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بین البشر في العدید من البلدان  جدید ، انتشر فیروس كورونا ال2019منذ شھر كانون األول 
  بمرض SARS-CoV-2 وتسبب في آالف اإلصابات والوفیات. فقد تسبب الفیروس الجدید 

. یظھر معظم المصابین أعراًضا تنفسیة خفیفة تختفي من تلقاء نفسھا، لكن بعضھم  19-كوفید 
حتكاك بشخص یظھرون عوارض أكثر حدة، مثل االلتھاب الرئوي. ینتقل الفیروس عن طریق اال

شخص مصاب عندما یسعل أو یعطس. یزداد خطر  من الذي یخرجلرزاز مصاب أو عن طریق ا
العدوى إذا كنت في منطقة ینتشر فیھا الفیروس، أو إذا كنت على احتكاك قریب مع شخص مصاب  

 .بفیروس كورونا الجدید. كما تزید نسبة الخطورة إن كنت تعاني مسبقًا من أمراض مشتركة

وال سیما  –یھدف ھذا المستند إلى تقدیم المعلومات والتوجیھات المتعلّقة بتفشي فیروس كورونا 
للصیادلة والعاملین في  –19-یسببھ كوفید  ذيال مرضوال SARS-CoV-2 جدید فیروس كورونا ال

ومراكز الرعایة الصحیة  مجتمعال الرعایة األولیة (أي الصیدلیات سیاقھذا القطاع، سواء في 
ولیة) أو في المستشفیات. ویقدم ھذا المستند أیًضا مجموعة من المراجع التي یمكن الرجوع إلیھا األ

   .للحصول على المزید من المعلومات

ویمكن الوقایة من عدوى فیروس كورونا ووقف تفشیھ من خالل االنخراط الفعّال لصانعي القرار 
بَُت ذلك خالل المراحل السابقة من تفشي  والمختصین في مجال الصحة واإلعالم والمجتمع، وقد ثَ 

 SARS-CoVمع تفشي المتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة  2003فیروس كورونا كما حصل عام 
المستند . كما یھدف ھذا MERS-CoVمع تفشي متالزمة الشرق األوسط التنفسیة  2012أو عام 

منع انتشار المرض وإلى المساھمة في إلى مساعدة الصیادلة والعاملین في مجال الصیدلة على 
 اإلدارة الفعّالة للمنظومة الصحیّة.

لمستندالھدف من ھذا ا  

 

 جابات على األسئلة األكثر شیوعاً التي یطرحھا الناس والمرضى اإل 
 

-SARSھو أحد الفیروسات التي لم یتم تحدیدھا من قبل. إن ھذا الفیروس  كورونا الجدید  فیروس
CoV-2  ال یشبھ الفیروسات التاجیة التي تنتشر عادة بین البشر وتتسبب في مرض خفیف، مثل

 HKU1 أو  OC43أو   NL63 أو  229E  نزالت البرد. ال ینطبق تشخیص فیروس كورونا
 . ھذه الفیروسات مختلفة وسیتم تقییم المرضى الذین یعانون من SARS-CoV-2لى فیروس ع

SARS-CoV-2  .بشكل مختلف عن المرضى الذین یعانون من تشخیص فیروس كورونا الشائع
  ) 2020(مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا، 

 

ما ھو فیروس كورونا 
 الجدید؟

. SARS-CoV-2یبذل مسؤولو الصحة العامة والشركاء قصارى جھدھم لتحدید مصدر  
ففیروسات كورونا ھي مجموعة كبیرة من الفیروسات، بعضھا یسبب المرض لدى األشخاص  

والبعض اآلخر ینتشر بین الحیوانات، بما في ذلك الِجمال والقطط والخفافیش. إن تحلیل الشجرة 
الفیروس مستمر لتحدید مصدره. وقد اشتبھ العلماء بالخفافیش نظراً لتشابھ ھذا الوراثیة لھذا 

فالجدیر بالذكر أن المتالزمة  الفیروس بفیروسات تاجیة أخرى وجدت في بعض أنواع الخفافیش.
التنفسیة الحادة الوخیمة (سارس)، وھي فیروس كورونا آخر ظھر لیصیب الناس، جاءت من قطط 

مراكز  ) من الجمال. (MERSتحدید مصدر متالزمة الشرق األوسط التنفسیة ( الزباد، بینما تمّ 
 ) 2020، مكافحة األمراض والوقایة منھا

 

 

