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اإلهداء 

بسم هللا الرحمن الرحيم

َفَمــا  بَُعوَضــًة  َمــا  َمَثــًا  يَْضــرَِب  أَْن  يَْســَتْحِيي  اَل  )إِنَّ هللاََّ 
ــا  بِِّهــْم َوأَمَّ َّــُه اْلَحــقُّ ِمــْن َر ــا الَِّذيــَن آَمُنــوا َفَيْعَلُمــوَن أَن َفْوَقَهــا َفأَمَّ
ــَذا َمَثــًا ُيِضــلُّ بـِـِه كَِثيــًرا  الَِّذيــَن كََفــُروا َفَيُقوُلــوَن َمــاَذا أََراَد هللاَُّ بَِهٰ

َويَْهــِدي بِــِه كَِثيــًرا َوَمــا ُيِضــلُّ بِــِه إاِلَّ اْلَفاِســِقيَن( ]البقــرة:26[

اعتــاد  ممــا  أنّــه  يبــدو  وال   ، تقليديًــا  ليــس  اإلهــداء  لعــل 
عليــه القــارئ بــان يهــدي مؤلفــه لوالديــه أو زوجتــه أو إخوتــه أو 

صديــق مــا ، أو أســتاذ لــه وهكــذا ...

ولكــن أن يهــدي الكاتــب مؤلفــه إىل قاتــل أرعــب البشــرية 
، وهــدد حيواتهــم ، ودّمــر اقتصــادات عماقــة ، وحجــر علــى 
النــاس يف بيوتهــم ، وجعلهــم يف توّجــس مــن لقاءاتهــم بــل 
فّضــل كثيــرون منهــم عــدم الســام علــى بعــض ، وفتــك بعــدد 
كبيــر منهــم وال تــزال أرقــام ضحايــاه تتــواىل وال يــزال إيقــاف 

توحّشــه يبــدو بعيــد المنــال ، فذلــك أمــرٌ عجــاب !

والســؤال كيــف يهــدي اإلنســان عمــاً لقاتلــه أو مــن يهــدد 
حياتــه وحيــاة أســرته بالمــوت ؟
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نعــم أهديــه هــذا العمــل ألنـّـه عرّفنــا علــى ضعفنــا ، ودلّنــا 
والخالــق وكل شــيء  المدبّــر  هــو  الخالــق عّزوجــل  أن  علــى 
تدّمــر  أن  الطائــرات تســتطيع  وأّن حامــات   ، بمقــدار  عنــده 
دوالً وترعــب أنظمــة ولكنهــا ال تســتطيع أن تقــي طاقمهــا مــن 

فيــروس ال تــراه العيــن !

أهديــه هــذه البحــث ألنّــه ذكرنــا بجهلنــا وكّنــا نحســب أن 
العالــم تطــّور حتــى ملــك اإلنســان ناصيــة العلــم  لنعــود ونكــرر 
قولــه تعــاىل : )َوَمــا أُوتِيُتــْم ِمــَن اْلِعْلــِم إاِل َقلِيا(]اإلســراء:85[. 

لكل ما ذكرناه فإين أهدي هذا الجهد المتواضع  إىل :

 )فيــروس الكورونــا ، هــذا المخلــوق الــذي ال يــرى بالعيــن 
المجــردة  الــذي أعادنــا إىل حقيقــة : وخلــق اإلنســان ضعيًفــا(. 

د. معاوية العليوي

مقدمة

بسم هللا الرحمن الرحيم 

)َوُقــِل اْعَمُلــوا َفَســَيَرى هللاَُّ َعَمَلكُــْم َوَرُســوُلُه َواْلُمْؤِمُنــوَن 
كُنُتــْم  بَِمــا  ُئكُــم  َفُيَنبِّ ــَهاَدِة  َوالشَّ اْلَغْيــِب  َعالِــِم  إىِلَٰ  َوَســُتَردُّوَن 

]التوبــة:١٠٥[ تَْعَمُلــوَن( 

بآيــة مــن كتــاب هللا ســبحانه وتعــاىل العلــي القديــر خالــق 
الخلــق ومنشــئ الملــك ال قــوي اال هــو وال راد لقضــاء اال هــو 
أســتهل افتتــاح كتــايب هــذا ) كورونــا ... القــادم الشــرق ( والــذي 
كــون قــد وفقــت يف طرحــه بهــذا التوقيــت  أرجــو مــن هللا ان أ
وبــاء  الوبــاء  هــذا  انتشــار  مــن  المهمــة  والمرحلــة  الحســاس 
الكورونــا الــذي شــغل الدنيــا قاطبــة وأرعــب النــاس جميًعــا 
مــن  الفيــروس  هــذا  وخصائــص  بصفــات  معرفتنــا  لعــدم 
قبــل أو وجــود معلومــات كافيــة عنــه ولتعــذر وجــود لقــاح او 
دواء فعــال يقضــي عليــه ) حتــى هــذه اللحظــة ( أو يكفــي 
العالــم شــره، ومنــذ األيــام األوىل النتشــار وبــاء الكورونــا رافقــه 
انتشــار وبــاء اخــر ال يقــل خطــورة عنــه وربمــا اخطــر وهــو وبــاء 
مروجــي  ســوقها  التــي  والخرافــات  المضللــة  المعلومــات 
نظريــة المؤامــرة والتــي لعبــت بعــض وســائل اإلعــام المرئيــة 
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يف  مهًمــا  دوًرا  االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  والمســموعة 
انتشــارها بشــكٍل كبيــر خصوًصــا وان العالــم اليــوم متصــل 
كبــر واســرع مــن أي وقــت مضــى ورغــم محــاوالت  بشــكل ا
المختصيــن مــن أطبــاء وعلمــاء الــرد علــى هــذه االدعــاءات اال 
ان فوضــى المعلومــات ســبب الكثيــر والكثيــر مــن التشــويش 
ألغلــب النــاس خصوصــا وان أغلــب المعلومــات المتوفــرة عــن 
هــذا الفيــروس جديــدة بالنســبة للجميــع، وقــد حرصت منظمة 
الصحــة العالميــة ومنــذ األيــام األوىل لتفشــي هــذا الفيــروس 
علــى نقــل الصــورة الحقيقيــة لمــا يجــري حــول العالــم ونشــر 
كتشــافه مــن حقائــق حولــه  المعلومــات الصحيحــة لمــا تــم ا
واألهــم  والمضللــة  الكاذبــة  االدعــاءات  تفنيــد  اىل  باإلضافــة 
تثقيــف النــاس بطــرق وتدابيــر الوقايــة منــه كمــا حــذى حذوهــا 
الكثيــر مــن الســلطات الصحيــة حــول العالــم وأحــب ان أشــيد 
هنــا بمــا قامــت وتقــوم بــه كا مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة يف هــذا الجانــب بالتعامــل بــكل 
حنكة مع خطر هذا الوباء وأراهم يسبقون الكثير و الكثير من 
دول العالــم بخطــوة أو خطوتيــن لألمــام بــكل قــرار يتــم اتخــاذه 
 لمــا فيــه مــن مصلحــة لشــعوبهم والمقيميــن علــى أراضيهــم. 
بالرغــم مــن الجهــد الكبيــر الــذي يقــوم بــه كثيــر مــن األطبــاء يف 
التوعيــة الصحيــة حــول هــذا الفيــروس علــى مواقــع التواصــل 
الشــكر واالمتنــان  لهــم كثيــر  اقــدم  االجتماعــي وأود هنــا ان 
وخالــص التقديــر لجهودهــم واخــص بالشــكر الجزيــل الدكتوره 
ســوزان ناصيــف أخصائيــة علــم الفيروســات التــي كانــت خيــر 
عــون يل ولــم تبخــل بــأي معلومــة او تتأخــر باإلجابــة عــن أي 

مــن  لــذا وجــدت  الموضــوع  هــذا  حــول  عنــه  ســؤال ســالتها 
الضــروري ان انشــر هــذا الكتــاب حتــى نخــرج المتلقــي العــريب 
مــن دوامــة المعلومــات فمــا قمــت بــه خــال ١٣ يــوم ال يتعــدى 
جمــع المعلومــات و ترتيبهــا و ترجمتهــا مــن مراجــع ومواقــع 
معتمــدة و دقيقــة ١٠٠٪ ) منظمــة الصحــة العالميــة وغيرهــا 
( ال يشــوبها أي خطــأ أو مجــال للشــك وأتمنــى مــن هللا ان 
يكــون لهــذا الكتــاب األثــر الكبيــر علــى مــن يقــراه ويضعــه علــى 
المســار الصحيــح بمعرفــة كل معلومــة عــن الفيــروس وطــرق 
معركــة  حقيقيــة  معركــة  نواجــه  اليــوم  فنحــن  منــه  الوقايــة 
أو  القــرن  معركــة  واحــد  قــارب  يف  جميًعــا  البشــر  وضعــت 
 معركــة نكــون أو  ال نكــون والتــي ســننتصر بدهــا بــكل تأكيــد ...

وهللا ويل التوفيق 

د. معاوية العليوي
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الفيروسات التاجية )فيروسات كورونا( 
   Coronaviruses

مــن  واســعة  مجموعــة  هــي  التاجيــة  الفيروســات 
الفيروســات التــي تســبب أمراًضــا لإلنســان والحيــوان تتــراوح 
البــرد الشــائعة حيــث تشــكل نســبة 5-15 مــن  نــزالت  مــن 
الحنجــري،  الخانــوق  مثــل:  الشــديدة  األمــراض  اىل  أســبابها 
وذات  الحــادة  الربــو  الشــعرية، ســورات  القصيبــات  التهــاب 
لحــدوث  ســبًبا  العتبارهــا  الدالئــل  تشــير  كمــا  الحــادة  الرئــة 
الــوالدة  حديثــي  عنــد  الكولــون  والتهــاب  األمعــاء  التهــاب 
والرضــع أمــا اعتبارهــا ســبًبا مقترًحــا لحــدوث التهــاب الســحايا 
بعــد،  يثبــت  ولــم  الدراســة  تحــت  زال  فــا  الدمــاغ  والتهــاب 
بــدء  التاجيــة منــذ  وقــد زاد االهتمــام العالمــي بالفيروســات 
كثــر شــدة مثــل:  األلفيــة الثانيــة بعــد تســببها بحــدوث أمــراض أ
متازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم )ســارس(، متازمــة 
الشــرق األوســط التنفســية )ميــرس( وحالًيــا مــرض الفيــروس 
تســببه  COVID-19(الــذي  أو  )كوفيــد19-   2019 التاجــي 
كتشــافها  ســالة جديــدة مــن الفيروســات التاجيــة لــم يســبق ا

اإلنســان.  لــدى 

ان الفيروســات التاجيــة حيوانيــة المنشــأ، أي انهــا تنتقــل 
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المفصلــة  األبحــاث  خلصــت  وقــد  والبشــر،  الحيونــات  بيــن 
اىل أن فيــروس كورونــا المســبب لمتازمــة االلتهــاب الرئــوي 
الحــاد  الوخيــم )ســارس( قــد انتقــل مــن قطــط الزبــاد )العائــل 
المتوسط( إىل البشر  وان فيروس كورونا  المسبب لمتازمة 
اإلبــل  انتقــل مــن  قــد  التنفســية )ميــرس(  الشــرق األوســط 
 )العائــل المتوســط( إىل البشــر أمــا منشــأ الفيــروس األصلــي 
)العائــل الدائــم( فلــم ُيفهــم بعــد فهًمــا تاًمــا، ولكــن حســب 
تحليــل مختلــف جينومــات الفيــروس ُيعتقــد أن منشــأه يف 
الخفافيــش وأنــه انتقــل إىل قطــط الزبــاد واإلبــل يف وقــت مــا 
مــن الماضــي البعيــد، وهــذا يعنــي أن المرضــى األوائــل الذيــن 
أصيبــوا بالفيــروس حصلــوا عليــه مباشــرة مــن الحيوانــات بعــد 
كتســب الفيــروس سلســلة مــن الطفــرات الوراثيــة أثنــاء  ان ا
وجــوده يف العائــل الحيــواين، ممــا ســمح لــه بالعــدوى والتكاثــر 
داخل جســم اإلنســان فهناك العديد من الفيروســات التاجية 
اإلنســان  اىل  تنتقــل  أن  دون  فقــط  بيــن  الحيوانــات  تنتشــر 
بينمــا توجــد ســبع ســاالت مــن الفيروســات التاجيــة )كورونــا( 

البشــرية أي التــي تصيــب البشــر، وهــي:

1- الفيروس التاجي )كورونا( البشري

HCoV-229E 229 أوE 

2- الفيروس التاجي )كورونا( البشري

HCoV-OC43 أو OC43 

3- الفيروس التاجي )كورونا( البشري

HCoV-NL63 أو NL63 

4- الفيروس التاجي )كورونا( البشري

HCoV-HKU1 أو HKU1 

5- الفيــروس التاجــي )كورونــا( المرتبــط بمتازمــة االلتهــاب 
SARS-CoV الرئــوي الحــاد  الوخيــم أو

الشــرق  بمتازمــة  المرتبــط  )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   -6
MERS-CoV أو  التنفســية  األوســط 

7- الفيــروس التاجــي )كورونــا( 2 المرتبــط بمتازمــة االلتهــاب 
الرئــوي الحــاد  الوخيــم أو SARS-CoV-2 )الفيــروس التاجــي 

)كورونــا( المســتجد 2019 أو nCoV-2019 ســابًقا(. 
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التسلسل التاريخي الكتشاف الفيروسات 
التاجية البشرية

تــم تمييــز الفيروســات التاجيــة الحيوانيــة ألول مــرة يف 
فاكتشــفت  البشــرية  التاجيــة  الفيروســات  أمــا   1930 عــام 
ألول مــرة يف منتصــف عــام 1960 يف األنــف والجيــوب األنفيــة 
لمرضــى كانــو يعانــون مــن نــزالت البــرد الشــائعة حيــث بينــت 
المتطوعيــن  أو  المرضــى  هــؤالء  علــى  المخبريــة  التجــارب 
ــا البشــرية همــا  وجــود نوعيــن مــن ســاالت فيروســات كورون
الدراســات  وربطــت   ،HCoV-229E and HCoV-OC43
التــي اجريــت يف العقديــن التالييــن هاتيــن الســالتين كســبب 
لحــوايل 30 % مــن حــاالت التهــاب الطــرق التنفســية العلويــة 
عنــد  البــرد  حــاالت  مــن   %  10-5 الشــتاء،  يف  المتفشــية 
البالغيــن وبعــض حــاالت أمــراض الطــرق التنفســية الســفلية 
علمــاء  كان  الثانيــة  األلفيــة  بدايــة  وحتــى  األطفــال،  عنــد 
الفيروســات يعتقــدون بوجــود نوعيــن فقــط مــن الفيروســات 
التاجيــة التــي تصيــب اإلنســان حتــى شــهر نوفمبــر مــن عــام 
كتشــاف فيــروس تاجــي جديــد يف مقاطعة  2002م حيــث تــم ا
غواندونــغ يف الصيــن، وهــو ســبب وبــاء ســارس الــذي انتشــر 
عــام 2003م، واطلــق عليــه اســم الفيــروس التاجــي )كورونــا( 

SARS- المرتبــط بمتازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم أو
CoV، وبتطويــر طــرق التشــخيص الجزيئــي بعــد انتشــار وبــاء 
كتشــاف نــوع رابــع مــن الفيــروس يف  ســارس ادى ذلــك اىل ا
عــام 2004م اطلــق عليــه اســم الفيــروس التاجــي )كورونــا( 
نــوع  كتشــاف  ا ليتبعــه   HCoV-NL63 أو   NE63 البشــري 
خامــس يف عــام 2005م ســمي بالفيــروس التاجــي )كورونــا( 
البشــري HKU1 أو HCoV-HKU1، ويف شــهر حزيــران مــن 
المملكــة  يف  جديــد  تاجــي  فيــروس  عــزل  تــم  2012م  عــام 
حــادة  رئــة  بــذات  مصــاب  رجــل  عنــد  الســعودية  العربيــة 
مترافقــة مــع قصــور كلــوي اطلق عليه اســم الفيروس التاجي 
أو  التنفســية  األوســط  الشــرق  بمتازمــة  المرتبــط  )كورونــا( 
MERS-CoV، ويف نهايــة شــهر ديســمبر مــن عــام 2019م تــم 
إبــاغ المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة يف الصيــن 
بحــاالت االلتهــاب الرئــوي المســبب لمــرض غيــر معــروف تــم 
كتشــافه يف مدينــة ووهــان بمقاطعــة هــويب الصينيــة، وتــم  ا
أنــه الفيــروس  كتشــاف فيــروس تاجــي جديــد علــى  إعــان ا
الصينيــة  الســلطات  قبــل  مــن  الحــاالت  لتلــك  المســبب 
التاجــي  الفيــروس  اســم  عليــه  اطلــق  ينايــر 2020م   7 يــوم 
تغييــر  ليتــم   2019-nCoV أو   2019 المســتجد  )كورونــا( 
اســمه اىل الفيــروس التاجــي )كورونــا( 2 المرتبــط بمتازمــة 
االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم أو SARS-CoV-2 أو فيــروس 

 .COVID-19
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بنية الفيروس التاجي

حجــم  ذات  مغلفــة  فيروســات  التاجيــة  الفيروســات 
متوســط اىل كبيــر )80-220 نانومتــر( تحتــوي علــى جينــوم 
حمــض نــووي ريبــوزي مفــرد السلســلة موجــب االتجــاه، وهــو 
األكبــر بيــن بيــن فيروســات الحمــض النــووي الفيروســي اذ 
يتراوح حجمه بين 27-32 كيلو قاعدة، وتلعب 4-5 بروتينات 
دوًرا مهًمــا يف تركيــب البنيــة العامــة لفيروســات كورونــا وهــي 
الشــوكة )spike اختصــاًرا S(، الغــاف )envelope اختصــاًرا 
المنــواة  القفيصــة   ،)M اختصــاًرا membrane( الغشــاء ،)E
الدمويــة  الراصــة  إســتراز  و   )N اختصــاًرا   nucleocapsid(

 .)HE اختصــاًرا   hemagglutinin-esterase(

شكل الفيروس التاجي

يبــدو الفيــروس التاجــي تحــت المجهــز اإللكتــروين بشــكل 
بصليــة  ســطحية  زغابــات  أو  بــروزات  علــى  يحتــوي  كــروي 
التــي   )S اختصــاًرا  spike( الشــوكة بروتينــات  كبيــرة، وهــي 
تمــأل ســطح غــاف الفيــروس وتســاعد علــى ارتبــاط الفيــروس 
التاجــي بمســتقبات خاصــة علــى خليــة الثــوي أو المضيــف، 

فتظهــر علــى شــكل تــاج الملــك أو الهالــة الشمســية. 

تسمية الفيروس التاجي

الاتينيــة  الكلمــة  مــن   Coronavirus اســم  يشــتق 
Corona )كورونا(، وتعني بالعربية التاج أو اإلكليل أو الهالة، 
ويشــير االســم اىل الشــكل المميــز للفيــروس تحــت المجهــر 
اإللكتــروين )جســم كــروي يحتــوي علــى بــروزات أو زغابــات 
ســطحية بصليــة كبيــرة تمــأل ســطح غــاف الفيــروس(، ويف 
اللغــة العربيــة تعتبــر تســمية )فيــروس كورونــا( هــي األشــيع 
النــاس أو المختصيــن  بيــن عامــة  واألكثــر اســتخداًما ســواء 
بالطــب والعلــوم، واألدق هــو تســميته بالفيــروس التاجــي أو 

الفيــروس المكلــل أو فيــروس الهالــة. 

اآللية المرضية

الطائيــة  الخايــا  البشــرية  التاجيــة  الفيروســات  تهاجــم 
الهدبيــة يف منطقــة األنــف والبلعــوم مــن خــال مســتقبات 
خاصــة موجــودة علــى هــذه الخايــا )مســتقبات أمينــو ببتيــداز 
أو مســتقبات حمــض الســياليك( أمــا يف حالــة إصابــة الجهــاز 
التنفســي فتكــون عــن طريــق مســتقبات إنزيــم أنجيوتنســن 
2 المتحــول، فتحــدث االنقســامات الداخليــة يف الســيتوبازم 
بعــد وصــول المــادة الوراثيــة للفيــروس، ويــؤدي ذلــك إىل تلــف 
الخايــا الطائيــة ثــم تنطلــق خايــا الكيموكاينــز واإلنترلوكينــز، 
وهــي خايــا بروتينيــة متناهيــة الصغــر لهــا دور مهــم يف ســير 
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أعــراض  المناعــي للجســم، فيعقــب ذلــك تطــور  الفعــل  رد 
المــرض. 

التكاثر 

ســالة الفيروســات التاجيــة البشــرية اثنــاء تكاثرهــا داخــل 
الخليــة المصابــة بغيــاب خطــوة النســخ Transcription مــن 
فيــروس  مثــل:  األخــرى  بالفيروســات  مقارنــة  حياتهــا  دورة 
تكــون  النســخ  خطــوة  حيــث  الحصبــة  وفيــروس  اإلنفلونــزا 
المــادة  تكاثــر  أثنــاء  الفكــرة،  وإليضــاح  تكاثرهــا  يف  أساســية 
الوراثيــة يف اإلنســان ال DNA يتــم نســخها إىل mRNA ثــم 
تترجــم إىل بروتيــن أمــا الفيروســات التاجيــة البشــرية تترجــم 
مادتهــا الوراثيــة ال RNA مباشــرة إىل بروتيــن دون الحاجــة 
ال  الوراثيــة  مادتهــا  وصــول  فبمجــرد  النســخ،  خطــوة  إىل 
 mRNA اىل ســيتوبازم الخليــة المصابــة تعامــل كال RNA
الفيروســات أســرع  مباشــرة،ولذلك ربمــا يكــون تكاثــر هــذه 

مــن غيرهــا. 

تصنيف الفيروسات التاجية 

والتــي  الفيروســات،  لتصنيــف  الدوليــة  اللجنــة  طــورت 
علــى  للحفــاظ  الفيروســات  خصائــص  بعــض  علــى  ركــزت 
تصنيــف  وهــو  الحــايل،  التصنيــف  نظــام  الفصيلــة  وحــدة 

موحــد )نظــام عالمــي لتصنيــف الفيروســات( تــم اعتمــاده يف 
التقريــر الســابع للجنــة الدوليــة للمــرة األوىل وأعتبــرت األنــواع 
الفيروســية أدىن مرتبــة يف التصنيــف الهرمــي للفيروســات، 
وعليــه يكــون الهيــكل العــام لتصنيــف الفيروســات التاجيــة 

علــى النحــو التــايل:

الرتبة: الفيروسات العشية 

الفصيلة: الفيروسات التاجية

تحت الفصيلة: الفيروسات التاجية المستقيمة

الجنــس: الفيروســات التاجيــة ألفــا، الفيروســات التاجيــة 
بيتــا، الفيروســات التاجيــة غامــا و الفيروســات التاجيــة دلتــا

النوع: الفيروسات التاجية البشرية والحيوانية

اىل  تنتمــي  الســبعة  البشــرية  التاجيــة  الفيروســات  ان 
تضمــان  واللتــان  وبيتــا،  ألفــا  التاجيــة  الفيروســات  جنســي 
الفيروســات  جنســي  أمــا  أيًضــا  حيوانيــة  تاجيــة  فيروســات 
التاجيــة غامــا ودلتــا فتضــم فيروســات تاجيــة حيوانيــة فقــط، 

وكمــا يلــي:

مــن  نوعيــن  يضــم  ألفــا  كورونــا  فيــروس  جنــس   -  1
الفيروســات التاجيــة البشــرية همــا الفيــروس التاجي )كورونا( 
 NL63 229 والفيــروس التاجــي )كورونــا( البشــريE البشــري
باإلضافــة اىل مجموعــة مــن الفيروســات التاجيــة الحيوانيــة. 

أنــواع  خمــس  يضــم  بيتــا  كورونــا  فيــروس  جنــس   -  2
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مــن الفيروســات التاجيــة البشــرية وهــي الفيــروس التاجــي 
)كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   ،OC43 البشــري  )كورونــا( 
المرتبــط  )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   ،HKU1 البشــري 
 ،SARS-CoV أو الحــاد  الوخيــم  الرئــوي  االلتهــاب  بمتازمــة 
الشــرق  بمتازمــة  المرتبــط  )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس 
التاجــي  والفيــروس   MERS-CoV أو  التنفســية  األوســط 
الحــاد  الرئــوي  االلتهــاب  بمتازمــة  المرتبــط   2 )كورونــا( 
 الوخيــم أو SARS-CoV-2 باإلضافــة اىل مجموعــة كبيــرة مــن 

الحيوانيــة.  التاجيــة  الفيروســات 

3 - جنــس فيــروس كورونــا غامــا يضــم فيروســات تاجيــة 
حيوانيــة فقــط. 

4 - جنــس فيــروس كورونــا دلتــا يضــم فيروســات تاجيــة 
حيوانيــة فقــط. 

االنتشار الوبايئ 

الفيروســات  تســببها  التــي  التنفســية  األمــراض  تنتشــر 
العمريــة،  الفئــات  مختلــف  بيــن  شــائع  بشــكل  التاجيــة 
فيروســات  تســببها  التــي  تلــك  مــن  شــيوًعا  أقــل  ولكنهــا 
األنــف أو اإلنفلونــزا أو الفيــروس المخلــوي التنفســي، ويمكــن 
للفيروســات التاجيــة ان تســبب العــدوى لوحدهــا أو كعــدوى 
مرافقــة لفيروســات الجهــاز التنفســي األخــرى مثــل: الفيــروس 
المخلــوي التنفســي أو فيــروس األدينــو أو فيروســات األنــف 

علــى  متكــرر  وبشــكل  تؤثــر  حيــث  األطفــال  عنــد  خصوًصــا 
األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 5 ســنوات، وقــد أظهــرت 
العديد من دراســات االنتشــار المصلي أن األجســام المضادة 
بســرعة  تــزداد   OC43 و   229E التاجيــة  الفيروســات  ضــد 
خــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة وبحلــول مرحلــة البلــوغ يكــون 
90-100 % مــن البشــر لديهــم ارتفــاع بمســتوى األجســام 
المضــادة التــي تــدل علــى إصابــة ســابقة بهــذه الســالتين مــن 
الفيروســات التاجيــة، وعلــى الرغــم مــن توفــر معلومــات أقــل 
عــن الفيروســات التاجيــة HKU1 و NL63 ، فــإن الدراســات 
المتاحــة توضــح أنماًطــا مماثلــة مــن االنقــاب المصلــي لهــذه 
الفيروســات خصوًصا خال مرحلة الطفولة المبكرة، وتحدث 
التهابــات الجهــاز التنفســي بهــذه الفيروســات علــى مــدار العام 
ويف أي وقــت مــن الســنة مــع ذروة حدوثهــا يف الفتــرة الممتــدة 
مــع نهايــة فصــل الخريــف وخــال فصــل الشــتاء وبدايــة فصــل 
كثــر شــيوًعا مــن بدايــة شــهر نوفمبــر حتــى نهايــة  الربيــع )أ
كثــر مــن  شــهر مــارس( مــع حــدوث فاشــيات بنــوع واحــد أو أ
هــذه األنــواع األربعــة بشــكل متنــاوب كل 2-4 ســنوات حيــث 
تعــد اإلصابــة بســالة الفيــروس التاجــي OC43 األكثــر شــيوًعا 
مــن بيــن الســاالت األربعــة تليهــا اإلصابــة بســالة الفيــروس 
بانتشــار  التنبــؤ  يتعــذر  مــا  غالًبــا  ولكــن   ،NL63 التاجــي 
الســاالت المختلفــة يف أي ســنة معينــة أو يف منطقــة معينــة 
يف العالــم، وعلــى الرغــم مــن أن درجــة معينــة مــن الحمايــة أو 
الوقايــة الخاصــة بالســالة قــد توفرهــا العــدوى األخيــرة بهــا، إال 
أن تكــرر اإلصابــة ســواء بنفــس نــوع الســالة أو بســالة تاجيــة 
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تحــدث علــى  التــي  الشــائعة والطبيعيــة  األمــور  مــن  أخــرى 
الرغــم مــن وجــود أجســام مضــادة مرتفعــة يف مصل المصاب، 
فالمناعــة التــي تتطــور بعــد فتــرة وجيــزة مــن العــدوى تتراجــع 
تدريجيــاً مــع مــرور الوقــت لــذا تعــد إعــادة العــدوى شــائعة، 
مــن المفتــرض بســبب تضــاؤل   المناعــة ،ولكــن ربمــا بســبب 

اختــاف المســتضدات داخــل األنــواع نفســها. 

يــروس  ف ال ســببه  الــذي  الخطيــر  الوبــاء  مــن  وبالرغــم 
التاجــي )كورونــا( المرتبــط بمتازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد 
 الوخيــم أو SARS-CoV أو مــا يعــرف بوبــاء ســارس، والــذي 
كثر من 800  كثر من 8000 شــخص، وأودى بحياة أ اصاب ا
مصــاب يف 26 دولــة حــول العالــم، فمنــذ عــام 2004م وحتــى 
هــذه اللحظــة لــم يتــم االبــاغ عــن أي حالــة جديــدة عــدا بعــض 
األخطــاء  بعــض  نتيجــة  حدثــت  والتــي  المتفرقــة،  الحــاالت 
الحيــوان  مــن  االنتقــال  بســبب  الممكــن  مــن  أو  المخبريــة 
اىل اإلنســان يف اقليــم غواندونــغ يف الصيــن )مــكان تفشــي 
المــرض األصلــي( أمــا الفيــروس التاجــي )كورونــا( المرتبــط 
بمتازمــة الشــرق األوســط التنفســية أو MERS-CoV، فمنــذ  
بلــغ  2020م،  الثاين/ينايــر  كانــون   31 وحتــى   2012 عــام 
إجمــايل عــدد الحــاالت المؤكّــدة مختبريــاً لإلصابــة بفيــروس 
كورونــا المســبب لمتازمــة الشــرق األوســط التنفســية التــي 
أبلغــت عالمًيــا إىل منظمــة الصحــة العالميــة بموجــب اللوائــح 
كثــر مــن  كثــر مــن 2200 حالــة ارتبطــت بهــا أ الصحيــة الدوليــة أ
800 وفــاة يف 27 دولــة يف العالــم أغلبهــا يف المملكــة العربيــة 

الســعودية.  

)ســنتناول االنتشــار الوبــايئ لفيــروس كورونــا 2 المســبب 
 SARS-CoV-2 لمتازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم أو

بشــكل مفصــل الصفحــات القادمــة(.

طرق انتقال عدوى الفيروسات التاجية

تنتشــر الفيروســات التاجيــة التنفســية بنفــس الطريقــة 
التــي تنتشــر بهــا الفيروســات التنفســية األخــرى كالفيروســات 
األشــخاص  يصــاب  أن  يمكــن  حيــث  واإلنفلونــزا  األنفيــة 
المصابيــن  اآلخريــن  األشــخاص  طريــق  عــن  بالعــدوى 
بالفيروس أما بشــكل مباشــر من خال استنشــاق الُقطيرات 
التنفســية الصغيــرة )الــرذاذ المتطايــر( التــي تتناثــر مــن أنــف 
أو فــم الشــخص المصــاب بالمــرض عندمــا يســعل أو يعطس 
أو بشــكل غيــر مباشــر  الســليمين  بالقــرب مــن األشــخاص 
مــن خــال لمــس األســطح واألدوات الملوثــة بالفيــروس بعــد 
سقوط الُقطيرات التنفسية للشخص المصاب عليها فيقوم 
أو األســطح  الســليمين بمامســة هــذه األشــياء  األشــخاص 
ثــم لمــس عينيهــم أو أنفهــم أو فمهــم كمــا يشــكل االختــاط 
الفيروســات  النتقــال  مهًمــا  ســبًبا  المصابيــن  مــع  المباشــر 
أو  حضنــه  أو  المصــاب  الشــخص  فتقبيــل  أيًضــا،  التاجيــة 
مصافحــة يــده الملوثــة بالُقطيــرات التنفســية ثــم لمــس العيــن 
أو الفــم أو األنــف تزيــد مــن خطــر حــدوث العــدوى لــذا فمــن 
المريــض بمســافة  الشــخص  عــن  االبتعــاد  بمــكان  األهميــة 
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الفيروســات  هــذه  انتقــال  أن  يبــدو  متــر، وال  عــن 2-1  تزيــد 
عــن طريــق بــراز الشــخص المصــاب بالمــرض وســيلة فعالــة 
لنقــل العــدوى، ولكــن ربمــا قــد تحــدث بســبب اإلســهال الــذي 
يحصــل عنــد بعــض المرضــى حيــث تشــير األبحــاث إىل أن 
البــراز يف بعــض الحــاالت، ولكنهــا  الفيــروس قــد يتواجــد يف 
انتقــال  أمــا  العــدوى  لنقــل  ونــادرة  محــدودة  طريقــة  تبقــى 
العــدوى مــن الحيوانــات إىل البشــر فهــي غيــر مفهومــة علــى 
نحــو تــام، ولكــن مــن المرجــح أن الخفافيــش وقطــط الزبــاد 
التاجــي  الفيــروس  تســتضيف  التــي  المســتودعات  هــي 
بينمــا  الحــاد  الوخيــم  الرئــوي  االلتهــاب  لمتازمــة  المســبب 
تعتبــر الخفافيــش أيًضــا والجمــال هــي المســتودعات التــي 
الشــرق  لمتازمــة  المســبب  التاجــي  الفيــروس  تســتضيف 
الحيوانــات  هــذه  مخالطــة  تحمــل  لــذا  التنفســية  األوســط 
مخاطــر عاليــة للعــدوى كمــا قــد يســبب اســتهاك المنتجــات 
الحيوانيــة النيئــة أو غيــر المطهيــة بصــورة كافيــة، بمــا يف ذلــك 

األلبــان واللحــوم، أو شــرب بــول اإلبــل العــدوى أيًضــا. 

التظاهرات السريرية لعدوى الفيروسات التاجية

البشــرية  التاجيــة  الفيروســات  ســاالت  جميــع  تصيــب 
والعامــات  األعــراض  وتتــراوح  لألنســان  التنفســي  الجهــاز 
الســريرية بيــن بســيطة اىل شــديدة جــًدا، وقــد تــؤدي اىل الوفــاة 
والمصابيــن  المناعــة  الســن، ضعيفــي  ككبــار  البعــض  عنــد 

األخــرى  الجســم  ألجهــزة  اصابتهــا  أمــا  المزمنــة  باألمــراض 
كالجهــاز الهضمــي والعصبــي فهــو وارد ولكنــه أقــل وضوًحــا 
ويحتــاج اىل المزيــد مــن اإلثبــات، ويمكــن أن تســبب اإلصابــة 
بالفيــروس التاجــي المرتبــط بمتازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد 
 الوخيم أو SARS-CoV والفيروس التاجي المرتبط بمتازمة 
الشــرق األوســط التنفســية أو MERS-CoV القصــور الكلــوي 

كثــر تكــراًرا مــع اإلصابــة بالنــوع الثــاين مــن األول.  وبشــكل أ

* التظاهرات التنفسية:

بالرغــم مــن ان مــا يصــل اىل 50 %  مــن حــاالت اإلصابــة 
ان  اال  غيــر عرضيــة،   229E و  OC43 التاجيــة بالفيروســات 
الفيروســات التاجيــة ال تــزال مســؤولة عمــا يصــل اىل 15 %  
مــن حــاالت اإلصابــة بنــزالت البــرد الشــائعة، وال يمكــن ســريريًا 
تمييــز أعــراض البــرد التــي تســببها الفيروســات التاجيــة عــن 
تلــك التــي تســببها فيروســات األنــف وغيرهــا مــن الفيروســات 
التــي تصيــب الجهــاز التنفســي، ويبلــغ متوســط فتــرة حضانــة 
الفيروســات التاجيــة 2-4 أيــام أمــا األعــراض فقــد تســتمر 7-4 
أيــام، ومــن األعــراض الشــائعة ســيان األنــف، الســعال، الــم 

الحلــق، الصــداع وارتفــاع الحــرارة )60 %  مــن الحــاالت(. 

ســالة  خــاص  وبشــكل  التاجيــة  الفيروســات  تعتبــر 
الفيــروس التاجــي NL63 ســبًبا مهمــا الصابــة األطفــال بعمــر 
اقــل مــن 3 ســنوات بالتهــاب القصبــات الشــعرية أو بالوزيــز 
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الصــدري المتكــرر يف الطفولــة الباكــرة، وإن كان ذلــك بوتيــرة 
وشــدة أقــل مــن تلــك التــي لوحظــت مــع اإلصابــة بفيروســات 
تســبب  قــد  كمــا  التنفســي  المخلــوي  الفيــروس  أو  األنــف 
عنــد  الرئــوي  الصفيــر  مــن  ســورات  التاجيــة  الفيروســات 
األطفــال المصابيــن بالربــو القصبــي، وقــد ســجلت الكثيــر مــن 
حــاالت التهــاب القصبــات الحــاد وذات الرئــة الفيروســية عنــد 
الســن خصوًصــا ضعيفــي  البالغيــن وكبــار  بعــض األطفــال، 
المناعــة والمصابيــن باألمــراض المزمنــة مــع العلــم بــأن كثيــرا 
التهابــات الجهــاز  التاجــي يف  الفيــروس  كتشــاف  مــا يرتبــط ا
التنفســي العلــوي بالتهــاب األذن الوســطى الفيروســي الحــاد 

حيــث يمكــن عزلــه مــن ســائل األذن الوســطى.

