؤه من تحلیل 
ومتالزمة الشرق األوسط التنفسیة ) SARS( المتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة

)MERS (أو فیروسات كورونا البشریة الوبائیة )HCoV(  قادرة على الصمود على
أیام، ولكن یمكن  9مساحات غیر حیة مثل المعدن والزجاج والبالستیك لمدة تصل إلى 

،  %)71-62حتى على درجة حرارة ( تعطیلھا بفعالیة عبر تدابیر التعقیم باإلیثانول 
من ھیبوكلوریت الصودیوم خالل دقیقة % 0.1من بیروكسید الھیدروجین أو % 0.5

 ). 2020ج، كامبف  (واحدة 
 

نیتلیھ فان  ( SARS-CoV-2وقد استنتجت دراسات أجریت مؤخراً مع فیروس 
ً على مختلف ) 2020دورمالن،  أن الفیروس مع ذلك قادر على البقاء مستقراً وحیا

 :ساعة وفقاً للجدول المشار إلیھ أدناه 72المواد لمدة تصل إلى 
 

 النصفي فترة العمر  فترة العیش الرذاذ/السطحنوع 
 ساعة 1.1/1.2 ساعات  3ى تح الرذاذ

 ساعات 5.6 ساعة 72-48حتى  الفوالذ المضاد للصدأ
 ساعات 3.46 ساعة 24حتى  الورق/الورق المقوى

 ساعات 6.8 ساعة 72حتى  البالستیك
 ساعة 0.7 ساعات  4حتى  النحاس

 
حیث ارتبطت طرق تناقلھ  1وتعكس ھذه االكتشافات تلك الخاصة بفیروس سارس 

بأحداث انتشار عدوى المستشفیات وأحداث االنتشار الشدید، كما تقدم معلومات متعلقة  
 .بالجھود المبذولة للحد من انتشار الوباء

 
مة بموجب لذا على فریق الصیدلة تنظیف وتعقیم بیئة العمل والمواد والمعدات المستخدَ 

 ) 2020الجمعیة الصیدالنیة الصینیة، (توجیھات التنظیف والتعقیم ولوائحھا 
 

نظر الملحق اللحصول على قائمة بالمعقمات وتطبیقھا على األغراض الملوثة عادة، 
 . 4رقم 

 
في الوالیات المتحدة مكافحة األمراض والوقایة منھا  مركز إضافة إلى ذلك، نشر

ً توجیھیة مع توصیات مفصلة بشأن تنظیف وتعقیم المنازل حیث یسكن الناس  خطوطا
أو المعزولین في ھذه   19-كوفید الذین یتم فحصھم أو الذین تأكدت لدیھم إصابة فیروس 

 المواقع. ویشیر ھذا المستند إلى التمییز بین عملیات التنظیف والتعقیم: 
 

یشیر إلى إزالة الجراثیم واألوساخ وكل ما ھو غیر نظیف من  فالتنظیف •
المساحة التي یتم تنظیفھا. والتنظیف ال یقتل الجراثیم ولكنھ یزیلھا مما یخفف  

 من عددھا ومن مخاطر انتشار اإلصابات. 

فھو استخدام لمواد كیمیائیة تقتل الجراثیم على المساحة المعقَّمة. وال أّما التعقیم 
العملیة بالضرورة إلى تنظیف المساحات المتّسخة أو إزالة الجراثیم،  تؤدي ھذه 

خطر انتشار  لكنھا بعد قتل الجراثیم على ھذه المساحة بعد تنظیفھا، یمكن تخفیض
 . )2020مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا، (اإلصابات بشكل كبیر 
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 :السیطرة على العدوى
 احتیاطات أخرى

 

تمارس النظافة التنفسیة من قبل الجمیع، وخاصة المرضى، في أن ینبغي  .1
تشیر النظافة التنفسیة إلى تغطیة الفم واألنف أثناء السعال أو . جمیع األوقات

العطس باستخدام األقنعة الطبیة أو أقنعة القماش أو األنسجة أو الكوع المرن، 
 .تلیھا نظافة الیدین

 
م أو األنف أو تنظیفھا بشكل مناسب بعد  تجاھل المواد المستخدمة لتغطیة الف .2

 .)مثل غسل منادیل باستخدام الصابون العادي أو المنظفات والماء(االستخدام 
 

تجنب االتصال المباشر مع سوائل الجسم، وخاصة إفرازات الفم أو الجھاز   .3
استخدم القفازات التي یمكن التخلص منھا وحمایة العین . التنفسي، والبراز

الرعایة عن طریق الفم أو الجھاز التنفسي وعند التعامل مع البراز لتوفیر 
 .الحفاظ على نظافة الیدین قبل وبعد إزالة القفازات. والبول والنفایات

 
وضع القفازات واألنسجة واألقنعة والنفایات األخرى التي یولدھا ینبغي  .4

األشخاص المرضى أو في رعایة المرضى في حاویة مبطنة في غرفة  
 . خص المریض قبل التخلص من النفایات المنزلیة األخرىالش