 

-SARS ھو مصدر ما
CoV-2؟ 
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لكنھ اآلن بات ینتشر من شخص   ربما یكون ھذا الفیروس قد نشأ في األصل من مصدر حیواني
 \أقدام  6آلخر. غالباً ما ینتقل الفیروس من شخص إلى آخر عن طریق االحتكاك القریب (حوالي 

أمتار) أو بشكل أساسي عن طریق القطیرات التنفسیة التي یطلقھا شخص مصاب عندما یسعل  1.8
تنفسیة. یمكن لھذه القطرات أو یعطس، على غرار طریقة انتشار اإلنفلونزا ومسببات األمراض ال

أن تحّط في أفواه، أو أنوف أو عیون الناس القریبین أو من المحتمل أن یستنشقوھا لتدخل إلى 
 الرئتین. وقد تحدث العدوى أیضا إذا لمس الشخص سطحاً موبوءاً ثم لمس عینیھ أو أنفھ أو فمھ. 

 

 كیف ینتشر الفیروس؟

من أفراد ال تظھر علیھم أي أعراض (أو من  SARS-CoV-2قد سّجلت حاالت انتقال فیروس 
 . وقد تمكنتزال مجھولةال حصول ذلك امكانیةأفراد خالل فترة الحضانة). غیر إلى أي مدى 

على نطاق واسع من توفیر تصّور أشمل لإلصابات التي ال یظھر علیھا  الفحوص السیرولوجیة
 McIntosh, UpToDate Coronavirus)األعراض وتمكننا من إعالم التحالیل الوبائیة. 

disease 2019 (COVID-19): Transmission, 2020) 

 

 19-ھل یمكن التقاط كوفید
من شخص ال تظھر علیھ 

 أیة أعراض؟

أثناء فترة الحمل. ولم تسّجل أي حاالت انتقال  19-معلومات ضئیلة تتعلّق بكوفید ال تتوفر سوى 
نساء حوامل  18العدوى داخل الرحم أو في فترة ما قبل الوالدة. في تقریرین شمال مجموعة من 

، لم یظھر أي دلیل مختبري على  19-مصابات أو یشتبھ في إصابتھن بااللتھاب الرئوي كوفید 
غیر أن حالتي إصابة بین حدیثي الوالدة قد سّجلتا. في إحدى الحاالت،   .إلى المولود انتقال الفیروس 

من الحیاة بعد االحتكاك القریب بأم الرضیع وبمدیرة األمومة وكانتا  17أجري التشخیص في الیوم 
ساعة من الوالدة؛ ولم یكن مصدر  36مصابتین بالفیروس. أما الحالة األخرى فُشّخصت بعد 

 - McIntosh, Coronavirus disease 2019 (COVID-19))ووقتھ واضحین.  االنتقال
Special situation: Pregnant women, 2020) 

 

ھل تنقل المرأة الحامل 
   الفیروس إلى الجنین؟

-SARSوبفیروس تاجي آخر ھو فیروس  19-في دراسات محدودة على النساء المصابات بكوفید 
CoV  لم یظھر الفیروسان في حلیب الثدي؛ ومع ذلك لمتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمةالمسبب ،

یمكن أن تنقل الفیروس عبر حلیب  19-فمن غیر المعروف ما إذا كانت األمھات المصابات بكوفید 
الثدي. یوفر حلیب األم الحمایة من العدید من األمراض. وتندر الحاالت االستثنائیة التي ال یوصى 

مراكز مكافحة األمراض األم المسحوب مسبقاً. ال توفّر  فیھا بالرضاعة الطبیعیة أو برضاعة حلیب
توجیھات محددة للرضاعة الطبیعیة خالل وجود العدوى بفیروسات مماثلة مثل   والوقایة منھا

SARS-CoV  متالزمة الشرق األوسط التنفسیة أو)MERS-CoV .وھما فیروسان تاجیان (
بأن تواصل األم  مراض والوقایة منھامراكز مكافحة األ، توصي 19-وفي حاالت مماثلة لكوفید 

المصابة باإلنفلونزا الرضاعة الطبیعیة أو أن ترضع طفلھا حلیبھا المسحوب مسبقاً مع اتخاذ 
االحتیاطات الالزمة لتجنب نقل الفیروس إلى طفلھا. ونظًرا النخفاض معدالت انتقال فیروسات  