* التظاهرات الهضمية:

هنــاك بعــض األدلــة التــي تدعــم دور الفيروســات التاجيــة 
الهضمــي عنــد اإلنســان، خاصــة  الجهــاز  أمــراض  يف حــدوث 
جزيئــات  عــن  الكشــف  تــم  حيــث  الصغــار  األطفــال  عنــد 
شــبيهة بفيــروس كورونــا بواســطة المجهــر اإللكتــروين يف بــراز 
الرضــع المصابيــن بالتهــاب المعــدة واألمعــاء غيــر الجرثومــي، 
وباإلضافــة إىل ذلــك، تــم ربــط العديــد مــن حــاالت التفشــي يف 
وحــدات العنايــة المركــزة لحديثــي الــوالدة مــن أمــراض الجهــاز 
الهضمي التي تتميز باإلســهال، البراز المدمى، انتفاخ البطن 
والتهــاب األمعــاء والقولــون النخــري بســبب وجــود جزيئــات 

البــراز أمــا عنــد األطفــال األكبــر  تشــبه الفيــروس التاجــي يف 
ســًنا والبالغيــن، فقــد لوحظــت جزيئــات شــبيهة بالفيروســات 
التاجيــة مماثــل يف برازهــم ســواء الذيــن يعانــون مــن أعــراض 
هضميــة أو بــدون أعــراض، ممــا يجعــل مــن الصعــب تمييزهــا 

إذا كانــت مســببة لألمــراض يف الجهــاز الهضمــي أم ال. 

* التظاهرات العصبية:

المعروفــة  األســباب  مــن  التاجيــة  الفيروســات  تعــد 
لإلصابــة باألمــراض العصبيــة لــدى الحيوانــات، بمــا يف ذلــك 
التهــاب الدمــاغ المزيــل للنخــاع ، ولكــن دورهــا يف التســبب 
واضــح  غيــر  يــزال  ال  اإلنســان  عنــد  العصبيــة  األمــراض  يف 
كتشــاف ادلــة مخبريــة علــى وجودهــا عنــد قلــة  تماًمــا رغــم ا
الســائل  ويف  المتعــدد،  بالتصلــب  المصابيــن  المرضــى  مــن 
الدماغــي الشــوكي وأنســجة المــخ لــدى بعــض البالغيــن دون 

مــرض عصبــي. وجــود 

التاجــي  بالفيــروس  العــدوى  تظاهــرات   *
المرتبــط بمتالزمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم:

ان العدوى بالفيروس التاجي المرتبط بمتازمة االلتهاب 
المراهقيــن  عنــد   SARS-CoV أو  الحــاد  الوخيــم  الرئــوي 
والبالغيــن يمــر بمرحلتيــن رئيســيتين )ســير غيــر محــدد عنــد 
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األطفــال( همــا: مرحلــة التكاثــر الفيروســي والمرحلــة المناعيــة، 
وخــال مرحلــة التكاثــر الفيروســي تحــدث زيــادة تدريجيــة يف 
الحمــل الفيروســي، والتــي تصــل إىل ذروتهــا خــال األســبوع 
مضــادة  أجســام  ظهــور  يتزامــن  حيــث  المــرض  مــن  الثــاين 
محــددة للفيــروس مــع ذروة التكاثــر الفيروســي أمــا التدهــور 
الســريري الــذي يحــدث يف األســبوع الثــاين او الثالــث للمــرض 
فيمتــاز بانخفــاض يف الحمــل الفيروســي وظهــور أدلــة علــى 
فعــل  ردة  ناتجــة  تكــون  أن  يحتمــل  التــي  األنســجة  إصابــة 
الجســم المناعيــة، وتتــراوح فتــرة الحضانــة عــادة مــن 14-1 
متنوعــة  ســريرية  مظاهــر  مــع  أيــام   6-4 وبمتوســط  يــوم، 
حيــث مــن غيــر الشــائع اال تســبب العــدوى بهــذا الفيــروس 
أعــراض ســريرية عنــد المصابيــن بــه، ومــن األعــراض الشــائعة 
ارتفــاع الحــرارة، الســعال، الزلــة التنفســية، الســيان األنفــي، 
القشــعريرة، الصــداع واأللــم عضلــي أمــا عنــد األطفــال بعمــر 
اغلــب حــاالت اإلصابــة بســيطة  أقــل مــن 12 ســنة فتكــون 
تحــدث  بينمــا  علــوي(  تنفســية  طــرق  التهــاب  )أعــراض 
تحــدث  كمــا  المراهقــة  ســن  يف  كثــر  أ الجهازيــة  األعــراض 
األعــراض الهضميــة بمــا يف ذلــك اإلســهال والغثيــان أو اإلقيــاء 
الســن  وكبــار  البالغيــن  أمــا  الحــاالت  ثلــث  إىل  يصــل  مــا  يف 
والذيــن يتأثــرون بشــدة فقــد تباينــت الــدورة الســريرية لعــدوى 
الفيــروس خصوًصــا مــع تقــدم العمــر مــع ظهــور ارتفــاع الحــرارة 
والســعال والقشــعريرة واأللــم عضلــي والتوعــك والصــداع ثــم 
يحــدث تحســن مبــديئ يف نهايــة األســبوع األول للتطــور بعــده 
التنفــس  ضيــق  مــع  التنفســي  الجهــاز  واضطــراب  الحمــى 

ونقــص األكســجين واإلســهال، ومــن الممكــن ان تتطــور هــذه 
الضائقــة  متازمــة  إىل  المرضــى  مــن   %  20 يف  األعــراض 
يحـــــدث  بينمــا  التنفســي  الجهــاز  الحــادة وقصــور  التنفســية 
القصــــــور الكلـــــــوي الحــــــاد مـــــــع تنخــــــر أنبويب حاد يف 6 % من 
المرضــى، وقــد بلــغ معــدل الوفيــات بســبب عــدوى فيــــــروس 
 % 17-10 مــن  2003م  عــام  اندالعــه  منــذ  الســارس  وبــاء 
الوفيــات  يبلــغ عــن وفيــات األطفــال، ويتــراوح معــدل  ولــم 
التقديــري للحالــة وفًقــا للعمــر مــن >٪1 لمــن تقــل أعمارهــم 
ــا. كبــر مــن 65 عاًم ــا اىل <٪50 لمــن هــم بعمــر أ عــن 20 عاًم

التاجــي  بالفيــروس  العــدوى  تظاهــرات   *
التنفســية: األوســط  الشــرق  بمتالزمــة  المرتبــط 

يعتقــد أن فتــرة حضانــة الفيــروس تقــارب 10 أيــام، ونظــًرا 
الذيــن  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  يف  العامليــن  معظــم  ألن 
يرعــون المصابيــن لــم يصابــوا بالعــدوى، فــإن هــذا الفيــروس 
مــرض  مــع  مقارنــة  آلخــر  شــخص  مــن  انتقــااًل  أقــل  يعتبــر 
بالفيــروس  للعــدوى  الســريري  الطيــف  ويتــراوح  الســارس، 
التاجــي المســبب لمتازمــة الشــرق األوســط التنفســية بيــن 
عــدم ظهــور أيــة أعــراض )غيــاب األعــراض( وبيــن األعــراض 
التنفســية المعتدلــة وحتــى المــرض التنفســي الحــاد الوخيــم 
والوفــاة، وتتخــذ األعــراض النمطيــة لإلصابــة بمــرض الفيــروس 
التنفســية  األوســط  الشــرق  لمتازمــة  المســبب  التاجــي 
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االلتهــاب  أمــا  التنفســية  والزلــة  والســعال  الحمــى  شــكل 
اإلبــاغ  تــم  دائمــا كمــا  يحــدث  الرئــوي فهــو شــائع ولكنــه ال 
عــن أعــراض معديــة معويــة كاإلســهال، ويمكــن أن يتســبب 
المــرض يحــدث القصــور التنفســي، والــذي يتطلــب التنفــس 
االصطناعــي والدعــم يف وحــدة العنايــة المركــزة، وقــد مــات 
36 %  تقريبــا مــن المرضــى الذيــن تــم اإلبــاغ عــن إصابتهــم 
األوســط  الشــرق  لمتازمــة  المســبب  التاجــي  بالفيــروس 
التنفســية، ويبــدو أن الفيــروس يتســبب يف مــرض أشــد لــدى 
بأمــراض مزمنــة،  المناعــة والمصابيــن  المســنين، ضعيفــي 

مثــل الســرطان وأمــراض الرئــة المزمنــة وداء الســكري.

التشخيص المخبري

يف الماضــي ، لــم تكــن االختبــارات التشــخيصية لعــدوى 
الفيــروس التاجــي متاحــة يف معظــم المختبــرات الطبيــة أمــا 
اليــوم فــإن اســتخدام أجهــزة PCR المخصصــة للفيروســات 
 RT-PCR الفيروســي  التشــخيص  لوحــات  يف  التاجيــة 
الفيروســات علــى نطــاق واســع  كتشــاف  ا يتيــح  المتعــددة 
بينما ال يزال نجاح عملية زراعة ســاالت الفيروســات التاجية 
HKU1 و OC43 و 229E و NL63 يف المختبر تشكل تحديًا 
العمليــة مــع ســاالت  الفيروســات مــع نجــاح هــذه  لعلمــاء 
الفيروســات التاجية MERS-CoV و SARS-CoV باســتخدام 
العينــات التنفســية المأخــوذة مــن المرضــى المصابيــن بهــا أما 

التشــخيص المصلــي مــع التثبيــت التكميلــي، التحييــد، تثبيط 
اإلنزيــم وغيرهــا فتســتخدم  مناعيــة  الــدم، مقايســة  تغلغــل 
وليــس  بحثيــة  ألغــراض  الفيروســية  المختبــرات  يف  بكثــرة 
بالفيــروس  اإلصابــة  تشــخيص  تأكيــد  ويمكــن  تشــخيصية، 
الحــاد  الوخيــم  الرئــوي  المرتبــط بمتازمــة االلتهــاب  التاجــي 
أو SARS-CoV عــن طريــق االختبــارات المصليــة أو الكشــف 
RT- باســتخدام  الفيروســي  الريبــي  النــووي  الحمــض  عــن 

PCR أو عــزل الفيــروس مــن الخايــا المزروعــة، وعلــى الرغــم 
لديــه حساســية   SARS-CoV لـــ المصلــي  التحليــل  أن  مــن 
وخصوصيــة تقتــرب مــن  % 100 اال ان األجســام المضــادة ال 
كتشــافها إال بعــد مــرور 10 أيــام علــى ظهــور األعــراض ،  يمكــن ا
وقــد يتأخــر االنقــاب المصلــي بالجلوبيوليــن G لمدة تصل إىل 
4 أســابيع أمــا بالنســبة للفيــروس التاجــي المرتبــط بمتازمــة 
الشرق األوسط التنفسية أو MERS-CoV فيمكن استخدام 
RT-PCR للكشــف األويل مــع فحوصــات تأكيديــة باســتخدام 
االشــعال المحددة لتأكيد التشــخيص، ويتوفر حاليا اختباران 
 MERS-CoV الختبــار   RT-PCR وهمــا  للغايــة،  حساســان 
RNA باإلضافــة إىل اســتخدام الفحــص المجهــري المناعــي 

للكشــف عــن األجســام المضــادة للفيــروس. 

العالج

محــدة  البشــرية  التاجيــة  بالفيروســات  اإلصابــة  تعــد 
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لذاتهــا عــادة وال تحتــاج اىل أي عــاج نوعــي أي أن عاجهــا 
محافــظ فقــط يتركــز علــى تخفيــف شــدة األعــراض المرافقــة 
للمــرض ودعــم الحيــاة فقــط، ويبقــى دور العوامــل المضــادة 
للفيروســات واألدويــة المعدلــة للمناعــة غيــر حاســم يف العاج 
إىل حــد كبيــر ألنــه لــم يتــم تقييــم أي مــن هــذه العاجــات يف 
وقــد  صحيــح،  بشــكل  أجريــت  محكمــة  عشــوائية  تجــارب 
تــم اســتخدام الريبافيريــن والكلوروكيــن علــى نطــاق واســع 
خــال تفشــي مــرض الســارس عــام 2003م، لكنهمــا كانــا ذو 
فائــدة مشــكوك فيهــا كمــا ارتبــط العــاج بالكورتيكوســتيرويد 
الجهــازي مــع التحســن الســريري عنــد بعــض المرضــى ولكــن 
ويف  بالفيــروس،  المصابيــن  اغلــب  علــى  تاثيــر  لــه  يكــن  لــم 
ألفــا  اإلنترفيــرون  ارتبــط اســتخدام  دراســة تجريبيــة صغيــرة 
بتحســن أســرع لمتطلبــات األكســجين عنــد بعــض المرضــى 
األجســام  امــا  المتقدمــة  بمراحلــه  بالفيــروس  المصابيــن 
مــن مرضــى  المأخــوذة  البشــرية  النســيلة  أحاديــة  المضــادة 
عاجيــة  فوائــد  أظهــرت  فقــد  شــفائهم  تــم  الذيــن  الســارس 
مبشــرة ربمــا تكــون مفتاًحــا الكتشــاف عــاج شــايف للمصابيــن 

المســتقبل.  يف  بالفيــروس 

اللقاح

MERS- و SARS-CoV لـــ لقــاح فعــال  كتشــاف  ا يعــد 
CoV أمــًرا ملًحــا ومرغوبـًـا للغايــة ولكنــه غيــر متوفــر حتــى اآلن، 

ورغــم نجــاح بعــض نمــاذج اللقاحــات علــى الفئــران المخبريــة 
ويشــكل  يــزال محــل شــك  ال  اإلنســان  علــى  تأثيرهــا  ان  اال 
مجــااًل رئيســًيا للبحــث يف المســتقبل لمنــع ارتفــاع معــدالت 

اإلمراضيــة والوفيــات المرتبطــة باألوبئــة الســابقة.

الفيــروس التاجــي )كورونــا( 2 المرتبــط بمتالزمة 
)SARS-CoV-2( االلتهــاب الرئــوي الحاد  الوخيم

كتشــافه  وهــو فيــروس تاجــي بشــري جديــد لــم يســبق ا
أو   2019 التاجــي  الفيــروس  مــرض  يســبب  البشــر  عنــد 
ووهــان  مدينــة  يف  مــرة  ألول  كتشــافه  ا تــم   COVID-19
بمقاطعــة هــويب الصينيــة، وينتمــي اىل فصيلــة الفيروســات 
التاجيــة مــن جنــس الفيروســات التاجيــة بيتــا، والتــي تضــم 
البشــرية،  التاجيــة  الفيروســات  مــن  أخــرى  ســاالت  أربعــة 
الشــائعة  البــرد  نــزالت  بيــن  تــراوح  أمراًضــا  تســبب  والتــي 
كثــر شــدة مثــل: متازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  وأمــراض أ
التنفســية  األوســط  الشــرق  ومتازمــة  )ســارس(   الوخيــم 

)ميــرس(. 

كورونــا(  )فيــروس  التاجــي  الفيــروس  مــرض 
COVID-19 أو   2019

كتشــف  وهــو مــرض معــد يســببه فيــروس تاجــي جديــد ا
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ألول مــرة يف مدينــة ووهــان بمقاطعــة هــويب يف الصيــن، ولــم 
يكــن هنــاك أي علــم بوجــود هــذا الفيــروس أو هــذا المــرض يف 
 )CO( : الســابق أمــا االســم اإلنجليــزي للمــرض اشــتق كالتــايل
همــا أول حرفيــن مــن كلمــة كورونــا )CORONA(، و )VI( همــا 
أول حرفيــن مــن كلمــة فيــروس )VIRUS(، و )D( هــو أول 
حــرف مــن كلمــة )مــرض( باللغــة اإلنجليزيــة )DISEASE(، و 
)19( هــو إشــارة إىل الســنة التــي ظهــر فيهــا المــرض )2019( 
حيــث كشــف عــن بــدء انتشــار المــرض يف نهايــة شــهر كانــون 
األول/ديســمبر مــن الســنة الماضيــة، وقــد أُطلــق علــى هــذا 
أو    )novel coronavirus  2019( اســم  ســابقاً  المــرض 
)nCoV-2019( أو ذات الرئــة الصينيــة أو ذات رئــة ووهــان 
  WHO قبــل أن يعلــن المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة
المصــادف  الثاثــاء  يــوم  أدهانــوم غيبريســوس يف  تيــدروس 
للحادي عشــر من شــهر شــباط/ فبراير لهذه العام عن االســم 
التوصيــات  علــى  اعتمــادا   )COVID-19( للمــرض  الجديــد 
المتفــق عليهــا مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة 

 .OIE والمنظمــة العالميــة لصحــة الحيــوان FAO

SARS-CoV-2 تسمية فيروس

 Corona من الكلمة الاتينية Coronavirus يشتق اسم
)كورونــا(، وتعنــي بالعربيــة التــاج أو اإلكليــل أو الهالــة، ويشــير 
االســم اىل الشــكل المميــز للفيــروس تحــت المجهــر اإللكتــروين 

ســطحية  زغابــات  أو  بــروزات  علــى  يحتــوي  كــروي  )جســم 
اللغــة  ويف  الفيــروس(،  غــاف  ســطح  تمــأل  كبيــرة  بصليــة 
العربيــة تعتبــر تســمية )فيــروس كورونــا( هــي األشــيع واألكثــر 
اســتخداًما ســواء بيــن عامــة النــاس أو المختصيــن بالطــب 
والعلــوم، ومــع انتشــار الفيــروس التاجــي الجديــد يف الصيــن 
أوصــت منظمــة الصحــة العالميــة باالســم المؤقــت للفيــروس 
 novel فأسمته فيروس كورونا الجديد أو المستجد 2019 أو
يتضمــن  والــذي   ،)coronavirus 2019 )2019-nCoV
والحــرف   ،)2019( الفيــروس  فيهــا  كتشــف  ا التــي  الســنة 
)n( إشــارة إىل كلمــة )novel( بمعنــى جديــد أو مســتجد، و 
)CoV( إشــارة إىل فيــروس كورونــا، ولكــن هــذا االســم لــم يحــظ 
بالتداول ألنه ليس ســهل االســتخدام، فلجأت وســائل اإلعام 
وعامــة النــاس إىل اســتخدام أســماء أخــرى للفيــروس مثــل: 
فيــروس ووهــان أو فيــروس كورونــا ووهــان أو فيــروس ذات 
أو فيــروس ذات  البحريــة يف ووهــان  المأكــوالت  رئــة ســوق 
ــا مــن انتشــار هــذه االســماء غيــر الرســمية  رئــة ووهــان، وخوًف
وصعوبــة التراجــع عنهــا بعــد ذلــك خصوًصــا عنــد تداولهــا يف 
اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي بــدأت منظمــة الصحــة 
المتفــق  التوجيهيــة  المبــادئ  وبموجــب   WHO العالميــة 
عليهــا مــع المنظمــة العالميــة لصحــة الحيــوان OEI ومنظمــة 
مــع  وبالتنســيق   ،FAO المتحــدة  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة 
اللجنــة الدوليــة لتصنيــف الفيروســات ICTV التــي يقــع علــى 
عاتقهــا عــادة منــح الفيروســات االســماء الرســمية لهــا بالبحــث 
عــن اســم جديــد للفيــروس، ويف نفــس الوقــت يكــون واضحــا 
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وعلــى صلــة بــه، وحتــى ينــال االســم الشــيوع، يجــب أن يكــون 
مــع  المنتشــرة  األســماء  مــن  غيــره  مــن  النطــق  يف  أســهل 

مراعــاة أال يتضمــن اســم الفيــروس األمــور التاليــة:

* إشارة إىل موقع جغرايف. 

* أسماء أي من الشعوب. 

* اسم أي حيوان أو نوع من األغذية. 

* إشارة إىل ثقافة محددة أو صناعة بعينها. 

* إشارة دينية أو عرقية. 

لــذا يف يــوم الثاثــاء المصــادف 11 شــهر شــباط/ فبرايــر 
 ICTV الفيروســات  لتصنيــف  الدوليــة  اللجنــة   2020 لعــام 
بمتازمــة  المرتبــط   2 )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس  أعلنــت 
كاســم   SARS-CoV-2 أو  الحــاد  الوخيــم  الرئــوي  االلتهــاب 
للفيــروس الجديــد، وتــم اختيــار االســم الجديــد ألن الفيــروس 
SARS- مرتبــط وراثًيــا )تشــابه التسلســل الجينــي( بفيــروس

CoV المســبب لوبــاء متازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم 
SARS عــام 2003 يف حيــن ذات الصلــة، فإنهمــا فيروســات 
مختلفــان، وتتــم تســمية الفيروســات مــن قبــل اللجنــة الدولية 
بنيتهــا  علــى  بنــاًء  بالعــادة   ICTV الفيروســات  لتصنيــف 
الجينيــة لتســهيل تطويــر االختبــارات التشــخيصية واللقاحــات 
واألدويــة أمــا منظمــة الصحــة العالميــة WHO التــي أطلقــت 
 coronavirus على المرض الذي يســببه هذا الفيروس اســم
disease )COVID-19( أمــا الفيــروس فأشــارت اليــه باســم 

مــرض  عــن  المســؤول  الفيــروس  أو   COVID-19 فيــروس 
COVID-19 عنــد التواصــل مــع النــاس مــن خــال القنــوات 
الرســمية وغيــر الرســمية بــدون أن تحــل هــذه التســمية محــل 
عليهــا  المتفــق   SARS-CoV-2 للفيــروس  الرســمي  االســم 

 .ICTV مــع اللجنــة الدوليــة لتصنيــف الفيروســات

SARS-CoV-2 بنية فيروس

 SARS-CoV-2 ان مقارنــة التسلســل الجينــي لفيــروس
أوجــدت تشــابه بينــه وبيــن فيــروس SARS-CoV المســبب 
لوبــاء متازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم SARS عــام 
2003، المنتميــان اىل جنــس الفيروســات التاجيــة  بيتــا التــي 
تصيــب البشــر والحيوانــات، ويتميــز هــذا الفيــروس بأنــه مــن 
نــووي  حمــض  جينــوم  علــى  علــى  يحتــوي  المغلــف  النــوع 
ريبــوزي مفــرد السلســلة موجــب االتجــاه ذو حجــم متوســط، 
ويبلــغ قطــره حــوايل 80-130 نانومتــر، وتلعــب 4 بروتينــات 
دوًرا مهًمــا يف تركيــب البنيــة العامــة لفيروســات كورونــا وهــي 
الشــوكة )spike اختصــاًرا S(، الغــاف )envelope اختصــاًرا 
المنــواة  القفيصــة   ،)M اختصــاًرا membrane( الغشــاء ،)E
)nucleocapsid اختصاًرا N(، ويستخدم نفس المستقبات 
مشــابهة  بطريقــة   ،SARS-CoV فيــروس  يســتخدمها  التــي 
لــه نوًعــا مــا أمــا تكاثــره داخــل الخايــا المضيفــة فتتبــع نفــس 
الخطــوات التــي تتبعهــا الفيروســات التاجيــة البشــرية األخــرى 
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مادتهــا  وصــول  فبمجــرد  النســخ  خطــوة  غيــاب  أي  تقريًبــا 
تعامــل  المصابــة  الخليــة  ســيتوبازم  اىل   RNA ال الوراثيــة 
كال mRNA مباشــرة ثــم تترجــم إىل بروتيــن، ويبــدو الفيــروس 
تحــت المجهــز اإللكتــروين بشــكل كــروي يحتــوي علــى بــروزات 
أو زغابــات ســطحية بصليــة كبيــرة، وهــي بروتينــات الشــوكة 
الفيــروس  غــاف  ســطح  تمــأل  التــي   )S اختصــاًرا   spike(
وتســاعد علــى ارتبــاط الفيــروس التاجــي بمســتقبات خاصــة 

علــى خليــة الثــوي أو المضيــف. 

كتشــاف فيــروس SARS-CoV-2  ... المريــض  ا
رقــم واحــد!

المرتبــط   2 )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس  كتشــاف  ا تــم 
 )SARS-CoV-2( بمتازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم
ألول مرة يف يف مدينة ووهان بمقاطعة هويب يف وسط الصين، 
كبــر 10 مــدن صينيــة مــن حيــث تعــداد  وهــي واحــدة مــن أحــد أ
الســكان، وقــد حــدد مبدئًيــا يف كانــون األول/ديســمبر مــن عــام 
2019 يف مجموعــة مــن األشــخاص المصابيــن بالتهــاب رئوي 
مجهــول الســبب بينــت التحقيقــات األوليــة ان معظــم حــاالت 
هــذا االلتهــاب الرئــوي كانــت مرتبطــة بالــزوار والعامليــن يف 
ســوق جملــة يبيــع لحــوم الحيوانــات )المستأنســة والبريــة( 
والمأكــوالت البحريــة يقــع يف مدينــة ووهــان، ويطلــق عليــه 
جملــة  ســوق  أو  البحريــة  للمأكــوالت  ووهــان  ســوق  اســم 

بيــن األشــخاص األوائــل  البحريــة، فمــن  ووهــان للمأكــوالت 
الذيــن تأكــد إصابتهــم بالمــرض، ثبــت أن ثلثيهــم كانــوا علــى 
عاقة بهذا الســوق ســواء بشــكل مباشــر أو غير مباشــر حتى 
أشــاعت  الصينيــة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بعــض  أن 
بــأن المريــض رقــم واحــد كان أحــد أصحــاب األكشــاك التــي 
تبيــع الحيوانــات البريــة يف هــذا الســوق، ويعتبــر هــذا الســوق 
كبــر ســوق للجملــة يبيــع الحيوانــات والمأكــوالت البحريــة يف  أ
مقاطعــة هــويب وســط الصيــن ويحتــوي علــى مئــات األكشــاك 
القريبــة مــن بعضهــا والتــي يفصــل بينهــا ممــرات ضيقــة حيــث 
يتم بيع الحيوانات ثم قتلها وسلخها يف العراء وبظروف غير 
كتســب الســوق اهتماًمــا إعامًيــا  صحيــة علــى اإلطــاق، وقــد ا
عالمًيــا كبيــًرا منــذ 31 كانــون األول/ديســمبر مــن عــام 2019 
عندمــا تــم إبــاغ المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة 
يف الصيــن بحــاالت االلتهــاب الرئــوي المســبب لمــرض غيــر 
كتشــافه يف مدينــة ووهــان ليتــم إغــاق  معــروف والــذي تــم ا
الثاين/ينايــر لعــام 2020 مــن  الســوق يف األول مــن كانــون 
قبــل الســلطات الصينيــة إلجــراء التحقيقــات وأخــذ العينــات 
وتنظيــف المــكان وتطهيــره، وبالفعــل أعلــن المركــز الصينــي 
لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا أن ثقتــه عينــة مــن بيــن 
585 عينــة تــم جمعهــا مــن ســوق ووهــان للمأكــوالت البحريــة، 
الفيــروس  مــن  الجديــدة  للســالة  بالنســبة  إيجابيــة  جــاءت 
التاجــي ليتــم اإلعــان مــن قبــل الســلطات الصينيــة عــن هــذا 
الفيــروس علــى أنــه هــو المســبب لتلــك الحــاالت مــن االلتهــاب 
 ،2020 لعــام  الثاين/ينايــر  كانــون  مــن  الســابع  يف  الرئــوي 
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وبالرغــم مــن هــذا االهتمــام العالمــي بهــذا الســوق العتبــاره 
المصــدر الرئيســي النتشــار الفيــروس الجديــد اال ان هنــاك مــن 
ال يدعم هذا الرأي من أطباء وباحثين وبعض مروجي نظرية 
المؤامــرة، فيشــككون بصحــة ودقــة المعلومــات األوليــة التــي 
قدمتهــا الصيــن لمنظمــة الصحــة العالميــة، فمع بداية تفشــي 
المــرض كان المصــدر الرســمي الرئيســي للمعلومــات العامــة 
إشــعارات مــن لجنــة الصحــة البلديــة يف مدينــة ووهــان والتــي 
لــم تذكــر أن ســوق ووهــان لمأكــوالت البحريــة هــو المصــدر، 
وقــد أشــارت هــذه اإلشــعارات يف 11 كانــون الثاين/ينايــر إىل 
الوحيــدة لإلصابــة  المؤكــدة  الحــاالت  باعتبارهــم  41 مريضــاً 
كانــون   18 حتــى  هــو  كمــا  الحــاالت  عــدد  وظــل  بالفيــروس 
الثاين/ينايــر !!!! ممــا دفــع مجموعــة مــن الباحثيــن الصينييــن 
مــن عــدة مؤسســات حكوميــة بنشــر ورقــة بحثيــة يف مجلــة 
النســيت الطبيــة الشــهيرة تناولــت البيانــات الســريرية ألول 
41 حالــة أُصيبــت بالفيــروس وتــم تقديــم الرعايــة الصحيــة 
لهــا يف المستشــفيات، فوجــدوا ان 28 حالــة مــن أصــل 41 
كانــت علــى صلــة بســوق ووهــان بينمــا 13 حالــة مــن أصــل 
41 ليــس لهــم أي صلــة بالســوق، وهــو رقــم مهــم، فوفًقــا لهــذه 
الورقــة البحثيــة فقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة ووزارة 
الصحــة الصينيــة ان أول حالــة مســجلة ظهــرت عليهــا أعــراض 
المــرض ودخلــت المستشــفى لتلقــي العــاج كانــت بتاريــخ 
ان  يعنــي  وهــذا  عــام 2019  مــن  األول/ديســمبر  كانــون   8
اول عــدوى بالفيــروس كانــت يف نهايــة شــهر تشــرين الثــاين/ 

نوفمبــر لكــون فتــرة حضانــة الفيــروس قــد تمتــد 

بيــن 2-14 يــوم ممــا يزيــد االحتمــال بــان يكــون الفيــروس 
ســوق  اىل  يصــل  ان  قبــل  ووهــان  ســكان  بيــن  انتشــر  قــد 
بعــدوى  يصــاب  مــن  جميــع  فليــس  البحريــة،  المأكــوالت 
الفيــروس ســتظهر عليــه أعــراض شــديدة يحتــاج علــى اثرهــا 
كثر هو أن أول مريض  لدخول المستشفى، والمثير للجدل أ
علــى  يكــن  لــم  المستشــفى  إىل  أُدخــل  بالفيــروس  مصــاب 
اتصــال مباشــر بســوق الجملــة للمأكــوالت البحريــة يف ووهــان، 
ولم تظهر على عائلته حمى أو أعراض تنفسية أما المرضى 
الثاثــة الاحقيــن الذيــن تــم إدخالهــم إىل المستشــفى، فلــم 
يتصــل اثنــان منهمــا بســوق المأكــوالت البحريــة لــذا بالنظــر 
إىل الوضــع بشــكل عــام، فــإن ســوق المأكــوالت البحريــة قــد 
ال يكــون المصــدر الوحيــد للفيــروس التاجــي الجديــد، الــذي 
قــد تكــون لــه مصــادر متعــددة، وربمــا ســاهم موقــع الســوق 
بالقــرب مــن محطــة قطــار رئيســية يف انتشــار الفيــروس كمــا 
كبــر  أ للنقــل وموطنــا ألحــد  تعتبــر مركــزا  ان مدينــة ووهــان 
المطــارات وســط الصيــن، يســتخدمه بالمعــدل نحــو 30000 
شــخص يوميــا ولكــن مــع ذلــك، لــم يتــم العثــور علــى أي أدلــة 
مــن مصــادر أخــرى حتــى اآلن خصوًصــا وأن المركــز الصينــي 
اإليجابيــة  العينــات  بــأن  كــد  أ والوقايــة  األمــراض  لمكافحــة 
للفيــروس وجــدت يف 22 كشــكاً وشــاحنة قمامــة يف الســوق، 
وجــزء كبيــر مــن العينــات كانــت موجــودة يف الجــزء الجنــويب 
مــن ســوق المأكــوالت البحريــة يف ووهــان حيــث تنشــط تجــارة 

الحيوانــات البريــة غيــر المشــروعة.
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مصدر الفيروس

ان الفيروســات التاجيــة فيروســات حيوانيــة المنشــأ، أي 
انهــا تنتقــل بيــن الحيونــات والبشــر، وقــد خلصــت األبحــاث 
المفصلــة اىل أن فيــروس كورونــا المســبب لمتازمــة االلتهــاب 
الرئــوي الحــاد  الوخيــم )ســارس( قــد انتقــل مــن قطــط الزبــاد 
)العائل المتوســط( إىل البشــر، وقد احتاج علماء الفيروســات 
كثر من 4 شهور لتحديد ذلك، وفيروس كورونا  المسبب  اىل أ
انتقــل  قــد  )ميــرس(  التنفســية  األوســط  الشــرق  لمتازمــة 
مــن اإلبــل  )العائــل المتوســط( إىل البشــر، وقــد احتــاج علمــاء 
الفيروســات اىل حــوايل 10 شــهور لتحديــد ذلــك أمــا منشــأ 
الفيــروس األصلــي )العائــل الدائــم( فلــم ُيفهــم بعــد فهًما تاًما، 
ولكــن حســب تحليــل مختلــف جينومــات الفيــروس ُيعتقــد أن 
الزبــاد واإلبــل  منشــأه يف الخفافيــش وأنــه انتقــل إىل قطــط 
يف وقــت مــا مــن الماضــي البعيــد، وهــذا يعنــي أن المرضــى 
األوائــل الذيــن أصيبــوا بالفيــروس حصلــوا عليــه مباشــرة مــن 
كتســب الفيــروس سلســلة مــن الطفــرات  الحيوانــات بعــد ان ا
لــه  ممــا ســمح  الحيــواين،  العائــل  وجــوده يف  أثنــاء  الوراثيــة 
بالعــدوى والتكاثــر داخــل جســم اإلنســان، ويف حالــة التفشــي 
األخيــر للفيــروس التاجــي الجديــد، فتشــير معظــم التقاريــر إىل 
أن أفــراد المجموعــة األوىل مــن المرضــى الذيــن تلقــوا العــاج 
يف المستشــفيات كانــوا مــن عمــال أو عمــاء ســوق الجملــة 
للمأكــوالت البحريــة يف مدينــة ووهــان الصينيــة والــذي يبيــع 
والمستأنســة(  )البريــة  الحيــة  المســتهلكة  الحيوانــات  أيضــا 

مثــل: الدواجــن، الحميــر، األغنــام، الخنازيــر، القطــط، الثعالــب، 
الفئــران، الخفافيــش، الزواحــف وغيرهــا لــذا فالفرضيــة القائلــة 
بــأن فيــروس كورونــا الجديــد حيــواين المصــدر أو المنشــأ هــي 
كدتــه  الفرضيــة األكثــر قبــواًل بيــن األوســاط العلميــة، وهــذا مــا ا
كــز الســيطرة علــى األمــراض  منظمــة الصحــة العالميــة ومرا
والوقايــة منهــا األمريكيــة والصينيــة، ويف الســنوات الخمســين 
الماضيــة، انتشــرت مجموعــة كبيــرة مــن األمــراض المعديــة 
للطفــرات  بعــد تعرضهــا  البشــر بســرعة  الحيوانــات إىل  مــن 
وللعمليــات التطويريــة حيــث ســاهمت العديــد مــن العوامــل 
مثــل التغيــر المناخــي، التغيــر البيئــي، العولمــة، هجــرة البشــر 
اإلنســان  بيــن  التغذويــة  العاقــة  و  المــدن  اىل  الريــف  مــن 
والحيــوان يف زيــادة فرصــة انتقــال األمــراض الحيوانيــة المنشــأ 
مــن الحيوانــات إىل البشــر، و يعتمــد البقــاء التطــوري ألغلــب 
هــذه األمــراض علــى إصابــة كائنــات حيــة مضيفــة جديــدة أو 
مضيفيــن جــدد )عائــل دائــم وعائــل متوســط(، بالرغــم مــن 
المرتبــط   2 التاجــي  للفيــروس  الجينــي  التسلســل  تحديــد 
 SARS-CoV-2 بمتازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم أو
فحتى االن لم يؤكد علماء الفيروســات بعد األنواع الحيوانية 
التي مكنت الفيروس من االنتشار إىل البشر ويشكل تحديد 
العائــل دائــم والعائــل المتوســط أهميــة كبيــرة يف الوقايــة مــن 
الوبــاء ومكافحتــه، وتحديــد حجــم المخاطــر كما ســتوفر مرجعا 
علميــا لسياســات الحيوانــات البريــة، و يعتبــر الخفاش المتهم 
األول كمصــدر للفيــروس فقــد كان قاســما مشــتركا يف كل 
االحتمــاالت كفاعــل أصلــي أو كشــريك يف المشــكلة يف وبــايئ 
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ســارس وميــرس الســابقين،فهي تحتــوي علــى نســبة أعلــى 
بكثيــر مــن الفيروســات الحيوانيــة المنشــأ مقارنــة بالثدييــات 
األخــرى كمــا ان تحليــل التسلســل الجينــي للفيــروس التاجــي 
مطابــق بنســبة وصلــت اىل 96 % ألنــواع مــن الفيروســات 
قــام  ولكــن  الثدييــات،  هــذه  الموجــود يف  الحيوانيــة  التاجيــة 
باحثون من جامعة وي جي يف بكين بدراسة نشرت نتائجها 
يف مجلــة علــم الفيروســات الطبيــة قارنــت التسلســل الجينــي 
للفيــروس ب 217 فيروًســا مشــابًها أخــذوه مــن عــدد كبيــر 
مــن أنــواع حيوانيــة مختلفــة، وأظهــرت النتائــج أن الثعابيــن 
وبشــكل ادق ثعبــان كرايــت الصينــي ذو األشــرطة المتعــددة 
كثــر األنــواع الحاملة لفيروســات تاجية  والكوبــرا الصينيــة هــي أ
حيوانيــة ذات تسلســل جينــي مشــابه للفيــروس الجديــد، كمــا 
كشــفت نفــس الدراســة بــأن الرمــز الــورايث للفيــروس الجديــد 
يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالفيــروس التاجــي المســبب لمتازمــة 
االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم أو SARS-CoV ممــا يشــير 
الحيــواين  المصــدر  أيًضــا  تكــون هــي  قــد  الخفافيــش  إىل أن 
العائــل  هــو  يكــون  بــأن  متهــم  حيــوان  آخــر  أمــا  للفيــروس 
كل النمــر  الوســيط للفيــروس فقــد كان حيــوان البنغــول أو آ
الحرشــفي وفقــد أصــدرت جامعــة جنــوب الصيــن الزراعيــة 
كل  آ إن  خالــه  قالــت  اإلنترنــت  علــى  موقعهــا  علــى  بيانًــا 
اســتناًدا  للفيــروس  الوســيط  العائــل  هــو  الحرشــفي  النمــل 
اىل دراســة قــام بهــا باحثــون صينيــون حيــث قارنــوا التسلســل 
كثــر مــن 1000 عينــة مــن حيوانــات  الجينــي للفيــروس مــع أ
التاجيــة  للفيروســات  الجينــي  التسلســل  أن  ووجــدوا  بريــة، 

تتطابــق  الحرشــفي  النمــل  كل  آ حيوانــات  لــدى  الموجــودة 
بنســبة 99 % مــع تلــك الموجــودة لــدى المصابين بالفيروس 
الفيروســات  الكثيــر مــن علمــاء  الجديــد، ورغــم ذلــك ينفــي 
دليــل  وجــود  عــدم  علــى  ويؤكــدون  الدراســات  هــذه  صحــة 
علمــي دقيــق يدعــم صحتهــا حتــى هــذه اللحظــة كمــا أنهــم 
يحتاجــون اىل إجــراء المزيــد مــن االســتقصاءات و الكثيــر مــن 
بعــض  قــد تســتغرق  والــذي  والمختبــري،  الميــداين  العمــل 
الوقــت الكتشــاف المصــدر الحيــواين للفيــروس بشــكل دقيــق، 
كثــر مــن 4 شــهور لمعرفــة  فقــد اســتغرق علمــاء الفيروســات أ
العائــل المتوســط وهــو قطــط الزبــاد عنــد حــدوث وبــاء ســارس 
بينمــا إســتغرق العلمــاء حــوايل 10 شــهور لمعرفــة العائــل 
المتوســط وهــو الجمــل وحيــد الســنام عنــد حــدوث جائحــة 

ميــرس. 