 
تجنب أنواع أخرى من التعرض المحتمل لألشخاص المرضى أو العناصر  .5

على سبیل المثال تجنب مشاركة فرشاة األسنان أو (الملوثة في بیئتھم المباشرة 
السجائر أو أدوات تناول الطعام أو األطباق أو المشروبات أو المناشف أو 

تنظیف أدوات األكل واألطباق ینبغي ). ف الحمام أو بیاضات األسرةمناش
بالصابون أو المنظفات والماء بعد االستخدام ویمكن إعادة استخدامھا بدالً من 

 وینطبق ھذا األمر كذلك على النظارات الواقیة. .التخلص منھا
 

األسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر مثل طاوالت السریر  عقیمقم بتنظیف وت .6
منزلي منتظم یحتوي   عقموأُُطر السریر وأثاث غرف النوم األخرى یومیاً مع م

 .)جزء من الماء 99جزء واحد مبیض إلى (على محلول مبیض مخفف  
 

مرة واحدة على األقل یومیاً  ھا عقیمقم بتنظیف أسطح الحمام والمرحاض وت .7
جزء مبیض  (منزلي منتظم یحتوي على محلول مبیض مخفف  عقممباستخدام 

تنظیف  على األفراد في األماكن العامة ینبغي كما ). جزء من الماء 99 لكلّ 
ھذه األماكن بشكٍل صحیحٍ ومتكّرٍر ال سیّما بعد استخدام المرحاض (مثل  
إغالق غطاء المرحاض قبل كسحھ لتجنّب انتشار الجراثیم). (مركز الحمایة 

 )2020الصحیة في ھونغ كونغ، 
 

قم بتنظیف المالبس والمناشف الیدویة إلخ للمرضى الذین یستخدمون صابون  .8
درجة مئویة   90 - 60اآللة على في الغسیل بانتظام والماء أو قم بغسلھا 

ضع الكتان الملوث في . باستخدام المنظفات المنزلیة االعتیادیة، وجففھا جیداً 
قد تنظر البلدان في اتخاذ تدابیر لضمان . الغسیل المتسخال تھز . كیس الغسیل

التخلص من النفایات في مكب نفایات صحي، ولیس في مكب نفایات مفتوح  
 ً قد تكون من حاجة إلى تدابیر إضافیة . غیر مراقب، متى ما كان ذلك ممكنا

لمنع إعادة االستخدام غیر الصحي للقفازات واألقنعة، ولتجنب االحتكاك 
 .ر للجلد والمالبس بالمواد الملوثةالمباش

 
إستخدم القفازات التي یمكن التخلص منھا، وحمایة العین والمالبس الواقیة  .9

عند تنظیف أو التعامل مع األسطح أو المالبس أو ) مثل المرایل البالستیكیة(
القیام بتنظیف الیدین قبل إزالة القفازات . البیاضات المتسخة بالسوائل الجسدیة

 ) 2020منظمة الصحة العالمیة، . (وبعدھا
 



26 
 

للحصول على إرشادات عامة حول الوقایة من تفّشي أمراض الجھاز التنفسي  
في ھذا منظمة الصحة العالمیة ومكافحتھا یمكن مراجعة مستنٍد آخر ذي فائدة أصدرتھ 

 ). 2014(منّظمة الصحة العالمیة،  الموقعالصدد وذلك عبر الضغط على ھذا 
 
 

 

السیطرة على العدوى: 
غسل الیدین وفركھما 

  بالمعقم

قد تؤدي الصیدلیات دوراً مھماً في مجال الصحة العامة من خالل رفع مستوى الوعي 
ومناسب وتخزین أو تحضیر معقمات الیدین حول أھمیة غسل الیدین بشكل متكرر 

 .القائمة على الكحول
 

القیام بھا من خالل تطبیق ینبغي تعد نظافة الیدین ضروریة لمنع انتشار الفیروس، و
أو باستخدام الصابون والماء   ظمة الصحة العالمیةالتقنیة الصحیحة التي أوصت بھا من

  .الجاري أو معقم الیدین المعتمد على الكحول
٪ من 80على الكحول أي  توصي منظمة الصحة العالمیة بأن یحتوي معقّم الیدین

 .٪ من كحول األیزوبروبیل75اإلیثانول أو 
 
 

كیفیة تحضیر تركیبات معقّم 
للیدین قائم على الكحول 

  ومحالیل الكلور

ومحالیل لمعقّم الیدین للحصول على معلومات مفصلة حول كیفیة تحضیر تركیبات 
الكلور، بما في ذلك طرق الحساب والصیاغة ودلیل خطوة بخطوة للمنتجین المحلیین، 

التي أوصت  معقّم الیدینتركیبات : راجع دلیل منظمة الصحة العالمیة لإلنتاج المحلي
بھا منظمة الصحة العالمیة، والتي نعید نشرھا في ھذه المبادئ التوجیھیة لتسھیل العودة 