-العالمیة إن األمھات المصابات بكوفید  الجھاز التنفسي من خالل حلیب الثدي، تقول منظمة الصحة
 ).2020یمكنھن أن یواصلن الرضاعة الطبیعیة. (أكادیمیة طب الرضاعة الطبیعیة،  19

 

ھل یمكن أن ینتقل 
الفیروس من األم إلى 

طفلھا عن طریق الرضاعة 
 الطبیعیة؟

كال. ففیروسات كورونا ھي عائلة كبیرة من الفیروسات، بعضھا یسبب المرض لدى األشخاص  
-SARS-CoVوالبعض اآلخر ینتشر بین الحیوانات، بما في ذلك الجمال والقطط والخفافیش. إن 

. ومع ذلك، تشیر MERSأو  SARSالذي ظھر مؤخراً لیس كباقي الفیروسات التي تسبب  2
. لكن بالسارس مرتبط بالفیروس الذي تسبب   SARS-CoV-2إلى أن  التحلیالت الوراثیة 

ھذا الوضع سریع التطور وسیتم تحدیث   .من المعلومات التحقیقات مستمرة لمعرفة المزید 
  )2020المعلومات حال توفرھا. (مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا، 

ھو  SARS-CoV-2ھل 
أو  SARSنفسھ فیروس 

MERS-CoV؟ 
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، قد تكون بحاجة إلى متابعة واختبار. إن 19-إذا كنت على احتكاك قریب مع شخص مصاب بكوفید 
لیست مقتصرة على ھذا المرض ویمكن أن تكون مشابھة تماًما ألعراض   19-أعراض كوفید 

 ینصحاإلنفلونزا الموسمیة أو غیرھا من األمراض. على أیة حال، إذا أحسست بأي من األعراض، 
سنة  65سلطات الصحیة الوطنیة. إذا كان عمرك یفوق الواتباع توجیھات  منزلتي في البالعزل الذا

أو إن كنت تعاني من أمراض أخرى مثل أمراض القلب أواألوعیة الدمویة أوالسكري أوأمراض 
الجھاز التنفسي المزمنة أو من السرطان أو من أي أمراض أخرى (خلقیة أو مكتسبة) والتي قد 

المناعیة قد تكون أكثر عرضة لإلصابة بأشكال حادة من األمراض، ومن تضر باستجابتك 
 المستحسن أن تحصل على الرعایة الطبیة المناسبة.

 

أعاني من الحّمى والسعال. 
 فیروسیكون ھل یمكن أن 

 كورونا الجدید؟

بانتظام، وتغطیة الفم  غسل الیدین  ینبغي علیك اتباع تدابیر النظافة المعتادة لمنع انتشار العدوى:
واألنف عند السعال والعطس في الكوع المثني أو في المحارم القابلة للرمي، باإلضافة إلى طھي 

الجھاز التنفسي  اللحوم والبیض جیّداً. تجنب االحتكاك بأي شخص تظھر علیھ أعراض أمراض
  )2020مثل السعال والعطس. (الجمعیة الملكیة للصیدلة، 

 

أفعل لحمایة  ماذا یمكنني أن
 نفسي من العدوى؟

عالجھ. ومع ذلك، یجب  أو 19- كوفید  حتى اآلن، ما من دواء متوافر محدّد یوصى بھ للوقایة من
أن یتلقى المصابون بالفیروس الرعایة المناسبة للتخفیف من شدّة المرض وعالج األعراض على 

حدّ سواء، ویجب على الذین یعانون من مرض شدید أن یتلقوا رعایة داعمة على الوجھ المطلوب. 
والتجارب  تخضع بعض العالجات المحددة للتحقیق وسیتم اختبارھا من خالل الفحوصات 

السریریة. تساعد منظمة الصحة العالمیة في تسریع جھود البحث والتطویر مع مجموعة شركاء. 
 )2020(منظمة الصحة العالمیة، 

ألنھا لیست فعالة لحمایة نفسك   19-عالج لكوفید كمن غیر المحبذ اتباع التدابیر التالیة بالتحدید 
 :ویمكن أن تكون ضاّرة

   ؛تناول فیتامین ج  •
  ؛تناول الشاي العشبي التقلیدي •
  ؛ارتداء أقنعة متعددة لزیادة الحمایة •
  ؛التطبیب الذاتي مع األدویة مثل المضادات الحیویة •
 .اللجوء إلى الطب البدیل بدون دلیل واضح على فعالیتھ •

 
في أّي حال، إذا كنت تعاني الحمى والسعال وصعوبة في التنفس، فعلیك طلب الرعایة الطبیة في 

أكثر حدة، وتأّكد من مشاركة تاریخ سفرك مع مقدّم  من خطر اإلصابة بعدوى للحد ت مبكر وق
 الرعایة الصحیة.