قصة تفشي الوباء يف الصين

إبــاغ  تــم   2019 لعــام  األول/ديســمبر  كانــون   31 يف 
الصيــن  يف  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  اإلقليمــي  المكتــب 
تــم  لمــرض غيــر معــروف  المســبب  رئــوي  التهــاب  بحــاالت 

الصينيــة  هــويب  بمقاطعــة  ووهــان  مدينــة  يف  كتشــافه  ا

مــع ظهــور األعــراض األوىل قبــل ثاثــة أســابيع بقليــل يف 
8 كانــون األول/ديســمبر، وقــد بينــت التحقيقــات األوليــة ان 
معظــم حــاالت هــذا االلتهــاب الرئــوي كانــت مرتبطــة بالــزوار 
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والعاملين يف سوق جملة يبيع لحوم الحيوانات )المستأنسة 
والبريــة( والمأكــوالت البحريــة يقــع يف مدينــة ووهــان، ويطلــق 
بيــن  فمــن  البحريــة،  للمأكــوالت  ووهــان  ســوق  اســم  عليــه 
وهــم  بالمــرض،  إصابتهــم  تأكــد  الذيــن  األوائــل  األشــخاص 
41 شــخًصا تــم عزلهــم يف المشــفى، ثبــت أن ثلثيهــم كانــوا 
علــى عاقــة بهــذا الســوق ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
ليتــم إغــاق الســوق يف األول مــن كانــون الثاين/ينايــر لعــام 
2020 مــن قبــل الســلطات الصينيــة وعــزل األشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن األعــراض وتــم فحــص المئــات مــن األشــخاص 
العامليــن يف  مــن  الكثيــر  ذلــك  بمــا يف  بإصابتهــم  المشــتبه 
مجــال الرعايــة الصحيــة، والذيــن كانــوا علــى اتصــال وثيــق مــع 
الحــاالت المشــتبه بهــا، ويف 3 كانــون الثاين/ينايــر لعــام 2020 
لتلــك  المســبب  للفيــروس  الجينــي  التسلســل  تحديــد  تــم 
الحــاالت مــن االلتهــاب الرئــوي واطلــق عليــه اســم الفيــروس 
التاجــي )كورونــا( المســتجد 2019 أو nCoV-2019 لتحــدث 
اول وفــاة مؤكــدة بالفيــروس يف 9 كانــون الثاين/ينايــر لعــام 
2020، ويؤخــذ علــى الســلطات الصينيــة عــدم تعاملهــا مــع 
الموضــوع علــى محمــل الجــد بشــكل كاف يف األســابيع األوىل 
النتشــار الفيــروس، إذ وقعــت أخطــاء متعــددة بمــا يف ذلــك 
الفشــل يف فهــم ســرعة انتشــار الفيــروس، وزاد األمــر ســوءا 
التأخيــر يف إبــاغ النــاس بتفشــي الفيــروس، ويف واقــع األمــر 
تعــرض بعــض أوائــل األشــخاص الذيــن حــذروا مــن المــرض 
وأهمهــم طبيــب العيــون الصينــي يل وينليانــغ، والــذي تــويف 
المحليــة،  الســلطات  مــن  للتوبيــخ  المــرض،  بســبب  الحًقــا 

وبقــي الوضــع علــى حالــه حتــى 20 كانــون الثاين/ينايــر لعــام 
كــدت لجنــة الصحــة الوطنيــة الصينيــة  2020 وذلــك عندمــا أ
أن  بعــد  البشــر  بيــن  ينتقــل  أن  يمكنــه  الفيــروس  أن   NHC
حــذر طبيــب آخــر يدعــى زنــغ نانشــان مــن خطــورة الفيــروس 
الجديــد، وهــو أحــد أهــم األطبــاء الصينييــن الذيــن كان لهــم دوًرا 
مهًمــا يف مكافحــة وبــاء ســارس الــذي تفشــى يف الصيــن عــام 
2003 بســبب الفيــروس التاجــي المرتبــط بمتازمــة االلتهــاب 
الرئــوي الحــاد  الوخيــم أو SARS-CoV، فتحركــت الســلطات 
الصينيــة، وتــم عــزل مدينــة ووهــان والمــدن المجــاورة لهــا يف 
كثــر مــن  إقليــم هــويب الــذي يصــل إجمــايل عــدد ســكانه إىل أ
58 مليــون نســمة بشــكل كام، ويف طــول الصيــن وعرضهــا تــم 
عــزل نحــو 700 مليــون شــخص تقريبــا يف منازلــه يف وقــت 
الحق، وكان رئيس مجلس الدولة الصيني يل كه تشــيانغ قد 
حــث الصيــن ودول العالــم علــى بــذل جهــود حاســمة وفعالــة 
لمنــع ومكافحــة الوبــاء الناجــم عــن فيــروس كورونــا المســتجد 
فاجتمعــت  الثاين/ينايــر،  كانــون   20 يف  لــه  متلفــز  بخطــاب 
 22 يف  العالميــة  الصحــة  المنظمــة  التابعــة  الطــوارئ  لجنــة 
تصنيــف  ينبغــي  كان  إذا  مــا  لمناقشــة  الثاين/ينايــر  كانــون 
انتشــار المــرض علــى أنــه حالــة طــوارئ للصحــة العامــة تثيــر 
قلًقــا دولًيــا بموجــب اللوائــح الصحيــة العالميــة ولكــن لــم يبــت 
عــن  المتوفــرة  المعلومــات  نقــص  بســبب  البدايــة  يف  فيهــا 
المــرض قبــل اتخــاذ قــرار ضــد اإلعــان، وقــد كانــت منظمــة 
كتشــاف  الصحة العالمية قد نشــرت قبل شــهرين فقط من ا
المــرض تقريــًرا حــول األمــن الصحــي العالمــي وحــذرت فيــه 
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بشــكل  الوطنــي ضعيــف  الصحــي  )األمــن  أن  مــن  صراحــة 
أساســي حــول العالــم وال يوجــد بلــد مســتعد بشــكل كامــل 
التعامــل  يجــب  مهمــة  فجــوات  فيهــا  دولــة  وكل  لألوبئــة 
معهــا(، ان مــا اثــار القلــق والمخــاوف بشــكل كبيــر هــو خطــر 
وإمكانيــة  الصيــن  يف  النــاس  بيــن  العــدوى  انتقــال  زيــادة 
المــرض علــى نطــاق واســع مــع قــرب قــدوم رأس  تفشــي 
الســنة الصينيــة واالحتفــال بالعــام الصينــي الجديــد والــذي 
يصــادف يف 24 مــن كانــون الثاين/ينايــر، وعليــه ويف يــوم 23 
كانــون الثاين/ينايــر تــم عــزل مدينــة ووهــان بشــكل كامــل مــن 
قبــل الســلطات الصينيــة بايقــاف جميــع وســائل النقــل العــام 
المدينــة(، واضعيــن كامــل  الجــوي )داخــل وخــارج  والســفر 
ســكان المدينــة البالــغ عددهــم 11 مليــون نســمة تقريًبــا تحت 
وضعــت  الثاين/ينايــر  كانــون   24 يــوم  ،ويف  الصحــي  الحجــر 
لمدينــة  المجاورتــان  وايتشــو  هوانغقانــغ  مدينتــي  مــن  كل 
ووهــان، تحــت الحجــر الصحــي ذاتــه، لقــد حشــدت الســلطات 
كثــر مــن 300 فريــق طبــي مــن مختلــف أنحــاء البــاد  الصينيــة أ
بمــا يف ذلــك الجيــش مــن أجــل احتــواء المــرض، كمــا قامــب 
مؤقتــة  مستشــفيات  و10  جديــدة،  مستشــفيات   3 ببنــاء 
بســرعة غيــر مســبوقة كان أشــهرها مستشــفى هوشنشــان 
أيــام علــى  يف مدينــة ووهــان، والــذي بنــي يف اقــل مــن 10 
مســاحة 269 ألــف قــدم مربــع ويتســع 1000 ســرير ، كمــا 
أعطــت تعليمــات مشــددة علــى مســتوى اإلقليــم والبلديــة 
وعلــى مســتوى البــاد بشــكل عــام بتحســين النظافــة العامــة 
وعــزل الضحايــا المحتمليــن وتبــادل الخبــرات، ويبــدو أن هــذه 

المــرض محليــا،  انتشــار  أبطــأت  المســبوقة  غيــر  االســتجابة 
ولكــن مدينــة ووهــان المكتظــة بالســكان والتــي تحتــوي علــى 
حــوايل 30000  يســتخدمه  الصيــن،  المطــارات وســط  كبــر  أ
شــخص يوميــا، وهــذا يعنــي أن فيــروس كورونــا المســتجد قــد 
يتفشــى اىل دول العالــم بســرعة، وهــذا مــا حــدث بالضبــط، و 
شــكل امتحانــا حقيقيــا لكيفيــة اســتجابة دوائــر الصحــة العامــة 

للبلــدان يف جميــع أرجــاء العالــم. 

معهد علم الفيروسات يف ووهان ونظرية المؤامرة 

يعتبــر مختبــر ووهــان الوطنــي للســامة األحيائيــة الــذي 
تــم افتتاحــه عــام 2014 جــزء مــن معهــد علــم الفيروســات يف 
ووهــان، وهــو مؤسســة بحثيــة ذات مســتوى عالمــي، تقــوم 
ببحــوث يف علــم الفيروســات وعلــم المناعــة تــم بنائــه كجــزء 
مــن خطــة حكوميــة لبنــاء عــدة مختبــرات ذات مســتوى عــايل 
مــن الســامة اإلحيائيــة بهــدف مكافحــة األمــراض المعديــة 
مــن خــال دراســة آليــة عمــل الفيروســات وتطويــر عاجــات 
تعتمــد علــى األجســاد المضــادة، وعبــر تخزيــن الفيروســات 
)مختبــر  بمثابــة  المختبــر  ليصبــح  النقيــة،  المســتخلصة 
حــول  مشــابهة  أخــرى  مختبــرات  مــع  بالتعــاون  مرجعــي( 
العالــم، وقــد وافقــت األكادينيــة الصينيــة للعلــوم علــى بنــاء 
المختبــر يف عــام 2003، بالتزامــن مــع تفشــي وبــاء الســارس، 
وتــم تصميمــه وبنــاؤه بمســاعدة علمــاء فرنســيين كجــزء مــن 
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اتفاقيــة تعاونيــة جــاءت يف عــام 2004، بهــدف الوقايــة مــن 
األمــراض المعديــة والناشــئة ومكافحتهــا، إال أن بنــاء المختبــر 
احتــاج إىل عقــد كامــل بســبب قلــة خبــرة الســلطات الصينيــة 
الحكومــة  كــدت  أ المختبــر  افتتــاح  وعنــد  المجــال،  هــذا  يف 
الصينيــة علــى الــدور المهــم الــذي ســيلعبه هــذا المختبــر يف 
تعزيــز قــدرة الصيــن لمنــع األوبئــة الجديــدة والســيطرة عليهــا 
وتطويــر لقاحــات خاصــة بهــا، وأنــه لــن يشــكل خطــرا خاصــة 
كثــر مــن معاييــر  وأن األبحــاث التــي ســتجرى فيــه ال تطلــب أ
ســامة أحيائيــة مــن المســتوى الثالــث، إال أنــه صمــم بحســب 
كثــر، وعنــد افتتــاح المختبــر،  المســتوى الرابــع، لتوفيــر حمايــة أ
خطــط المعنيــون للبــدء يف تنفيــذ مشــروع ال يتطلــب ســوى 
احتياطــات الســامة مــن الدرجــة الثالثــة، وهــو دراســة فيــروس 
يحملــه القــراد ويســبب الحمــى النزفيــة يف القــرم والكونغــو. 
ويعتبر هذا المرض قاتًا، ويف كانون الثاين/يناير عام 2018، 
تــم تشــغيل المختبــر إلجــراء تجــارب علــى مســببات األمــراض 
الرابعــة، وتعتبــر  الدرجــة  التــي تحتــاج لمعاييــر ســامة مــن 
معاييــر الســامة مــن المســتوى الرابــع، التــي صمــم المختبــر 
األحيائيــة،  الســامة  معاييــر  مــن  مســتوى  أعلــى  بحســبها، 
والنفايــات  الميــاه  ومعالجــة  الهــواء  ترشــيح  تشــمل  حيــث 
قبــل مغادرتهــم المخبــر، كمــا يقــوم العلمــاء والباحثــون بتغييــر 
مابســهم وباالســتحمام قبل وبعد اســتخدام مرافق المختبر، 
ويذكــر أن أول مختبــر مــن هــذا النــوع افتتــح يف اليابــان يف 
عــام 1981، وافتتحــت الحقــاً مختبــرات أخــرى يف الواليــات 
المتحــدة وأوروبــا، إال أن هــذه المختبــرات عــادة مــا تثيــر جــدالً 

واســعاً لخطــورة األبحــاث التــي تجــرى بداخلهــا.

مــادة  الجديــد  التاجــي  الفيــروس  تفشــي  شــكل  لقــد 
المؤامــرة  نظريــة  ومناصــري  الشــائعات  لمروجــي  دســمة 
ولعــل أهــم هــذه النظريــات أن فيــروس كورونــا تســرب مــن 
مختبــر مرتبــط ببرنامــج الحــرب البيولوجيــة يف الصيــن إشــارة 
اىل مختبــر ووهــان الوطنــي للســامة األحيائيــة الــذي يبعــد 
مرمــى حجــر مــن ســوق ووهــان للمأكــوالت البحريــة حيــث 
يعتقــد أن الفيــروس نشــأ حتــى اآلن، وقــد تناولــت صحيفــة 
واشــنطن تايمــز، وهــي صحيفــة محافظــة يف واشــنطن هــذه 
النظريــة بمقــال مفصــل مستشــهدة بأبحــاث قــام بهــا ضابــط 
مخابــرات عســكري إســرائيلي ســابق كمــا ذكــرت يف المقــال 
نفســه أن مجموعــة كبيــرة مــن العلمــاء واألطبــاء، قبــل عاميــن 
مــن انتشــار الفيــروس قــد اعربــوا عــن مخاوفهــم تجــاه هــذا 
المختبــر، وعــن احتماليــة هــروب أحــد الفيروســات القاتلــة اىل 
باحثــان صينيــان  نشــره  بلــه مقــاال  الطيــن  زاد  الخــارج، ممــا 
 ،)2019- nCoV  بعنــوان )األصــول المحتملــة لفيــروس كورونــا
حيــث زعمــا ان العاملــون يف مختبــر ووهــان الوطنــي للســامة 
األحيائيــة قــد جلبــوا مجموعــة مــن الخفافيــش اىل المختبــر 
لغــرض اجــراء تجــارب عليهــا، وان احــد الباحثيــن قــد تعــرض 
للعــض مــن قبــل خفــاش مصــاب بالفيــروس ونقلتــه اليــه ثــم 
تســرب اىل مــن حولــه رغــم كل محــاوالت احتــواء الفيــروس، 
كتــب  مؤلــف  نشــره  مــا  المقالــة  هــذه  ســيناريو  ويشــابه 
التشــويق األمريكــي ديــن كونتــز يف كتابــه عيــون الظــام عــام 
1981 حيــث يتحــدث كونتــز عــن فيــروس )ســاح بيولوجــي( 
يــودي بحيــاة اآلالف ويــأيت مــن مختبــرات ووهــان أطلــق علــى 
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الفيــروس اســم )ووهــان400-(، ويبــدو هــذا التنبــؤ مذهــًا مــن 
الناحيــة النظريــة لكاتــب ادىل بــه منــذ 39 عاًمــا أمــا مــن الناحيــة 
العمليــة واســتناًدا إىل جينــوم الفيــروس وخصائصــه، فــا يوجد 
أي مؤشــر علــى اإلطــاق إىل أنــه فيــروس مهنــدس وهــذا مــا 
علــى  الســيطرة  كــز  ومرا العالميــة  الصحــة  منظمــة  كدتــه  ا
األمــراض والوقايــة منهــا األمريكيــة والصينيــة كمــا أن معهــد 
علــم الفيروســات يف ووهــان أصــدر بيانًــا رًدا علــى نظريــات 
المؤامــرة والشــائعات التــي تتهمــه بتصنيــع الســالة الجديــدة 
القاتلــة لفيــروس كورونــا COVID-19 وتســريبها رافًضــا فيــه 

هــذه االتهامــات وواصًفــا إياهــا بالكاذبــة.   

SARS-CoV-2 فترة حضانة فيروس

الفتــرة  بأنهــا  محــدد  لفيــروس  الحضانــة  فتــرة  تعــرف 
أول  وظهــور  بالفيــروس  اإلصابــة  بيــن  المنقضيــة  الزمنيــة 
أعــراض أو عامــات المــرض الــذي يســببه، ويعــد فهــم فتــرة 
الحضانــة أمــًرا مهًمــا للغايــة للســلطات الصحيــة، حيــث يتيــح 
كثــر فعاليــة للحجــر الصحــي لألشــخاص  لهــا إدخــال أنظمــة أ
الذين يشــتبه يف حملهم للفيروس، وكوســيلة للســيطرة على 
المــرض، وتتــراوح معظــم  الفيــروس ومنــع حــدوث  انتشــار 
حضانــة  لفتــرة   WHO العالميــة  الصحــة  منظمــة  تقديــرات 
 COVID-19 لمــرض  المســبب   SARS-CoV-2 فيــروس 
بيــن 1-14 يــوم، وعــادة مــا تســتمر خمســة أيــام بينمــا قــدرت 

  CDC كــز األميركيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا المرا
فتــرة الحضانــة للفيــروس بيــن 2 و 14 يــوم أمــا لجنــة الصحــة 
الوطنيــة الصينيــة NHC فقــدرت فتــرة حضانــة مــن 10 إىل 14 
يــوم، ومــع ذلــك، تــم اإلبــاغ عــن حالــة بلغــت مــدة الحضانــة 
المحليــة  هــويب  مقاطعــة  حكومــة  قبــل  مــن  يــوم   27 فيهــا 
بتاريــخ 22 شــباط/فبراير لعــام 2020، وباإلضافــة إىل ذلــك، 
لوحظــت 5 حــاالت مــع فتــرة حضانــة لمــدة 19 يوًمــا يف دراســة 
لمجلــة الجمعيــة الطبيــة األميركيــة JAMA نشــرت بتاريــخ 21 
شــباط/فبراير كمــا نشــرت دراســة صينيــة أخــرى لمريــض مــع 
فتــرة حضانــة لمــدة 24 يــوم نشــرت بتاريــخ 9 شــباط/فبراير، 
ومــن جهتهــا، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة WHO إن هذه 
الحــاالت األخيــرة والممتــدة علــى فتــرات طويلــة قــد تعكــس 
بالفعــل تعرًضــا ثانًيــا بــدالً مــن فتــرة حضانــة طويلــة )بعــض 
كثــر مــن مــرة، مــا يجعــل  األشــخاص يتعرضــون للفيــروس أ
األمــر يبــدو كأن فتــرة حضانــة الفيــروس تســتمر مــدة طويلــة 
للغايــة(، وأنهــا لــن تغيــر توصياتهــا حــول فتــرة الحضانــة )1-

14 يــوم( يف الفتــرة الحاليــة وســُتحّدث هــذه التقديــرات كلمــا 
توفــر المزيــد مــن البيانــات، وممــا ســبق نســتنتج بــأن فتــرة 
الحضانــة يمكــن أن تختلــف بشــكل كبيــر بيــن المرضــى فقــد 
تقصــر هــذه الفتــرة اىل يــوم واحــد أو قــد تطــول حتــى 27 يــوم 
إذا صدقــت هــذه الدراســات وتــم إثباتهــا بمزيــد مــن البيانــات. 
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SARS-CoV-2 مدى خطورة فيروس

منــذ بــدء انتشــار فيــروس SARS-CoV-2 وحتــى صبــاح 
)لحظــة  لعــام 2020  آذار/مــارس  الموافــق 6  الجمعــة  يــوم 
شــخص   98192 إصابــة  تاكيــد  تــم  الموضــوع(  هــذا  كتابــة 
حــول العالــم تــويف علــى اثــر ذلــك 3382 شــخص أي ان نســبة 
لــذا  اإلماتــة لفيــروس SARS-CoV-2 تقــدر بحــوايل 3.4 % 
يبــدو أنــه أقــل فتــكا مــن الفيــروس التاجــي المرتبــط بمتازمــة 
االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم أو SARS-CoV، والمســبب 
لوبــاء الســارس الــذي ظهــر يف الصيــن يف عــام 2002 وانتشــر 
يف جميــع أنحــاء العالــم يف عــام 2003، وقتــل الســارس حيــن 
ذاك حــوايل 10 % مــن األشــخاص المصابيــن بــه كمــا انــه 
اقــل فتــكا مــن الفيــروس التاجــي المرتبــط بمتازمــة الشــرق 
األوســط التنفســية أو MERS-CoV الــذي ظهــر يف المملكــة 
العربيــة الســعودية عــام 2012 وتســبب حتــى اليــوم بوفــاة 
لتصريحــات منظمــة  المصابيــن، ووفًقــا  مــن  حــوايل 34 % 
الصحــة العالميــة WHO حــول فيــروس SARS-CoV-2 فإنــه 
مــرض خطيــر، ولكنــه ليــس قاتــاً لمعظــم النــاس اال انــه يمكــن 
أن يقتــل، وتقــول المنظمــة وفقــا لبيانــات 56 ألــف مريــض، 
إن 4 مــن كل 5 أشــخاص مــن المصابيــن بالفيــروس تظهــر 

عليهــم أعــراض طفيفــة فقــط، وتضيــف:

* 80 % يصابون بأعراض طفيفة.

* 14 % يصابون بأعراض شديدة.

* 6 %  يمرضون بشكل خطير.

والمصابيــن  المانعــة  وضعيفــي  الســن  كبــار  ويكــون 
التوتــر  وارتفــاع  الســكري  الــداء  مثــل:  المزمنــة  باألمــراض 
الشــرياين أو مــن يعانــون مــن مشــاكل يف القلــب أو التنفــس 

للوفــاة.  عرضــة  كثــر  أ

ممكــن ان نســتنج للوهلــة األوىل ممــا تقــدم بــان معــدل 
اإلماتــة لهــذا الفيــروس ال يدعــو للخــوف والقلــق كثيــًرا ولكــن 
يف  نضعهــا  ان  يجــب  التــي  االعتبــارات  مــن  الكثيــر  هنــاك 
التفــاؤل  مــن  العاليــة  الجرعــة  هــذه  إعطــاء  قبــل  الحســبان 
والتــي قــد يمكــن ان تنعكــس بشــكل ســلبي علــى اإلجــراءات 
المتخــذة للحــد مــن انتشــاره، وبصــورة عامــة ال يتــم رصد اغلب 
حــاالت اإلصابــة بالفيروســات ألن المصابيــن بأعــراض طفيفــة 
ال يميلــون إىل استشــارة الطبيــب كمــا ان قــدرة البلــدان علــى 
كتشــاف هــذه الحــاالت تتبايــن حيــث تعــد أصعــب يف الرصــد  ا
والتوثيــق لــذا مــن الممكــن ان تكــون نســبة اإلماتــة اقــل مــن 
ذلــك الن تســجيل عــدد حــاالت أقــل مــن الواقــع يجعــل مــن 
يمكــن  ولكــن  الوفــاة،  معــدالت  تقديــر  يف  المبالغــة  الســهل 
أيضــا أن نكــون مخطئيــن يف االتجــاه اآلخــر، وذلــك ألن األمــر 
قــد يســتغرق وقتــاً قبــل أن تنتهــي اإلصابــة بالشــفاء أو المــوت 
وانتقالــه  الجديــد  الفيــروس  تفشــي  ســرعة  ان  عــن  ناهيــك 
كبــر مقارنــة بفيــروس  مــن شــخص اىل اخــر تبــدو بســهولة ا
SARS-CoV، وممــا اثــار الذعــر يف العالــم هــو دراســة حالــة 
المــرأة صينيــة مــن مدينــة ووهــان ســافرت إىل مدينــة أخــرى 
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تبعد مئات الكيلومترات، ونقلت الفيروس إىل 5 من أقاربها 
مــن دون أن تظهــر عليهــا أعــراض اإلصابــة أو العــدوى، أي ان 
الفيروس الجديد يمكن أن ينتشر من دون ظهور أي أعراض 
لــدى المصــاب، وبالرغــم مــن ان صحــة هــذه الدراســة تحتــاج 
األمــر  يجــب وضــع  ولكــن  إلثباتهــا  البيانــات  مــن  المزيــد  اىل 
بعيــن االعتبــار فبوجــود وســائل النقــل كالطائــرات والقطــارات 
بلــدان  جميــع  إىل  ينتقــل  أن  للفيــروس  يمكــن  والســيارات، 
العالــم يف أقــل مــن يــوم واحــد خصوًصــا وان العالــم اليوم على 
كثــر مــن أي وقــت مضــى، ووصــول هــذا الفيــروس اىل  اتصــال أ
دول فقيــرة أو ذات أنظمــة صحيــة متهالكــة أو غيــر مســتعدة 
أجمــع،  العالــم  علــى  حقيقًيــا  خطــًرا  كايف سيشــكل  بشــكل 
وقــد اثبــت تفشــي هــذا الفيــروس صحــة تصريحــات منظمــة 
الصحــة العالميــة بــأن األمــن الصحــي الوطنــي ضعيف بشــكل 
أساســي حــول العالــم وال يوجــد بلــد مســتعد بشــكل كامــل 
لألوبئــة وكل دولــة فيهــا فجــوات مهمــة يجــب التعامــل معهــا، 
وحتــى اليــوم مــا زلنــا نفتقــر إىل نظــام صحــي عالمــي، يمكنــه 
ردع هــذه التهديــدات يف مهدهــا، ولوقــف تفشــي أي مــرض، 
يتــم االعتمــاد علــى ســلطات البلــد الــذي يبــدأ فيــه المــرض 
باالنتشــار، وإذا فشــلت يف ذلــك، فســيصبح الكوكــب بأكملــه 

عرضــة للخطــر، وهــذا مــا نواجهــه بالفعــل اليــوم!

 SARS-CoV-2 طرق انتقال العدوى بفيروس

يبــدو ان انتقــال الفيــروس التاجــي الجديــد مــن شــخص 

اىل اخــر يكــون بنفــس الطــرق التــي تنتشــر بهــا الفيروســات 
التاجيــة البشــرية األخــرى حيــث يمكــن أن يصــاب أي شــخص 
بالعــدوى عــن طريــق األشــخاص المصابيــن بالفيــروس أمــا 
التنفســية  الُقطيــرات  بشــكل مباشــر مــن خــال استنشــاق 
فــم  أو  أنــف  مــن  تتناثــر  التــي  المتطايــر(  )الــرذاذ  الصغيــرة 
يعطــس  أو  يســعل  عندمــا  بالمــرض  المصــاب  الشــخص 
أو بشــكل غيــر مباشــر  الســليمين  بالقــرب مــن األشــخاص 
مــن خــال لمــس األســطح واألدوات الملوثــة بالفيــروس بعــد 
سقوط الُقطيرات التنفسية للشخص المصاب عليها فيقوم 
أو األســطح  الســليمين بمامســة هــذه األشــياء  األشــخاص 
ثــم لمــس عينيهــم أو أنفهــم أو فمهــم كمــا يشــكل االختــاط 
الفيروســات  النتقــال  مهًمــا  ســبًبا  المصابيــن  مــع  المباشــر 
أو  حضنــه  أو  المصــاب  الشــخص  فتقبيــل  أيًضــا،  التاجيــة 
مصافحــة يــده الملوثــة بالُقطيــرات التنفســية ثــم لمــس العيــن 
أو الفــم أو األنــف تزيــد مــن خطــر حــدوث العــدوى لــذا فمــن 
المريــض بمســافة  الشــخص  عــن  االبتعــاد  بمــكان  األهميــة 
الفيروســات  هــذه  انتقــال  أن  يبــدو  متــر، وال  عــن 2-1  تزيــد 
عــن طريــق بــراز الشــخص المصــاب بالمــرض وســيلة فعالــة 
لنقــل العــدوى، ولكــن ربمــا قــد تحــدث بســبب اإلســهال الــذي 
يحصــل عنــد بعــض المرضــى حيــث تشــير األبحــاث إىل أن 
الفيــروس قــد يتواجــد يف بــراز بعــض المرضــى الذيــن عانــوا 
مــن اإلســهال، ولكنهــا تبقــى طريقــة محــدودة ونــادرة لنقــل 
العــدوى أمــا انتقــال العــدوى مــن الحيوانــات إىل البشــر فهــي 
كتشــاف العائــل  غيــر مفهومــة علــى نحــو تــام حتــى االن لعــدم ا
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أو الثــوي المتوســط أو الدائــم للفيــروس، لكــن تبقــى مخالطــة 
يســبب  قــد  كمــا  للعــدوى  عاليــة  مخاطــر  ذات  الحيوانــات 
اســتهاك المنتجــات الحيوانيــة النيئــة أو غيــر المطهيــة بصورة 

كافيــة، بمــا يف ذلــك األلبــان واللحــوم العــدوى أيًضــا أمــا 

طريقــة  فهــي  المستشــفيات  داخــل  للعــدوى  بالنســبة 
المــرض تتوجــب مــن الطواقــم الطبيــة أخــذ  مهمــة النتقــال 
الحــاالت  مــع  التعامــل  عنــد  والحــذر  االحتياطــات  جميــع 
المؤكــدة أو المشــكوك بإصابتهــا بالمــرض فالمــرض ينتشــر 
عــن طريــق األيــدي واألســطح الملوثــة بالعــدوى، والتــي يجــري 
لمســها بشــكل متكــرر، ويف المستشــفيات، يمكــن أن تكــون 
مقابــض األبــواب، علــى ســبيل المثــال، باإلضافــة إىل لوحــات 
مفاتيــح الهواتــف الثابتــة، وطــاوالت وإطــارات األســرّة وغيرهــا 
ــا مــا  مــن األشــياء الموجــودة يف محيــط المرضــى، والتــي غالًب

تكــون مصنوعــًة مــن المعــدن أو الباســتيك. 

 SARS-CoV-2 سرعة انتشار العدوى بفيروس

التكاثــر  )عــدد  مؤشــر  يســتخدم  األوبئــة،  علــم  يف 
األساســي( أو )نســبة التكاثــر األساســية( الستشــراف مــا إذا 
المــرض يمكــن ان ينتشــر بيــن مجموعــة مــن الســكان ، وُيرمــز 
بـــ )R0(، ويشــير إىل عــدد الحــاالت الجديــدة يف  لــه اختصــاراً 
المتوســط، والتــي تنتــج مــن إصابــة واحدة خال فترة العدوى 
بيــن مجموعــة غيــر مصابــة ومعرضــة للعــدوى، وبالرغــم مــن 

أن هــذا المؤشــر ال يخبرنــا بمــدى خطــورة الوبــاء، إال أنــه يعطينــا 
يســاعدنا  وبالتــايل  مــرٍض جديــد،  انتشــار  عــن ســرعة  فكــرة 
تنفّذهــا  التــي  األوبئــة  مكافحــة  اســتراتيجيات  توجيــه  يف 
الحكومــات والمنظمــات الصحيــة، فــإذا كان R0 أقــل مــن 1، 
فــإن المــرض يختفــي عــادًة حيــث تكــون فرصــة نقــل المــرض 
لــو كانــت  أمــا  مــن شــخص مصــاب آلخــر ســليم منخفضــة 
كبــر مــن 1، فذلــك يعنــي أن كل مصــاب يمكــن  قيمــة R0 أ
أن ينقــل العــدوى إىل شــخص آخــر علــى األقــل يف المتوســط، 
والــذي بــدوره يمكــن أن ينقــل المــرض لشــخص آخــر، وهكــذا 
ينتشــر المــرض بيــن الســكان، وعلــى ســبيل المثــال، تبلــغ 
قيمــة R0 بالنســبة لمــرض األنفلونــزا الموســمية 1.2، حيــث 
يشــير هــذا الرقــم إىل ان كل 5 أشــخاص أمــا مــرض الحصبــة 
مثــاً، فيســجل أرقــام R0 قياســية، حيــث يبلــغ بيــن 18-12، 
ممــا يعنــي أن كل شــخص مصــاب يمكــن أن ينقــل العــدوى 
إىل مــن 12 إىل 18 شــخصاً يف مجموعــة غيــر محصنــة ضــد 
هــذا المــرض، وبشــكل عــام كلمــا كانــت قيمــة عــدد التكاثــر 
األساســي R0 كبيــرة كلمــا كان مــن الصعــب الســيطرة علــى 
ــاء، لكــن مــن المهــم أن نتذكــر أن R0 هــو تقديــر إحصــايئ  الوب
متغيــر لكيفيــة انتشــار المــرض يف مجموعــة ســكانية معينــة، 
إذا مــا تــرك دون مراقبــة فلــدى كل مــن فيــروس الســارس 
وفيــروس الميــرس، مثــا، قيــم أعلــى مــن R0 )بيــن 2 و 5( 
مــن قيــم األنفلونــزا الموســمية، ولكــن لــم تنتشــر علــى نطــاق 
واســع بمــا يكفــي لتصبــح أوبئــة عالمية،ومــن ناحيــٍة أخــرى، 
فــإن األنفلونــزا تنتشــر علــى نطــاٍق واســع دائمــاً علــى الرغــم 
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مــرض  اىل  وبالعــودة  نســبًيا،  صغيــر   R0 تمتلــك  أنهــا  مــن 
)كوفيــد19- أو COVID-19(، فبالنظــر إىل أن هــذا المــرض 
الباحثــون  يــزال  مــا  فإنــه  وجديــد،  الظهــور  حديــث  يــزال  مــا 
 ،R0 قيمــة  لحســاب  المطلوبــة  البيانــات  بجدولــة  يقومــون 
لكــن اعتبــاراً مــن يــوم الجمعــة الموافــق 6 آذار/مــارس لعــام 
2020 )لحظــة كتابــة هــذا الموضــوع(، ذهبــت التقديــرات إىل 
كبــر مــن 3.1 ولكنهــا أقــل  أّن قيمــة R0 للمــرض الجديــد تبلــغ أ
مــن 4، أي أنــه يف نطــاق R0 الفيروســات التاجيــة األخــرى مثــل 
فيــروس الســارس، وبمعنــى اخــر كل مريــض مصــاب بمــرض 
اىل  المــرض  ينقــل  ان  يمكــن   )COVID-19 أو )كوفيــد19- 

3-4 أشــخاص معرضيــن. 