 .)3الملحق (إلیھا عند الحاجة 
 

 :المستند متاح أیضاً على
e_to_Local_Production.pdfhttps://www.who.int/gpsc/5may/Guid 

 
 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf?sequence=1
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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الصیدلیات كمصدر 
 للمعلومات 

 

ً تطویر مواد للمعلومات  ملصقات، منشورات، مواقع (یمكن للصیادلة ورابطاتھم أیضا
للمجتمع، بما في ذلك المعلومات ) إلكترونیة، رسائل نصیة، تنبیھات التطبیقات، إلخ

تكون ذات صلة باالحتیاجات  الواردة في ھذه اإلرشادات وأي معلومات أخرى قد 
المدارس، المراكز (قد یقومون أیضاً بتنظیم جلسات أسئلة وأجوبة في المجتمع . المحلیة

 ).المجتمعیة، إلخ
 

أیضاً ملصقاً صغیراً سھل الطباعة یتضمن نصیحة رئیسیة   اتحاد الصیادلة العالمي طّور
  .یمكن للصیادلة تقدیمھا في مجموعة من السیناریوھات المختلفة 

 
أیضاً موقعاً إلكترونیّاً حیث یمكن الوصول إلى ھذه المواد  اتحاد الصیادلة العالمي طّور

ي دور بشكل www.fip.org/coronavirus یرجى زیارة. والموارد األخرى
 بلغاتالمتوافرة اتحاد الصیادلة العالمي  باإلضافة إلى مواد. للحصول على التحدیثات

مختلفة، تحتوي الصفحة اإللكترونیة ھذه على وثائق إرشادیة طورتھا الجمعیة  
 .الصیدالنیة الصینیة باللغتین اإلنجلیزیة والصینیة

موارد االتصال عبر  بصرف النظر عن ھذه الموارد، قد تجد مجموعة دولیة واسعة من 
 ."موارد ومعلومات أخرى"اإلنترنت بلغات مختلفة، مدرجة في قسم 

 
 مخاوف السفر  مواجھة

 

 
قد یتخوف الناس من احتمال السفر على متن الطائرة نفسھا أو السفینة ذاتھا أو الباص 

، وقد یسألون الصیدلي عن 19فید أو أي وسیلة نقل مع شخص مصاب بفیروس كو
 المسألة.ھذه 

 
حول العالم، یُنصح الناس أن یؤّجلوا كافة  19في حین یزداد انتشار فیروس كوفید 

 رحالت السفر غیر الضروریة.
 

 یة بعْین االعتبار عند السفر:تویتعیّن على المسافرین أخذ النصائح الصحیة اآل
على نطاٍق واسعٍ في  19تجنّب السفر إلى مناطق ینتشر فیھا فیروس كوفید  .1

 المجتمع؛
في   19في حال السفر إلى مناطق/ دول تُسّجل انتقاًال نَِشًطا لفیروس كوفید  .2

المجتمع، تجنّب االحتكاك القریب مع األشخاص الذین تظھر علیھم 
أعراض الحرارة أو مشاكل في الجھاز التنفّسي. وإذا كان ال بدّ من 

یوًما من عودتك  14وحتّى االحتكاك بھم، ارتِد قناًعا طبیًا عند القیام بذلك 
 إلى بلدك؛

تجنّب الذھاب إلى المستشفیات. أّما إذا كان ال بدّ من الذھاب إلى المستشفى،  .3
فاْرتِد قناًعا طبیًا والتزم التزاًما صارًما بالحفاظ على النظافة الشخصیة 

 ونظافة الیدْین؛
تجنّب لمس الحیوانات (بما في ذلك لحوم الصید) والدواجن/ الطیور  .4

 وروثھا؛
 األسواق الرطبة وأسواق الدواجن الحیّة والمزارع؛ تجنّب الذھاب إلى  .5
 ال تأكل لحوم الصید وال تذھب إلى أماكن یُقدّم فیھا لحوم الصید؛ .6
التزْم بقواعد سالمة األغذیة والنظافة الصحیّة مثل تجنّب استھالك  .7

ك الحلیب المنتجات الحیوانیة النیّئة أو غیر المطبوخة جیّدًا بما في ذل
والبْیض واللحوم أو األطعمة التي قد تكون ملّوثة بإفرازات حیوانیة 
(كالبْول) أو بمنتجات ملّوثة ما لْم یتم طھوھا أو غسلھا أو تقشیرھا بالشكل 

 الصحیح؛
، خاصة إذا كنت تعاني الحمى أو السعالإذا شعْرت بتوّعك أثناء السفر،  .8

دق أو مرافقي الرحلة واطلْب استشارة ارتَِد قناًعا طبیًا وأْبلغ موظفي الفن
 طبیة في الحال.