 
 

ھل تتوفّر أدویة معیّنة لمنع 
أو  19-تفشي كوفید

  عالجھ؟

النزلة ولقاح  (PV) كال. ال توفّر اللقاحات ضدّ االلتھاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئویة
 .  19-) الحمایة ضد كوفید Hib(النزفیة من النوع باء 

جد�ا ومختلف لدرجة أنّھ یحتاج إلى لقاح خاص بھ. ویحاول الباحثون تطویر  فھذا الفیروس جدید 
لیست  Hibو PVلقاح خاّص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمیة. على الرغم من أّن لقاحات 

فالتلقیح ضد أمراض الجھاز التنفسي یوصى بھ بشدة لحمایة صحتك. ، 19-كوفید  فعّالة ضدّ 
  )2020(منظمة الصحة العالمیة، 

 
 
 

ھل تقي اللقاحات ضد 
-االلتھاب الرئوي من كوفید

 ؟ 19
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 19-كالّ، ال تعمل المضادات الحیویة ضد الفیروسات؛ إنھا تعمل ضد العدوى البكتیریة فقط. فكوفید 
وبالتالي، ال ینبغي أن تُستخدم المضادات الحیویة كوسیلة للوقایة منھ أو عالجھ. ناجم عن فیروس، 

، قد تأخذ مضادات حیویة ألن العدوى البكتیریة  19- ومع ذلك، إذا كنت في المستشفى مصابًا بكوفید 
 )2020المشتركة محتملة. (منظمة الصحة العالمیة، 

 

ھل تعتبر المضادات 
الحیویة فعالة في عالج 

 ؟19-دكوفی

) أو ACEiالعالج بمثبطات اإلنزیم المحول لألنجیوتنسین ( أن ال دلیل یدعم ھذا االدعاء، وال دلیل
إلى نتائج  19-) یمكن أن یعّرض المصابین بكوفید ARB( بحاصرات مستقبالت األنجیوتنسین

و  ACEiب. وذكرت مختلف الجمعیات العلمیة والمھنیة إلزامیة متابعة المرضى عالجھم عكسیة
ARB  .ما لم ینصحوا على وجھ التحدید بالتوقف من قبل فریقھم الطبي)British 

Cardiovascular Society and British Society for Heart Failure, 2020(  

 

 

 

ھل ینبغي وقف عالجات 
مثبطات اإلنزیم المحول ب

)  (ACEiلألنجیوتنسین
وحاصرات مستقبالت أ

)  (ARBsاألنجیوتنسین
نظراً لخطر الزیادة في حّدة 

 ؟ 19-كوفید مرض

ال یوجد حالی�ا دلیل قاطع على وجود صلة مباشرة بین استخدام األدویة المضادة لاللتھابات غیر  
(بما في ذلك اإلیبوبروفین) وبین زیادة خطر اإلصابة بالمرض أو زیادة حدتھ. (الوكالة  الستیرودیة

 ) 2020، األوروبیة لألدویة

 

 

 

ھل من اآلمن استخدام 
األدویة المضادة لاللتھاب 
غیر الستیرویدیة بما في 

ذلك اإلیبوبروفین لمعالجة 
الحمى واأللم لدى مرضى 

 ؟19-كوفید

أجل، في الواقع، یبدو أن الفیروس قد تحول، وأدى إلى ساللتین مختلفتین على األقل. وتشیر 
إلى أن ھذه   SARS-CoV-2 من جینومات 103التحلیالت الوراثیة السكانیة التي أجریت على 

 وعلى الرغم من أن نوع (S) و س  (L) لحددا بحرفي  رئیسیینالفیروسات تطورت إلى نوعین 
L )∽70 ھو أكثر انتشاًرا من نوع (٪ S )∽30  (٪إال أن نوع ، S  تبیّن أنّھ النسخة األصلیة

   (Xiaolu Tang, 2020). الموروثة

وفي حین أن كال النوعین یؤدیان دوًرا في تفشي المرض الحالي، غیر أن ارتفاع معدل انتشار 
" یشیر إلى أنھ أكثر عدوانیة. ومع ذلك، من المھم أال یغیب عن بالنا أن الفیروسات  L"النوع 