COVID-19 أعراض مرض

بعــد فتــرة حضانــة تتــرواح بيــن 1-14 يــوم تبــدأ األعــراض 
بالظهــور، والتــي تكــون خفيفــة يف البدايــة ثــم تــزداد تدريجًيــا 
مــع العلــم بــأن بعــض النــاس يكونــون غيــر عرضييــن أي انهــم 
يصابون بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض أو يشعروا 
كثرهــا شــيوعا هــي ارتفــاع  بالمــرض، وتتنــوع األعــراض عــادة وأ
الحــرارة أو الحمــى، التعــب العــام، الســعال الجــاف وقــد يعــاين 
بعــض المرضــى مــن اآلالم واألوجــاع يف العضــات او أســفل 
الظهــر، احتقــان األنــف، ســيان األنــف، العطــاس، ألــم الحلــق 
كثــر  واإلســهال، ويبــدو أن االلتهــاب الرئــوي أو ذات الرئــة هــو أ

المظاهــر الخطيــرة شــيوًعا للمــرض، ويتميــز يف المقــام األول 
الرئويــة  واالرتشــاحات  التنفــس  وضيــق  والســعال  بالحمــى 
ثنائيــة الجانــب التــي تظهــر بالتصوير الشــعاعي للصدر، ووفًقا 
لمنظمــة الصحــة العالميــة WHO أن مــدة الشــفاء تســتغرق 
حــوايل أســبوعين للعــدوى الخفيفــة وثاثــة إىل ســتة أســابيع 
المــرض  هــذا  عــن  المزيــد  نفهــم  ولكــي  الشــديدة،  للحــاالت 
ســنقوم بعــرض احصائيــات لدراســتين مهمتيــن تــم نشــرهما 
يف مجلــة النســيت الطبيــة ومجلــة الجمعيــة الطبيــة األميركيــة 
لمرضــى تــم قبولهــم وعاجهــم يف المستشــفيات الصينيــة، 

وكمــا يلــي:

الدراســة األوىل بعنــوان )الخصائــص الســريرية والوبائيــة 
ل 99 حالــة مصابــة بــذات الرئــة المســببة بفيــروس كورونــا 

المســتجد nCoV-2019 يف ووهــان - الصيــن(

* 49 %  تعرضوا لسوق ووهان للمأكوالت البحرية

* متوســط عمــر المرضــى 55.5 ســنة )67 رجــل و 32 
امــرأة(

RT-PCR جميع المرضى تم تشخيصهم باستخدام *

*  51 %  من المرضى مصابين أمراض مزمنة 

* التظاهرات السريرية:

- ارتفاع الحرارة )الحمى( 83٪ 

- السعال الجاف 82٪ 
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- الزلة التنفسية 31٪ 

- آالم عضلية 11٪ 

- التخليط الذهني 9٪ 

- الصداع 8٪ 

- الم الحلق 5٪ 

- سيان األنف 4٪ 

- الم الصدر 2٪ 

- اإلسهال 2٪ 

- الغثيان واالقياء 1٪ 

* التظاهرات الشعاعية:

- 75 %  ذات رئة ثنائية الجانب

منظــر  تشــبه  منتشــرة  متعــددة  ارتشــاحات    %  14  -
المتســخ الزجــاج 

- 1 %  ريح صدرية

الشــدة  لديهــم متازمــة  المرضــى تطــور  كــم    % 17 *
التنفســية الحــادة، تــوىف علــى اثرهــا 11 %  )مريضيــن( منهــم 

خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة بقصــور أعضــاء متعــدد

الدراســة الثانيــة بعنــوان )الخصائــص الســريرية ل 138 

حالــة مصابــة بــذات الرئــة المســببة بفيــروس كورونا المســتجد 
nCoV-2019 يف ووهــان - الصيــن(

* متوســط عمــر المرضــى 56 ســنة )54.3 %  كانــو مــن 
الرجــال(

* انتقــال العــدوى داخــل المشــايف تــم اعتبــاره آليــة مؤكدة 
لإلصابة:

- 29 %  من المصابين عاملين يف مجال الصحة

داخــل  ســابقين  مرضــى  المصابيــن  مــن    %  12.3  -
ت لمستشــفيا ا

* اشــيع األعــراض هــي ارتفــاع الحــرارة )الحمــى( 98.6٪ ، 
التعــب العــام 69.6 %  والســعال الجــاف 59.4٪ 

* قلة عدد الخايا اللمفاوية بالتحليل المخبري 70.3٪ 

* تطاول زمن البروثرومبين بالتحليل المخبري 58٪ 

* ارتفــاع الكتــات نازعــة الهيدروجيــن بالتحليــل المخبــري 
 39.9٪

اظهــر  للصــدر  المحوســب  المقطعــي  التصويــر   *
ارتشــاحات وظــال ثنائيــة الجانــب أو مظهــر الزجــاج المتســخ 

المرضــى.  جميــع  لــدى 

أوســلتاميفير  اعطائهــم  تــم  المرضــى  مــن    % 89.9 *
فيروســي( )مضــاد 
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* 64.4 %  من المرضى تم اعطائهم موكسيفلوكساسين 
)مضاد بكتيري(

كســون  * 24.6 %  مــن المرضــى تــم اعطائهــم سيفيترا
)مضــاد بكتيــري(

* 18.1 %  مــن المرضــى تــم اعطائهــم أزيثرومايســين 
)مضــاد بكتيــري(

* 44.9 %  من المرضى تم عاجهم بالغلوكوكورتيكويد

المشــددة  العنايــة  وحــدة  اىل  نقلهــم  تــم    %  26.1  *
التنفســية  الشــدة  متازمــة  وتتضمــن  االختاطــات،  بســبب 
الحــادة ٪61.1 ، اضطرابــات نظــم القلــب 44.4 %  والصدمــة 

 30.6٪

* تسلسل ظهور األعراض كان كالتايل:

- اليوم 1-4: أعراض بسيطة

- اليوم 5-6: ظهور الزلة التنفسية

- اليوم 7: الحاجة اىل دخول المستشفى

- اليوم 8: صعوبات شديدة يف التنفس )متازمة الشدة 
التنفسية الحادة(

دخــول  اىل  احتاجــوا  الذيــن  المرضــى  بيــن  مقارنــة   *
وحــدة العنايــة المشــددة )36 مريــض( والمرضــى الذيــن لــم 
يحتاجــوا اىل دخــول وحــدة العنايــة المشــددة )102 مريــض( 

أظهرت ان كبــــار الســـــــن )متوســـــط العمـــــــر كــــان 66 سنة يف 
المجموعـــــــة األوىل و 51 سنــــــة يف المجموعــــــة الثانيــــــة( كــــانوا 
مصـــــابيــــــن بامـــــراض مزمنـــــــــة )72.2 % يف يف المجموعــــــــة 
األوىل و 37.3 % يف المجموعــة الثانيــة(، وعانــوا مــن الزلــة 
التنفســية )63.9 % يف يف المجموعــة األوىل و 19.6 % يف 
المجموعــة الثانيــة( والقهــم أو نقــص الشــهية )66.7 % يف 

المجموعــة األوىل و 30.4 % يف المجموعــة الثانيــة(

دخــول  اىل  احتاجــوا  الذيــن  المرضــى  مــن   %  41.7  *
للتنفــس عــادي  دعــم  تلقــو  المشــددة  العنايــة 

دخــول  اىل  احتاجــوا  الذيــن  المرضــى  مــن   %  47.2  *
للتنفــس مشــدد  دعــم  تلقــو  المشــددة  العنايــة 

* يف 3 مــن شــهر شــباط/فبراير تــم شــفاء 47 مريــض 
)٪34.1( وخرجــوا مــن المستشــفى مــع متوســط فتــرة بقــاء 

يف المستشــفى 10 أيــام

* يف 3 مــن شــهر شــباط/فبراير تــويف 6 مرضــى )معــدل 
اإلماتــة 4.3 % (

أمــا مخبريًــا فقــد تنوعــت النتائــج بيــن المرضــى الذيــن 
يعانــون مــن مــرض COVID-19، فيمكــن أن يختلــف عــدد 
الكريــات  قلــة  عــن  اإلبــاغ  تــم  حيــث  البيضــاء  الــدم  كريــات 
الكريــات  وقلــة   ، البيضــاء  الكريــات  عــدد  زيــادة   ، البيــض 
اللمفاويــة ، ورغــم ذلــك يبــدو أن قلــة عــدد الخايــا اللمفاويــة 
يبــدو األكثــر شــيوًعا كمــا تــم وصــف مســتويات مرتفعــة مــن 
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ارتفــاع االمينوترانســفيراز )خمائــر الكبــد( عنــد القبــول لــدى 
بعــض المــرض أمــا  أولئــك الذيــن احتاجــوا إىل دخــول وحــدة 
مســتويات  اغلبهــم  لــدى  ســجلت  فقــد  المركــزة  العنايــة 

البروستاســيكلين.  مــن  مرتفعــة 

SARS-CoV-2 عدوى األطفال بفيروس

مــن  الكثيــر  يف   SARS-CoV-2 فيــروس  انتشــار  مــع 
كثــر مــن  دول العالــم وتجــاوز عــدد حــاالت اإلصابــة المؤكــدة أ
100 ألــف مصــاب أصبــح مــن الواضــح أن هنــاك فئــة واحــدة 
 ،COVID-19 بمــرض  لإلصابــة  عرضــة  أقــل  فقــط  محــددة 
وهــم األطفــال، حيــث بلغــت نســبة إصابتهــم بالفيــروس أقــل 
األطفــال  عنــد   % 0 معدومــة  إماتــة  نســبة  مــع   % 1 مــن 
بعمــر أقــل مــن 9 ســنوات، وقــد اثــار هــذا الموضــوع اهتمــام 
األطبــاء وعلمــاء الفيروســات خصوًصــا بعــد نشــر دراســة يف 
مجلــة الجمعيــة الطبيــة األميركيــة JAMA تبيــن احصائيــات 
9 رضــع بأعمــار تتــراوح بيــن 28 يــوم و ســنة واحــدة تــم تاكيــد 
اصابتهــم بمــرض  COVID-19 ودخلــوا اىل المستشــفى يف 
الفتــرة الممتــدة بيــن 8 كانــون األول/ديســمبر لعــام 2019 و 
6 شــباط/فبراير لعــام 2020 حيــث أظهــرت الدراســة النتائــج 

التاليــة:

* العمر بين 1-12 شهر. 

* 2 ذكور و 7 إناث. 

* جميع األطفال كان لديهم فرد مصاب بالعائلة. 

تأكيــد  وتــم  أعــراض،  اي  لــم تظهــر عليهــم  أطفــال   3 *
مخبريًــا.  اصابتهــم 

* ارتفاع الحرارة )الحمى( ظهر عند 4 أطفال. 

* طفليــن ظهــرت عليهــم أعــراض التهــاب طــرق تنفســية 
علــوي بســيط. 

* لم تحدث أي حالة وفاة. 

* لم يحدث أي اختاطات. 

* لم يحتاج أي طفل لدخول العناية المشددة. 

* لم تحتاج أي حالة الستخدام اجهزة دعم التنفس. 

لوبــاء  المســبب   SARS-CoV فيــروس  مــع  بالمقارنــة 
الســارس والــذي انتشــر يف الصيــن عــام 2003 كان األطفــال 
المصابيــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 12 عاًمــا يعانــون مــن 
أعــراض بســيطة نســبًيا مــع وجــود أقليــة فقــط يعانــون مــن 
مــرض شــديد يف الجهــاز التنفســي الســفلي، ولــم تكــن هنــاك 
وفيــات أو حــدوث لمتازمــة الشــدة التنفســية الحــادة علــى 
اإلطــاق ولــم تتجــاوز نســبة اإلصابــة 4 % فقــط، ويبــدو أن 
قابليتــه  مســتوى  وانخفــاض  للفيــروس  المرضيــة  اآلليــة 
اإلصابــة  خطــر  لضعــف  الرئيســيان  الســببان  همــا  لانتقــال 
وعــزل  المبكــر  الكشــف  أن  عــن  ناهيــك  األطفــال  لــدى  بــه 
المرضــى كانــوا أهــم التدابيــر يف الســيطرة علــى الوبــاء أمــا يف 
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حالــة الفيــروس الجديــد فهنــاك العديــد مــن النظريــات التــي 
تحــاول تفســير هــذه الظاهــرة، ولكــن الخبــراء يف مجــال الصحــة 
العامــة عاجــزون، إىل اآلن، عــن تفســير ســبب قلــة اإلصابــات 
يف صفــوف األطفــال، ومــن هــذه النظريــات والتفســيرات مــا 

يلــي:

1- عــدم التبليــغ، إذ قــد يكــون الفيــروس يصيــب األطفــال 
لــم تصــل تقاريــر بذلــك أو أن  كالبالغيــن، ولكــن حتــى اآلن 
األهــايل قــد يظنــون أن مــا يعــاين الطفــل منــه هــو نزلــة بــرد 

حــادة فقــط. 

2- الســلطات الصحيــة ال تتابــع حــاالت األطفــال عديمــي 
األعــراض أو الذيــن ال يظهــرون إال أعراضــا خفيفــة.

3- األطفــال أقــل عرضــة نتيجــة أن الفيــروس ظهــر بدايــة 
بســوق ووهان لألطعمــة البحريــة، وهــو مــكان ال يذهــب إليــه 

األطفــال.

4- األطفــال ربمــا لــم يكونــوا معرضيــن للفيــروس مثــل 
البالغيــن ألن العــدوى انطلقــت خــال عطلــة الســنة الصينيــة 

الجديــدة عندمــا كانــت المــدارس مغلقــة.

مختلفــة  مناعيــة  اســتجابة  األطفــال  أجســام  لــدى   -5
للفيروســات مقارنــة بالبالغيــن فقــد يصاب األطفال بالعدوى، 
ولكــن المــرض ســيكون لديهــم أخــف وطــأة أو قــد ال تظهــر 

عليهــم أي اعــراض البتــة. 

6- أجهزتهــم المناعيــة قــادرة علــى التغلــب علــى المــرض 

قبــل تطــّوره بإنتــاج اجســام مضــادة لــه بطريقــة أفضــل مقارنــة 
بالبالغين.

7- األطفــال أقــل تعرًضــا لدخــان الســجائر وتلــوث الهــواء 
بالنســبة للبالغيــن، مــا يجعلهــم ُيعانــون مــن مشــاكل أقــل 

حــدة يف الجهــاز التنفســي. 

المناعــة  نقــص  بامــراض  األطفــال  إصابــة  نســبة   -8
بالبالغيــن.  مقارنــة  أقــل  المزمنــة  واألمــراض  والســرطان 

9- بســبب الرضاعــة الطبيعيــة الحتــواء حليــب االم علــى 
األجســام المضــادة ممــا يعــزز قــدرة الجهــاز المناعــي ويقــوي 
الجهاز التنفسي خصوصا يف االشهر الست األوىل من العمر. 

غيــر  او  ناضــج  غيــر  األطفــال  عنــد  المناعــة  جهــاز   -10
قــد  الفيــروس  تجــاه  المناعــي  الفعــل  ردة  ولذلــك  مكتمــل، 

ضعيفــة. تكــون 

يف النهايــة، ووفًقــا لإلحصائيــات المتوفــرة تبقــى إصابــة 
األطفــال ممكنــة ولكنهــا قليلــة جــًدا جــًدا مقارنــة بالبالغيــن 
اخــف  األعــراض  ســتكون  حدثــت  ان  وحتــى  الســن،  وكبــار 
شــدة وتشــبه أعــراض اإلصابــة بالبــرد أو الــزكام كإرتفــاع الحرارة 
أعــراض  تحــدث  الســعال وقــد  األنفــي،  الســيان  )الحمــى(، 
قــد يعــاين  بينمــا  البعــض كاإلقيــاء واإلســهال  هضميــة عنــد 
نقــص  بأمــراض  المصابيــن  شــائع(  )غيــر  األطفــال  بعــض 
المناعــة أو األمــراض المزمنــة مــن حــدوث اختاطــات المــرض 
اإلنتانيــة  الصدمــة  أو  الحــادة  التنفســية  الشــدة  كمتازمــة 
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تتطلــب الدخــول اىل وحــدة العنايــة المشــددة لتلقــي العــاج 
الــازم. 

SARS-CoV-2 عدوى الحوامل بفيروس

كثــر األوقــات التــي  تعتبــر فتــرة الحمــل لــدى المــرأة مــن أ
تتطلــب اهتمامــاً صحيــاً خاصــاً، للحفــاظ علــى صحتهــا وصحــة 
كثــر الفتــرات التــي قــد  الجنيــن يف آن واحــد كمــا تعــد مــن أ
كثــر عرضــة  أ وتصبــح  للخطــر،  المــرأة  مناعــة  فيهــا  تتعــرض 
لخطــر اإلصابــة باألمــراض المختلفــة، ويف الوقــت الــذي يعــاين 
فيــروس  الذعــر بســبب تفشــي  مــن  مــن حالــة  العالــم  فيــه 
SARS-CoV-2، فمــن الطبيعــي أن تخشــى النســاء الحوامــل 
علــى صحتهــن وصحــة أجنتهــن مــن هــذا الفيــروس، وبحســب 
كــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا األمريكيــة، ال  مرا
يوجــد حاليــاً أي معلومــات مــن تقاريــر عمليــة منشــورة حــول 
يف   COVID-19 لمــرض  الحوامــل  النســاء  تعــرض  مــدى 
األســاس، لــذا فاإلجابــة علــى هــذا الســؤال هــي: ال أحــد يعــرف 
كثــر عرضــة  يف هــذه المرحلــة مــا إذا كانــت النســاء الحوامــل أ
لإلصابــة بالفيــروس مــن عامــة النــاس، ولكــن، بمــا أّن النســاء 
كثــر عرضــة بشــكل عــام لإلصابــة بالتهابــات الجهــاز  الحوامــل أ
التنفســي، فــا ُيمكــن اســتبعاد ذلــك، وبالمقارنــة مــع فيــروس 
SARS-CoV المســبب لوبــاء الســارس والــذي تفشــى عــام 
2003 فقــد أصــاب 12 حامــل توفيــت 3 حوامــل منهــن خــال 

فتــرة الحمــل، و 4 مــن 7 حوامــل أجهضــن خــال الثلــث األول 
مــن الحمــل، ويف الثلــث الثــاين والثالــث مــن الحمــل تعرضــت 
4 مــن 5 حوامــل للــوالدة الباكــرة )واحــدة بشــكل تلقــايئ و 3 
ألســباب طبيــة مختلفــة( بينمــا ولــدن 2 مــن 5 حوامــل أجنــة 

يعانــون مــن تأخــر النمــو داخــل الرحــم. 

المصابــة  الحامــل  للمــرأة  ُيمكــن  هــل  ولكــن 
جنينهــا؟ إىل  تنقلــه  أن   SARS-CoV-2 بفيــروس 

يف ما يتعلق بما إذا كانت المرأة الحامل المصابة بمرض 
قبــل  جنينهــا  إىل  الفيــروس  نقــل  علــى  قــادرة   COVID-19
الــوالدة أو أثناءهــا أو بعدهــا ال يــزال مجهــوالً، ولكــن، يف دراســة 
المولوديــن  األطفــال  حــاالت  علــى  أُجريــت  حديثــة وصغيــرة 
قــد  الفيــروس  أن  يتبّيــن  لــم  بالفيــروس،  ألمهــات مصابــات 
انتقــل إليهــم حيــث قــام فريــق بحثــي  بمستشــفى تشــونغنان 
التابــع لجامعــة ووهــان الصينيةبإجــراء أول دراســة مــن نوعهــا، 
منــذ بــدء ظهــور الفيــروس يف الصيــن لبحــث إمكانيــة انتقــال 
البحثــي  الفريــق  أمــام  الفيــروس مــن األم إىل جنينهــا، وكان 
عــدة فرضيــات، أبرزهــا إمكانيــة انتقــال العــدوى يف الرحــم عبــر 
المشــيمة، أو يف أثنــاء عمليــة الــوالدة نتيجــة مامســة ســوائل 
الــوالدة عــن طريــق  انتقالــه بعــد  األم، باإلضافــة إىل إمكانيــة 

حــدوث اتصــال وثيــق بمريــض مصــاب بالفيــروس.   

 12 يف  المنشــورة  دراســته  نتائــج  يف  الفريــق   اعتمــد 
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ومجلــة  الطبيــة  النســيت  الماضــي يف  مجلــة  شــباط/فبراير 
الجمعيــة الطبيــة األميركيــة  تحليــل عينــات مأخــوذة مــن 9 
 36 بيــن  مــا  الفتــرة  يف  بالفيــروس  أصبــن  حوامــل  ســيدات 
إىل 39 أســبوًعا مــن الحمــل، وكُــنَّ قــد نُِقلــَن إىل مستشــفى 
يف  الفيــروس  انتشــار  بــؤرة  ووهــان،  مدينــة  يف  تشــونغنان 
الصيــن بيــن يومــي 20 و 31 كانــون الثاين/ينايــر لهــذا العــام، 
ولكــن عندمــا أنجبــت األمهــات أطفالهــن التســعة عــن طريــق 
والدات قيصريــة، لــم يلحــظ األطبــاء ظهــور أية أعراض للمرض 
علــى المواليــد إذ انتهــت نتائــج الفريــق البحثــي بشــكل مبديئ، 
إىل أن الفيــروس ال ينتقــل مــن األم المصابــة بالفيــروس إىل 

جنينهــا عبــر المشــيمة خــال الثلــث األخيــر مــن الحمــل.     

أمــا الســؤال الثــاين الــذي يحيــر األمهــات الحوامــل هــو هــل 
 COVID-19 األطفــال المولوديــن ألمهــات مصابــات بمــرض

كثــر عرضــة لمشــاكل صحيــة؟ أ

ونقصــد هنــا بالمشــاكل الصحيــة الــوالدة المبكــرة أو الــوزن 
كــز الســيطرة  المنخفــض لــدى حديثــي الــوالدة، وبحســب مرا
علــى األمــراض والوقايــة منهــا األمريكية، ُســّجلت حاالت والدة 
مبكــرة ألطفــال مولوديــن مــن أمهــات مصابــات بالفيــروس إال 
أنــه ال يــزال غيــر واضحــاً أو مؤكــداً مــا إذا كانــت تلــك الحــاالت 
مرتبطــة بإصابــة األمهــات، إذن كيــف ُيمكــن للمــرأة الحامــل أن 

تحمــي نفســها مــن هــذا الفيــروس؟

SARS- لفيــروس  لقــاح  مــن  هنــاك  ليــس  اآلن،  حتــى 
CoV-2 ولعــل أفضــل مــا ُيمكــن أن تقــوم بــه المــرأة الحامــل 

لحمايــة نفســها وجنينهــا هــو اإللتــزام بالتدابيــر الوقائيــة التاليــة:

* غســل اليديــن بالمــاء والصابــون لمــدة ال تقــل عــن 20 
ثانيــة.

* عدم مغادرة المنزل عند الشعور بالمرض.

أعــراض  مــن  يعــاين  شــخص  بــأي  اإلتصــال  تجنــب   *
الرئــوي. االلتهــاب  أو  البــرد  لنــزالت  مشــابهة 

* تنظيــف وتعقيــم األشــياء واألســطح التــي ُيمكــن أن 
يعيــش عليهــا الفيــروس لمــّدة معينــة.

ممــا تقــدم نســتنتج بأنــه ال يتوفــر دليــل يف الوقــت الحــايل 
كثــر عرضــة لإلصابــة  لتحديــد مــا إذا كانــت النســاء الحوامــل أ
بالفيــروس مــن عامــة النــاس، ولكــن، بمــا أّن النســاء الحوامــل 
كثــر عرضــة بشــكل عــام لإلصابــة بالتهابــات الجهــاز التنفســي،  أ
فــا ُيمكــن اســتبعاد ذلــك كمــا ال يتوفــر أي معلومــات فيمــا 
إذا كان يمكــن للفيــروس االنتقــال مــن األم إىل الطفــل أثنــاء 
علــى  للفيــروس  المحتمــل  التأثيــر  علــى  دليــل  أو  الحمــل، 
لــذا  الجانــب  هــذا  لتحديــد  اختبــارات حاليــاً  الطفــل، وتجــري 
يجــب علــى النســاء الحوامــل أن يواصلــن االلتزام باالحتياطات 
وأن  للفيــروس،  التعــرض  مــن  أنفســهن  لحمايــة  المائمــة 
يتوجهــن للحصــول علــى رعايــة طبيــة يف مرحلــة مبكــرة إذا 
أو  الســعال  أو  الُحمــى  قبيــل  مــن  أعــراض  عليهــن  ظهــرت 

صعوبــة التنفــس.
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SARS-CoV-2 عدوى المرضعات بفيروس

قلــق  العالــم  يف   SARS-CoV-2 فيــروس  انتشــار  اثــار 
و  أطفالهــن  صحــة  علــى  المرضعــات  األمهــات  مــن  الكثيــر 
فيمــا إذا كانــت الرضاعــة الطبيعيــة  يمكــن ان تنقــل الفيــروس 
كــز الســيطرة علــى األمــراض  للطفــل، وحــول ذلــك أجابــت مرا
)حتــى  بقولهــا  الســؤال  هــذا  عــن  األمريكيــة  منهــا  والوقايــة 
كتشــاف  هــذه اللحظــة، وحســب التقاريــر المتوفــرة ، لــم يتــم ا
الفيــروس داخــل حليــب الرضاعــة، ولكــن ال بــّد مــن اإلشــارة 
إىل أنــه لــم يتــم اختيــار الكثيــر مــن العينــات، مــا يعنــي أنــه 
ال يــزال غيــر معروفــاً مــا إذا كان ُيمكــن للفيــروس أن ينتقــل 
األمــم  إحــدي منظمــات  اليونيســيف،  أمــا  األم(  عبــر حليــب 
جميــع  علــى  فأكــدت  والمــرأة  بالطفــل  المعنيــة  المتحــدة 
األمهــات يف المناطــق المعرضــة للخطــر أو الــايت يعانيــن مــن 
)إصابــة  التنفــس  أو صعوبــة  الســعال  أو  كالُحمــى  أعــراض 
يف  طبيــة  رعايــة  علــى  للحصــول  يتوجهــن  أن  بهــا(  مشــتبه 
مرحلــة مبكــرة، وااللتــزام بتعليمــات مــزودي الرعايــة الطبيــة 
ومواصلــة الرضاعــة الطبيعيــة مــع االلتــزام بجميــع االحتياطات 
الضروريــة نظــًرا للفوائــد المهمــة للرضاعــة الطبيعيــة والــدور 
الهامشــي لحليــب األم يف نقــل فيروســات الجهــاز التنفســي 
أعــراض  عليهــن  تظهــر  الــايت  لألمهــات  وبالنســبة  األخــرى، 
المــرض )إصابــة مؤكــدة( ولكنهــن يف وضــع جيــد بمــا يكفــي 
بالرضاعــة  االســتمرار  فيمكــن  الطبيعيــة،  الرضاعــة  ليقدمــن 
الطبيعيــة مــع أخــذ جميــع االحتياطــات الازمة، والتي تتضمن 

ارتــداء الكمامــة الطبيــة عنــد االقتــراب مــن الطفــل )بمــا يف 
ذلــك أثنــاء الرضاعــة(، وغســل اليديــن قبــل االتصــال بالطفــل 
وبعــد االتصــال بــه )بمــا يف ذلــك الرضاعــة(، وتنظيــف األســطح 
الملوثــة، وهــو مــا يجــب القيــام بــه يف جميــع الحــاالت التــي 
يحــدث فيهــا اتصــال بيــن شــخص مــن الُمشــتبه، أو المؤكــد، 
أنــه مصــاب بمــرض COVID-19، وبيــن أشــخاص آخريــن، بمــا 
يف ذلــك األطفــال أمــا ذا كانــت األم مريضــة بشــدة، فيجــب 
تشــجيعها علــى ســحب الحليــب مــن الثــدي وتقديمــه للطفــل 
يف كــوب نظيــف أو ملعقــة نظيفــة، ويف الوقــت نفســه االلتــزام 

بأســاليب الوقايــة نفســها.

COVID-19 تشخيص مرض

عــن  المتوفــرة  المعلومــات  وحســب  الحــايل  الوقــت  يف 
اإلصابــة  إمكانيــة  يف  النظــر  يتــم   SARS-CoV-2 فيــروس 
بمــرض COVID-19 بشــكل عــام يف المرضــى الذيــن يعانــون 
الجهــاز  إصابــة  أعــراض  و/أو  )الحمــى(  الحــرارة  ارتفــاع  مــن 
التنفســي الســفلي كالســعال و/أو الزلــة التنفســية، والذيــن:

يــوم   14 ال  )خــال  حديًثــا  ســافروا  أو  يقيمــون   1-
الصيــن،  مثــل:  الفيــروس  بهــا  ينتشــر  أماكــن  اىل  الســابقة( 

وغيرهــا.  اليابــان  إيــران،  إيطاليــا،  الجنوبيــة،  كوريــة 

-2 كانوا على اتصال وثيق close contact خال ال 14 
يــوم الســابقة مــع حــاالت مؤكــدة أو مشــتبه بإصابتهــا بمــرض 
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COVID-19، ويختلــف تعريــف االتصــال الوثيــق بيــن منظمــة 
كــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة  الصحــة العالميــة ومرا
منهــا ســواء األمريكيــة أو األوربيــة أو الصينيــة، ســتقوم هنــا 
بذكــر جميــع الحــاالت زيــادة بالحــرص واالهتمــام، وتتضمــن 

حــاالت االتصــال الوثيــق مــا يلــي:

* شــخص يعيــش يف نفــس المنــزل مــع حالــة مؤكــدة أو 
 .COVID-19 مشــتبه بإصابتهــا بمــرض

أو  مؤكــدة  حالــة  مــع  مباشــر  باتصــال  قــام  شــخص   *
)المصافحــة(.   COVID-19 بمــرض  بإصابتهــا  مشــتبه 

* شــخص تعــرض بشــكل مباشــر للمفــرزات التنفســية 
 COVID-19 بمــرض  بإصابتهــا  مشــتبه  أو  مؤكــدة  لحالــة 
)ســعال أو عطاس مباشــر أو لمس المناديل الورقية الملوثة 

بالمفــرزات التنفســية باأليــدي(. 

حالــة  مــع  لوجــه  وجــه  مباشــر  اتصــال  كان  شــخص   *
ضمــن   COVID-19 بمــرض  بإصابتهــا  مشــتبه  أو  مؤكــدة 
كثــر.  أ أو  دقيقــة   15 ولمــدة  متــر،   2-1 عــن  تقــل  مســافة 

* شــخص كان يف مــكان مغلــق )العمــل، الصف،قاعــة ، 
غرفــة انتظــار وغيرهــا( برفقــة حالــة مؤكــدة أو مشــتبه بإصابتها 
متــر،   2-1 عــن  تقــل  مســافة  ضمــن   COVID-19 بمــرض 

كثــر.  ولمــدة 15 دقيقــة أو أ

األشــخاص  أو  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  يف  العامليــن   *
الذيــن يقدمــون الرعايــة لحــاالت مؤكــدة أو مشــتبه بإصابتهــا 

بمــرض COVID-19 أو العامليــن يف المختبــرات الطبيــة عنــد 
بإصابتــه  مشــتبه  أو  مؤكــد  لمريــض  عينــات  مــع  تعاملهــم 
أدوات  اســتخدام  أو  تطبيــق  وبــدون   ،COVID-19 بمــرض 

الوقايــة الشــخصية PPE أو وجــود أي خلــل فيهــا. 

أو  مؤكــدة  حالــة  مــع  الطائــرة  يف  الجالــس  الشــخص   *
مشــتبه بإصابتهــا بمــرض COVID-19 تبعــد عنــه مقعديــن 

االتجاهــات. وبجميــع 

مشــتبه  أو  مؤكــدة  حالــة  مــع  المســافر  الشــخص   *
بإصابتهــا بمــرض COVID-19 بــأي وســيلة نقــل كانــت بشــرط 

أن يكــون جالــس بقربــه ضمــن مســافة 1-2 متــر.  

-3 يف الوقــت الحــايل ومــع انتشــار الفيــروس يجــب وضــع 
احتمــال اإلصابــة عنــد كل مريــض يعــاين مــن أعــراض شــديدة 
الصابــة الطــرق التنفســية الســفلية عنــد عــدم ايجــاد ســبب أو 
تشــخيص لهــذه األعــراض حتــى مــع عــدم وجــود قصــة مؤكــدة 

لتعــرض ســابق. 

مــرض  تشــخيص  كيفيــة  نشــرح  أن  قبــل 
تعاريــف  ثالثــة  نتنــاول  أن  أوال  يجــب   COVID-19

وهــي: مهمــة 

بإصابتهــا   suspected case المشــكوك  الحالــة   -  1
 .COVID-19 بمــرض 
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2 - الحالــة المؤكــدة confirmed case بإصابتهــا بمــرض 
 .COVID-19

3 - الحالــة المحتملــة probable case بإصابتهــا بمــرض 
.COVID-19

وكيفيــة  قليــًا  الحــاالت  هــذه  تعريــف  أيًضــا  ويختلــف 
كــز  ومرا العالميــة  الصحــة  منظمــة  بيــن  معهــا  التعامــل 
الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا ســواء األمريكيــة أو 
األوربيــة أو الصينيــة بســبب اختــاف نســبة تفشــي الفيــروس 
بيــن دول العالــم و طريقــة كل دولــة يف التعامــل معــه حســب 
المعلومــات المتوفــرة اال ان هــذا االختــاف ال يغيــر كثيــًرا مــن 

جوهــر هــذه التعاريــف، وكمــا يلــي:

 suspected case المشــكوك  الحالــة   -  1
 COVID-19 بمــرض  بإصابتهــا 

* مريــض يعــاين مــن مــرض تنفســي حــاد )ارتفــاع حــرارة 
مترافــق مــع عامة/عــرض واحــد علــى األقــل الصابــة الطــرق 
التنفســية كالســعال أو الزلــة التنفســية(، و عــدم وجــود أي 
ســبب طبــي يفســر هــذه األعــراض و قصــة ســفر أو االقامــة يف 

.COVID-19 بلــد ينتشــر بــه مــرض

أو

أعــراض تنفســية وكان علــى  * مريــض يعــاين مــن أي 

اتصــال وثيــق مــع حالــة مؤكــدة أو مشــتبه بإصابتهــا بمــرض 
 .COVID-19

أو 

وشــديد  حــاد  تنفســية  التهــاب  مــن  يعــاين  مريــض   *
)ارتفــاع حــرارة مترافــق مــع عامة/عــرض واحــد علــى األقــل 
التنفســية(،  الزلــة  أو  كالســعال  التنفســية  الطــرق  الصابــة 
واحتــاج اىل دخــول المشــفى لتلقــي العــاج مــع عــدم ايجــاد 

الســريرية.  التظاهــرات  هــذه  يفســر  تشــخيص  أو  ســبب 

2 - الحالة المؤكدة confirmed case بإصابتها 
COVID-19 بمرض

بمــرض  بإصابتــه  مخبــري  تأكيــد  مــع  شــخص   *
COVID-19 بغض النظر عن األعراض والعامات السريرية 

ال(.  أو  أعــراض  )وجــود 

3 - الحالة المحتملة probable case بإصابتها 
COVID-19 بمرض

 suspected حالة تحقق أحد معايير الحالة المشكوك *
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case بإصابتها بمرض COVID-19 ولكن الفحص المخبري 
للفيــروس غير مؤكد. 

الكتشــاف  المخبريــة  بالتحاليــل  البــدء  معاييــر 
COVID-19 بمــرض  المصابــة  الحــاالت 

يعتبــر التشــخيص الفــوري للحــاالت المشــتبه بإصابتهــا 
تدابيــر  تنفيــذ  فعاليــة  لضمــان  ملًحــا   COVID-19 بمــرض 
المــرض يف  انتشــار  مــن  تحــد  والتــي  العــدوى  مــن  الوقايــة 
المجتمع، ويتم اختبار أي حالة مشــتبه بها للعدوى تســتويف 
معايير الحالة المشكوك suspected case بإصابتها بمرض 
COVID-19 باســتخدام االختبــارات الجزيئيــة المتاحــة، ومــع 
يف  الحــاالت  وعــدد  العــدوى  انتقــال  لشــدة  ووفًقــا   ، ذلــك 
المجتمــع وقــدرة المختبــر ، يمكــن اختبــار عــدد قليــل فقــط من 
الحــاالت المشــتبه فيهــا، والمهــم ان يتمتــع الطبيــب بحكمــة 
وخبــرة جيــده يف تحديــد مــا إذا كان لــدى المريــض عامــات 
وأعــراض متوافقــة مــع مــرض COVID-19 ومــا إذا كان يجب 

اختبــار المريــض أم ال؟ 

أمــا إذا ســمحت المــوارد أو القــدرة الوطنيــة علــى اجــراء 
فيمكــن  الوطنيــة  الصحيــة  التوصيــات  علــى  وبنــاًء  االختبــار 
إجرائــه علــى نطــاق أوســع واســتناًدا علــى الحكــم الســريري 

ولــكل حالــة علــى حــدة. 

أنواع عينات الدراسة المخبرية 

1 - العينات من الطرق التنفسية العلوية، وتشمل:

* مسحة من البلعوم األنفي. 

* مسحة من البلعوم الفموي. 

* رشافة من البلعوم األنفي أو غسالة األنف. 

2 - العينات من الطرق التنفسية السفلية، وتشمل:

* غسل القصبات واألسناخ. 

* رشافة داخل الرغامي. 

* القشع. 

3 - عينات أخرى، وتشمل:

عينــات  ســحب  يتــم  المصليــة  التحاليــل  توفــر  عنــد   *
)المصــل(.  دمويــة 

* عينات البول والبراز.