استشر أخصائیًا طبیًا على الفور إذا كنت تعاني  بعد العودة إلى بلدك،  .9
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وأبلْغھ عن أي رحالت سفٍر قمت بھا مؤخًرا  حمى أو أعراض أخرىال
وأي تعّرٍض للحیوانات، كما ارتَِد قناًعا طبیًا للمساعدة في منع انتشار  

 .المرض
 

من شخص إلى آخر یحدث  19فید المفید أن نذّكر الناس بأن انتشار فیروس كومن 
التي تنتج عندما یسعل الشخص المصاب أو  ةرات التنفسییْ قطالبشكل أساسي عبر 

.  یعطس، على غرار كیفیة انتشار األنفلونزا ومسببات األمراض التنفسیة األخرى
التذكیر بوجوب االلتزام الشخصي ینبغي كما  .لذلك، یمكن أن یحدث ھذا أثناء السفر

 بتجنب أي احتكاك عبر اللمس وعدم لمس الوجھ.
 

 بالسعال أن یتفادى السفر كلیّاً.بالحمى أو على أي شخص مصاب ینبغي لذلك 
فحص المسافرین في المطارات لحد من السفر أو لتتخذ العدید من الدول إجراءات ل

والموانئ بھدف الكشف المبكر عن المسافرین الذین یعانون من أعراض لمزید من 
تدخل في التقییم والعالج، وبالتالي منع تصدیر المرض مع التقلیل إلى أدنى حد من ال

 .حركة المرور الدولیة
درجة مئویة،  38حمى أعلى من (التحقق من العالمات واألعراض : یشمل الفحص

؛ إجراء مقابالت مع المسافرین المصابین بأعراض عدوى الجھاز  )والسعال
التنفسي القادمین من المناطق المصابة؛ توجیھ المسافرین الذین یعانون من أعراض 

؛ والحفاظ SARS-CoV-2 الفحص الطبي یتبعھ اختبار فیروسما إلى مزید من 
 ) 2020منظمة الصحة العالمیة، . (على الحاالت المؤكدة تحت العزلة والعالج
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 19فید : قائمة األدویة الرئیسة لعالج إصابات فیروس كو1الملحق 
. لالطالع على الذي أضافھ اتّحاد الصیادلة العالمي الباراسیتامولباستثناء  تم وضع ھذه القائمة من قبل الجمعیة الصیدالنیة الصینیة

التحاد  الرسمیةلكترونیة المراجع المنطقیة والداعمة لكل خیار عالجي، راجع المستند األصلي (باللغة اإلنجلیزیة) المتاح على الصفحة اإل
). مالحظة: تعتبر ھذه القائمة مرجعًا فحسب وبالتالي یحّق للمؤسسة الطبّیة 2020(الجمعیة الصیدالنیة الصینیة،  FIPدلة العالمي الصیا

 إجراء التعدیالت الالزمة وفقًا لظروفھا الخاصة.
 

 الجرعة ومواصفاتھا طبیعة  اسم الدواء نوع العالج

 عالج مضاد الفیروسات

 اإلنترفیرون البشري المؤتلف

 أ 2-اإلنترفیرون البشري المؤتلف ألفا
ملیون  5ملیون وحدة دولیة،  3حقنة: 

 وحدة دولیة؛
 ب 2-اإلنترفیرون البشري المؤتلف ألفا

حقنة، حقنة اإلنترفیرون البشري 
  P.putida :(3ب (2-المؤتلف ألفا

 ملیون وحدة دولیة 5ملیون وحدة دولیة، 

ملغ،  200كبسولة: لوبینافیر لوبینافیر/ ریتونافیر 
 ملغ 50ریتونافیر

 غ 0.1ملل:  1حقنة:  ریبافیرین 
 وفقًا لقائمة األدویة الموجودة في المؤَسسة الطبیة  مضادات بكتیریا 

 عالج خافض للحرارة ومسكن لآلالم  
 إیبوبروفین

 غ 0.2غ، 0.1قرص، حبیبات: 
 غ0.2كبسولة: 

التحرر (قرص، كبسولة): جرعة بطیئة 
 غ0.3

 غ 2ملل:100غ، 1.2ملل:60: محلول
 غ في الیوم4إلى حد  أسیتامینوفین باراسیتامول/ 

 وفقًا لقائمة األدویة الموجودة في مؤَسستك الطبیة

(حین الضرورة  كورتیكوستیروید 
القصوى وبحسب التقییم الطبّي 

 للمریض، وغالبًا في المستشفیات)
 بریدینیزولونمیثیل 

 ملغ4قرص: 
 (مثل صودیوم ساكسینایت) 

ملغ، 40مسحوق بودرة معقم للحقن: 
 ملغ500
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 وفقًا لقائمة األدویة الموجودة في مؤَسستك الطبیة التحضیرات اإلیكولوجیة المعویة الدقیقة
 وفقًا لقائمة األدویة الموجودة في مؤَسستك الطبیة عالجات أخرى للجھاز الھضمي