تستمر في التغیّر وأن الطفرات ال تشیر جمیعھا إلى زیادة حدة المرض أو معدالت انتقالھ. في  
صغیر جد�ا لدرجة أن الباحثین یترددون  كورونا الجدید  فیروسالواقع، إن االختالفات بین نوعي 

في تصنیفھا على أنھا "سالالت" منفصلة. وبما أن مجموعات متعددة في جمیع أنحاء العالم تعمل 
اللقاح  على لقاح، فإن معرفة العدد الدقیق من سالالت (أو أنواع) الفیروس أمر بالغ األھمیة ألن

النھائي كي یكون فعاالً، علیھ أن یستھدف المیزات موجودة في جمیع السالالت (أو األنواع) 
المعروفة. لحسن الحظ ال تؤثر االختالفات الجینیة المحددة، على األرجح، في إنتاج البروتینات،  

ھا.  أي لن تحصل أي تغییرات كبیرة على كیفیة عمل الفیروسات أو األعراض التي یتسبب ب
)Technology.org, 2020 ( 

 

 

 

 

ھل یمكن للفیروس أن 
یتحول قبل تطویر أي عالج 

 أو لقاح لھ؟
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 لوجیایزیوال یوجد أي دلیل على أن أي من ھذه االستراتیجیات قد تعّزز المناعة. صحیح أن ف
بشكل طبیعي، للعمل ) والزنك C و A مثل الفیتامینات( تتطلب تناول الفیتامینات والمعادن األفراد 

 .غیر أن تناول جرعات أعلى منھا بھدف أن یعمل نظامنا بشكل أفضل لم یظھر فعاالً 

كل جزء من الجسم بما في ذلك الجھاز المناعي یعمل بشكل أفضل عندما یكون محمیاً من  
 :االعتداءات البیئیة ومدعوماً باستراتیجیات معیشیة صحیة، مثل اآلتي

 ؛نیتدخال عدم •
 ؛حمیة غذائیة غنیّة بالفواكھ والخضرواتاتّبع  •
 ؛ الریاضة بانتظام ةارسمم •
 ؛على وزن صحي ةحافظم •
 ؛عتدالاأو تنولھ ب تجنب تناول الكحول •
 ؛على قسط كاف من النوم حصول •
  ؛ذ بعض الخطوات لتجنب العدوى، مثل غسل الیدین بانتظام وطھي اللحوم جیّداً ااتخ •
 )2014یة الطب بجامعة ھارفارد، (كل .التقلیل من الضغط النفسي ةحاولم •

 

ھل تساعد الفیتامینات 
المتعددة والمعززات 

المناعیة في حمایة األفراد 
 من الفیروس؟

. من غیر المرجح أن یصاب المرضى الذین قد 19-لم تفھم بعد كیفیة استجابة المناعة لكوفید 
من جدید بعد فترة وجیزة من تعافیھم منھ، ولكن من  بالعدوى MERS-CoVأصیبوا مسبقاً ب 

أیضاً للمرضى الذین یصابون  غیر المعروف بعد ما إذا كانت ھذه الحمایة المناعیة ستالحظ بالنسبة
   )2020(مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا، . 19-فید بكو

 

ھل یمكن لألشخاص الذین 
أن  19-تعافوا من كوفید

 یصابوا بھ مرة أخرى؟

، ھناك سبب لالعتقاد أنھ كغیره من فیروسات SARS-CoV-2 كورونا الجدید  النسبة لفیروسب
، قد ینتقل إلى حد ما بفاعلیة أكبر في الشتاء أكثر من الصیف، betacoronavirusesبیتاكورونا 

اآللیات لذلك ال تزال غیر معروفة. ومن المتوقع أن یكون حجم التغییر   \على الرغم من أن اآللیة
متواضعًا، وغیر كاف لوقف االنتقال من تلقاء نفسھ. واستنادًا إلى اإلنفلونزا الوبائیة، من المتوقع أن 

، بما أنّھ فیروس جدید للبشر، مناعة أقل، وبالتالي ینتقل بسھولة أكبر حتى SARS-CoV-2یواجھ 
ة، لكنّھما على األرجح لن یوقفا یجازة المدرساإلخارج موسم الشتاء. قد یساعد تغییر الفصول و