جمــع  عنــد  والحــذر  االحتياطــات  جميــع  أخــذ  يجــب 
الحالــة  معاييــر  يســتوفون  الذيــن  المرضــى  مــن  العينــات 
 COVID-19 بإصابتهــا بمــرض suspected case المشــكوك
أدوات  واســتخدام  المخبريــة   الوقايــة  معاييــر  تطبيــق  مــع 
الوقايــة الشــخصية PPE، وتوصــي منظمــة الصحــة العالميــة 
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كــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا األمريكيــة  ومرا
بأخــذ العينــات مــن الطــرق التنفســية العلويــة ومــن الطــرق 
توصيــة  اي  توجــد  وال  ذلــك،  أمكــن  اذا  الســفلية  التنفســية 
معتمــدة حالًيــا عــن الوقــت المثــايل ألخــذ هــذه العينــات بحيــث 
كبــر، ويعتقــد انــه  تقــدم نتائــج ذات حساســية وخصوصيــة أ
بالفيروســات  أســوة  األعــراض  ظهــور  تلــي  التــي  الفتــرة  يف 
التنفســية األخــرى أمــا المرضــى المقبوليــن يف المستشــفيات 
فيجــب االســتمرار بتجميــع العينــات منهــم وفحصهــا كل 4-2 
أيــام عــادة )ربمــا اقــل يف حــاالت محــددة( حتــى يتــم الحصــول 

علــى عينتيــن ســلبيتين بفاصــل 24 ســاعة بينهمــا. 

التشخيص المخبري

يتــم تأكيــد التشــخيص للحــاالت المصابــة بمــرض بمــرض 
النــووي  للحمــض  الفريــد  التسلســل  بكشــف   COVID-19
تضخيــم  اختبــارات  أحــد  بواســطة  للفيــروس   RNA الريبــي 
الحمــض النــووي للفيروســات NAAT مثــل اختيــار سلســلة 
مــع   rRT-PCR أو الحــايل  الوقــت  العكســي يف  البوليميريــز 
التأكيــد بواســطة تسلســل الحمــض النــووي عنــد الضــرورة. 

عــادة  التشــخيص  تؤكــد   rRT-PCR اختبــار  إيجابيــة  ان 
ويفضــل اجــراء اختبــار rRT-PCR ثــاين يســتهدف جيــن اخــر 
للفيــروس لتأكيــد التشــخيص 100 % خصوًصــا يف المناطــق 
التي ال ينتشر بها الفيروس بكثرة أما اذا كانت نتيجة االختبار 

سلبية وال زال هناك شكل باإلصابة فتوصي منظمة الصحة 
العالميــة بأخــذ عينــات أخــرى مــن مواقــع مختلفــة مــن الطــرق 
كانــت  الحــاالت  بعــض  ســجلت  فقــد  وفحصهــا  التنفســية 
نتيجــة االختبــار المجــرى علــى مســحة مــن البلعــوم األنفــي 
ســلبية رغــم وجــود عامــات شــعاعية الصابــة الرئــة ثبــت فيمــا 

   .COVID-19 بعــد انهــا كانــت تحمــل مصابــة بمــرض

COVID-19 عالج مرض

كــدت منظمــة الصحــة  حتــى وقــت كتابــة هــذا الموضــوع أ
العالمية بعدم وجود أي دواء محدد مضاد للفيروسات لعاج 
مــرض COVID-19، ومــع ذلــك، ينبغــي أن يتلقــى المصابــون 
بــه الرعايــة الطبيــة الداعمــة لتخفيــف األعــراض كمــا ينبغــي 
المستشــفيات،  إىل  بشــدة  المصابيــن  األشــخاص  إدخــال 
فقــط،  الداعمــة  الرعايــة  بفضــل  المرضــى  معظــم  ويتعــاىف 
الســيطرة علــى  كــز  العالميــة ومرا وتوصــي منظمــة الصحــة 
الســتيرويدات  اســتخدام  بعــدم  منهــا  والوقايــة  األمــراض 
إذا  إال   COVID-19 الرئــوي  االلتهــاب  مرضــى  يف  القشــرية 
كانــت هنــاك مؤشــرات أخــرى تدعــم اســتخدامه )علــى ســبيل 
المثــال ، تفاقــم مــرض االنســداد الرئــوي المزمن مرافق(، فقد 
ارتبطــت الســتيرويدات القشــرية بزيــادة خطــر الوفيــات لــدى 
مرضــى األنفلونــزا وتأخيــر عمليــة طــرح الفيــروس يف المرضــى 
الذيــن يعانــون مــن عــدوى MERS-CoV، علــى الرغــم من أنها 
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كانــت تســتخدم علــى نطــاق واســع يف عــاج متازمــة االلتهاب 
التجــارب  مــن  العديــد  االن  وتجــرى  الحــاد  الوخيــم،  الرئــوي 
 Remdesivir العشــوائية لتقييــم فعاليــة المضــاد الفيروســي
ان  اال  الشــديد  أو  المعتــدل   COVID-19 مــرض  عــاج  يف 
تاثيــره ال يــزال مجهــوال كمــا كان هنــاك اهتمــام أيًضــا بمثبــط 
البروتيــاز المشــترك lopinavir-ritonavir ، والــذي يســتخدم 
لعــاج عــدوى فيــروس العــوز المناعــي البشــري، لكــن فعاليته 
كبــر امــا  غيــر واضحــة، ويجــب تقييمــه يف تجــارب عشــوائية أ
األجســام المضــادة أحاديــة النســيلة البشــرية المأخــوذة مــن 
المرضــى الذيــن تــم شــفائهم فــا زالــت تحــت طــور البحــث 
للمصابيــن  شــايف  عــاج  الكتشــاف  مفتاًحــا  تكــون  وربمــا 

بالفيــروس يف المســتقبل. 

SARS-CoV-2 لقاح فيروس

SARS- حتى هذه اللحظة ال يوجد لقاح مضاد لفيروس
CoV-2، لكــن العلمــاء يف مختبــرات األدويــة يف أنحــاء العالــم 
اللقــاح  هــذا  الزمــن إليجــاد  يحاولــون ويحاولــون ويســابقون 
وتدعــي الكثيــر مــن الهيئــات الطبيــة وشــركات تصنيــع األدويــة 
كثــر مــن لقــاح محتمــل يهــدف إىل الوقايــة مــن هــذا  ان هنــاك أ
الفيــروس يجــري تطويــره وســيتم اختبــاره يف األشــهر القليلــة 
المقبلــة، امــا منظمــة الصحــة العالميــة فتؤكــد بانــه ال يوجــد 
حتــى هــذه اللحظــة للقــاح محــدد مضــاد للفيروســات للوقايــة 

تحــري  حاليــاً  ويجــري  عاجــه  أو   COVID-19 مــرض  مــن 
بعــض اللقاحــات المحتملــة واختبارهــا عــن طريــق التجــارب 
المبذولــة  الجهــود  بتنســيق  المنظمــة  وتقــوم  الســريرية، 
اللقاحــات للوقايــة مــن مــرض COVID-19 فاألمــر  لتطويــر 
يحتــاج اىل وقــت طويــل قــد يمتــد لعــدة ســنوات، والكثيــر مــن 
األمــوال )مليــارات الــدوالرات( والتجــارب الســريرية المحكمــة 
فعاليتــه  لقــاح  أي  يثبــت  حتــى  عــدة  بمراحــل  تمــر  والتــي 
وســامته علــى البشــر مــع العلــم بأنــه حتــى هــذه اللحظــة لــم 
كتشــاف لقــاح فعــال ضــد الفيــروس التاجــي المرتبــط  يتــم ا
بمتازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم SARS-CoV، وال 
ضــد الفيــروس التاجــي المرتبــط بمتازمــة الشــرق األوســط 

 .MERS-CoV أو التنفســية 

تدابير الوقاية العامة 

)الوقايــة خيــر مــن العــاج(، تعتبــر هــذه العبــارة ســيدة 
الموقــف اآلن بعــد تفشــي فيــروس SARS-CoV-2 المســبب 
لمــرض COVID-19 بعــدد كبيــر مــن الــدول علــى مســتوى 
تتوصــل  لــم  بالصحــة  المعنيــة  الجهــات  أن  خاصــًة  العالــم، 
بعــد إىل دواء يســاعد علــى الشــفاء منــه، أو لقــاح مضــاد يحــد 
لــه، وقــد وضعــت منظمــة الصحــة العالميــة،  التعــرض  مــن 
مجموعــة مــن القواعــد العامــة، لمنــع انتقــال عــدوى الفيروس 

إىل األخريــن، وكمــا يلــي:
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1 - نظافة اليدين 

 SARS-CoV-2 يمكــن تقليــل خطــر نقــل عــدوى فيــروس
لنظافــة  الصحيــح  التطبيــق  خــال  مــن  عليهــا  الحصــول  أو 
اليديــن، وتشــير نظافــة اليديــن إىل غســل اليديــن مــرارا وتكــرارا 
بالمــاء والصابــون أو تنظيــف اليديــن وفركهمــا جيــًدا بمحلــول 
بانتظــام  اليديــن  غســل  ويجــب  جــل،  أو  كحــويل  معقــم  أو 
نفــس  لــه  العــادي  )الصابــون  والصابــون  المــاء  باســتخدام 
ثانيــة،   40-20 لمــدة  للبكتيريــا(  المضــاد  الصابــون  فعاليــة 
اســتخدام  فيمكــن  والصابــون،  المــاء  توفــر  عــدم  حــال  ويف 
المعقمــات الكحوليــة بشــرط ان تتــراوح نســبة الكحــول فيهــا 
كإجــراء  اليديــن  بنظافــة  التوصيــة  وتعتبــر   ،  90٪-60 بيــن 
وقــايئ عقانيــة جــًدا حيــث تنطــوي علــى تكاليــف محــدودة وال 
توجــد مخاطــر مرتبطــة بهــا حيــث يوصــى بهــا يف جميــع بيئــات 
المجتمــع )المنــزل، المــدارس، أماكــن العمــل وغيرهــا( وخــال 
تــزداد  أن  المحتمــل  ومــن  المــرض،  انتشــار  مراحــل  جميــع 
فعاليتهــا باالقتــران مــع مقاييــس الوقايــة األخــرى، وتعتمــد 
فعاليــة نظافــة اليديــن علــى مقــدار االلتــزام بهــا ســواء للوقايــة 
األخــرى  والميكروبــات  الفيروســات  أو  الفيــروس  هــذا  مــن 

وخصوًصــا يف الحــاالت التاليــة:

* قبل تحضير الطعام. 

* قبل وبعد معالجة الجروح. 

* قبل وبعد تناول الطعام. 

* قبل وضع أو ازالة عدسات العين الاصقة. 

* بعد استخدام دورة المياه. 

* بعد تغيير حفاض الطفل. 

* بعد الرجوع من المدرسة أو العمل اىل المنزل. 

* بعد اللعب خارجاً. 

* بعد مداعبة أو اطعام الحيوانات األليفة. 

* بعد السعال أو العطاس يف اليدين. 

* بعد مامسة األسطح المتسخة أو الكثيرة االستخدام. 

* بعد حمل القمامة ورميها يف الخارج. 

* بعد اإلستيقاظ من النوم. 

أمــا مقدمــي الرعايــة الصحيــة واألشــخاص الذيــن يرعــون 
المرضــى يف المنــزل فينصــح بغســل اليديــن باإلضافــة اىل مــا 

تقــدم يف الحــاالت التاليــة:

* قبل وبعد االتصال بالمريض. 

أو   )PPE( الشــخصية  الوقايــة  معــدات  ارتــداء  قبــل   *
إزالتهــا. 

* بعــد مامســة أي مــواد معديــة مثــل الجهــاز التنفســي 
أو غيرهــا مــن اإلفــرازات.
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* قبــل وبعــد تنظيــف وتطهيــر األماكــن التــي يتواجــد بهــا 
المريــض. 

كيف نغسل اليدين؟

* رّطبوا اليدين بمياه جارية نظيفة )ساخنة أو بارده(.

* ضعوا الصابون على اليدين.

* افركــوا اليديــن جيــدا، باطــن الكفيــن وظاهرهمــا، بيــن 
األصابــع وتحــت األظفــار لمــدة 20-40 ثانيــة.

جاريــة  بميــاه  الصابــون  إلزالــة  جّيــدا  اليديــن  اشــطفوا   *
نظيفــة.

* جّففــوا اليديــن بمنشــفة نظيفــة أو مناديــل ورقيــة أو 
دعــوا اليديــن تجفــان يف الهــواء.

2 - آداب السعال

تشير آداب السعال إىل تغطية الفم واألنف عند السعال 
والعطاس باستخدام المناديل الورقية أو تغطية الفم واألنف 
كمامــك يف حــال عــدم  بكوعــك المثنــي أو الجــزء العلــوي مــن أ
توفــر المناديــل الورقــة بهــدف تقليــل انتقــال الفيروســات مــن 
شــخص إىل شــخص عبــر القطيــرات التنفســية والتــي هــي 
 SARS-CoV-2 وســيلة معروفــة النتقــال فيــروس فيــروس

أيًضــا لــذا ينصــح باتبــاع آداب الســعال علــى نطــاق واســع يف 
إرشــادات الصحــة العامــة لجميــع بيئــات المجتمــع )المنــزل، 
المــدارس، أماكــن العمــل، مرافــق الرعايــة الصحيــة غيرهــا( 
ويف جميــع األوقــات، ومــن المهــم أن يتــم التخلــص بشــكل 
صحيــح مــن المناديــل الورقيــة بعــد االســتخدام ثــم تغســل 

اليديــن بالصابــون والمــاء. 

 3 - الكمامة الطبية 

ان الكمامــات الطبيــة )الجراحيــة( توفــر حمايــة محــدودة 
جــًدا ألنهــا فضفاضــة حيــث ســيبقى فــراغ بيــن حــواف الكمامــة 
والوجــه عنــد ارتدائهــا، فــا يمكنهــا تغطيــة األنف والفم بإحكام، 
كمــا يمكــن لجزيئــات الــرذاذ الصغيــرة جــداً أن تمــر عبرهــا، كمــا 
أنهــا قــد تتبلــل بســرعة كبيــرة خــال عمليــة التنفــس، واألهــم 
مــن ذلــك هــي ال تحتــوي علــى فلتــر للهــواء وتتــرك العيــن 
هــذه  فــإن  لهــا،  األمثــل  االســتخدام  مــع  وحتــى  مكشــوفة 
الكمامــات ليســت مضمونــة للوقايــة ألن الفيــروس مــا زال 
بإمكانــه التســلل عبــر جانبــي الكمامــة أو دخــول الجســم عبــر 
العينيــن أمــا قنــاع التنفــس N95 أو أقنعــة التنفــس األخــرى 
لــه فهــي فعالــة للغايــة يف  ذات معاييــر الحمايــة المشــابهة 
اذ  قطعــي  بشــكل  ليــس  ولكــن  الفيــروس  انتقــال  تقليــل 
يجــب أخــذ االحتياطــات األخــرى واســتخدامها جنبــا إىل جنــب 
مــع ســلوكيات النظافــة العامــة الجيــدة، ومــع ذلــك ال ينصــح 
فالكمامــات  الصحيــة،  الرعايــة  إطــار  خــارج  عــادة  بارتداؤهــا 
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إذا كنــت مصابــاً  ناجعــة لوقايــة اآلخريــن  تكــون وســيلة  قــد 
منــع  منهــا يف  كثــر  أ حولــك  لمــن  نقلــه  تريــد  وال  بالفيــروس 
إصابتــك بــأي شــيء ألنــك لــن تقــوم بالســعال أو العطــس يف 
يديــك، وبالتــايل يكــون احتمــال انتشــار الفيــروس أقــل عنــد 
مامســة األســطح كمــا أن جميــع وســائل الحمايــة ال تفيــد مــا 
لــم يتــم االلتــزام بمعاييــر النظافــة الشــخصية، فمهمــا ارتديــت 
مــن كمامــات، يمكــن أن يضيــع كل تأثيرهــا يف تلــك اللحظــة 

التــي تلمــس فيهــا أنفــك أو عينــك بيــد ملوثــة بالفيــروس.

تؤكــد منظمــة الصحــة العالميــة WHO بــأن األشــخاص 
غيــر المصابيــن بأعــراض تنفســية مثــل الســعال والعطــاس 
ال يتعيــن عليهــم أن يســتخدموا الكمامــات الطبيــة، وتوصــي 
المنظمــة باســتخدام الكمامــة لألشــخاص المصابيــن بأعراض 
يشــتبه  أو  والعطــاس(  )الســعال   COVID-19 مــرض 
بإصابتهــم بعــدوى مــرض COVID-19 المصحوبــة بأعــراض 
خفيفــة وُيعــد اســتخدام الكمامــة بالــغ األهميــة بالنســبة إىل 
العامليــن الصحييــن واألشــخاص الذيــن يقدمــون الرعايــة إىل 
أحــد المرضــى )يف المنــزل أو يف أحــد مرافــق الرعايــة الصحيــة( 
كمــا تنصــح المنظمــة باالســتخدام الرشــيد للكمامــات الطبيــة 
لتــايف إهــدار المــوارد الثمينــة وإســاءة اســتخدام الكمامــات، 
حــال  يف  المنطقــي  مــن  يبقــى  تقــدم  مــا  كل  مــن  وبالرغــم 
انتشــار الفيــروس يف بلدكــم اتبــاع توصيــات وزارة الصحــة يف 
بلدكــم فيمــا يخــص اســتخدام الكمامــات الطبيــة مــن عدمــه 
أمــًرا مهًمــا للغايــة مــع االلتــزام بمعاييــر النظافــة الشــخصية 

التــي تعتبــر الخــط األول يف الوقايــة. 

دليــل اســتخدام الكمامــات لألشــخاص المعرضيــن لخطــر 
 SARS-CoV-2 التعــرض لفيروس

درجــة  خطــورة  حســب  األشــخاص  الدليــل  هــذا  يقســم 
يوصــي  التــي  الكمامــة  نــوع  مــع  للفيــروس  التعــرض 
الصينيــة  الصحــة  وزارة  لتوصيــات  وفًقــا  باســتخدامها 
تفشــي  بعــد  العالميــة  الصحــة  منظمــة  مــع  وبالتنســيق 

يلــي: وكمــا  الصيــن،  يف  المــرض 

للتعــرض  المنخفضــة  الخطــورة  ذوي  األشــخاص   -  1  
المســتجد  كورونــا  لفيــروس 

2 - اثناء وجود الشخص يف منزل خايل من المرض. 

3 - المقيمين يف المناطق النائية البعيدة عن السكان. 

4 - اثنــاء القيــام بــأي نشــاط حــول المنــزل بــدون االختــاط 
باآلخرين. 

5 - يف األماكــن المفتوحــة غيــر المزدحمــة وذات التهويــة 
المســتمرة. 

6 - اثناء تواجد الشخص يف سيارته دون وجود مصابين 
أو مشكوك بإصابتهم برفقته. 

* ال داعي الرتداء الكمامات الطبية. 
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2 - األشــخاص ذوي الخطــورة المنخفضــة نوًعــا 
مــا للتعــرض لفيــروس كورونــا المســتجد 

كــز التســوق،  1- يف األماكــن العامــة والمزدحمــة مثــل مرا
المصاعــد ووســائل النقــل العامــة. 

2- مكاتب العمل المغلقة والمزدحمة. 

كز الصحية.  3- عند مراجعة المرا

5- األطفــال والطــاب يف جميــع دور الحضانــة، المــدارس، 
الجامعــات و األنديــة الطابيــة. 

)ذات  االعتياديــة  الطبيــة  الكمامــات  بارتــداء  يوصــى   *
المطاطيــة(.  الحلقــات 

المتوســطة  الخطــورة  ذوي  األشــخاص   -  3
المســتجد  كورونــا  لفيــروس  للتعــرض 

الخارجيــة  العيــادات  يف  الموجــود  الطبــي  الطاقــم   -  1
المستشــفيات.  ردهــات  وداخــل 

مثــل  والمغلقــة  المزدحمــة  األماكــن  يف  العامليــن   -  2
محطــات  القطــارات،  محطــات  المطــارات،  المستشــفيات، 

الطائــرات،  طاقــم  األخــرى،  العــام  النقــل  وســائل  المتــرو، 
التســوق.  كــز  ومرا المطاعــم  موظفــي 

3 - ضبــاط الشــرطة، حــرس الدوائــر الحكوميــة، ســعات 
البريــد و موظفــي توصيــل الطلبــات. 

داخــل منازلهــم  الصحــي  الحجــر  تحــت  األشــخاص   -  4
يعيــش معهــم.  ومــن 

)ذات  الجراحيــة  الطبيــة  الكمامــات  بارتــداء  يوصــى   *
األشــرطة(، ويمكــن ارتــداء الكمامــات الطبيــة االعتياديــة )ذات 

الحلقــات المطاطيــة( يف حــال عــدم توفــر األوىل. 

4 - األشــخاص ذوي الخطــورة العاليــة نوًعــا مــا 
للتعــرض لفيــروس كورونــا المســتجد 

1 - الطاقم الطبي العامل يف قسم الطوارئ. 

مــع  يتعامــل  الــذي  اإلحصــايئ  أو  الطبــي  الطاقــم   -  2
بالفيــروس.  المصابيــن 

فحصهــم  اثنــاء  الطبيــة  المختبــرات  يف  العامليــن   -  3
بالفيــروس.  المصابيــن  لعينــات 
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* يوصــى بارتــداء قنــاع التنفــس N95 العــادي أو أقنعــة 
التنفــس األخــرى ذات معاييــر الحمايــة المشــابهة لهــا. 

5- األشــخاص ذوي الخطــورة العاليــة للتعــرض 
لفيــروس كورونــا المســتجد 

1 - الطاقــم الطبــي العامــل يف الردهــات، وحــدات العنايــة 
المصابيــن  المرضــى  متابعــة  العزلوغــرف  جنــاح  المشــددة، 
التمريضــي،  الــكادر  األطبــاء،  ذلــك  ويشــمل  بالفيــروس، 
عــن  المســؤولين  األشــخاص  النظافــة،  عمــال  اإلدارييــن، 

وغيرهــم.  المتوفيــن  مــع  التعامــل 

2 - الكادر الطبي والتمريضي العامل يف عيادات ارتفاع 
الحرارة المخصصة الستقبال المصابين بالفيروس. 

يقومــون  الذيــن  الطــوارئ  وأخصائيــي  الجراحيــن   -  3
للمصابيــن.  إنعــاش  او  الجراحيــة  بالعمليــات 

* يوصــى بارتــداء قنــاع التنفــس N95 الطبــي، ويفضــل 
الــوايق  ذو  المحكــم  الطبــي   N100 التنفــس  قنــاع  ارتــداء 
الوجهــي عنــد تقديــم اإلســعافات األوليــة للمصابيــن أو اجــراء 
تنبيــب للرغامــى أو تنظيــر للقصبــات، ويف حــال عــدم توفــر 
 N95 هــذه األقنعــة أو نفاذهــا، فيمكــن ارتــداء قنــاع التنفــس

الحمايــة  معاييــر  ذات  األخــرى  التنفــس  أقنعــة  أو  العــادي 
لهــا.  المشــابهة 

ونزعهــا  واســتخدامها  الكمامــة  وضــع  طريقــة 
والتخلــص منهــا حســب توصيــات منظمــة الصحــة 

WHO العالميــة 

1 - تذكــر أن اســتخدام الكمامــة ينبغــي أن يقتصــر علــى 
العاملين الصحيين ومقدمي الرعاية واألشــخاص المصابين 

بأعــراض تنفســية مثــل الحمــى والســعال.

2 - قبــل لمــس الكمامــة، نظــف يديــك بفركهمــا بمطهــر 
كحــويل أو بغســلهما بالمــاء والصابــون.

غيــر  أنهــا  مــن  للتأكــد  وافحصهــا  الكمامــة  أمســك   -  3
مثقوبــة. أو  ممزقــة 

4 - حــدد الطــرف العلــوي مــن الكمامــة )موضــع الشــريط 
المعدين(.

5 - تأكــد مــن توجيــه الجانــب الصحيــح مــن الكمامــة إىل 
الخــارج )الجهــة الملونــة(.

6 - ضــع الكمامــة علــى وجهــك ثــم اضغــط علــى الشــريط 
المعــدين أو الطــرف المقــوى للكمامــة ليتخــذ شــكل أنفــك.



كورونا … القادم من الشرق د. معاوية أنور العليوي

102103

7 - اســحب الجــزء الســفلي مــن الكمامــة لتغطــي فمــك 
وذقنــك.

الشــريط  بنــزع  الكمامــة  اخلــع  االســتخدام،  بعــد   -  8
الكمامــة عــن وجهــك  المطاطــي مــن خلــف األذنيــن مبعــداً 
ومابســك لتجنــب مامســة أجــزاء الكمامــة التــي يحتمــل أن 

ملوثــة. تكــون 

9 - تخلــص مــن الكمامــة المســتعملة علــى الفــور برميهــا 
يف صنــدوق نفايــات مغلــق.

رميهــا  أو  الكمامــة  مامســة  بعــد  يديــك  نظــف   -  10
إذا  بالمــاء والصابــون  أو بغســلهما  بفركهمــا بمطهــر كحــويل 

بوضــوح. متســختين  كانــت 

4 - مسافة األمان

يجب االحتفاظ بمســافة ال تقل عن 1-2 متر بينك وبين 
أي شــخص يســعل أو يعطــس، فعندمــا يســعل الشــخص 
أو يعطــس، تتناثــر مــن أنفــه أو فمــه ُقطيــرات ســائلة صغيــرة 
قــد تحتــوي علــى الفيــروس، فــإذا كنــت شــديد االقتــراب منــه 
يمكــن أن تتنفــس هــذه الُقطيــرات، بمــا يف ذلــك الفيــروس 
المســبب لمــرض COVID-19 إذا كان الشــخص مصابــاً بــه.

5 -  تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك

تلمس اليدين العديد من األسطح واألدوات التي يمكن 
أن تكــون ملوثــة بالفيــروس بعــد ســقوط الُقطيــرات التنفســية 
الســليمين  األشــخاص  فيقــوم  عليهــا  المصــاب  للشــخص 
أو  عينيهــم  لمــس  ثــم  األســطح  أو  األشــياء  هــذه  بمامســة 
أنفهــم أو فمهــم، ويمكــن للفيــروس أن يدخــل الجســم عــن 

طريــق هــذه المنافــذ ويصيبــك بالمــرض. 

 6 - تطهير األسطح

صحيــح بأنــه حتــى االن، وعلــى وجــه اليقيــن ال يعــرف فترة 
بقــاء فيــروس SARS-CoV-2 حيــاً علــى األســطح، لكــن يبــدو 
أنــه يشــبه يف ذلــك ســائر فيروســات التاجيــة األخــرى، وتشــير 
الدراسات إىل أن الفيروسات التاجية بما يف ذلك المعلومات 
قــد   COVID-19 لمــرض  المســبب  الفيــروس  عــن  األوليــة 
تظــل حيــة علــى األســطح لبضــع ســاعات أو أليــام عــدة، وقــد 
نــوع  مثــل:  بــه  المحيطــة  الظــروف  باختــاف  ذلــك  يختلــف 
الســطح، درجــة الحــرارة، الرطوبــة وغيرهــا لــذا توصــي منظمــة 
الصحــة العالميــة WHO بتنظيــف األســطح كثيــرة االســتخدام 
أو التــي يشــتبه يف انهــا قــد تكــون ملوثــة مثــل أســطح المطبخ، 
المراحيــض،  الميــاه،  دورات  والنوافــذ،  األبــواب  مقابــض 
الهواتــف، لوحــة مفاتيــح اجهــزة الكمبيوتــر، األســطح الملوثــة 
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بالــدم أو البــراز أو ســوائل الجســم المختلفــة، إطــارات األســرّة 
وغيرهــا مــن األشــياء الموجــودة يف محيــط المرضــى، والتــي 
الباســتيك،  أو  المعــدن  مــن  مصنوعــة  تكــون  مــا  غالًبــا 
 CDC كــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا وتنصــح مرا
مــن  التعليمــات  واتبــاع  المنــزىل  التنظيــف  رذاذ  باســتخدام 
خــال االســتخدام اآلمــن والفعــال لمنتــج التنظيــف بمــا ىف 
ذلــك االحتياطــات التــى يجــب اتخاذهــا عنــد تطبيــق المنتــج 
تهويــة  علــى  الحصــول  مــن  والتأكــد  القفــازات  ارتــداء  مثــل 
جيــدة أثنــاء اســتخدام المنتــج أمــا بالنســبة للمطهــرات الفعالــة 
التــــــــي  االختبـــــــارات  أظهــرت  فقــد  الفيــروس،  علــى  للقضــاء 
ــرات  ــل التطهيــر المختلفــة، أن المطهـــــ أُجريــت علــــــــى محاليـــــ
أو   )٪  75 )تركيــز  اإليثانــول  مركبــات  علــى  تحتــوي  التـــــــي 
هيبوكلوريــت  أو   )٪  0.5 )تركيــز  الهيدروجيــن  بيروكســيد 
الصوديــوم )تركيــز 0.1 ٪( فعالــة ضــد الفيروســات التاجيــة 
حيــث تقضــي عليهــا خــال اقــل مــن دقيقــة واحــدة، ومؤخــًرا 
خمــس  مــن  قائمــة  األميركيــة  البيئــة  حمايــة  وكالــة  نشــرت 
صفحــات مــن المــواد الكيميائيــة والمنتجــات تقــول إنهــا قويــة 
بمــا يكفــي لــدرء الفيروســات التــي يصعــب قتلهــا بمــا فيهــا 
مــن  للحمايــة  اســتعمالها  يمكــن   SARS-CoV-2 فيــروس 

اإلصابــة بالعــدوى أشــهرها الكلوركــس. 

7 - مصدر المعلومات

 COVID-19 اطلعــو باســتمرار علــى آخــر تطــورات مــرض

مــن مصــدر موثــوق مثــل الموقــع اإللكتــروين لمنظمــة الصحــة 
النصائــح  واتبعــوا  بلدكــم،  يف  الصحــة  وزارة  أو  العالميــة 
والتوصيــات الصحيــة التــي يقدموهــا خبــراء الرعايــة الصحيــة 
العامليــن يف وزارة الصحــة، فهــي األقــدر علــى إســداء المشــورة 
يف  األشــخاص  يتخذهــا  أن  يمكــن  التــي  اإلجــراءات  بشــأن 

منطقتــك لحمايــة أنفســهم.

8 - تجنب المخالطة اللصيقة

يشــكل االختــاط المباشــر واللصيــق مــع المصابيــن ســبًبا 
مهًمــا النتقــال فيــروس SARS-CoV-2، فتقبيــل الشــخص 
بالُقطيــرات  الملوثــة  يــده  مصافحــة  أو  حضنــه  أو  المصــاب 
التنفســية ثــم لمــس العيــن أو الفــم أو األنــف تزيــد مــن خطــر 
حــدوث العــدوى لــذا يجــب تجنــب المخالطــة اللصيقــة مــع 
األشــخاص الذيــن ســافروا اىل بلــدان تشــهد فاشــية أو اللذيــن 

تظهــر عليهــم أعــراض الــزكام أو أعــراض تشــبه االنفلونــزا. 

9 - تجنب التعامل مباشرة من دون وقاية مع حيوانات 
المزرعــة أو الحيوانــات البريــة مــع تجنــب تنــاول المنتجــات 
الحيوانيــة غيــر المطهيــة بمــا يف ذلــك اللحــوم النيــة والبيــض 

والحليــب غيــر المغلــي أو غيــر المبســتر. 

المــرض  بأعــراض  شــعرت  إذا  المنــزل  إلــزم   -  10  
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)الحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس( وكنــت قــد ســافرت 
اىل أحــد البلــدان الموبــوءة أو تعاملــت مــع حالــة مؤكــدة أو 
مشــتبه بإصابتهــا بمــرض COVID-19 ثــم التمــس الرعايــة 
الطبيــة واتصــل بأقــرب مقــدم الرعايــة قبــل التوجــه إليــه، واتبــع 

كامــل.  بشــكل  الصحيــة  الســلطات  توجيهــات 

تدابير الوقاية يف األماكن العامة 

األســواق،  الســاحات،  كالشــوارع،  العامــة  األماكــن  ان 
المهرجانــات،  العامــة،  الحدائــق  المطاعــم،  التســوق،  كــز  مرا
الثقافيــة والرياضيــة وغيرهــا  كــز  المرا الشــعبية،  التجمعــات 
SARS- تشــكل مصــدًرا مهًمــا لنقــل العــدوى ســواء بفيــروس
CoV-2 أو غيــره خصوًصــا بوجــود أشــخاص مصابيــن بمــرض 
ينقــل  أن  مصــاب  لــكل  يمكــن  حيــث  فيهــا   COVID-19
العــدوى لثاثــة أشــخاص تقريًبــا اال اننــا قــد نضطــر للخــروج اىل 
هــذه األماكــن يف حياتنــا اليوميــة، ومــن الطبيعــي اال نقــول لــك 
اجلــس يف المنــزل اال إذا تــم تطبيــق الحجــر الصحــي بأوامــر 
فيمكــن  ذلــك  غيــر  أمــا  بــه  االلتــزام  يجــب  عندهــا  حكوميــة 
تطبيــق التدابيــر الوقائيــة التاليــة لحمايــة نفســك و مــن تحــب 

مــن هــذا الفيــروس، والتــي تشــمل:

الذكــر،  الســالفة  العامــة(  الوقايــة  )تدابيــر  تطبيــق   -  1
الوقايــة.  يف  األســاس  حجــر  تعتبــر  والتــي 

2 - ال تذهبــوا اىل هــذه األماكــن اال إذا كنــت مضطريــن 
للذهــاب. 

3 - تجنبوا أسواق الحيوانات الحية، وعند االضطرار لدخولها 
القفــازات  كارتــداء  القصــوى  الحمايــة  تدابيــر  اتخــاذ  فيجــب 

مخلفاتهــا.  أو  الحيوانــات  لمــس  وعــدم  والكمامــات 

4 - عــدم لمــس اللحــوم النيئــة واألشــياء غيــر النظيفــة يف 
األســواق. 

5 - استخدام معقم اليدين باستمرار أثناء التسوق.

قــدر  العامــة  النظافــة  مرافــق  اســتخدام  تجنبــوا   -  6
اإلمــكان، وان اضطررتــم لذلــك فاســتخدموا المناديــل الورقيــة 
لفتــح األبــواب وصنابيــر الميــاه مــع مســح حــواف المرحــاض 

المعقمــة.  الكحوليــة  بالمناديــل 

7- تجنبوا استخدام أغراض اآلخرين. 

8 - عقمــوا طاولــة الطعــام بالمناديــل الكحوليــة المعقمــة 
بانفســكم إذا رغبتــم ان تأكلــوا يف المطعــم. 

9 - ابتعدوا عن أي شــخص يســعل أو يعطس أو يشــك 
بإصابتــه بمرض تنفســي. 

10 - تجنبــوا المصافحــة والحضــن والتقبيــل إذا صادفتــم 
مــن تعرفونــه يف هــذه األماكــن.  

تدابير الوقاية يف المساجد

الذكــر،  الســالفة  العامــة(  الوقايــة  )تدابيــر  تطبيــق   -  1
الوقايــة.  يف  األســاس  حجــر  تعتبــر  والتــي 
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2 - تجنب المصافحة باليد بعد االنتهاء من الصاة. 

اســتخدام  قبــل  اليديــن  تعقيــم  علــى  الحــرص   -  3
اســتخدامها. وبعــد  والمنشــورات  المصاحــف 

5 - الحــرص علــى عــدم لمــس الوجــه )العيــن - األنــف - 
الفــم( إال للضــرورة.

6 - تجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول.

7 - البقــاء يف المنــزل وعــدم الذهــاب اىل المســجد عنــد 
الشــعور بأعــراض المــرض كالســعال أو العطــاس أو التعــب 

العــام. 

8 - اصطحاب سجادة الصاة الخاصة إىل المسجد. 

الذيــن  لألشــخاص  جــداً  ضــروري  الكمامــة  ارتــداء   -  9
يعانــون مــن البــرد أو زكام خاصــة عنــد خروجهــم واحتكاكهــم 

المســجد. يف  بالنــاس 

10 - ينصــح كبــار الســن واألطفــال وضعيفــي المناعــة 
المنــزل.  الصــاة يف  بــأداء  التنفســية  باألمــراض  والمصابيــن 

تدابير الوقاية يف أماكن العمل

باإلضافــة اىل تطبيــق )تدابيــر الوقايــة العامــة( الســالفة 
الذكــر، والتــي تعتبــر حجــر األســاس يف الوقايــة هنــاك بعــض 

اإلجــراءات الوقائيــة المهمــة والبســيطة قــد تســاعد يف منــع 
التــام  التعــاون  الفيــروس، وتتطلــب هــذه اإلجــراءات  إنتشــار 
حــد  علــى  والمراجعيــن  الموظفيــن  العمــل  أصحــاب  بيــن 

ســواء، وتتضمــن مــا يلــي:

1 - اإلجراءات الصحية والنظافة يف مكان العمل 

* يجــب ان تكــون اســطح المكاتــب والهواتــف ولوحــات 
مفاتيــح الكومبيوتــرات نظيفــة ومعقمــة بشــكل مســتمر الن 
األســطح التــي يمســها الموظفــون والمراجعــون هــو واحــد مــن 
 .COVID-19 الطــرق الرئيســية التــي ينتشــر بهــا مرض مــرض

اليديــن بشــكل منتظــم مــن  * تعزيــز وتشــجيع غســل 
والمراجعيــن.  الموظفيــن  قبــل 

* وضــع أدوات تعقيــم اليديــن يف أماكــن بــارزة مــن مــكان 
العمل. 