 وفقًا لقائمة األدویة الموجودة في مؤَسستك الطبیة عالجات للسعال
 وفقًا لقائمة األدویة الموجودة في مؤَسستك الطبیة عالجات إزالة البلغم

 وفقًا لقائمة األدویة الموجودة في المؤَسسة الطبیة  عالجات للربو
 Huoxiangzhengqi األدویة الصینیة المسجلة

 
 غ؛0.45كبسولة لینة: 

 علبة /غ2.6:  مقطرة حبوب
من  غ3تعادل  حبات 8: حبوب مرّكزة

 ؛شرائح األعشاب
 ملل؛10صبغة: 

 ملل10محلول فموي: 
Jinhua Qinggan  :من   غ17.3غ (ما یعادل 5حبیبات

 )شرائح األعشاب
Lianhuaqingwen   :غ0.35كبسولة 

 علبة /غ6حبیبات: 
Shufengjiedu  :غ0.52كبسولة 

Fangfengtongsheng  من   غ6حبوب تعادل  8: مركزة حبوب
 شرائح األعشاب؛

 غ/ علبة6: سائلةحبوب 
 علبة /غ3حبیبات: 

Xiyanping  :ملغ50ملل: 2ملغ، 125ملل: 5حقنة 
Xuebijing  :ملل 10حقنة 

Shenfu  :ملل 10حقنة 
Shengmai  :ملل20ملل، 10حقنة 
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 19إلصابات كوفید  : قائمة المنشآت والمعدات الرئیسة ومعدات الحمایة الشخصیة2الملحق 
تم وضع ھذه القائمة من قبل الجمعیة الصیدالنیة الصینیة وتنطبق بشكل خاص على صیدلیات المستشفیات. لمزید من التفاصیل، راجع 

(الجمعیة الصیدالنیة الصینیة،   FIP التحاد الصیادلة العالمي الرسمیةلكترونیة الصفحة اإلالمستند األصلي (باللغة اإلنجلیزیة) المتاح على 
2020.( 

 
 االسم التصنیف
 نافذة معزولة لصرف األدویة الضروریة المنشآت

 خزانة السالمة البیولوجیة االختیاریة 
 مصباح األشعة فوق البنفسجیة الضروریة المعدات

 معقم الھواء
 معدات قیاس درجة حرارة الجسم

 معقم بخار عالي الضغط
 صندوق النقل

 معدات التوزیع الذكیة االختیاریة 
 قناع وقائي طبي  الضروریة معدات الحمایة الشخصیة

 غطاء رأس یستعمل لمرة واحدة
 بدالت العمل

 قناع جراحي طبي االختیاریة 
 " أو ما یعادلھ)N95المعروف بـ"قناع جراحي وقائي (القناع 

 دروع واقیة للوجھ
جھاز تنفس مزود بالطاقة والھواء مع مصفاة اختیاریة للغبار أو 

 خزان ُمَصفّي
 نظارات واقیة

 قفازات مطاطیة سمیكة طویلة األكمام 
 قفازات تستعمل لمرة واحدة

 أحذیة العمل 
 أحذیة مطاطیة
 مضاد للماءغطاء أحذیة 

 غطاء أحذیة یستعمل لمرة واحدة
 ثوب طبي

 مئزر مضاد للماء
 ثوب طبي عازل مضاد للماء
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 : دلیل منظمة الصحة العالمیة لإلنتاج المحلي لتركیبات معقّم الیدین3 الملحق 
 منظمة الصحة العالمیةالمصدر: دلیل اإلنتاج المحلي: تركیبات معقّم الیدین الموصى بھا من 

 )2010(منظمة الصحة العالمیة،  
 المواد الالزمة (إلنتاج كمیة صغیرة) 

الكواشف الكیمیائیة 
 للتركیبة األولى:

الكواشف الكیمیائیة للتركیبة 
 الثانیة:

 %96إیثانول  •
بیروكسید  •

 %3الھیدروجین 
 %98الجلیسیرول  •
الماء المعقم البارد  •

 المقطر أو المغلي 

 % 99.8كحول أیزوپروپیلي  •
 %3بیروكسید الھیدروجین  •
 %98الجلیسیرول  •
الماء المعقم البارد المقطر أو  •

 المغلي

 
 )، أو1لیتر مع سدادات لولبیة ( 10عبوات زجاجیة أو بالستیكیة بسعة  •
مادة البولي بروبیلین أو لیتر (یفضل أن تكون من  50خزانات بالستیكیة بسعة   •

 )، أو2بولي إیثیلین عالي الكثافة، شفافة لرؤیة مستوى السائل) (
لیتر (للخلط من دون أن  100- 80خزانات من الصلب غیر القابل للصدأ بسعة  •