إذا كان األطفال ینشرون الفیروس بشكل  ھي بتحدید لتوصل إلى سیاسة فعالة   حاجة ملحة. شارنتاال
الموارد  فتكونإغالق المدارس یساعد على إبطاء االنتشار، أو ال، بھذه الحالة یكون كبیر، و
 )Lipsitch, 2020(في مثل ھذا اإلغالق.  أھدرت

 

 19-ھل سیختفي كوفید
 وحده في الطقس الدافئ؟

المصابین إلى السلع التجاریة أمر مستبعد، كما أن أجل، إن احتمال نقل الفیروس من األشخاص 
من الطرود أو البضائع التي نقلت وشحنت   19- خطر اإلصابة بالفیروس الذي یتسبب في كوفید 

 ) 2020(منظمة الصحة العالمیة،  وتعرضت لظروف ودرجات حرارة مختلفة، منخفض أیًضا.

 

 

ھل من اآلمن أن نتلقى 
رسالة أو طرداً من منطقة 

-بالغ فیھا عن كوفیدتم اإل
 ؟ 19

فیروس الجھاز التنفسي وینتشر أساًسا عن طریق وھو  SARS-CoV-2یسببھ  19-كال. كوفید 
عندما یسعل الشخص المصاب أو یعطس، أو حتى عن طریق  خرجالقطیرات التنفسیة التي ت

قطیرات اللعاب أو إفرازات األنف. وال یوجد حتى اآلن أي دلیل على أنھ قد ینتقل عن طریق 
   )2020(منظمة الصحة العالمیة، البعوض. 

 

أن  19-ھل یمكن لكوفید
ینتقل عن طریق لسعات 

 البعوض؟
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یعدّ استخدام األقنعة الطبیة أحد تدابیر الوقایة للحد من انتشار بعض األمراض التنفسیة، بما في ذلك 
مستوى ال، في المناطق الموبوءة. ومع ذلك، فاستخدام القناع وحده غیر كاف لتوفیر 19-كوفید 

اتخاذ تدابیر أخرى، بما في ذلك نظافة الیدین ووسائل أخرى لمكافحة   ویجبمن الحمایة  المالئم
  )2020(منظمة الصحة العالمیة، العدوى، إضافة إلى التدابیر الوقائیة. 

 

ھل األقنعة الطبیة فعالة في 
 حمایتي من العدوى؟

لقفازات من ارتداء ا 19-كال، فغسل یدیك العاریتین بشكل منتظم یوفر لك حمایة أكبر ضد كوفید 
إذا لمست وجھك فعلى القفازات المطاطیة  19-كوفید ل المؤدي فیروسالالمطاطیة. إذ یمكنك التقاط 

 )2020(منظمة الصحة العالمیة،  بعدھا (الفم، األنف أو العیون)، قد یصیبك الفیروس.

 

 

ھل ارتداء القفازات 
المطاطیة في الخارج فعال 
في منع اإلصابة بفیروس 

 الجدید؟كورونا 

 حجم األصابةعتمد على مدّة وت ھااالختبار لیست حساسة كغیرھا، وألن أدوات ألن بعض مجموعات
تعتمد جمیعھا على تفاعل البولیمیراز المتسلسل  بحیث تقنیات التشخیص ال تتساوى ،19-بكوفید 

)PCR) أو على النسخ العكسي البولیمیرازي المتسلسل (RT-PCR مناطق ) والتي تستھدف
  مختلفة من الجینوم الفیروسي.

 

لماذا تأتي بعض نتائج 
المرضى المصابین سلبیة 

 أدوات في مجموعات
 االختبار؟

ھي الحمى والسعال وضیق التنفس. قد یسبب المرض   19-من األعراض األكثر شیوًعا لكوفید 
 ً الجسم والسعال والشعور خفیفة فقط، بما في ذلك: ارتفاع بسیط في درجة حرارة أخرى  أعراضا

بالضیق، وسیالن األنف، والتھاب الحلق دون التسبب في أي عالمات تحذیریة، مثل ضیق في  
التنفس أو صعوبة في التنفس، وزیادة إفرازات الجھاز التنفسي (أي البلغم أو نفث الدم)، وأعراض 

لة العقلیة (أي االرتباك  الجھاز الھضمي مثل الغثیان، والتقیؤ و/أو اإلسھال دون تغییر في الحا
والخمول). ومع ذلك، إذا كان اإلسھال موجودًا وحده، دون أي أعراض تنفسیة، فمن غیر المرجح 

 . 19-أن یكون ذلك كوفید 

 