أو  المعقمــات  موزعــات  مــلء  اعــادة  مــن  التأكــد   *
منتظــم.  بشــكل  اســتبدالها 

* التأكــد مــن توفــر الصابــون والمغاســل لغســل اليديــن 
باســتمرار الن الغســيل يقتــل الفيــروس علــى اليديــن ويمنــع 

 .COVID-19 انتشــار مــرض

* عــرض الملصقــات داخــل مــكان العمــل التــي توضــح 
لغســل  الصحيحــة  والطريقــة  الفيــروس  مــن  الوقايــة  طــرق 

اليديــن. 
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2 - اإلجراءات الصحية الوقائية للجهاز التنفسي 

* التأكــد مــن توفــر الكمامــات الطبيــة لمــن لديهــم أعراض 
والتوجــه ألقــرب منشــأة صحيــة  الســعال  أو  األنــف  ســيان 

للتأكــد وعمــل الــازم. 

التــي توضــح  * عــرض ملصقــات داخــل مــكان العمــل 
طــرق الوقايــة مــن الفيــروس وآداب العطــس والســعال والتــي 

 .COVID-19 تســاهم يف التقليــل مــن انتشــار مــرض

3 - يف حــال الســفر، تقديــم المشــورة للموظفيــن قبــل 
الشــروع يف ذلــك:

* تقييم ضرورة السفر. 

* تجنــب إرســال الموظفيــن يف رحــات عمــل مــن أولئــك 
كثــر عرضــة لإلصابــة بمــرض خطيــر مثــل  الذيــن قــد يكونــون أ
الســكري  مــرض  مثــل  الطبيــة  الحــاالت  وذوي  الســن  كبــار 
مــرض  ينتشــر  التــي  المناطــق  اىل  والرئــة  القلــب  وأمــراض 

 .COVID-19

4 - إجراءات تتعلق بسالمة الموظفين:

* يحتــاج الموظــف اىل البقــاء يف المنــزل أو العمــل مــن 
المنــزل )عــن بعــد( إذا كان يعــاين مــن ســعال خفيــف أو حمــى 
والتــي  الحــرارة،  خافضــات  يســتخدم  أو  الدرجــة  منخفضــة 

تخفــي أعــراض العــدوى. 

قنــوات  طريــق  عــن  التوعيــة  تقديــم  يف  االســتمرار   *

التــي  بالحــاالت  العمــل  مــكان  يف  المســتخدمة  التواصــل 
تحتــاج البقــاء يف المنــزل أو العمــل مــن المنــزل )عــن بعــد( لــو 

 .COVID-19 مــرض  مــن  خفيفــة  أعــراض  لديهــم  كان 

5 - اســتعدادات بيئــة العمــل يف حــال وصــول مــرض 
COVID-19

حصــر  يف  العامــة  الصحــة  ادارات  مــع  التعــاون  يتــم   *
ومتابعتهــم.  والمشــتبهة  المؤكــدة  للحــاالت  المخالطيــن 

والمــدارس  الحضانــة  دور  يف  الوقايــة  تدابيــر 
والجامعــات

باإلضافــة اىل تطبيــق )تدابيــر الوقايــة العامــة( الســالفة 
الذكــر، والتــي تعتبــر حجــر األســاس يف الوقايــة هنــاك بعــض 
اإلجــراءات الوقائيــة المهمــة والبســيطة قــد تســاعد يف منــع 
التــام  التعــاون  الفيــروس، وتتطلــب هــذه اإلجــراءات  إنتشــار 
بيــن ادارات دور الحضانة/المدارس/الجامعــات و األطفــال/

التاميذ/الطــاب علــى حــد ســواء، وتتضمــن مــا يلــي:

1 - يجــب علــى الطــاب والعامليــن غســل اليديــن بالمــاء 
الجــاري والصابــون لمــدة تتــراوح بيــن 40-60 ثانيــة عندمــا 
أو  كحــويل  بمطهــر  فركهمــا  فيمكــن  اتســاخ  عليهمــا  يظهــر 

والصابــون.  بالمــاء  غســلهما 

واألرضيــات  الحمامــات  علــى  المواظبــة  يجــب   -  2



كورونا … القادم من الشرق د. معاوية أنور العليوي

112113

والمناضــد والكراســي واأللعــاب وغيرهــا مــن األســطح مثــل 
مقابــض األبــواب والنوافــذ بالمطهــر المناســب )الكلوركــس(. 

الطــاب  مــن  الحــاالت  ومتابعــة  ماحظــة  يجــب   -  3
والعامليــن والتــي تظهــر  عليهــا األعــراض الرئيســية للمــرض 

النفــس.  وضيــق  والســعال  الحــرارة  ارتفــاع  مثــل 

4 - يجــب ضمــان بقــاء الطــاب والعامليــن التــي تظهــر 
عليهــم أي أعــراض للمــرض يف المنــزل. 

5 - يف حــال ظهــور أي أعــراض فجــأة علــى أحــد الطــاب 
يجــب عزلــه عــن بــايق زمــاءه وإحضــار والديــه ومقدمي الرعاية 

الصحيــة يف اســرع وقــت ممكــن. 

6 - الحــرص علــى تهويــة الفصــول الدراســية جيــًدا اثنــاء 
الحصــص أو يف أوقــات الراحــة علــى األقــل حتــى يف فصــل 

الشــتاء. 

7 - الحــرص علــى تعليــم الطــاب تغطيــة الفــم واألنــف 
عنــد الســعال والعطــاس بالكــوع المثنــي أو الجــزء العلــوي 
مــن األكمــام يف حــال عــدم توفــر المناديــل الورقــة واألفضــل 
طبًعــا تغطيــة الفــم واألنــف باســتخدام منديــل وريق والتخلص 
مــن هــذا المنديــل بعــد اســتعماله مباشــرة برميــه يف ســلة 

مهمــات مغلقــة. 

تبــادل  عــدم  علــى  والعامليــن  الطــاب  تشــجيع   -  8
األحضــان والقبــات والمصافحــة عنــد التحيــة ال ســيما إذا بــدا 

المــرض.  أعــراض  أحــد  احدهــم  علــى 

مــن  وخروجهــم  الطــاب  دخــول  مواعيــد  ترتيــب   -  9
قــدر  االزدحــام  مــن  للحــد  الدراســية علــى دفعــات  الفصــول 

اإلمــكان. 

10 - نصــح الطــاب والعامليــن بعــدم تبــادل األغــراض 
الشــخصية مثــل األكــواب والمناشــف وتجنــب لمــس األنــف 

والفــم والعينيــن بيــد غيــر مغســولة وغيــر نظيفــة. 

11 - عــرض الملصقــات داخــل الصفــوف توضــح طــرق 
الوقايــة مــن الفيــروس والطريقــة الصحيحــة لغســل اليديــن 

الســعال.  وآداب 

12 - يف حال إيقاف الدراســة يجب االلتزام به والتواصل 
مــع األهــل وتطبيــق تعليمــات الجهــات التعليميــة فيما يخص 

موضــوع التعليــم عنــد بعــد إذا تقــرر تطبيقه. 

تدابيــر الوقايــة يف المنــزل )بــدون وجــود مصــاب 
)COVID-19 مشــتبه يف إصابتــه بمــرض

باإلضافــة اىل تطبيــق )تدابيــر الوقايــة العامــة( الســالفة 
الذكــر، والتــي تعتبــر حجــر األســاس يف الوقايــة علــى األهــل 
متابعــة الحالــة الصحيــة ألطفالهــم بشــكل مســتمر ومكثــف 
 COVID-19 لمــرض أعــراض ســريرية  ويف حــال ظهــور أي 
كارتفاع الحرارة )الحمى( أو الســعال أو ضيق النفس فيجب 
عــزل الطفــل عــن اخوتــه وأخواتــه يف غرفــة بمفــرده علــى الفــور 
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ثــم التواصــل مــع طبيــب األطفــال أو جهــات الرعايــة الصحيــة 
المختصــة كمــا يجــب علــى األبويــن تثقيــف ابنائهــم وبناتهــم 
فيــه  يراعــى  ووايف  مبســط  بأســلوب   COVID-19 بمــرض 
المرحلــة العمريــة لهــم مــع حثهــم علــى تطبيــق تدابيــر الوقايــة 
العامــة علــى أنفســهم ســواء داخــل المنــزل وخارجــه ويمكــن 

االســتعانة بالصــور ومقاطــع الفيديــو التعليميــة يف ذلــك. 

األســرة  أفــراد  أحــد  رعايــة  عنــد  الوقايــة  تدابيــر 
بمــرض  اصابتهــم  يف  المشــتبه  أو  المصابيــن 

المنــزل يف   COVID-19

يعتبــر تطبيــق )تدابيــر الوقايــة العامــة( الســالفة الذكــر، 
التاليــة محــل  النقــاط  الوقايــة مــع وضــع  حجــر األســاس يف 
بإصابتــه  المشــتبه  أو  للمصــاب  بالنســبة  ســواء  التنفيــذ 
لــه وجميــع  بمــرض COVID-19 و مقــدم الرعايــة الصحيــة 

يلــي: وكمــا  اآلخريــن،  األســرة  أفــراد 

أو  المصابــة  للحالــة  الوقائيــة  التدابيــر   -  1
COVID-19 بمــرض  بإصابتهــا  المشــتبه 

اىل  ســواء  نهائًيــا  الخــروج  وعــدم  المنــزل  يف  البقــاء   *
العمــل أو األماكــن العامــة أو المدرســة ويســتثنى مــن ذلــك 
تقتضيــه  مــا  وحســب  الصحيــة  الرعايــة  كــز  مرا اىل  الذهــاب 

حالــة المريــض وبالتنســيق الكامــل مــع الســلطات الصحيــة 
الصحيــة.  الرعايــة  ومقدمــي 

* عــزل المريــض يف غرفــة محــددة مــع دورة ميــاه  خــاص 
بــه واالحتفــاظ باألغــراض الشــخصية بشــكل منفصــل.

* عــدم مخالطــة أفــراد األســرة األخريــن الذيــن يعيشــون 
يف المنــزل. 

* الحــد مــن االتصــال المباشــر وغيــر المباشــر قــدر اإلمكان 
القريــب مــع  التعامــل  الكمامــة الطبيــة يف حــال  ارتــداء  مــع 

األشــخاص اآلخريــن. 

* لبــس الكمامــة يف الحــال التنقــل مــن و اىل المستشــفى 
كــز الرعايــة الصحية.  أو مرا

* تجنب مشاركة األدوات الشخصية مع اآلخرين. 

* تغطيــة الفــم واألنــف بمنديــل عنــد الســعال او العطاس 
الوقايــة  تدابيــر  )راجــع  مغلقــة  مهمــات  ســلة  رميــه يف  ثــم 

العامــة(. 

* غســل اليديــن جيــًدا بالمــاء والصابــون لمــدة 20 ثانيــة 
علــى األقــل ويف عــدم توفــر المــاء والصابــون فيمكــن اســتخدام 
مطهــر يديــن يحتــوي علــى 60-95 %  كحــول )راجــع تدابيــر 

الوقايــة العامــة(. 

يتــم  التــي  واألدوات  لألســطح  الروتينــي  التنظيــف   *
لمســها بشــكل متكــرر باســتخدام مــواد التنظيــف المناســبة. 
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مــع  والتواصــل  مســتمر  بشــكل  األعــراض  مراقبــة   *
الصحيــة.  الجهــات 

والتكنولوجيــا،  التلفزيــون  علــى  كليــاً  االعتمــاد  عــدم   *
لتمضيــة الوقــت، والتعامــل مــع هــذه الفترة كفرصة لممارســة 
الهوايــات والقيــام ببعــض األشــياء التــي لــم يتوافــر الوقــت 

ألدائهــا، مثــل الرســم والقــراءة.

حــال  يف  األســرة  ألفــراد  الوقائيــة  التدابيــر   -  2
بمــرض  بإصابتهــا  مشــتبه  أو  مصابــة  حالــة  وجــود 

المنــزل  يف  معهــم   COVID-19

* تحديــد شــخص بالــغ واحــد فقــط، لاعتنــاء بالمريــض، 
ومــن األفضــل إبعــاد النســاء الحوامــل عــن ذلــك. 

الصحيــة  التعليمــات  اتبــاع  يف  المريــض  مســاعدة   *
الموصوفــة.  األدويــة  وتنــاول 

* توفيــر أرقــام الهواتــف لإلبــاغ عــن األعــراض أو الوصــول 
إىل الخدمــات وأرقــام الطــوارئ والســلطات الصحيــة إذا لــزم 

األمــر. 

* متابعــة الحالــة بشــكل مســتمر والتواصــل مــع الجهــات 
الصحيــة لتقديــم المشــورة عنــد الحاجــة.

* عــدم مخالطــة المصــاب والبقــاء يف غرفــة أخــرى ومنــع 
الزيــارات غيــر الضروريــة. 

* يفضــل مــن أفــراد األســرة اآلخريــن بــأن يظلــوا يف غرفــة 
نومهــم، مــع إغــاق البــاب، وأال يتشــاركوا غــرف النــوم.

* إذا احتــاج المريــض إىل دخــول منطقــة مشــتركة مــع 
كثــر منــه،  اآلخريــن، فيجــب البقــاء علــى بعــد متــر واحــد أو أ

العــدوى. لتقليــل خطــر 

* التأكد من تهوية المكان داخل المنزل. 

* عدم مشاركة المريض داخل المنزل. 

غســل  قبــل  والعينيــن  والفــم  األنــف  لمــس  تجنــب   *
العامــة(.  الوقايــة  تدابيــر  )راجــع  اليديــن 

* تغطيــة الفــم واألنــف بمنديــل عنــد الســعال او العطاس 
الوقايــة  تدابيــر  )راجــع  مغلقــة  مهمــات  ســلة  رميــه يف  ثــم 

العامــة(. 

* غســل اليديــن جيــًدا بالمــاء والصابــون لمــدة 20 ثانيــة 
علــى األقــل ويف عــدم توفــر المــاء والصابــون فيمكــن اســتخدام 
مطهــر يديــن يحتــوي علــى 60-95 %  كحــول )راجــع تدابيــر 

الوقايــة العامــة(. 

المستشــفيات  زيــارة  عنــد  الوقايــة  تدابيــر 
الصحيــة كــز  والمرا

يف  المرضــى  زيــارة  تجنــب  الفتــرة  هــذه  خــال  يفضــل 
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اال  الصحيــة  كــز  المرا اىل  الذهــاب  وعــدم  المستشــفيات 
للكشــف الطبــي أو مــا شــابه، وإذا مــا اقتضــت الحاجــة وكان 

التاليــة:  باألمــور  االلتــزام  فيجــب  الذهــاب،  مــن  والبــد 

الذكــر،  الســالفة  العامــة(  الوقايــة  )تدابيــر  تطبيــق   -  1
الوقايــة.  يف  األســاس  حجــر  تعتبــر  والتــي 

2 - تجنبــوا أماكــن التجمعــات واألماكــن المغلقــة وغيــر 
المهــوات بشــكل جيــد. 

3 - يفضــل الحجــز المســبق والحضــور يف الوقــت المحــدد 
للكشــف الطبي. 

4 - عدم التجول يف ارجاء المستشفى أو المركز الطبي. 

المرضــى  أدوات  او  الطبيــة  األجهــزة  لمــس  عــدم   -  5
 . لشــخصية ا

6 - استخدام معقم اليدين باستمرار.

7 - تجنبــوا اســتخدام مرافــق النظافــة داخــل المستشــفى 
المناديــل  لذلــك فاســتخدموا  وان اضطررتــم  اإلمــكان،  قــدر 
حــواف  مــع مســح  الميــاه  األبــواب وصنابيــر  لفتــح  الورقيــة 

المرحــاض بالمناديــل الكحوليــة المعقمــة. 

8 - تجنبــوا لمــس األنــف والفــم والعينيــن اال للضــرورة 
)راجــع تدابيــر الوقايــة العامــة(. 

9 - يفضــل ارتــداء الكمامــة الطبيــة داخــل المستشــفيات 
والمركــز الصحيــة. 

10 - عــدم اصطحــاب األطفــال لزيــادة المرضــى داخــل 
المستشــفى. 

تدابير الوقاية عند السفر 

1 - قبل السفر 

لمــرض  المســبب  الفيــروس  انتشــار  عــدم  مــن  تأكــد   *
اليهــا.  الســفر  تنــوي  التــي  الوجهــة  يف   COVID-19

بخطــط  المتعلقــة  والمخاطــر  الفوائــد  تقييــم  يجــب   *
المعلومــات.  أحــدث  علــى  القائمــة  الســفر 

فيمــا  المحليــة  الســلطات  بتعليمــات  االلتــزام  يجــب   *
يخــص منــع الســفر اىل المناطــق التــي ينتشــر فيهــا الفيــروس 

COVID-19 لمــرض  المســبب 

* تجنــب الســفر عنــد وجــود اي أعــراض مرضيــة تنفســية 
بشــكل خــاص. 

* يف حــال الحاجــة الملحــة للســفر ال بــد مــن االطــاع علــى 
 SARS-CoV-2 اإلجــراءات االحترازيــة حــول عــدوى فيــروس

)راجــع تدابيــر الوقايــة العامــة(. 

2 - أثناء السفر 

* تجنــب االقتــراب مــن األشــخاص المصابيــن بالحمــى 
التنفــس.  والســعال وصعوبــات 
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* غســل اليديــن جيــًدا بالمــاء والصابــون لمــدة 20 ثانيــة 
علــى األقــل ويف عــدم توفــر المــاء والصابــون فيمكــن اســتخدام 
مطهــر يديــن يحتــوي علــى 60-95 %  كحــول )راجــع تدابيــر 

الوقايــة العامــة(. 

* تغطيــة الفــم واألنــف بمنديــل عنــد الســعال او العطاس 
ثــم رميــه يف ســلة مهمــات مغلقــة وغســل اليديــن مباشــرة 

)راجــع تدابيــر الوقايــة العامــة(. 

* إذا كنــت مصابًــا بالحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس 
التمــس العنايــة الطبيــة فــوًرا. 

الحيــة،  الحيوانــات  أســواق  اىل  الذهــاب  تجنــب   *
الحمايــة  تدابيــر  اتخــاذ  فيجــب  وعند االضطرار لدخولهــا 
لمــس  وعــدم  والكمامــات  القفــازات  كارتــداء  القصــوى 

مخلفاتهــا.  أو  الحيوانــات 

* تجنــب تنــاول المنتجــات الحيوانيــة غيــر المطهيــة بمــا 
يف ذلــك اللحــوم النيــة والبيــض والحليــب غيــر المغلــي أو غيــر 

المبســتر. 

3 - عند العودة من السفر 

* يجــب مــن العائــدون مــن منطقــة ينتشــر فيهــا الفيروس 
المســبب لمــرض COVID-19 مراقبــة األعــراض لمــدة 14 

يــوم وأخــذ درجــة الحــرارة مرتيــن يومًيــا. 

* يف حــال اإلصابــة بســعال خفيــف أو حمــى منخفضــة 

كثــر مــن  )ارتفــاع درجــة الحــرارة المأخــوذة بالطريــق الفمــوي أ
للحــرارة  مــن 38 درجــة مئويــة  كثــر  أ أو  37.3 درجــة مئويــة 
المأخــوذة عــن طريــق األذن او الشــريان الصدغــي( أو صعوبــة 
يف النفــس يجــب البقــاء يف المنــزل وعــزل النفــس، وهــذا يعنــي 
تجنب االتصال الوثيق )1 متر أو أقرب( مع أشخاص اخرين 
بمــا يف ذلــك أفــراد األســرة مــع االتصــال بالســلطات الصحيــة 
واألعــراض  الســفرة  تفاصيــل  بــكل  وإباغهــن  الفــور  علــى 

والمخالطيــن. 

)وســائل  بالطائــرة  الســفر  عنــد  الوقايــة  تدابيــر 
النقــل(

باإلضافــة اىل تطبيــق )تدابيــر الوقايــة العامــة( الســالفة 
الذكــر، والتــي تعتبــر حجــر األســاس يف الوقايــة هنــاك بعــض 
اإلجــراءات الوقائيــة المهمــة والبســيطة قــد تســاعد يف الوقايــة 
مــن اإلصابــة بالفيــروس المســبب لمــرض COVID-19، وكمــا 

يلــي:

1 - يف المطار 

* اصطحبــوا معكــم عبــوة مطّهــر يديــن نســبة الكحــول 
فيهــا 60-90 ٪ ، علبــة مناديــل ورقيــة ومناديــل معقمــة مبللــة 

مضــادة للجراثيــم.

تشــكل خطــًرا  والتــي  المطــار  داخــل  األســطح  تعتبــر   *
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كشــاك التســجيل ذاتيــة الخدمــة،  لنقــل العــدوى كثيــرة مثــل: أ
طــاوالت  المصاعــد،  الكهربائيــة،  والممــرات  الســالم  حافــة 
الطعــام، دورات الميــاه، أماكــن الجلــوس، صناديــق التفتيــش، 
األمنيــة  التفتيــش  نقــاط  للفحــص،  الحقائــب  مــرور  أحزمــة 

وغيرهــا لذلــك عليكــم اتبــاع النصائــح التاليــة:

1 - امســح مقبــض العربــة التــي تضــع عليهــا حقائبــك 
قبــل أن تدفعهــا.

2 - ال تمش حافياً للمرور من نقطة التفتيش.

3 - ال تضــع حــذاءك داخــل الصنــدوق، وإنمــا علــى حــزام 
ماكينــة الفحــص.

الهاتــف  مثــل  الشــخصية  أغراضــك  وضــع  تجنــب   -  4
حقيبــة  علــى  وإنمــا  الفحــص،  صنــدوق  داخــل  والمفاتيــح 

تخصــك. مفتوحــة 

كل  لتنظيــف  والمحــارم  اليديــن  مطّهــر  اســتعمل   -  5
التفتيــش. نقطــة  مــن  المــرور  بعــد  أشــياءك 

6 - تجنــب قــدر اإلمــكان لمــس األســطح المشــار إليهــا 
أعــاه، وتأكــد مــن غســل أو تطهيــر يديــك بعــد لمــس هــذه 

انفــك أو فمــك أو عينيــك.  األســطح، وقبــل أن تلمــس 

7 - إذا جلست على طاولة يف مطعم امسحها بالمناديل 
المطهرة.

8 - احــرص علــى وجــود مســافة بينــك وبيــن اآلخريــن ال 

تقــل عــن 1-2 متــر، ويمكنــك أن تتأخــر قليــاً لتتفــادى الزحــام 
عنــد دخــول الطائــرة.

2 - داخل الطائرة 

المقاعــد  أو  بالممــر  الموجــودة  المقاعــد  * تجنــب حجــز 
كثــر عرضــة لألشــخاص الذيــن يذهبــون إىل  الوســطى فهــي أ
دورة الميــاه أو ينتقلــون ألي ســبب مــا، ولذلــك ينصــح باختيــار 

المقعــد المجــاور للنافــذة إن أمكــن ذلــك.

المطهــرة  بالمناديــل  الطائــرة  علــى  مكانــك  امســح   *
كمســاند األذرع، المقعــد، أدوات التحكــم يف المقعــد، الطاولــة، 

الشــباك والجــدران.  أمامــك، وحتــى  الصغيــرة  الشاشــة 

* ال تمــد يديــك لجيــب المجــات )يفضــل عــدم قرائتهــا( 
ــا. إال إذا كنــت ترتــدي قفــازا أو تســتخدم منديــًا ورقًي

* تجنــب المشــي حافيــاً داخــل الطائــرة ويف حــال رغبتــك 
تفــادي  ســميكة  جــوارب  بارتــداء  ينصــح  حذائــك  خلــع  يف 

الطائــرة. مامســة قدميــك ألرضيــة 

* إبعــاد الوجــه بقــدر اإلمــكان عــن الشــخص المجــاور أثنــاء 
الجلــوس يف الطائــرة، وخاصــًة عنــد العطــس أو الســعال. 

اإلمــكان،  بقــدر  الطائــرة  يف  الحمــام  اســتخدام  تجنــب   *
حالــة  ويف  الطائــرة،  ركــوب  قبــل  الحمــام  دخــول  ويفضــل 
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المرحــاض  غطــاء  وضــع  يجــب  الســتخدامه،  اإلضطــرار 
بالمناديــل  مســحه  ثــم  عليــه  الجلــوس  قبــل  الباســتيك 
الميــاه  البــاب و صنبــور  المعقمــة، وعــدم مامســة مقبــض 

باليــد.

* ال تضــع أجهــزة الحاســب المحمــول أو الهاتــف علــى 
إال  حقيبتــك  مــن  متعلقاتــك  تخــرج  أال  واألفضــل  الطاولــة، 
فــرد غــاف وريق علــى  إذا كنــت مضطــرا للعمــل فيمكنــك 

الطاولــة.

عدمهــا،  مــن  الكمامــة  فعاليــة  حــول  اآلراء  اختلفــت   *
فالكمامــة قــد تحميــك ولكــن ليــس الكمامــات الطبيــة العاديــة 
إنمــا قنــاع  N95، فهــو قــوي، يرشــح 95 %  مــن جزيئــات 
الهــواء قبــل استنشــاقها لكــن عليــك معرفــة أن التنفــس مــن 

خــال هــذا القنــاع عمليــة صعبــة. 

حتــى  مقعــدك  جالًســا يف  وتبقــى  تتحــرك  اال  حــاول   *
وجهتــك.  تصــل 

* اخــر نفســك قليــًا واحــرص علــى وجــود مســافة بينــك 
وبيــن اآلخريــن ال تقــل عــن 1-2 متــر عنــد النــزول مــن الطائــرة.

كيف أستعد وأحمي نفسي وأسريت من الكورونا؟

يعتبــر هــذا الســؤال أهــم مــا يشــغل تفكيــر كل واحــد بنــا 
االن فهــذا الضيــف الثقيــل قــد حــل بيننــا يف وقــت لــم يكــن 
فاتنــا  هــل  ولكــن  لــه،  مســتعد  أو  قدومــه  يتوقــع  منــا  أحــد 
بــكل تاكيــد ال فهنــاك الكثيــر والكثيــر مــن األشــياء  القطــار؟ 

التــي يمكــن عملهــا لحمايــة أنفســنا ومــن نحــب، وهــذا يتطلــب 
منــا خطــوات حازمــة وحاســمة وتعــاون جميــع أفــراد األســرة 
مًعــا، ســأورد لكــم مجموعــة كبيــرة مــن األفــكار والنصائــح التي 
أراهــا ضروريــة لحمايــة أنفســنا وأســرنا معتمــًدا فيهــا علــى 
توصيــات الهيئــات الصحيــة الكبــرى يف العالــم والمعطيــات 
 COVID-19 لمــرض  المســبب  الفيــروس  عــن  المتوفــرة 
وبعــض التجــارب الســابقة لمــن تعامــل مــع هــذا الفيــروس 
يلــي  وكمــا  الصينيــة،  الصحــة  وزارة  موقــع  يف  والمنشــورة 

ترتيــب(:  )بــدون 

الفيــروس  * اجلســوا مــع أســركم وتكلمــوا معهــم عــن 
ومخاطــره وطــرق الوقايــة منــه بلغــة ســهلة وواضحــة يفهمــا 
أنتــم  بنــا  واخبريهــم  العمريــة(،  المرحلــة  )مراعــاة  الجميــع 

لفعلــه.  وتخططــون  عليــه  مقبليــن 

* اهــم ثاثــة تدابيــر للوقايــة مــن الفيــروس هــي نظافــة 
وعــدم  )إتيكيت(الســعال  آداب  اليديــن(،  )غســل  اليديــن 
لمــس الفــم واألنــف والعينيــن اال للضــرورة لــذا ركــزوا علــى 
هــذه النقــاط الثاثــة وكرروهــا أمــام أســركم بالقــول والفعــل 
مــرارا وتكــرارا كمــا احرصــوا علــى تعليــم أطفالكــم الطريقــة 
الصحيحــة لغســل اليديــن وإتيكيــت الســعال )راجــع تدابيــر 

العامــة(.  الوقايــة 

وتطهيــر  تنظيــف  هــي  بهــا  القيــام  يجــب  خطــوة  أول   *
المــاء  باســتخدام  المختلفــة  المنــزل  مرافــق  وتعقيــم 
األســرة  أغطيــة  غســل  )الكلوركــس(،  المنزليــة  والمنظفــات 
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والمفــارش والوســائد، تطهيــر أدوات الطعــام وغيرهــا )دعــوه 
يكــون يــوم للنظافــة تتذكرونــه بعــد مــرور ســنوات وســنوات (. 

كثيــرة  األســطح  يومــي(  )بشــكل  وتعقيــم  تنظيــف   *
تكــون ملوثــة مثــل  قــد  انهــا  التــي يشــتبه يف  أو  االســتخدام 
الطــاوالت،  والنوافــذ،  األبــواب  مقابــض  المطبــخ،  أســطح 
المراحيــض،  الميــاه،  دورات  اإلضــاءة،  مفاتيــح  الكراســي، 
الهواتــف، لوحــة مفاتيــح اجهــزة الكمبيوتــر، إطــارات األســرّة 

العامــة(.  الوقايــة  تدابيــر  )راجــع 

* التعامــل مــع النفايــات بشــكل صحيــح باغــاق كيــس 
النفايــات بشــكل محكــم وتجنــب لمــس النفايــات األخــرى عنــد 
إفــراغ ســال النفايــات ثــم غســل اليديــن بالمــاء والصابــون 

جيــًدا بعــد رميهــا. 

* ال زيــارات يف المنــزل )اســف لقــول ذلــك(، ولكــن عندمــا 
يصبــح الفيــروس قريًبــا منكــم ويصــل اىل بلدكــم، فاألفضــل 
اال نســتقبل الزيــارات ســواء ضيوفنــا أو ضيــوف أطفالنــا اال 
للضــرورة القصــوى وان نبقــى مًعــا كأســرة واحــدة فقــط حتــى 

كثــر.  تتضــح الصــورة ا

* اعتــذروا عــن حضــور أو اقامــة أي مناســبة اجتماعيــة 
خــال هــذه الفتــرة )أنتــم وأطفالكــم( اال للضــرورة القصــوى الن 

تقليــل االختــاط ســيقلل مــن فــرص العــدوى. 

الســاحات،  كالشــوارع،  العامــة  األماكــن  اىل  تذهبــوا  ال   *
العامــة،  الحدائــق  المطاعــم،  التســوق،  كــز  مرا األســواق، 

الثقافيــة  كــز  المرا الشــعبية،  التجمعــات  المهرجانــات، 
للذهــاب.  مضطريــن  كنتــم  إذا  اال  وغيرهــا  والرياضيــة 

واألشــياء  الطعــام  وأطفالــك(  )أنتــم  تشــاركوا  ال   *
غريــب.  أو  قريــب  كان  شــخص  أي  مــع  الشــخصية 

*  ال مصافحــة، ال أحضــان، ال تقبيــل عنــد الســام علــى 
الــذراع(.  بعضنــا البعــض )ســام بالمرفــق أو 

* ال داع لزيــارة الطبيــب يف المستشــفى، المركــز الصحــي 
أو العيــادة الخاصــة اال إذا كان احدكــم مصــاب بمــرض مزمــن 
يحتــاج اىل متابعــة دوريــة أو كانــت حالــة المريــض إســعافية 

أو حــادة ال تتحمــل التأخيــر. 

* تناولــوا الطعــام المعــد يف المنــزل ألنــه أفضــل … آمــن 
كثــر مــن الطعــام المعــد يف المطاعــم أو الوجبــات  … صحــي أ

الســريعة )ال لتطبيقــات طلــب أو توصيــل الطعــام(. 

* ال تنتظــروا ان تقــوم الســلطات الحكوميــة بــأن توقــف 
المــدارس  أبــواب  الفيــروس اىل  مــا وصــل  إذا  الطــاب  دوام 
لــذا  واحتــرازي  متوقــع  اجــراء  فهــو  االن  مــن  اســتعدوا  بــل 
يجــب التواصــل مــع إدارة المدرســة بشــكل مســتمر لمعرفــة 

خطــوات التعليــم عــن بعــد الــذي ســيطبق. 

* اجعلــوا خياراتكــم الغذائيــة صحيــة قــدر اإلمــكان فهــذا 
هــو الوقــت المناســب لخســارة بعــض الــوزن. 

* تهويــة المنــزل يوميــا اجــراء مهــم لــذا تاكــدوا مــن فتــح 
النوافــذ وتغييــر الهــواء داخــل المنــزل حتــى يف فصــل الشــتاء. 
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* تأكــدوا مــن فعاليــة وكفــاءة جهــاز الــواي فــاي داخــل 
المنــزل فاإلنترنــت امــر ضــروري ال غنــي عنــه إطاًقــا. 

والتكنولوجيــا،  التلفزيــون  علــى  كليــاً  االعتمــاد  عــدم   *
لتمضيــة الوقــت، والتعامــل مــع هــذه الفترة كفرصة لممارســة 
الهوايــات والقيــام ببعــض األشــياء التــي لــم يتوافــر الوقــت 

ألدائهــا، مثــل الرســم والقــراءة.

* مناقشــة موضــوع العمــل عــن بعــد مــع أصحــاب العمل 
كيد ســيتم  أو الدائــرة الحكوميــة التــي تعملــون بهــا أمــر مهم وأ

وضــع خطــة لذلــك إذا مــا دعــت الحاجــة اىل تطبيقها. 

* تأكــدوا ان أطفالكــم قــد أخــذوا لقاحاتهــم كاملــة حســب 
برنامــج التطعيــم الوطنــي، ويوصــى بشــدة بالحصــول علــى 

التطعيــم ضــد االنفلونــزا الموســمية لحمايــة صحتكــم.

كــه والخضــار بالمــاء جيــدا وبــدون صابــون  * غســل الفوا
توصيــة  أي  يصــدر  لــم  اللحظــة  هــذه  )حتــى  معقمــات  أو 
كــه  صحيــة باســتخدام المنظفــات والمعقمــات يف غســل الفوا

والخضــار(.

* تأكد من ان خزان سيارتك ممتلئ بالوقود دائما. 

* اخلعوا أحذيتكم قبل الدخول اىل المنزل. 

ايديكــم فــور  * ضعــوا علبــة معقــم كحــويل يف متنــاول 
خلــع  بعــد  اليديــن  بتعقيــم  وقومــوا  المنــزل  اىل  دخولكــم 

مباشــرة.  األحذيــة 

* ضعــوا احذيتكــم خــارج المنــزل أو يف خزانــة مخصصــة 
لألحذيــة. 

* غيروا مابس العمل فور دخولكم اىل المنزل ويفضل 
وضعهــا يف ركــن محــدد من المنزل. 

* اغسلوا مابسكم المتسخة مباشرة فور خلعها. 

أزرار  ضغــط  يف  وريق  منديــل  أو  كوعــك  اســتخدم   *
المنــزل.  خــارج  اإلضــاءة  أزرار  األبــواب،  فتــح  المصاعــد، 

* امســح شاشــة هاتفــك باســتمرار بالمناديــل المعقمــة 
دائًمــا. 

* تذكــروا دائًمــا مســافة االمــان بينكــم وبيــن غيركــم )2-1 
متــر( خــارج المنــزل. 

مــرض  تطــورات  آخــر  علــى  باســتمرار  اطلعــوا   *
اإللكتــروين  الموقــع  مثــل  موثــوق  مــن مصــدر   COVID-19
بلدكــم.  يف  الصحــة  وزارة  أو  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة 

* تأكــدوا مــن تواجــد مــواد غذائيــة يف المنــزل تكفــي لمــدة 
14 يــوم علــى األقــل. 

* بصــورة عامــة ســواء مــع انتشــار هــذا الفيــروس أو بدونــه 
يجــب ان تحتــوي الصيدليــة المنزليــة علــى أغلــب مــا يلــي:

-1 مقياس حرارة رقمي )ألكتروين(. 

-2 نقــط أو شــراب و حبــوب خافــض للحــرارة و مســكن 
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 ACETAMINOPHEN لأللم غير حاوي على األسبرين مثل
.IBUPROFEN و

الحشــرات و  قــرص  التحســس و  3 - لوشــن لتخفيــف 
.)CALAMINE LOTION( الجلــدي  الطفــح 

4 - كريــم هيدروكورتيــزون ٪0.5  لعــاج قــرص الحشــرات 
. ) % HYDROCORTISONE 0.5( و الطفــح الجلــدي

5 - مسحات كحولية لتنظيف مقياس الحرارة. 

6 - فازلين طبي أو جل مزلق.

يســتعمل  الــذي   ORS الفمــوي  اإلرواء  محلــول   -  7
. التجفــاف  و  اإلســهال  حــاالت  يف  الســوائل  لتعويــض 

لتنظيــف  الملحــي  األنــف  محلــول  بخــاخ  أو  قطــرة   -  8
. األنــف 

9 - قطرة محلول ملحي لتنظيف العين .

10 - قطرة أذنية مسكنة لأللم. 

11 - مقص طبي. 

12 - لوشن أو كريم مطهر و معقم للجروح.

13 - أدوية االقياء. 

14 - ملقط صغير إلزالة األجسام الغريبة من الجسم .

15 - مصباح يدوي صغير ذو إضائة قوية .

16 - شفاطة أو أجاصة مفرزات أنفية .

17 - بخاخ طارد للحشرات آمن لألطفال .

18 - محاقن بقياسات و أحجام مختلفة .

19 - معقم لتنظيف و تعقيم اليدين .

20 - خوافض لسان لفحص الفم و البلعوم .

21 - أربطة أو ضمادات طبية معقمة بأحجام مختلفة.

22 - قطع شاش طبي معقمة بأحجام مختلفة.

23 - شريط طبي الصق .

24 - قطن طبي معقم .

25 - كمادات ساخنة لتخفيف األلم. 

26 - قفازات طبية معقمة خالية من الاتكس .

27 - قنينة ماء صغيرة .

28 - لصقات للجروح بأحجام مختلفة .

29 - دفتر ماحظات صغير و قلم .

30 - قائمة بأرقام هواتف الطواريء .