 ) 4، 3یطفح السائل) (
 ) 5المجاذیف الخشبیة أو البالستیكیة أو المعدنیة للخلط ( •
 )7، 6اسطوانات وأباریق القیاس ( •
 أنبوب بالستیكي أو معدني •
 ) 8مل ذات أغطیة مانعة للتسرب ( 100عبوات بالستیكیة بسعة   •
 ) 8مل ذات أغطیة لولبیة ( 500عبوات بالستیكیة أو زجاجیة بسعة  •
مقیاس الكحول: مقیاس درجة الحرارة في األسفل ومقیاس تركیز اإلیثانول (نسبة  •

 )11، 10، 9الكثافة) في األعلى (
 

 مالحظات 
الجلیسیرول: یستخدم كمرطب، ولكن یمكن استخدام مرطبات أخرى للعنایة بالبشرة  •

بشرط أن تكون رخیصة ومتاحة على نطاق واسع وتم خلطھا بالماء والكحول وال 
 .تسبب تسّممأً أو حساسیة

 
بیروكسید الھیدروجین: یستخدم للقضاء على الجراثیم البكتیریة الملوثة في المحلول  •

 .مادة فعالة لتعقیم الید ولیس 
 

اإلشارة بشكل واضح إلى أي مادة أخرى یتم إضافتھا للتركیبتین المذكورتین ینبغي  •
 .أن تكون غیر سامة في حالة االبتالع العرضيینبغي لكلتا الصیغتین و
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یمكن إضافة ملون یسمح بتمییز المحلول عن السوائل األخرى مع مراعاة أال یتسبب   •

یة أو یتعارض مع خصائص مضادات المیكروبات. وال ینصح بالتسمم أو الحساس
 بإضافة العطور أو األصباغ بسبب خطر التحسس.

 لیتر  10الطریقة: لتحضیر 
 

 عبوات بالستیكیة أو زجاجیة بسعة عشرة لیترات مع سدادات لولبیة مناسبة.
 
 
 
 

 الكمیات الموّصى بھا لكل منتج:
 

 الثانیةالتركیبة  التركیبة األولى
 مل 8333%: 96إیثانول  •
 مل 417%: 3بیروكسید الھیدروجین  •
 مل  145%: 98الجلسرول  •

 مل 7515%: 99.8كحول أیزوپروپیلي  •
 مل 417%: 3بیروكسید الھیدروجین  •
 مل  145%: 98الجلسرول  •

 
 التحضیر خطوة بخطوة: 
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 المنتجات النھائیة
 2التركیبة رقم  1التركیبة رقم 

 التركزات النھائیة:
 % (حجم/حجم) 80اإلیثانول  •

 التركزات النھائیة:
 % (حجم/حجم) 75كحول إیزوبروبیلي  •

سكب الكحول یُ . 1
  التركیبةالمستخدم في 

الكبیرة أو  العبوةفي 
الخزان حتى العالمة  

 .المتدرجة
 
 
 
 
یضاف بیروكسید  . 2

الھیدروجین باستخدام 
 .اسطوانة القیاس

 
 
 
 
 
یضاف  . 3

باستخدام  الجلیسیرول
  ،اسطوانة القیاس

إلى أّن نظًرا و
شدید  الجلیسیرول

 ویلتصقاللزوجة 
بجدار أسطوانة 

بالتالي ینبغي ، القیاس
الماء   ببعضغسلھ 

ارد المقطر  المعقم الب
ثم تفریغھ   أو المغلي

 ./ الخزان العبوةفي 
 

الخزان  /العبوة ملءیتم . 4
الماء  بلیتر   10حتى عالمة 

المعقم البارد المقطر أو 
 .المغلي

 
تم وضع الغطاء أو  . ي5
على  لولبيغطاء الال

في أسرع   عبوةالخزان/ ال
وقت ممكن بعد التحضیر 

 .من أجل منع التبخر
 
 
 
عن  . یخلط المحلول6

طریق الھز بلطف عند  
االقتضاء أو باستخدام 

 .مجداف
 
 
قّسم المحلول فوًرا  . ي7

عبواتھ النھائیة   ویوضع في
عبوات بالستیكیة   (مثل
مل)،   100أو  500 بسعة

في   العبواتضع و یتم ثم
 72الحجر الصحي لمدة 

ھذا وساعة قبل االستخدام. 
  للقضاء علىیتیح الوقت 

أي جراثیم موجودة في 
 العبواتالكحول أو 

الجدیدة / المعاد 
 استخدامھا.
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 % (حجم/حجم)1.45جلیسیرول  •
 % (حجم/حجم) 0.125بیروكسید الھیدروجین  •

 % (حجم/حجم)1.45جلیسیرول  •
 % (حجم/حجم) 0.125بیروكسید الھیدروجین  •

 مراقبة الجودة 
متوفرة لضمان معایرة یتم إجراء التحلیل ما قبل اإلنتاج كلما لم تكن شھادة التحلیل  -1

الكحول (على غرار اإلنتاج المحلي). كما یتّم التأكد من تركز الكحول بواسطة مقیاس 
الكحول وإجراء التعدیالت الضروریة في الحجم في إعداد التركیبات للحصول على 

 التركز النھائي الموصى بھ.
 