 مصابةلقد كنت في منطقة 
وأعاني من اإلسھال. ھل 

 ؟19-كوفیدیمكن أن یكون 

افقة كالكالب أو القطط یمكن أن تصاب في الوقت الحاضر، ال دلیل على أن الحیوانات األلیفة والمر
بالصابون والماء بعد االحتكاك بالحیوانات األلیفة الیدین  غیر أنّھ من الجیّد دائماً غسل .19-كوفید ب
سالمونیال" التي یمكن أن تنتقل بین الحیوانات الك من البكتیریا الشائعة مثل "إي كوالي" و "تحمیل

   )2020العالمیة، (منظمة الصحة  األلیفة والبشر.

 

ھل یمكن للحیوانات األلیفة 
-في المنزل أن تنشر كوفید

 ؟ 19

بالنسبة ألولئك الناس الذین سافروا إلى البلدان أو المناطق التي  19-یزید خطر التعرض لكوفید 
  .19-یرتفع فیھا عدد الحاالت المؤكدة المصابة بكوفید 

إذا كنت قد سافرت إلى أي من ھذه البلدان في األیام األربعة عشر الماضیة علیك مراقبة األعراض 
صغیرة في األماكن المغلقة، والحفاظ على تجنب التجّمعات الكبیرة وال –وتطبیق التباعد االجتماعي 

 .بینك وبین اآلخرین عند الخروج في األماكن العامة ینمتر لىإمتر مسافة 

أن تعزل نفسك فوًرا وأن تطلب الرعایة الطبیة. ینبغي أن تتصل فیجب إذا ظھرت األعراض علیك 
الضروري أن ال بطبیبك أو بقسم الطوارئ المحلي. أخبر الشخص عندما تتصل أین كنت. من 

تذھب إلى العمل أو المدرسة، أو الجامعة، أو دور رعایة األطفال أو صاالت الریاضة أو المناطق 
العامة، إذا ظھرت لدیك األعراض، وینبغي عدم استخدام وسائل النقل العام وسیارات األجرة أو 

ع الجراحة إذا كان متاًحا استخدام الخدمات المشتركة. إذا كنت بحاجة إلى الرعایة الطبیة، ارتد قنا
 عند حضورك.

سافرت إلى أحد البلدان 
-حیث تكثر حاالت كوفید

 . ماذا علي أن أفعل؟19
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أظھرت الماسحات الحراریة فعالیتھا في الكشف عن األشخاص المصابین بالحمى (أي درجة 
 تستطیع حرارة جسمھم أعلى من العادیة) بسبب عدوى فیروس كورونا الجدید. ومع ذلك، فإنھا ال

الكشف عن األشخاص المصابین إذا لم یصابوا بالحمى بعد. ھذا ألن األمر یستغرق ما بین یومین 
(منظمة الصحة العالمیة،  الحمى. وتظھر علیھموعشرة أیام قبل أن یعاني المصابون بالمرض 

2020( 

ما مدى فعالیة الماسحات 
الحراریة في الكشف عن 

األشخاص المصابین 
 كورونا الجدید؟بفیروس 

 

 دحض الخرافات
 

.  19-مرض كوفید بذلك بو SARS-CoV-2یمكن للناس من جمیع األعمار أن یصابوا بفیروس 
لكّن یبدو أن كبار السن واألشخاص الذین یعانون من حاالت طبیّة سابقة (مثل الربو والسكري 

تنصح منظمة الصحة وأمراض القلب) ھم أكثر عرضة لإلصابة بعوارض شدیدة للفیروس. 
العالمیة األشخاص من جمیع األعمار باتخاذ خطوات لحمایة أنفسھم من الفیروس، على سبیل 

(منظمة الصحة  المثال عن طریق اتباع توصیات النظافة الشخصیة الجیدة ونظافة الجھاز التنفسّي.
  )2020العالمیة، 

 

إال في  19-ال یؤثر كوفید
و أاألشخاص المسنّین 

یعانون من أمراض  نالذی
 ً  مسبقا

في األیام  19-تجنب االحتكاك القریب مع أي شخص كان قد احتك بشخص مصاب بكوفید یجب 
 األربعة عشرة السابقة، بغض النظر عن جنسیتھ.