31 - كريــم لعــاج طفــح الحفــاض يحتــوي علــى أوكســيد 
 .Zinc Oxide الزنــك
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32 - أدوية المغص. 

33 - كريم مضاد حيوي لعاج الجروح و الخدوش . 

34 - كمــادات بــاردة لتخفيــف األلــم و التــورم بعــد حوادث 
السقوط. 

35 - األدويــة الازمــة لعــاج األمــراض المزمنــة يف حــال 
وجــود شــخص مريــض يجــب ان تكفيــه لمــدة شــهر واحــد 

علــى األقــل. 

* راجعوا تدابير الوقاية األخرى وطبقوها.

ادعاءات وحقائق 

الصيــن  يف  الفيــروس  هــذا  الكتشــاف  األوىل  األيــام  منــذ 
الشــائعات  مــن  والكثيــر  والكثيــر  الكثيــر  حولــه  انتشــرت 
حالــة  بعــد  خاصــة  الخاطئــة  والمفاهيــم  واالدعــاءات 
عالــم  ويف  انتشــاره،  ســببه  الــذي  العالمــي  والخــوف  الهلــع 
التكنولوجيــا والسوشــيال ميديــا بعــد أن أصبــح كل فــرد منــا 
منصــة إعاميــة مســتقلة تكتــب مــا يحلــو لهــا وتفســر كيفمــا 
النــاس  مــن  الكثيــر  إمــكان  يعــد يف  لــم  تســتوعب عقلياتهــا 
التمييــز بيــن مــا هــو حقيقــي وبيــن الشــائعات التــي ال أســاس 
لهــا مــن الصحــة والتــي ال يقــل خطرهــا عــن خطــر الفيــروس 
نفســه فهــي تســهم يف زيــادة انتشــاره والحيلولــة دون اتخــاذ 
منظمــة  عملــت  لذلــك  عليــه،  للقضــاء  الفعالــة  اإلجــراءات 

الصحــة العالميــة بالتعــاون مــع الســلطات الصحيــة الوطنيــة 
علــى محاربــة هــذه الشــائعات والتصــدي للمزاعــم واألكاذيــب 
حــول الفيــروس المســبب لمــرض COVID-19 كمــا ســعت 
ادارات مواقــع التواصــل االجتماعــي مثــل: فيســبوك وتويتــر 
ويوتيــوب إىل إغــاق الحســابات المســؤولة عــن نشــر األخبــار 
الزائفــة والتــي تتنــاول كل معلومــة بتحليــات غيــر منطقيــة 

المؤامــرة.  تدعــم نظريــة 

تتنــوع االدعــاءات المنتشــرة حــول هــذا الفيــروس بكثــرة، 
ادعــاء  الــرد علــى كل  مــع  تيســر منهــا  مــا  بــإدراج  وســنقوم 
ووفًقــا  للــرد  علميــة  حقائــق  مــن  حولــه  تتوفــر  مــا  حســب 
للمعلومــات المؤكــدة التــي توصــل اليهــا المختصيــن ســواء 
كانــت تدعــم هــذا االدعــاء أو تعارضــه وبــكل أمانــة علميــة بحتــة 

ال يشــوبها أي تحيــز، وكمــا يلــي:

االدعاء: 

ببرنامــج  مرتبــط  مختبــر  مــن  تســرب  كورونــا  فيــروس 
الصيــن! يف  البيولوجيــة  الحــرب 

الحقيقة:

التاجــي الجديــد مــادة دســمة  الفيــروس  شــكل تفشــي 
ولعــل  المؤامــرة  نظريــة  ومناصــري  الشــائعات  لمروجــي 
أهــم هــذه النظريــات أن فيــروس كورونــا تســرب مــن مختبــر 
اىل  إشــارة  الصيــن  يف  البيولوجيــة  الحــرب  ببرنامــج  مرتبــط 
يبعــد  الــذي  األحيائيــة  للســامة  الوطنــي  ووهــان  مختبــر 
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مرمــى حجــر مــن ســوق ووهــان للمأكــوالت البحريــة حيــث 
يعتقــد أن الفيــروس نشــأ حتــى اآلن، وقــد تناولــت صحيفــة 
واشــنطن تايمــز، وهــي صحيفــة محافظــة يف واشــنطن هــذه 
النظريــة بمقــال مفصــل مستشــهدة بأبحــاث قــام بهــا ضابــط 
مخابــرات عســكري إســرائيلي ســابق كمــا ذكــرت يف المقــال 
نفســه أن مجموعــة كبيــرة مــن العلمــاء واألطبــاء، قبــل عاميــن 
مــن انتشــار الفيــروس قــد اعربــوا عــن مخاوفهــم تجــاه هــذا 
المختبــر، وعــن احتماليــة هــروب أحــد الفيروســات القاتلــة اىل 
باحثــان صينيــان  نشــره  بلــه مقــاال  الطيــن  زاد  الخــارج، ممــا 
 ،)2019- nCoV  بعنــوان )األصــول المحتملــة لفيــروس كورونــا
حيــث زعمــا ان العاملــون يف مختبــر ووهــان الوطنــي للســامة 
األحيائيــة قــد جلبــوا مجموعــة مــن الخفافيــش اىل المختبــر 
لغــرض اجــراء تجــارب عليهــا، وان احــد الباحثيــن قــد تعــرض 
للعــض مــن قبــل خفــاش مصــاب بالفيــروس ونقلتــه اليــه ثــم 
تســرب اىل مــن حولــه رغــم كل محــاوالت احتــواء الفيــروس، 
كتــب  مؤلــف  نشــره  مــا  المقالــة  هــذه  ســيناريو  ويشــابه 
التشــويق األمريكــي ديــن كونتــز يف كتابــه عيــون الظــام عــام 
1981 حيــث يتحــدث كونتــز عــن فيــروس )ســاح بيولوجــي( 
يــودي بحيــاة اآلالف ويــأيت مــن مختبــرات ووهــان أطلــق علــى 
الفيــروس اســم )ووهــان400-(، ويبــدو هــذا التنبــؤ مذهــًا مــن 
الناحيــة النظريــة لكاتــب ادىل بــه منــذ 39 عاًمــا أمــا مــن الناحيــة 
العمليــة واســتناًدا إىل جينــوم الفيــروس وخصائصــه، فــا يوجد 
أي مؤشــر علــى اإلطــاق إىل أنــه فيــروس مهنــدس وهــذا مــا 
علــى  الســيطرة  كــز  ومرا العالميــة  الصحــة  منظمــة  كدتــه  ا

األمــراض والوقايــة منهــا األمريكيــة والصينيــة كمــا أن معهــد 
علــم الفيروســات يف ووهــان أصــدر بيانًــا رًدا علــى نظريــات 
المؤامــرة والشــائعات التــي تتهمــه بتصنيــع الســالة الجديــدة 
القاتلــة لفيــروس كورونــا COVID-19 وتســريبها رافًضــا فيــه 

هــذه االتهامــات وواصًفــا إياهــا بالكاذبــة.   

االدعاء: 

فيروس كورونا براءة اختراع أمريكية!

الحقيقة:

تداولــت الكثيــر مــن الصفحــات علــى اإلنترنــت ومواقــع 
فيــروس  بــأن  تقــول  مؤامــرة  نظريــة  اإلجتماعــي  التواصــل 
كــز البحــوث  كورونــا هــو اختــراع أمريكــي اخترعتــه احــدى مرا
المضــادة  لقاحاتــه  بيــع  مــن  التربــح  أجــل  مــن  الدوائيــة 
حيــث يؤكــد مؤيــدي هــذه النظريــة بأنهــم عثــروا علــى اســم 
الفيــروس مســجًا برقــم رســمي يف ســجل بــراءة االختراعــات 
األمريكيــة منــذ عــام 2015، وباســم مركــز بحــوث لامــراض 
واألدويــة، والمقصــود هنــا معهــد بيربرايــت، وهــو مركــز أبحــاث 
نفــى  وقــد  األوبئــة،  علــم  مجــال  بعملــه يف  يشــتهر  بريطــاين 
أبحاثًــا  يجــري  أنــه  وقــال  االتهامــات  هــذه  بيربرايــت  معهــد 
وهــو  المعــدي،  الهوائيــة  الشــعب  التهــاب  فيــروس  حــول 
فيــروس تاجــي يصيــب الدواجــن، و علــى فيــروس تاجــي آخــر 
يصيــب الخنازيــر، وال يعمــل المعهــد حالًيــا مــع الفيروســات 
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التاجيــة البشــرية، وأفــاد ان المعهــد يملــك رقــم بــراءة االختــراع 
التــي  األمريكيــة  االختراعــات  بــراءة  ســجل  يف  المســجلة 
تغطــي تطويــر شــكل مخفــف مــن فيــروس كورونــا، والــذي 
التنفســية  األمــراض  مــن  للوقايــة  اســتخدامه كلقاح  يمكــن 
اللقاحــات  مــن  فالعديــد  األخــرى،  والحيوانــات  الطيــور  لــدى 
ُتصنــع بهــذه الطريقــة، بــدءا مــن األنفلونــزا إىل شــلل األطفــال، 
الشــعب  التهــاب  لفيــروس  لقاحــا  بعــد  يطــّور  لــم  والمعهــد 

الهوائيــة المعــدي، لكــن األبحــاث جاريــة بهــذا الشــأن.

االدعاء: 

بيل غيتس وراء انتشار فيروس كورونا! 

الحقيقة:

ضجــت منصــات التواصــل االجتماعــي بمنشــورات عــن 
بيــل  ميكروســوفت  شــركة  ومؤســس  األميركــي  المليارديــر 
غيتــس انــه يقــف مــع مؤسســته وراء انتشــار فيــروس كورونــا، 
كورونــا  وبــاء  بتفشــي  عاميــن  نحــو  قبــل  )تنبــأ(  حتــى  وأنــه 
بــأن 30 مليــون شــخص ســيموتون يف  مــع محــاكاة تقــول 
االشــهر الســتة األوىل النتشــاره، ويف الواقــع يظهــر البحــث يف 
االتهامــات ضــد بيــل غيتــس ان مؤسســته شــاركت بالفعــل 
بمحاكاة أو تمرين وباء عرفت باســم Event 201 يف تشــرين 
االول 2019، اســتضافها مركــز جونــز هوبكنــز لألمــن الصحــي، 
وبالتعــاون مــع المنتــدى االقتصــادي العالمــي، وركــزت علــى 

التأهب لحاالت الطوارئ يف حالة تفشي وباء يف شكل خطير، 
ويف المحــاكاة، كان مركــز الوبــاء يف مزرعــة الخنزيــر يف البرازيــل، 
ومــن شــأن تفشــيه أن يتســبب بوفــاة 65 مليــون شــخص يف 
العالــم غيــر ان هــذه المحــاكاة )لــم تحاكــي تفشــي فيــروس 
COVID-19 ، ولــم تقــدم تنبــؤات واقعيــة عــن عــدد الضحايــا( 
بتأكيــد من مركــز جونــز هوبكنــز لألمــن الصحــي، ولكــن هــل 
تنبــأ بيــل غيتــس حًقــا بوبــاء مميــت وضخــم ســيجتاح العالــم 

ويقتــل عشــرات الماييــن؟

يف واقــع االمــر، ســبق ان نبــه بيــل غيتــس العالــم، عــام 
2018، اىل وجــوب االســتعداد لمواجهــة تفشــي أوبئــة، وقــال 
نظمتــه جمعيــة ماساتشوســتس  لقــاء  القــاه يف  يف خطــاب 
نيســان/ابريل   27 يف  الطبيــة  إنغلنــد  نيــو  ومجلــة  الطبيــة 
2018 بإنــه: )يعتقــد أن العالــم بحاجــة إىل االســتعداد لألوبئــة 
بالطريقــة الجديــة ذاتهــا التــي يســتعد بهــا للحــرب(، وأضــاف: 
وتماريــن  تدريبــات  اجــراء  لمحــاكاة،  اإلعــداد  يشــمل  )هــذا 
لاســتعداد، كــي نتمكــن مــن فهــم كيفيــة انتشــار األمــراض 
والتعامــل مــع المتطلبــات، مثــل الحجــر الصحــي واالتصــاالت، 
نمذجــة  معهــد  محاكاة انجزهــا  وقــدم  الذعــر(،  مــن  للحــد 
األمــراض،  وبينــت أن أنفلونــزا جديــدة مثــل تلــك التــي قتلــت 
50 مليون شــخص يف وباء عام 1918 ســتؤدي على األرجح 
إىل القضــاء علــى 30 مليــون شــخص يف غضــون 6 أشــهر!!!!
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االدعاء:

فيروس كورونا مصنع من فيروس األيدز!

الحقيقة:

عــن  اخبــار  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  يف  انتشــرت 
نظريــة مؤامــرة تدعــي بــأن أطبــاء الفيروســات يف الهنــد قامــوا 
بعــزل الحمــض النــووي لفيــروس COVID-19 ووجــدوا أدلــة 
المكتســبة  المناعــة  نقــص  فيــروس  مــن  انــه مصنــع  تثبــت 
)األيــدز(، ويدعــم داعمــي هــذا االدعــاء بخبــر نشــره طبيــب يف 
تايانــد عــن نجــاح تجربــة عــاج المــرأة صينيــة مصابة بفيروس 
COVID-19 وذلــك بمزيــج مــن األدويــة الفيروســية المضــادة 
وريتونافيــر(،  )لوبينافيــر  األيــدز  و  )أوزيلتاميفيــر(  لإلنفلونــزا 
وان النهــج الجديــد يف العــاج أدى إىل تحســن حــاالت عــدد 
مــن المرضــى تحــت رعايتهــم، ومنهــم هــذه المــرأة، يف الحقيقــة 
ال يوجــد دليــل طبــي معتمــد يثبــت مصداقيــة هــذا التحليــل 
الجينــي وال فعاليــة ذلــك المزيــج مــن األدويــة يف العــاج حيــث 
يجــب إجــراء المزيــد مــن األبحــاث علــى العديــد مــن المرضــى 
اآلخريــن لتحديــد مــا إذا كان العــاج يمكــن أن يصبــح عاجــا 

للمــرض أم ال. 

االدعاء:

العــدد الحقيقــي لإلصابــات  الســلطات الصينيــة تخفــي 
والوفيــات!

الحقيقة:

مــن نظريــات المؤامــرة التــي روج لهــا العديــد مــن رواد 
مواقــع التواصــل االجتماعــي بــأن الســلطات الصينيــة تخفــي 
 ،COVID-19 فيــروس  ووفيــات  إلصابــات  الحقيقــي  العــدد 
 25000 و  إصابــة   150000 تتجــاوز  الحقيقيــة  األرقــام  وان 
بــأن  النظريــة  هــذه  داعمــي  يقــول  حيــث  كثــر  ا وربمــا  وفــاة 
حاولــت  الفيــروس  تفشــي  بدايــة  منــذ  الصينيــة  الســلطات 
التكتــم والتخفيــف مــن شــدة األزمــة حتــى ان بعــض أوائــل 
األشــخاص الذيــن حــذروا مــن المــرض وأهمهم طبيب العيون 
المــرض،  تــويف الحًقــا بســبب  والــذي  وينليانــغ،  الصينــي يل 
كان قــد تعــرض للتوبيــخ مــن الســلطات المحليــة كمــا اثــار 
فيديــو نشــرته ممرضــة صينيــة يف بدايــة األزمــة كانــت تعالــج 
المرضــى المصابيــن بفيــروس COVID-19 يف مدينــة ووهــان 
بالصيــن، أن 90000 شــخص قــد أصيبــوا بالفعــل بالفيــروس 
الــذي أصدرتــه  كبــر بكثيــر مــن الرقــم  الغامــض، وهــو رقــم أ

الســلطات الصينيــة، 2000 شــخص فقــط.

هــذه  يؤكــد  ملمــوس  دليــل  أي  يوجــد  ال  الحقيقــة  يف 
االتهامــات أو ينفيهــا بالرغــم مــن ان منظمــة الصحــة العالميــة 
قــد أشــادت بالتعــاون غيــر المســبوق للحكومــة الصينيــة فيمــا 
يخــص انفتاحهــا علــى تقديــم المعلومــات اال ان كل مــا تقــدم 
باإلضافــة اىل مــا قامــت بــه الســلطات الصينيــة عنــد تفشــي 
انتشــار  الحكومــة  أخفــت  عندمــا  عــام 2003،  ســارس  وبــاء 
عــن  وإنمــا  الخارجــي،  العالــم  عــن  فقــط  ليــس  الفيــروس 
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شــعبها نفســه حينهــا ُمنعــت الصحــف مــن تــداول األخبــار عــن 
الفيــروس، باســتثناء التصريحــات العرضيــة مــن مســؤولين 
حكومييــن لطمأنــة الجمهــور بأنــه ال يوجــد مــا يدعــو إىل القلــق.

االدعاء:

الســلطات الصينية دمرت الطرق والجســور لمنع الناس 
من الســفر!

الحقيقة:

ووهــان  مدينــة  يف   COVID-19 فيــروس  تفشــي  مــع 
الســفر  بعــدم  المدينــة  قاطنــي  الصينيــة  الســلطات  طالــب 
مدينــة  عــزل  تــم  الثاين/ينايــر  كانــون   23 يــوم  ويف  خارجهــا، 
ووهــان بشــكل كامــل بايقــاف جميــع وســائل النقــل العــام 
المدينــة(، واضعيــن كامــل  الجــوي )داخــل وخــارج  والســفر 
ســكان المدينــة البالــغ عددهــم 11 مليــون نســمة تقريًبــا تحت 
الحجــر الصحــي أمــا مــا يشــاع عــن قيــام الســلطات بتدميــر 
الطــرق والجســور لمنــع النــاس مــن الهــروب خــارج المدينــة 
فــا يوجــد دليــل يثبتــه وال حتــى ينفيــه بشــكل قاطــع أيًضــا. 

االدعاء:

لقاح الكورونا تم اختراعه منذ سنوات!

الحقيقة:

يدعــي بعــض مروجــي نظريــة المؤامــرة بــأن هنــاك لقــاح 
ضــد فيــروس COVID-19 تمــت صناعتــه منــذ ســنوات مــن 
هــذا  بتفشــي  تســببت  والتــي  األدويــة  شــركات  احــد  قبــل 
الــدوالرات  مليــارات  وتحقــق  بيعــه  تســتطيع  حتــى  الوبــاء 
كأربــاح لهــا، يف الحقيقــة ال يوجــد أي دليــل يثبــت هــذا االدعــاء 
خصوًصــا وان اآلالف مــن العلمــاء يف مختلــف دول العالــم 
الجديــد  للفيــروس  لقــاح  لتطويــر  كبيــر  بجهــد  االن  يعملــون 
وبأســرع وقــت ممكــن، فالموضــوع ليــس بهــذه الســهولة كمــا 
نظــن الن صناعــة أي لقــاح فيروســي أو بكتيــري تحتــاج اىل 
وقــت طويــل قــد يمتــد لعــدة ســنوات، والكثيــر مــن األمــوال 
)مليــارات الــدوالرات( والتجــارب الســريرية المحكمــة والتــي 
تمــر بمراحــل عــدة حتــى يثبــت أي لقــاح فعاليتــه وســامته 
علــى البشــر )أي بــدون اثــار جانبيــة(، ومــن هنــا فــإن أي لقــاح 
فعــال 100 %  لــن يكــون متاحــا تجاريــا قبــل 12-18 شــهر 

علــى أقــل تقديــر. 

االدعاء:

الســلطات الصينيــة قامــت بحــرق جثــث المــوىت بســبب 
!COVID-19 مــرض 

الحقيقة:

جثــث  بحــرق  الصينيــة  الســلطات  وجهــت  فقــد  نعــم، 
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وفاتهــم،  مــكان  مــن  بالقــرب   COVID-19 فيــروس ضحايــا 
كمــا حظــرت التقاليــد الجنائزيــة مثــل مراســم الــوداع، وذكــر 
مبــدأ توجيهــي مشــترك ، صــادر عــن اللجنــة الوطنيــة للصحــة 
يف الصيــن ووزارة الشــؤون المدنيــة ووزارة األمــن العــام أنــه 
بيــن   COVID-19 بفيــروس المتوفيــن  رفــات  نقــل  يجــوز  ال 
المناطــق المختلفــة، وال يمكــن حفظهــا بالدفــن أو بــأي وســيلة 
أخــرى، وأوضــح أنــه يجــب تطهيــر الجثــث ووضعهــا يف حقيبــة 
حســب  الطبــي  المجــال  يف  العامليــن  قبــل  مــن  مختومــة 
أنــه يتعيــن  الختــم، كمــا  االقتضــاء، وال ُيســمح بفتحهــا بعــد 
علــى دور الجنــازات إرســال أفــراد ومركبــات خاصــة لتســليم 
يف  الجثــث  حــرق  يجــب  كمــا  محــددة،  لطــرق  وفًقــا  الجثــث 

محــارق جثــث محــددة.

االدعاء:

الســلطات الصينيــة حجــرت علــى النــاس يف بيوتهــم تحت 
التهديــد والقــوة المفرطة!

الحقيقة:

ينفــي  أو  يؤكــد  دليــل  أي  يوجــد  ال  اللحظــة  هــذه  حتــى 
جميــع الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي انتشــرت حــول الطــرق 
التــي اســتخدمتها الســلطات الصينيــة لتنفيــذ الحجــر الصحــي 

لمواطنيهــا خــال هــذه األزمــة. 

االدعاء:

الســلطات الصينيــة طلبــت إذن المحكمــة لقتــل 20000 
!COVID-19 مقيــم مصــاب بمــرض

الحقيقة:

انتشــر هــذا االدعــاء علــى موقــع مختــص بنشــر األخبــار 
المفبركــه والداعمــة لنظريــة المؤامــرة والتــي ال يوجــد أي دليــل 

يثبتهــا علــى اإلطــاق. 

االدعاء:

!COVID-19 الطعام الصيني )اآلسيوي( ينقل فيروس

الحقيقة:

تنتشــر شــائعات تشــير إىل أنــه يمكــن التقــاط فيــروس 
COVID-19 مــن الطعــام الصينــي حتــى يف حــال تــم تناولــه 
يف بلــدان أخــرى، وهــو مــا يعــد خاطًئــا برمتــه، وليــس لــه أســاس 
أنــه ال يمكــن التقــاط الفيــروس مــن الطعــام  علمــي العتبــار 
يف  منتشــراً  الفيــروس  كان  إذا  تناولــه  يتــم  الــذي  الصينــي 
الصيــن أمــا يف مــا يتعلّــق باللحــوم التــي قــد تحتــوي عليهــا 
يقتــل  النــار  علــى  الطهــو  أن  الخبــراء  فيؤكــد  األطبــاق،  هــذه 
أو  جيــداً  المطهــوة  غيــر  اللحــوم  تنــاول  أن  رغــم  الفيــروس 
تلــك النيئــة يحمــل معــه مخاطــر عديــدة ال تقتصــر فقــط علــى 

  .COVID-19 فيــروس  التقــاط 
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االدعاء:

!COVID-19 مشرب الطاقة ريد بول ينقل فيروس

الحقيقة:

ال  لكنهــا  اإلطــاق  علــى  غيــر صحيــة  الطاقــة  مشــروبات 
أي  يوجــد  فــا  اإلطــاق،  علــى   COVID-19 فيــروس  تنقــل 

االدعــاء.  هــذا  يدعــم  دليــل علمــي 

االدعاء: 

!COVID-19 توجد عاقة بين بيرة كورونا وفيروس

الحقيقة:

ال توجــد عاقــة بينهمــا، ولــن تمنــع البيــرة اإلصابــة أيًضــا، 
وكلمة corona هي ببســاطة كلمة التينية تعني التاج، حيث 
أن للفيــروس مظهــر يشــبه التــاج لكــن بيــرة كورونــا هــي اســم 

للبيــرة وتشــابه األســماء مــا هــو إال محــض الصدفــة.

االدعاء:

البضائــع والطــرود القادمــة مــن الصيــن تنقــل فيــروس 
!COVID-19

الحقيقة:

ال يوجــد دليــل علمــي حتــى االن بــل وحتــى هــذه اللحظــة 
لــم تــوِص منظمــة الصحــة العالميــة بفــرض أيــة قيــود علــى 
حركــة البضائــع واألنشــطة التجاريــة علــى الصيــن ومــن أي 
الفيــروس محــدود ضمــن  لكــون  الحــدث  لهــذا  نــوع تحســًبا 
مــدن ومقاطعــات محــددة تــم الحظــر عليهــا والمعــروف بــأن 
أو  الســعال  عنــد  بالخطــأ  مــا وقعــت  إذا  المريــض  مفــرزات 
العطــاس علــى هــذه الشــحنات فــإن قــدرة الفيــروس علــى 
هــذه  حتــى  معروفــة  غيــر  للعــدوى  مســبًبا  أو  حًيــا  البقــاء 
اللحظــة فقــد ال تتجــاوز بضــع دقائــق وقــد تســتمر لعــدة أيــام 
ويعتمــد هــذا علــى مــكان ســقوطه، وتظــل الفيروســات بوجــه 
عــام نشــطة لفتــرة أطــول يف المــواد الســائلة وعلــى أســطح 
الحديــد المقــاوم للصــدأ والباســتيك واألســطح الصلبــة كمــا 
المترســبة  الفيروســات  كميــة  مثــل  أخــرى،  عوامــل  تحــدد 
مــدة  طــول  ورطوبتهــا،  البيئــة  حــرارة  ودرجــة  الســطح  علــى 
بقــاء فيــروس كورونــا الجديــد نشــيًطا خــارج الجســم، فهــي 
 6-3 لمــدة  و  األقمشــة  علــى  محــدودة  لدقائــق  تســتمر  ال 
أيــام يف المــواد الســائلة الملوثــة بفيــروس كورونــا المســبب 
للمتازمــة التنفســية الشــرق اوســطية وحتــى اللحظــة، تشــير 
يتطلــب   COVID-19 فيــروس  انتشــار  أن  إىل  المعطيــات 
اتصــاال وثيقــا بالشــخص المصــاب، لذلــك فــإن خطــر انتقــال 
الفيــروس عبــر البضائــع –وفــق المعطيــات المتوافــرة حتــى 
اللحظــة- قــد يكــون قليــا، ومــع ذلــك، يجــب التأكيــد علــى أن 
العلمــاء مــا زالــوا يجمعــون معلومــات عــن الفيــروس، وقــد 
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تبــرز معطيــات جديــدة، أو تظهــر أن هنــاك طرقــا أخــرى ينتقــل 
عبرهــا الفيــروس، أو أن الفيــروس يســتطيع العيــش لفتــرة 

طويلــة خــارج الجســم.

االدعاء:

فيروس COVID-19 ينتقل بالهواء لمسافات طويلة!

الحقيقة:

فيــروس  فــان  العالميــة  الصحــة  منظمــة  حســب 
COVID-19 هــو فيــروس مــن فيروســات الجهــاز التنفســي 
ينتقــل أساًســا عــن طريــق القطيــرات التــي يفرزهــا شــخص 
قطيــرات  طريــق  عــن  أو  والعطــس  الســعال  اثنــاء  مصــاب 
اللعــاب أو افــرازات األنــف، وال يمكــن ان تنقــل هــذه القطيــرات 
بالهــواء لمســافات بعيــدة بســبب ثقلهــا، ويمكنــك ان تصــاب 
بالعــدوى أيًضــا نتيجــة لمــس عينيــك أو فمــك أو أنفــك بعــد 
مامســة ســطح ملوث، ولحماية نفســك نظف يديك بشــكل 
متكــرر باســتخدام مطهــر كحــويل لليديــن أو اغســلهم بالمــاء 

والصابــون. 

االدعاء:

الــزكام  يســبب   COVID-19 فيــروس  للقلــق،  داعــي  ال 
فقــط!

الحقيقة:

اعتقــاد خاطــىء تماًمــا، فبعــد فتــرة حضانــة تتــرواح بيــن 
خفيفــة  تكــون  والتــي  بالظهــور،  األعــراض  تبــدأ  يــوم   14-1
يف البدايــة ثــم تــزداد تدريجًيــا مــع العلــم بــأن بعــض النــاس 
دون  بالعــدوى  يصابــون  انهــم  أي  عرضييــن  غيــر  يكونــون 
أن تظهــر عليهــم أي أعــراض أو يشــعروا بالمــرض، وتتنــوع 
كثرها شيوعا هي ارتفاع الحرارة أو الحمى،  األعراض عادة وأ
التعــب العــام، الســعال الجــاف وقــد يعــاين بعــض المرضــى 
مــن اآلالم واألوجــاع يف العضــات او أســفل الظهــر، احتقــان 
واإلســهال،  الحلــق  ألــم  العطــاس،  األنــف،  ســيان  األنــف، 
المظاهــر  كثــر  أ هــو  الرئــة  ذات  أو  الرئــوي  االلتهــاب  ويعتبــر 

للمــرض.  شــيوًعا  الخطيــرة 

االدعاء:

فيروس COVID-19 ال يعيش يف الصيف!

الحقيقة:

لتأثيــر  االنتبــاه  ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  لفــت 
SARS- الصيــف وارتفــاع درجــة حــرارة الطقــس علــى فيــروس
CoV-2، عندمــا غــرد حــول الموضــوع يــوم 7 شــباط/فبراير 
بمحاربــة  ســتنجح  )الصيــن  قائــًا:  تويتــر  علــى  الماضــي 
الفيــروس خاصــة مــع قــدوم فصــل الصيــف، الــذي ســيضعف 
عــن  النظــر  وبغــض  تماًمــا(،  يتاشــى  أن  قبــل  الفيــروس، 
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تصريحــات ترامــب، فإنــه ال يــزال مــن الســابق ألوانــه معرفــة 
كيفيــة تفاعــل فيــروس COVID-19 مــع الطقــس الحــار، وإن 
كان معروفــا عــن الفيروســات التاجيــة األخــرى، أنهــا تنتشــر 
ببــطء شــديد يف األوســاط الدافئــة، ويعتقــد أن الســبب يكمــن 
التــي تكــون أقــوى يف الشــهور الدافئــة،  يف أشــعة الشــكس 
علــى  أو  الهــواء  يف  الفيروســات  بقــاء  مــدة  تقلــص  والتــي 
األســطح، حيــث تفقــد الكثيــر مــن الســوائل وتمــوت، وعمومــا، 
يمكــن افتــراض أن الطقــس الحــار قــد يــؤدي إىل عــدد أقــل مــن 
اإلصابــات بالفيــروس، مــع ذلــك، فقــد قللــت منظمــة الصحــة 
 COVID-19 العالمية من شــأن التوقعات بانحســار فيروس
يف غضــون األشــهر القادمــة، وقالــت إنــه مــن الخطــأ االعتقــاد 
بــأن الفيروس ســيختفي خــال فصــل الصيــف كمــا لــو كان 

مجــرد إنفلونــزا عاديــة. 

االدعاء:

!COVID-19 حساء الدجاج يساعد يف عاج مرض

الحقيقة:

بالرغــم مــن تصريحــات بعــض األشــخاص الذيــن روجــوا 
لفائــدة حســاء الدجــاج يف عــاج مــرض COVID-19، واّدعــوا 
 COVID-19 أنهــم اســتعادوا صحتهــم بعــد اإلصابــة بفيــروس
مســتندين علــى دراســات أظهــرت أن المكونــات الموجــودة يف 
حســاء الدجــاج، تــزود الجســم بالفيتامينــات والمعــادن التــي 

تعــزز عمــل جهــاز المناعــة اال انــه حتــى هــذه اللحظــة ال يوجــد 
دليــل علمــي معتمــد يثبــت صحــة هــذا االدعــاء. 

االدعاء:

!COVID-19 الطعام الكوري يحمي من فيروس

الحقيقة:

الجنوبيــة  كوريــا  يف   COVID-19 فيــروس  تفشــي  بعــد 
ادعــى الكثيــرون فوائــد بعــض األصنــاف مــن األكات الكوريــة 
طبــق  وأهمــا   COVID-19 مــرض  مــن  والعــاج  الوقايــة  يف 
الكيمتشــي الشــهير المؤلــف مــن الملفــوف المخمــر، البصــل، 
الثــوم، صلصــة الســمك والبهــارات اال ان وزارة الصحــة الكوريــة 
كذبــت هــذا االدعــاء والــذي ال يوجــد أي دليــل علمــي يثبتــه. 

االدعاء:

!COVID-19 شرب بول البقر يشفي من مرض

الحقيقة:

ظهــرت مؤخــراً يف العديــد مــن المواقــع الهنديــة أن بــول 
 ،COVID-19 فيــروس مــن  يشــفى  أن  يمكــن  وروثــه  البقــر 
حيــث نقلــت هــذه المواقــع الخبــر عــن رئيــس منظمــة هنــدو 
مهاســابها الهندوســية، ســوامي تشــاكراباين مهــراج، وتحظــى 
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يأكلــون  ال  الذيــن  الهنــدوس  لــدى  كبيــرة  بقدســية  األبقــار 
يف  صحيــة،  ميــزات  وروثهــا  لبولهــا  أن  ويعتقــدون  لحومهــا، 
علــى  االدعــاء  هــذا  يثبــت  علمــي  دليــل  يوجــد  ال  الحقيقــة 
لــوزارة الصحــة ورعايــة  الرســمى  الموقــع  اإلطــاق حتــى أن 
األســرة الهنديــة، لــم يذكــر أى معلومــات مــن هــذا القبيــل ولــم 

الخاطئــة.  النظريــة  المعتقــدات  هــذه  يدعــم 

االدعاء:

!COVID-19 زيت األوريغانو عاج فعال لمرض

الحقيقة:

يســتخلص زيــت األوريغانــو مــن نبــات األوريغانــو والــذي 
ينتمــي إىل عائلــة النعنــاع والزعتــر، ويوجــد بكثــرة يف منطقــة 
أوروبــا،  غــرب  وجنــوب  وغــرب  المتوســط،  األبيــض  البحــر 
التواصــل  مواقــع  علــى  المنشــورات  مــن  الكثيــر  وانتشــرت 
االجتماعــي، تزعــم  بــأن فيــروس COVID-19 يمكــن عاجــه 
بزيــت األوريغانــو، ولكــن هــذا االدعــاء غيــر صحيــح وال يوجــد 
كتشــاف  دليــل علمــي يثبتــه وحتــى هــذه اللحظــة لــم يتــم ا

 .COVID-19 لمــرض ناجــح  عــاج 

 

االدعاء:

!COVID-19 حساء الخفافيش سبب انتشار فيروس

الحقيقة:

التواصــل  ومواقــع  اإلعــام  وســائل  بعــض  عــززت 
مقاطــع  نشــر  عبــر  النظريــة  هــذه  العالــم  حــول  االجتماعــي 
والــذي  الخفافيــش  حســاء  يأكلــون  وصور لصينييــن  فيديــو 
يعتبــر طبــق غيــر عــادي ولكنــه شــائع خاصــة يف مدينــة ووهان، 
ان  مــن  وبالرغــم   COVID-19 فيــروس  تفشــي  بــدأ  حيــث 
الخفــاش يعتبــر المتهــم األول كمصــدر لهــذا الفيــروس لكونــه 
قاســما مشــتركا يف كل االحتمــاالت كفاعــل أصلــي أو شــريك 
يف المشــكلة يف وبــايئ ســارس وميــرس الســابقين، والحتوائــه 
علــى نســبة أعلــى بكثيــر مــن الفيروســات الحيوانيــة المنشــأ 
مقارنــة بالثدييــات األخــرى كمــا ان تحليــل التسلســل الجينــي 
لهــذا الفيــروس مطابــق بنســبة وصلــت اىل 96 %  ألنــواع مــن 
الفيروســات التاجيــة الحيوانيــة الموجــود يف هــذه الثديــات اال 
انــه وحتــى هــذه اللحظــة ال يوجــد دليــل علمــي قاطــع يثبــت أو 
ينفــي دور هــذه الخفافيــش أو حســاء الخفافيــش يف تفشــي 

 .COVID-19 فيــروس 

االدعاء:

فيــروس  انتشــار  ســبب   5G الخامــس  الجيــل  شــبكة 
!COVID-19

الحقيقة:

انتشــرت علــى وســائل التواصــل االجتماعــي العديــد مــن 
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االدعــاءات التــي تزعــم أن شــبكات الجيــل الخامــس 5G هــي 
الســبب ىف انتشــار فيــروس COVID-19، إذ تــداول الكثيــرون 
حول العالم منشورات تزعم أن هذه الشبكاتالاسلكية       
والتــي ظهــرت ألول مــرة يف مدينــة ووهــان الصينيــة مــكان 
  تفشــي الفيــروس تمتــص األكســجين مــن الرئتيــن وتضعــف 
عمــل الجهــاز المناعــي وقــد ســاهمت بشــكل كبيــر يف تفشــي 
الفيــروس، حتــى االن ال يوجــد أى دليــل علمــي يثبــت علــى 
بالضبــط  والفيــروس، وهــذا  الشــبكة  هــذه  بيــن  وجــود صلــة 
كدتــه هيئــة الصحــة العامــة البريطانيــة ومنظمــة الصحــة  مــا أ

العالميــة.    

االدعاء:

!COVID-19 تناول الموز يساعد يف انتشار فيروس

الحقيقة:

بيــن  صلــة  أي  وجــود  يثبــت  علمــي  دليــل  أي  يوجــد  ال 
 COVID-19 كــه و فيــروس تنــاول المــوز أو أي نــوع مــن الفوا

علــى اإلطــاق. 