 اإلیثانول واإلیزوبروبانول. یكون تحلیل ما بعد اإلنتاج إجباریاً إذا ما تّم استعمال محلول -2
ویتّم استخدام مقیاس الكحول للسیطرة على تركز الكحول عند االستخدام النھائي  

-% 75% من التركز المستھدَف ( 5 -تثبیت الحدود المقبولة إلى +/ نبغيللمحلول. كما ی
  % بالنسبة إلى اإلیثانول).85

 
متعلق باستخدام اإلیثانول؛ وإذا تّم استخدامھ إّن مقیاس الكحول الظاھر في النشرة ھذه  -3

% 77% على المقیاس بنسبة 75للتحكم بمحلول اإلیزوبروبانول، یظَھر محلول بنسبة 
 درجة مئویة. 25%)، وذلك في حرارة تبلغ 1 -(أي +/

 
 معلومات عامة

 :أتي أن تتضّمن ما ی نبغيأن تمتثل العالمة التجاریة للتوجیھات الوطنیة كما ی نبغيی
 اسم المؤسسة •
 بتوصیة من منظمة الصحة العالمیة –تركیبة معقّم الید  •
 لالستخدام الخارجي فقط  •
 تجنّب االحتكاك بالعینین •
 إبقاء المحلول بعیداً عن متناول األطفال •
 تاریخ اإلنتاج ورقم المجموعة •
ت الیدین. فرك الیدین إلى حین جفاف االستخدام: وضع مقدار كف الید من معقّم الیدین المصنوع بالكحول وتغطیة جمیع مساحا •

 المحلول.
 التركیبة: إیثانول أو إیزوبروبانول، جلیسیرول وبیروكسید الھیدروجین •
 مادّة مشتعلة: إبعاد المحلول عن اللھب ودرجات الحرارة المرتفعة. •

 منشآت اإلنتاج والتخزین
•  ً د في وجوباردة. وال یُسمح بإشعال أّي لھب حّر أو بالتدخین أثناء الیتعیّن أن تكون منشآت اإلنتاج والتخزین مكیّفة أو غرفا

 المنشآت ھذه.
ً أو في  50أالّ یتّم إنتاج تركیبات معقّم الیدین الموصى بھ من جانب منظمة الصحة العالمیة بكّمیّات تتخّطى ینبغي   • لیتراً محلّیّا

 والتھویة على نحو متخّصص.الصیدلیات المركزیّة التي تفتقر إلى التكییف 
على  ینبغي  درجات مئویّة،  10بما أّن اإلیثانول غیر المخفّف سریع االشتعال وقد یحترق في حرارة منخفضة قد تبلغ فقط  •

% (حجم/حجم) 80منشآت اإلنتاج تخفیفھ مباشرة إلى الترّكزات المشار إلیھا أعاله. أّما نقاط الومیض الخاصة باإلیثانول 
 درجة مئویة على التوالي. 19و 17.5% (حجم/حجم) فھي  75زوبروبیل وكحول اإلی

 االمتثال كلیاً لتوجیھات السالمة الوطنیّة والمتطلبات القانونیة المحلّیّة في ما یختّص بخزین المكّونات والمنتج النھائي.ینبغي  •

األسطح المختلفة والئحة  " حی�ا في قطرات الرذاذ في الجو وعلىSARS-CoV-2مدّة بقاء فیروس " :4الملحق 
 بالمعقّمات المستخدمة لألغراض الملّوثة عادةً 

 فترة العمر النصفي  فترة العیش نوع السطح/ الرذاذ
 ساعة 1.2 – 1.1 ساعات  3حتى  الرذاذ

 ساعات 5.6 ةساع 72-48ى حت للصدأ المضاد الفوالذ 
 ساعات 3.46 ة ساع 24ى حت الورق المقوى/ الورق

 ساعات 6.8 ة ساع 72ى حت البالستیك
 ساعة 0.7 ساعات  4حتى  نحاسال
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 )Neeltje van Doremalen ،2020المصدر: (
 

. لمزید من التفاصیل الرجاء االّطالع على المستند األصلي (باللغة اإلنجلیزیة)،  الجمعیة الصیدالنیة الصینیةتّم جمع ھذه الالئحة من جانب 
 )2020، ةالصینی الجمعیة الصیدالنیةاإللكتروني الّرسمي التحاد الصیادلة العالمي (المتوفّر على الموقع 

 المواد القابلة لالستھالك نوع المعقّم الغرض المطلوب تعقیمھ 
 1000یحتوي على معقّم ( –كلورین  مساحة الجسم المحیط