 

 

 

 

تجنب االحتكاك  یجب
من  قادمینبأشخاص 

البلدان التي ینتشر فیھا 
الفیروس حتى یتوفّر لدینا 
المزید من المعلومات عن 

 المرض 

 لمتالزمةبا رتبطالم 2 -فیروس كورونانشر علماء من دول متعددة وحللوا جینوم العامل المسبب، 
الفیروس واستنتجوا بأغلبیتھم الساحقة أن ھذا  ، (SARS-CoV-2) الحادة الوخیمة یةالتنفس

التاجي نشأ في الحیاة البریة، كالعدید من مسببات األمراض المستجدة. فنظریات المؤامرة ال تفید 
شیئًا بل تبث الخوف واإلشاعات واألحكام المسبقة التي من شأنھا تعریض التعاون العالمي للخطر 

 ) Charles Calisher, 2020( س.في مكافحتھ لھذا الفیرو

 19-المسبب لكوفید  جدید ر الدراسات الجینیة بقوة إلى أن فیروس كورونا العلى وجھ التحدید، تشی
 ,Gregory)نشأ في الخفافیش، مع عدم وجود أدلة ملموسة تدعم فكرة أنّھ طّور في المختبر.  

2020) (Begley, 2020) (Shan-Lu Liu, 2020) 

 

طّور ھذا الفیروس في 
 مختبر

. ومع ذلك، ال دلیل قاطع الخصائص المضادة للمیكروباتالثوم غذاء صحّي قد یحتوي على بعض 
 .19-مع التفشي الحالي للمرض، على أن تناول الثوم قد یحمى الناس من كوفید 

 

 

 

یساعد تناول الثوم على 
 19-منع االصابة بكوفید
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 تنّشق الدخان والغاز الصادران من األلعاب الناریة أو المفرقعات أمر خطیر وال یقتل .كال
SARS-CoV-2  19-كوفید وبذلك ال یقي من. 

 

 

یقي الدخان والغاز  
المنبعثان من األلعاب 

الناریة والمفرقعات من 
 19-كوفید

على كامل جسمك لن یقتل الفیروسات التي قد دخلت جسمك. بل إن  ینرش الكحول أو الكلور .كال
رش مثل ھذه المواد یضّر بالمالبس أو باألغشیة المخاطیة (أي العیون والفم). انتبھ ألن الكحول 

قد یكونان فعالین في تعقیم األسطح، ولكن علیك استخدامھما في إطار التوصیات  ینوالكلور
 ) 2020لمیة، (منظمة الصحة العا المناسبة.

 

 ینرش الكحول أو الكلور
على كامل جسمك یمكن أن 
 یقتل فیروس كورونا الجدید

. تتوفّر بعض المطھرات الكیمیائیة التي تقتل SARS-CoV-2كال. زیت السمسم ال یقتل فیروس 
المبیّضات،   /ینعلى األسطح. وتشمل المطھرات القائمة على الكلور SARS-CoV-2فیروس 

إال أن تأثیرھا ضئیل أو  .والكلوروفورمالبیرأسیتیك ٪، وحمض 75ومذیبات األثیر، واإلیثانول 
منعدم على الفیروس إذا وضعت على الجلد أو تحت األنف. وقد تكون ھذه المواد الكیمیائیة خطرة 

 إذا وضعتھا على جلدك.

 

دھن كمیات من زیت 
السمسم یمنع الفیروس 

من  19-المسبب بكوفید
 دخول الجسم

نقیع بذور الیانسون ھو شراب قد یكون لھ بعض الخصائص الترطیبیة. ومع ذلك، ال دلیل قاطع مع 
 .19-التفشي الحالي للمرض، على أن شرب بذور الیانسون قد یحمي الناس من كوفید 

 

الیانسون شرب نقیع بذور 
 19-یساعد على منع كوفید
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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 
الوالیات  في  مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا  ستند إلى المعلومات المتاحة وتوصیات المنظمات المعتَبَرة مثل منظمة الصحة العالمیة ومھذا الیستند  

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

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

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

 
 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

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

 جمعیة الیوروغواي للكیمیاء والصیدلة، الیوروغواي  إدواردو سافیو،
 صیدلة المجتمع، السوید  رئیس قسماالتحاد الصیدالني الدولي، FIP ،الرس آكیھ سودرلوند
 ات التطویر والتحّول العمليقائد عملی 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 لجنة زاو روغنشینغ،   

      الصیدلة المبنیة على األدلة في الجمعیة الصیدالنیة الصینیة، الصین
 

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

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

 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 

mailto:fip@fip.org

	صِحَّة المستند
	كلمة شكر