 500ملج/لیتر)، ثاني أكسید الكلورین (
 % كحول.75ملج)، 

 قابلة الستعمال واحد مواد ممتّصة 

یحتوي على معقّم للیدین  –كحول  الیدان 
یحتوي على  –سریع الجفاف، كلورین 

 معقّم، بیروكسید الھیدروجین
%،،  0.5معقّم حامل للیود بنسبة  الجلد

 بیروكسید الھیدروجین
 %0.05حامل للیود بنسبة  الغشاء المخاطي

األستیك، ثاني أكسید حمض فوق  الھواء الداخلي
 الكلورین، بیروكسید الھیدروجین

ثات -5000یحتوي على معقّم ( –كلورین  الُملّوِ
ملج/لیتر)، مسحوق معقّم   20000

 ومسحوق مبیّض ممتّص للمیاه
 500یحتوي على معقّم ( –كلورین  األنسجة مثل المالبس وأغطیة األسّرة

 ملج/لیتر)، أكسید اإلیثیلین
 أكسید اإلیثیلین الوصفات
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ة المستند  ِصحَّ
. ومن ثّم تم تحدیثھ من ناحیة تسمیة الفیروس والمرض في 2020 شباط 5تم إعداد ھذا المستند بدایةً بناًء على أدلة متفق علیھا بشكل واسع اعتباًرا من 

 وفقًا للمعلومات المتاحة حدیثًا. 2020آذار  26، وتم تحدیثھ مرة أخرى في 2020شباط  12
 

 تنویھ بإخالء المسؤولیة 
في مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا العالمیة وستند إلى المعلومات المتاحة وتوصیات المنظمات المعتَبَرة مثل منظمة الصحة میستند ھذا ال

وال بدّ من األخذ بعین  والمراكز األوروبیة لمكافحة األمراض والوقایة منھا وغیرھا، كما ورد ذكرھا عند إصدار المستند. الوالیات المتحدة األمریكیة
االتحاد الصیدالني  تتغیر التوصیات المذكورة وفقًا لذلك. وعلى الرغم من أّن تتغیر بسرعٍة وبالتالي قد  19-االعتبار أّن المعلومات المتاحة حول كوفید

سیسعى جاھدًا لتحدیث ھذه اإلرشادات دائًما، ننصح بزیارة المواقع اإللكترونیة الرسمیة للمنظمات المذكورة واالّطالع على أي معلومات الدولي 
 متاحة حدیثًا لمعرفة آخر المستجدات.

   كلمة شكر
 التحاد الصیدالني الدولي القوى العاملة الدولیة التي أنتجت ھذا المستند:یشكر ا

 
 سم صیدلیة العسكریة والطوارئ، نیو زیلندااالتحاد الصیدالني الدولي، ق FPS – FIP – جاین داوسون الرئیسة:

 ، الجامعة اللبنانیة الدولیة، لبنانمروان عاقل
 ، رئیس قسم بیولوجیا السریریة، فرنسا االتحاد الصیدالني الدولي FIP، جولیان فونسار

 لفیروس اإلنفلوانزا، مركز األحیاء وعلم األمراض الشمالي (لیون)، فرنسا المركز الوطني المرجعيلورانس جوسیھ، 
 ، جمعیة الصیادلة في ھونغ كونغسكارلیت بونغ

 ة، الیوروغوايجمعیة الیوروغواي للكیمیاء والصیدل  إدواردو سافیو،
 صیدلة المجتمع، السوید  رئیس قسماالتحاد الصیدالني الدولي، FIP ،الرس آكیھ سودرلوند
 قائد عملیات التطویر والتحّول العملي االتحاد الصیدالني الدولي، FIP غونزالو سوسا بینتو،

  نائب رئیس االتحاد الصیدالني الدولي، صیدالنیة المستشفى، فرنسا FIP ،جاكلین سورغیو
المستشفى الثالث لجامعة بیكینغ، قسم الصیدلة؛ نائب رئیس لجنة صیدلیة المستشفى في الجمعیة الصیدالنیة الصینیة، نائب رئیس  زاو روغنشینغ،  

     الصین لجنة الصیدلة المبنیة على األدلة في الجمعیة الصیدالنیة الصینیة،
 

 :والتصمیمالمحتوى  مراجعة
 كلیة الصیدلة، الجامعة اللبنانیة الدولیة، لبنان  ،مروان عاقل نسرین مراد، ،محمد رحال
 أحمد الحلي والصیدلي 

 
اإلنجلیزیة من مستند االتحاد  تمت ترجمة ھذا المستند من جانب الجامعة اللبنانیة الدولیة. في حال وجود أّي اختالف بین النّصیّن، فإّن النسخة 

 الصیدالني الدولي األصلي ھي التي تسود، ویعود التزام النشر إلى االتحاد الصیدالني الدولي.
 
 
 

 ترجمة:                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

                                                                                              
 

  )FIP( االتحاد الصیدالني الدولي
 5أندریس بیكرویغ 

 JP 2517 الھاي
 ھولندا
  -70-31+  3021970 تلفون:

  -70-31+  3021999فاكس: 
 fip@fip.orgبرید إلكتروني: 

www.fip.org/coronavirus 
 

                                                            2020آذار  26محدّث في 
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