االدعاء:

!COVID-19 المخدرات تحمي الجسم من فيروس

الحقيقة:

انتشــرت بعــض اإلدعــاءات بــأن الحشــيش والماريجوانــا 
اإلصابــة  خطــر  مــن  الجســم  تحمــي  أيًضــا  والكوكاييــن  بــل 
ال  المخــدرات  هــذه  أن  والحقيقــة   ،COVID-19 بفيــروس 
تحمــي مــن الفيــروس فــا يوجــد أي دليــل علمــي يثبــت ذلــك 
الصحــة  علــى  خطــرا  تشــكل  ان  يمكــن  العكــس  علــى  بــل 

اثــار صحيــة خطيــرة أهمهــا ضعــف المناعــة.   لــه  فاإلدمــان 

االدعاء:

فيــروس  مــن  الجســم  تحمــي  الكحوليــة  المشــروبات 
!COVID-19

الحقيقة:

تداول مســتخدمو مواقع التواصل االجتماعي، شــائعات 
أن شــرب المشــروبات الكحوليــة بصــورة منتظمــة يوميــاً يقلل 
مــن خطــر اإلصابــة بفيــروس كورونــا، الفتيــن إىل لجــوء بعــض 
الســن  كبــار  خــاص  وبشــكل  ووهــان  مدينــة  يف  المواطنيــن 
يحرصــون علــى تنــاول الكحــول لحمايــة أنفســهم مــن فيــروس 

 .COVID-19

ال يوجــد دليــل علمــي يدعــم هــذا االدعــاء، فالمعــروف إن 
شــرب الكحــول يضعــف عمــل جهــاز المناعــة لــدى اإلنســان، 
محاربــة  الجســم  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  وبالتــايل 



كورونا … القادم من الشرق د. معاوية أنور العليوي

154155

محاربــة  يف  الطبــي  الكحــول  اســتخدام  ويمكــن  الفيــروس، 
الفيــروس عبــر اســتخدام مطهــرات األيــدي واألســطح الحاويــة 
خطــر  مــن  الحــد  وبالتــايل  النظافــة  علــى  والحفــاظ  عليــه، 

العــدوى.

االدعاء: 

كثر من األمراض األخرى! مرض COVID-19 ينتشر أ

الحقيقة:

)نســبة  أو  األساســي(  التكاثــر  )عــدد  مؤشــر  يســتخدم 
ان  يمكــن  المــرض  إذا  مــا  الستشــراف  األساســية(  التكاثــر 
 )R0( ينتشر بين مجموعة من السكان ، وُيرمز له اختصاراً بـ
وبمقارنــة هــذا العــدد مــع األمــراض األخــرى نجــده أنــه يف نطاق 
الســارس،  فيــروس  مثــل  األخــرى  التاجيــة  الفيروســات   R0
أو  )كوفيــد19-  بمــرض  مريــض مصــاب  كل  اخــر  وبمعنــى 
أشــخاص  اىل 4-3  المــرض  ينقــل  ان  يمكــن   )COVID-19
كبــر مــن R0 فيــروس االنفلونــزا )1.2( علــى  معرضيــن فهــو أ
ســبيل المثــال ولكنــه اقــل بكثيــر مــن مــن فيروســات أخــرى 
مثــل: الســعال الديكــي والحصبــة والــذي يصــل اىل 18-12.  

االدعاء:

كثر فتكًا من األمراض األخرى! مرض COVID-19 أ

الحقيقة:

العــدوى  النــاس يموتــون مــن  بــأن  الســائد  إن االعتقــاد 
بــايق  مــن  بكثيــر  أعلــى  بمعــدالت   COVID-19 بفيــروس 
األمــراض، أمــر خاطــئ، فبلغــة األرقــام، عندمــا بلــغ عــدد ضحايــا 
معــدل  كان  إصابــة،  أصــل 118233  مــن  الفيــروس 4292 
الوفيــات يشــير إىل أن حــوايل 3.6 %  وهــي نســبة ضئيلــة 
مقارنــة بمعــدل الوفيــات للعديــد مــن األمــراض األخــرى مثــل 

اإليبــوال حيــث بلــغ معــدل الوفيــات 50 %  تقريًبــا. 

االدعاء:

يجــب تجنــب كل الشــعب الصينــي )الشــرق آســيويين( 
!COVID-19 ألنهــم ناقليــن لفيــروس

الحقيقة:

ســبب تفشــي فيــروس COVID-19 الكثيــر مــن الخــوف 
والهلــع بيــن النــاس، ورفــع منســوب العنصريــة لــدى البعــض 
منهــم، عــاىن علــى اثرهــا عــدد مــن الذيــن يحملــون الجنســيات 
التفرقــة  مــن  الخصــوص  وجــه  علــى  والصينيــة  اآلســيوية 
والتنمــر علــى ارض الواقــع ويف مواقــع التواصــل االجتماعــي 
يف بعض الدول التي يعيشــون فيها، بالوقت الذي ســاهمت 
نشــر  عبــر  النظــرة  هــذه  اإلعام بتعزيــز  وســائل  بعــض  فيــه 
مقاطــع فيديــو وصــور مغلوطــة حــول الثقافــة الصينيــة، ولكــن 
الواقــع مختلــف تمامــاً الن هــذا الفيــروس ليــس عنصريًــا وال 
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يصيــب النــاس تبًعــا لعرقهــم أو البلــدان التــي ينتمــون اليهــا 
فيصيــب جميــع النــاس بشــكل متســاوي، ويســبب العــدوى 
ألي شــخص غيــر محصــن بشــكل جيــد ويكــون قريــب منــه 

بمــا فيــه الكفايــة.

االدعاء:

!COVID-19 مجففات األيدي تقضي على فيروس

الحقيقة:

ان مجففــات األيــدي الموجــودة يف دورات الميــاه ليســت 
فعالــة يف القضــاء علــى فيــروس COVID-19 علــى اإلطــاق، 
ولحمايــة نفســك مــن الفيــروس الجديــد يجــب المداومــة علــى 
تنظيــف اليديــن بفركهمــا بواســطة مطهــر كحــويل أو غســلهما 
تجفيفهمــا  يجــب  اليديــن  تنظيــف  وبعــد  والصابــون،  بالمــاء 

تمامــاً بمحــارم ورقيــة أو بمجففــات الهــواء الســاخن.

االدعاء:

فيروس COVID-19 يموت بالبرد والثلج!

الحقيقة:

 ،COVID-19 يقتــا فيــروس البــرد والثلــج ال يمكــن أن 
وال يوجــد أي دليــل علمــي يدعــم هــذا االدعــاء أو يثبتــه  علــى 

اإلطــاق، وللوقايــة مــن هــذا الفيــروس يعتبــر  تنظيــف اليديــن 
بشــكل متكــرر باســتخدام مطّهــر كحــويل أو غســلهما بالمــاء 

كثــر الطــرق فعاليــة للوقايــة. والصابــون أ

االدعاء:

تقضــي  البنفســجية  فــوق  باألشــعة  التعقيــم  مصابيــح 
!COVID-19 فيــروس  علــى 

الحقيقة:

األقــل  علــى  اللحظــة  هــذه  دليــل علمــي حتــى  يوجــد  ال 
البنفســجية  فــوق  باألشــعة  التعقيــم  مصابيــح  بــأن  يثبــت 
المستخدمة يف المستشفيات و المختبرات تقتل الفيروس، 
وتوصــي منظمــة الصحــة العالميــة بعــدم اســتخدام مصابيــح 
األشــعة فــوق البنفســجية لتعقيــم اليديــن أو أي أجــزاء أخــرى 
من الجلد ألن هذه األشعة يمكن أن تسبب حساسية للجلد 
وااللتــزام بمعاييــر الوقايــة العامــة للوقايــة مــن هــذا الفيــروس 
حيــث يعتبــر  تنظيــف اليديــن بشــكل متكــرر باســتخدام مطّهــر 
الطــرق فعاليــة  كثــر  أ والصابــون  بالمــاء  أو غســلهما  كحــويل 

للوقايــة. 

االدعاء:

رش الجســم بالكحــول يســاعد يف القضــاء علــى فيــروس 
!COVID-19
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الحقيقة:

فيــروس  علــى  يقضــي  لــن  بالكحــول  الجســم  رش 
COVID-19 التــي دخــل اىل جســمك بالفعــل بــل قــد يكــون 
ضــاراً بالمابــس أو األغشــية المخاطيــة كالعينيــن والفــم، ومــع 
ذلــك، فــإن الكحــول قــد يكــون مفيــداً لتعقيــم األســطح ولكــن 

للتوصيــات المائمــة. ينبغــي اســتخدامهما وفقــاً 

االدعاء:

!COVID-19 الحيوانات المنزلية األليفة تنقل فيروس

الحقيقة:

مع تفشي فيروس COVID-19 قامت بعض الشركات 
بالتســويق ألقنعــة واقيــة لحمايــة الحيوانــات األلفيــة المنزليــة 
تصــاب  ان  الممكــن  مــن  الحيوانــات  هــذه  ان  أســاس  علــى 
الصحــة  ان منظمــة  اال  للبشــر  بمــرض COVID-19 وتنقلــه 
الخــوف  بعــدم  الحيوانــات  هــذه  محبــي  طمأنــت  العالميــة 
أو القلــق مــن احتمــال انتقــال الفيــروس لهــا علــى األقــل يف 
بينــة  )وال  قاطــع  علمــي  دليــل  يوجــد  فــا  الحاضــر،  الوقــت 
أيًضــا( يثبــت بــأن الحيوانــات المنزليــة األليفــة مثــل الــكاب 
ذلــك،  ومــع   ،COVID-19 بفيــروس ُتصــاب  قــد  القطــط،  أو 
مــن الجيــد غســل اليديــن بالمــاء والصابــون بعــد التعامــل مــع 
الحيوانــات األليفــة، ويســاعد ذلــك علــى الوقايــة مــن العديــد 

مــن الجراثيــم الشــائعة التــي تنتقــل مــن الحيوانــات األليفــة 
إىل البشــر.

االدعاء:

شــطف األنــف بالمحلــول الملحــي يســاعد يف الوقايــة مــن 
!COVID-19 فيروس

الحقيقة:

بالرغــم مــن وجــود ادلــة محــدودة علــى أن غســل األنــف 
بانتظام بمحلول ملحي يساعد يف الشفاء من الزكام بسرعة 
كبــر، ومــع ذلــك، لــم يثبــت علمًيــا أن غســل األنــف بانتظــام  أ
يقــي مــن األمــراض التنفســية بصــورة عامــة، توجــد أي بّينــة يف 
الوقــت الحــايل علــى أن غســل األنــف بانتظــام بمحلــول ملحــي 

 .COVID-19 يقــي مــن العــدوى بفيــروس

االدعاء:

!COVID-19 الثوم يحمي من فيروس

الحقيقة:

ــا مــع الخــوف والهلــع الــذي ســببه انتشــار فيــروس  تزامًن
COVID-19 تــداول اآلالف مــن النــاس رســالة علــى تطبيــق 
هــذا  عــاج  يمكنــه  الثــوم  أن  إىل  تشــير  واتســاب  الدردشــة 
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الفيــروس، إذ تقــول: »أعــد إرســالها مــن فضلــك، أخبــار ســارة، 
يمكــن عــاج فيــروس الكورونــا بواســطة وعــاء واحــد مــن مــاء 
الثــوم المغلــي حديًثــا، إذ أثبــت طبيــب صينــي قديــم فعاليتــه، 
كــد العديــد مــن المرضــى أيًضــا أن هــذا فعــال، فــكل مــا  كمــا أ
كــواب مــن  تحتاجــه هــو 8 فصــوص مــن الثــوم المفــروم و 7 أ
الثــوم  مــاء  فــأكل وشــرب  المكونــات،  بغلــي  قــم  ثــم  المــاء، 
المغلــي، سيشــعرك هــذا الخليــط بتحســن بيــن ليلة وضحاها، 

ال تنــَس مشــاركة الرســالة«!!!

علقــت منظمــة الصحــة العالميــة علــى هــذا االدعــاء قائلــة: 
بعــض  باحتوائــه علــى  الثــوم طعاًمــا صحًيــا، ويتميــز  »يعــد 
الخصائــص المضــادة للميكروبــات. ومــع ذلــك، ال توجــد أي 
بّينــة مــن الفاشــية الحاليــة تثبــت أن تنــاول الثــوم يقــي مــن 
العــدوى بفيــروس COVID-19”، فــا دليــل علمــي حتــى االن 

يثبــت هــذا االدعــاء.  

االدعاء:

!COVID-19 زيت السمسم يحمي من فيروس

الحقيقة:

وفًقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة »ال يمنــع دهــن الجســم 
بزيــت السمســم مــن دخــول فيــروس COVID-19 اليــه، وال 

يوجــد أي دليــل طبــي يدعــم هــذا االدعــاء«. 

االدعاء:

!COVID-19 المضادات الحيوية تقتل فيروس

الحقيقة:

بــل  الفيروســات  علــى  الحيويــة  المضــادات  تقضــي  ال 
تقضــي علــى الجراثيــم فقــط، ويعــد فيــروس COVID-19 من 
الفيروســات، لذلــك يجــب عــدم اســتخدام المضــادات الحيويــة 
إىل  إدخالــك  تــم  إذا  ذلــك،  ومــع  أو عاجــه،  منــه  الوقايــة  يف 
المستشــفى بســبب مــرض COVID-19، فقــد يتــم إعطائــك 
جرثوميــة  بعــدوى  إصابتــك  الحتماليــة  الحيويــة  المضــادات 

مصاحبــة.

االدعاء:

اإلصابــة  مــن  يحمــي  بالمنظفــات  الجســم  رش/دهــن 
!COVID-19 بفيــروس  

الحقيقة:

علــى  الكيميائيــة  المطهــرات  أو  المنظفــات  تاثيــر  ان 
فيــروس COVID-19 يكــون ضعيــف أو منعــدم إذا وضعــت 
علــى البشــرة أو أســفل األنــف مباشــرة بــل مــن الخطــر وضــع 
بعــض  هنــاك  ان  اال  البشــرة  علــى  الكيميائيــة  المــواد  هــذه 
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المطهــرات والمنظفــات تقتــل الفيــروس بالفعــل ولكــن علــى 
األســطح، وتشــمل المطهــرات الحاويــة علــى مبيضات/كلــور، 
أســيتيك،  البيروكســي  وحمــض   ،  %  75 بتركيــز  اإليثانــول 

وغيرهــا.  الكلوروفــروم 

االدعاء:

بفيــروس  اإلصابــة  مــن  يحمــي  الفــم  بغســول  الغرغــرة 
!COVID-19

الحقيقة:

الفــم  غســول  اســتخدام  أن  علــى  بينــة  أي  توجــد  ال 
بفيــروس  العــدوى  مــن  يقــي  والملــح  بالمــاء  الغرغــرة  أو 
الفــم  أنــواع غســول  COVID-19 صحيــح ان هنــاك بعــض 
قــد تقضــي علــى جراثيــم معينــة لبضــع دقائــق يف اللعــاب 
الموجــود بالفــم، لكــن ال يعنــي ذلــك أنهــا تقــي مــن العــدوى 

تقتلــه.  أو   COVID-19 بفيــروس 

االدعاء:

الماســحات الضوئيــة الحراريــة تكشــف جميــع المصابيــن 
!COVID-19 بمــرض

الحقيقة:

االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  الحديــث  يتواصــل 
الحراريــة  الضوئيــة  الماســحات  فعاليــة  مــدى  حــول 
المســتخدمة يف المحطــات والمطــارات والمعابــر الحدوديــة 
للكشــف عــن فيــروس COVID-19 حيــث يدعــي الكثيــرون 
هــي  الضوئيــة  والماســحات  فعالــة،  غيــر  أو  تعمــل  ال  أنهــا 
كاميــرات تصويــر حــراري مصممــة الكتشــاف األفــراد الذيــن 
يعانــون مــن ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم )الحمــى( حتــى لــو 
كانــوا بيــن حشــود كبيــرة، والتــي قــد تكــون عامــة علــى وجــود 
الفيــروس )حالــة مشــتبه بهــا(، ولكنهــا يف نفــس الوقــت غيــر 
كتشــاف الفيــروس يف األجســام البشــرية أي انهــا  قــادرة علــى ا
ال تكشــف هــل الشــخص حامــل للفيــروس ام ال؟ فحتــى هــذه 
اللحظــة ال توجــد طريقــة مضمونــة للكشــف عــن األشــخاص 

الحامليــن للفيــروس قبــل ظهــور ارتفــاع الحــرارة. 

االدعاء:

!COVID-19 اليانسون يحمي من اإلصابة بفيروس

الحقيقة:

انتشــرت صــور و مقاطــع فيديــو وصوتيــات عبــر مواقــع 
واتســاب  الشــهير  الدردشــة  وتطبيــق  االجتماعــي  التواصــل 
تدعــو فيهــا النــاس إىل شــرب اليانســون كونــه الحــل الفعــال 
للقضــاء علــى هــذا الفيــروس وحمايــة الجســم منــه، وليس هذا 
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فحســب بــل إن بعــض التجــار اســتغلوا األمــر وبــدأوا يف بيــع 
!!!!COVID-19 اليانســون علــى أنــه عــاج فعلــي لفيــروس

يف الحقيقــة يعتبــر  اليانســون مــن األعشــاب الصحيــة جداً 
والمفيــدة لجســم اإلنســان اال ان فائدتــه يف الوقايــة وعــاج 

مــرض COVID-19 غيــر حقيقيــة وال دليــل علمــي يثبتهــا.  

االدعاء:

شــرب مغلــي قشــر الرمــان يحمــي مــن اإلصابــة بفيــروس 
!COVID-19

الحقيقة:

ال يوجــد دليــل طبــي يثبــت أي فائــدة مــن شــرب مغلــي 
قشــر الرمان بمفرده أو بعد خلطه مع مواد أخرى يف الوقاية 

  .COVID-19 مــن اإلصابــة بفيــروس

االدعاء:

!COVID-19 موجات الغبار واألتربة تقتل فيروس

الحقيقة:

كــدت ان موجــات الغبــار  صحيــح بــأن بعــض الدراســات أ
تساعد يف نقل حبوب التلقيح لألزهار، ومنع اإلشعاع الضار، 

ومنــع تبخــر المــاء يف النبــات، والتقليــل مــن درجــة الحــرارة اال 
ان أن العلــم لــم ُيثبــت أي دليــل علــى أن الغبــار قــادر علــى 
قتــل فيــروس COVID-19 وغيــره من الفيروســات، بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك فإن التهابــات الجهــاز التنفســي البكتيريــة 

والفيروســية تــزداد أثنــاء وبعــد موجــات الغبــار مباشــرًة. 

االدعاء:

!COVID-19 البعوض ناقل محتمل لفيروس

الحقيقة:

ان فيــروس COVID-19 ال يمكــن أن ينتقــل عــن طريــق 
الجهــاز  فيروســات  مــن  فيــروس  فهــو  البعــوض،  لدغــات 
التنفســي ينتقــل أساســا نتيجــة مخالطــة شــخص مصــاب، 
وبالتحديــد عــن طريــق قطيــرات الجهــاز التنفســي التــي يفرزها 
أثنــاء الســعال أو العطــس أو عــن طريــق قطيــرات اللعــاب أو 
إفــرازات األنــف، وال تتوفــر حتــى اآلن أي معلومــات أو بّينــات 
توحــي بــأن فيــروس COVID-19 يمكــن أن ينتقــل عــن طريق 

البعــوض علــى اإلطــاق.  

االدعاء:

لمــرض  فعــال  عــاج  الصينيــة  األعشــاب  خلطــات 
!COVID -19
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الحقيقة:

الطــب  أن  الصيــن  يف  اإلعــام  وســائل  تقاريــر  زعمــت 
 COVID-19 الصينــي التقليــدي كان فعــاالً يف عــاج مــرض
تلقــوا  قــد  بالمــرض  المصابيــن  مــن   %  80 مــن  كثــر  ا وان 
يف  العصريــة  للعقاقيــر  مكمــا  دورا  لعــب  تقليديًــا  عاًجــا 
الطبيــة  المنظمــات  مــن  الكثيــر  ان  اال  الفيــروس  مكافحــة 
شــككت يف مــدى فعاليــة هــذا العــاج لكــون اغلــب المرضــى 
ســيتعافون علــى أي حــال ســواء اخــذوا هــذا العــاج أم لــم 
مــن  كبيــرة  مجموعــة  الخلطــات  هــذه  وتشــمل  يأخــذوه، 
األعشــاب مثــل: نبتــة اإليفيــدرا، جــذور نبتــة العرقســوس، قــرن 
الجامــوس، الياســمين وغيرهــا الكثيــر والكثيــر مــن األعشــاب 
التــي تســتخدم يف الطــب الصينــي التقليــدي والــذي يعتبــر 
جــزءا ال يتجــزأ مــن هويــة الصيــن الوطنيــة وحتــى هــذه اللحظــة 
ال توجــد أدلــة علميــة تثبــت أو تنفــي ان هــذه الخلطــات يمكــن 
أن تســاعد يف مكافحــة المــرض، بالرغــم مــن إنهــا يمكــن أن 
وســيان  كالســعال  األعــراض  بعــض  تخفيــف  يف  تســاهم 
األنــف لكنهــا ال تعــد شــكا مــن أشــكال العــاج أو الوقايــة مــن 

 .COVID-19 فيــروس 

االدعاء:

!COVID-19 الزنجبيل عاج فعال لمرض

الحقيقة:

االجتماعــي،  التواصــل  علــى مواقــع  زعمــت منشــورات 
أن الزنجبيــل يمكنــه عــاج مــرض COVID-19 إذا تــم غليــه 
وتــم تناولــه علــى معــدة فارغــة لمــدة 3 أيــام متواصلــة اال ان 
كــدت انــه ال يوجــد دليــل علمــي  منظمــة الصحــة العالميــة أ
يثبــت أو ينفــي هــذه االدعــاءات، واألفضــل لــكل شــخص تظهــر 
للحصــول علــى  الســعي  بالفيــروس  اإلصابــة  أعــراض  عليــه 
مســاعدة طبيــة فوريــة، بــدالً مــن اختبــار العاجــات المنزليــة 

كثــر مــا تنفــع.  التــي قــد تضــر ا

االدعاء:

!COVID-19 اليوغا عاج فعال لمرض

الحقيقة:

التواصــل  مواقــع  علــى  المنشــورات  بعــض  زعمــت 
التركيــز  التــي تعتمــد علــى  اليوغــا  ان ممارســة  االجتماعــي 
واالســترخاء تزيــد المناعــة وتســاعد علــى درء خطــر اإلصابــة 
أي  يوجــد  ال  اللحظــة  هــذه  وحتــى   ،COVID-19 بفيــروس 
دليــل علمــي يثبــت فوائــد اليوغــا يف الوقايــة مــن خطــر اإلصابــة 

الــذي يســببه.   المــرض  عــاج  او  بالفيــروس 
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االدعاء:

!COVID-19 بول األطفال يحمي من اإلصابة بمرض

الحقيقة:

لبــول  يمكــن  »ال  العالميــة:  الصحــة  منظمــة  حســب 
ال  فالبــول   ،COVID-19 فيــروس  مــن  يحمــي  أن  األطفــال 
يقتــل الفيروســات أو الجراثيــم، ويف الواقــع، قــد يحتــوي البــول 
علــى كميــات صغيــرة مــن المــواد الفيروســية أو الجرثوميــة 
لــذا فغســل يديــك أو تنظيــف األســطح ببــول األطفــال لــن 
يحميــك مــن الفيــروس، وبــدال مــن ذلــك، نّظــف يديــك بشــكل 
متكــرر باســتخدام مطّهــر كحــويل لليديــن أو أغســلهما بالمــاء 
والصابــون، ونظــف األســطح باســتخدام المطهــرات المنزليــة 

المألوفــة«.  

االدعاء:

!COVID-19 البخور يقتل فيروس

الحقيقة:

أو  التعقيــم  يف  اللبــان  أو  الحرمــل  بخــور  يســاعد  ال 
القضــاء علــى فيــروس COVID-19، فالبخــور يعطــي رائحــة 
جميلــة للمنــزل و المابــس فقــط، وليــس للتعقيــم أو قتــل 
فاألدخنــة  العكــس تمامــاً  الفيروســات والميكروبــات وعلــى 

المتصاعــدة عنــد حــرق البخــور لهــا أضــرار كثيــرة علــى الرئتيــن 
وكل مــا يشــاع حــول فوائــده ال دليــل علمــي يثبتــه. 

االدعاء:

!COVID-19 التدخين يقتل فيروس

الحقيقة:

أو  التدخيــن  بــأن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  حــذرت 
كثــر عرضــة  أ النــاس  اإللكترونيــة يجعــل  الســجائر  اســتخدام 
لخطــر المعانــاة مــن أعــراض حــادة فــور إصابتهــم بفيــروس 
COVID-19 وكل مــا يشــاع حــول فوائــد التدخيــن يف الوقايــة 

بالصحــة.  ادعــاءات كاذبــة وضــارة  العــاج هــي  أو 

االدعاء:

!COVID-19 األلعاب النارية تقتل فيروس

الحقيقة:

الدخــان  بــأن  تفيــد  التــي  الشــائعات  بعــض  انتشــرت 
الفيــروس  يقتــل  أن  يمكــن  الناريــة  األلعــاب  مــن  المنبعــث 
كــدت بــأن األلعــاب الناريــة  اال ان منظمــة الصحــة العالميــة أ
يمكــن أن تســبب الحــروق وتهيــج العينيــن و تســبب التهابــا 
الفيــروس علــى  وأنهــا ال تقضــي علــى  والرئتيــن،  الحلــق  يف 

اإلطــاق.  
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االدعاء:

!COVID-19 كل الضفادع يحمي من اإلصابة بمرض ا

الحقيقة:

خرافــة غريبــة ومقــززة ال أســاس صحــي أو علمــي يدعمهــا 
علــى اإلطــاق وال يوجــد أي دليــل يثبتهــا. 

االدعاء:

بفيــروس  اإلصابــة  مــن  تحمــي   C الفيتاميــن  مكمــات 
!COVID-19

الحقيقة:

أن  يمكــن  بأنــه  االعتقــاد  إىل   c فيتاميــن  ترجــع شــعبية 
يمنــع ويعالــج نــزالت البــرد واإلنفلونــزا، علــى الرغــم مــن أن 
فقــدت مصداقيتهــا  قــد  فوائــده  حــول  األبحــاث  مــن  الكثيــر 
المعتمــدة  الدراســات  نتائــج  أفضــل  لكــون  الحــق  وقــت  يف 
 C أثبتــت ان تنــاول جرعــات عاليــة  مــن مكمــات الفيتاميــن
تقصــر طــول فتــرة نــزالت البــرد بنســبة ال تزيــد عــن 10 %  أمــا 
الدراســات التــي أعلــن عــن اجرائهــا يف الصيــن لمعرفــة مــا إذا 
كانــت اســتخدام  جرعــات عاليــة مــن فيتاميــن C يمكــن أن 
تســاعد يف محاربــة فيــروس COVID-19 فلــم تثبــت أو تنفــي 

فوائــده لكونهــا تحتــاج اىل المزيــد مــن الوقــت واألدلــة.  

االدعاء:

!COVID-19 زيت الزيتون يحمي من اإلصابة بفيروس

الحقيقة:

ال يوجــد أي دليــل علمــي يثبــت ان تنــاول زيــت الزيتــون 
بفيــروس  العــدوى  يعالــج  أو  يحمــي  بــه  الجســم  دهــن  أو 

 .COVID-19

االدعاء:

!COVID-19 النباتيون أقل خطًرا لإلصابة بفيروس

الحقيقة:

ال يوجــد أي دليــل علمــي معتمــد يثبــت بــأن النباتيــون 
الشــخص  أن  أو  األمــراض  تجــاه  أفضــل  بمناعــة  يمتــازون 
النبايت إذا ما تعرض لفيروس COVID-19 وبنفس الظروف 
التــي يتعــرض لهــا الشــخص العــادي لــن يصــاب بالعــدوى أو 

ســتكون شــدة إصابتــه أخــف علــى اإلطــاق.  

االدعاء:

غســل اليديــن بالصابــون المضــاد للبكتيريــا أفضــل مــن 
!COVID-19 الصابــون العــادي يف الوقايــة مــن مــرض
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الحقيقة:

ال يوجــد دليــل علمــي ُمعتمــد يثبــت هــذا االعتقــاد، حيــث 
كــز الســيطرة علــى  تؤكــد هيئــة الــدواء والغــذاء األمريكيــة ومرا
المضــاد  الصابــون  بــأن  األمريكيــة  منهــا  والوقايــة  األمــراض 
للبكتيريا ليس أفضل من الصابون العادي وال يملك فاعلية 
بالقضــاء أو بمنــع إنتشــار الميكروبــات والفيروســات ومنهــا 
كثــر مــن الصابــون العــادي، واألهم من  فيــروس COVID-19 أ
نــوع الصابــون يعتبــر غســل اليديــن بالمــاء والصابــون بانتظــام 
وبطريقــة صحيحــة لمــدة 20-40 ثانيــة الحجــر األســاس يف 

 .COVID-19 الوقايــة مــن فيــروس

االدعاء:

معقــم اليديــن أفضــل مــن المــاء والصابــون يف تعقيــم 
!COVID-19 مــرض مــن  الوقايــة  مــن يف  للوقايــة  اليديــن 

الحقيقة:

المــاء والصابــون  اليديــن  بالعكــس تماًمــا يعتبــر غســل 
بفيــروس  اإلصابــة  مــن  للوقايــة  واألفضــل  األول  االختيــار 
يمكــن  والصابــون  المــاء  توفــر  عــدم  حــال  ويف   COVID-19
اســتخدام معقــم اليديــن بشــرط أن يحتــوي علــى الكحــول 

 .  90٪-60 بنســبة 

االدعاء:

فيــروس  تقتــل   Miracle Mineral Solution منتــج 
!COVID-19

الحقيقة:

وتكــرارا  مــرارا  األمريكيــة  والغــذاء  الــدواء  ادارة  حــذرت 
مــن اســتخدام محاليــل معدنيــة تــم الترويــج لهــا يف شــبكة 
عــاج  انهــا  علــى  االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  اإلنترنــت 
الســرطان،  مثــل:  األمــراض  مــن  واســع  لطيــف  إعجــازي 
اضطرابــات طيــف التوحــد، األيــدز، البــرد، حــب الشــباب وأخيــًرا 
هــذا  تنــاول  ان  االدارة  كــدت  أ حيــث   COVID-19 مــرض 
المنتــج وغيــره مــن المحاليــل المماثلــة مماثــل لتنــاول مبيض 
الغســيل، وأضافــت »ال ينبغــي للمســتهلكين اســتخدام هــذه 
المنتجــات، ويجــي علــى اآلبــاء عــدم إعطائهــا ألطفالهــم ألي 

كان«.  ســبب 

يعتبر منتج Miracle Mineral Solution عامل تبييض 
قــوي يمكــن ان يكــون لــه آثــار جانبيــة خطيــرة ومهــددة للحيــاة، 
ومــن بيــن هــذه اآلثــار الجانبيــة االقيــاء واإلســهال الحــاد الــذي 
قــد يــؤدي اىل حــدوث التجفــاف وانخفــاض التوتــر الشــرياين 
المهــدد للحيــاة، وحتــى هــذه اللحظــة ال يوجــد أي دليــل طبــي 
يثبــت بــأن هــذا المنتــج وغيــره مــن المنتجــات المماثلــة تقتــل 

فيــروس COVID-19 علــى اإلطــاق. 
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االدعاء:

كثر فتكًا! فيروس COVID-19 يتحول إىل سالة أ

الحقيقة:

فيــروس COVID-19 ال يختلــف عــن الفيروســات التــي 
علــى  أجريــت  التــي  الوراثيــة  والتحليــات  الطفــرات،  كــم  ترا
أنــه  باســتثناء  الكثيــر  تكشــف  لــم  الفيــروس،  مــن  عينــات 
كثر انتشــاراً  ظهرت ســالتان رئيســيتان من الفيروس، األوىل أ
وعدوانيــة أو النــوع L، وتمثــل 70 %  مــن الحــاالت التــي تــم 
تحليلهــا، والثانيــة أو النــوع N، وتمثــل 30 %  مــن الحــاالت.

وكانــت الســالة L مــن النــوع الســائد األكثــر انتشــاًرا يف 
ووهــان  مدينــة  يف  المــرض  انتشــار  مــن  المبكــرة  المراحــل 
الصينيــة اال انهــا تراجعــت بعــد ذلــك ربمــا بســبب التدخــات 
العاجيــة أو حــدوث طفــرات أمــا الســالة N التــي تســتمر يف 
إصابــة مرضــى جــدد فهــي اقــل حــدة ممــا يعنــي ان النــاس 
ظهــور  اىل  الحاجــة  قبــل  اطــول  لفتــرة  الفيــروس  يحملــون 
األعــراض وقــد ال تظهــر األمــر الــذي يزيــد مــن خطــر انتقالــه مــن 

شــخص اىل اخــر.  

االدعاء:

!COVID-19 فيروس االنفلونزا أخطر من فيروس

الحقيقة:

 COVID-19 فيــروس  فيــروس  أن  تقاريــر  عــدة  ادعــت 
ليــس أســوأ مــن اإلنفلونــزا العاديــة، غيــر أنــه إذا ألقينــا نظــرة 
الفيــروس، بمــا يف ذلــك معــدل الوفيــات، فإنــه  عامــة علــى 
 3.4٪( خطــورة  كثــر  أ  COVID-19 فيــروس  ان  ســيتضح 
مــن المصابيــن بالكورونــا يموتــون مقارنــًة بأقــل مــن ٪1 يف 
كدتــه منظمــة الصحــة العالميــة  اإلنفلونــزا(، وهــذا بالضبــط مــا ا
عندمــا قالــت ان فيــروس COVID-19 يســبب مرًضــا أشــد 

كثــر خطــًرا منــه.  مــن اإلنفلونــزا وهــو أ

 

االدعاء:

فيروس COVID-19 يقتل كبار السن فقط!

الحقيقة:

وال  الســن  كبــار  مــن  ليســوا  الذيــن  األشــخاص  معظــم 
مــن  خطيــرة  بأعــراض  يصابــوا  لــن  مزمنــة  أمراضــا  يعانــون 
فرصــة  المــرض  لــدى  يــزال  ال  لكــن   ،COVID-19 فيــروس 
كبــر للتســبب بأعــراض خطيــرة يف الجهــاز التنفســي مقارنــة  أ

الموســمية. باإلنفلونــزا 

كمــا أن هنــاك مجموعــات أخــرى معرضــة للخطــر، مثــل 
كثــر عرضــة  مجموعــة العامليــن يف القطــاع الصحــي، فهــي أ
كبــر للفيــروس مــن خــال  للخطــر لكونهــم معرضيــن بدرجــة أ
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التعامــل مــع المصابيــن بــه، علمــا أن اإلجــراءات التــي يتخذهــا 
الشــباب األصحــاء، بمــا يف ذلــك اإلبــاغ عــن األعــراض واتبــاع 
تعليمــات الحجــر الصحــي، ســيكون لهــا دور مهــم يف حمايــة 

الفئــات األكثــر ضعفــا يف المجتمــع.

االدعاء:

إعــان المــرض COVID-19 كوبــاء يعنــي عــدم  الســيطرة 
علــى انتشــاره!

أو  بخفــة  ُيطلــق  وصفــاً  ليســت  الجائحــة  أو  وبــاء  كلمــة 
بــل هــي مفــردة إذا أســيء اســتخدامها يمكــن أن  ال مبــاالة 
تســبب خوًفــا غيــر عقــاين أو تســليماً غيــر مبــرر بــأن المعركــة 
المعانــاة  مــن  المزيــد  إىل  ســيؤدي  مــا  وهــو  خاســرة،  باتــت 

داع. دون  والوفيــات 

تقييــم  يف  شــيئاً  يغيــر  ال  بالجائحــة  الوضــع  وصــف  إن 
هــذا  يشــكّله  الــذي  للتهديــد  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
الفيــروس، وال يغيــر شــيئاً يف مــا تقــوم بــه المنظمــة وال يغّيــر 

بــه. القيــام  البلــدان  علــى  يتعيــن  ممــا  شــيئاً 

االدعاء:

لفيــروس COVID-19 ســيكون جاهــزا  المضــاد  اللقــاح 
خــال أشــهر!

الحقيقة:

صحيــح أن العلمــاء يعملــون بجهــد كبيــر لتطويــر لقــاح 
عــدة  تقــوم  وقــت ممكــن، حيــث  بأســرع  الجديــد  للفيــروس 
فــرق اآلن باختبــار المرشــحين يف التجــارب الســريرية، ولكــن 
مــع ذلــك، فــإن التجــارب اإلضافيــة المطلوبــة قبــل طرح اللقاح 
بشــكل تجــاري ال تــزال مهمــة طويلــة األمــد، وهــي ضروريــة 
للقــاح، ومــن هنــا  النــادرة  الجانبيــة  اآلثــار  كتشــاف  ا لضمــان 

فإنــه لــن يكــون متاحــا تجاريــا قبــل أقــل مــن 12-18 شــهر.

االدعاء:

الشــخص  مــع  بقيــت  اذا  المــرض  إليــك  ينتقــل  لــن 
دقائــق!  10 مــن  أقــل   COVID-19 بمــرض  المصــاب 

الحقيقة:

مــن الممكــن أن يصــاب المــرء بالبقــاء مــع مريض مصاب 
لفتــرة أقــل مــن 10 دقائــق، أمــا بشــكل مباشــر مــن خــال 
استنشــاق الُقطيــرات التنفســية الصغيــرة )الــرذاذ المتطايــر( 
التــي تتناثــر مــن أنــف أو فــم الشــخص المصــاب بالمــرض 
عندمــا يســعل أو يعطــس بالقــرب مــن األشــخاص الســليمين 
أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال لمــس األســطح واألدوات 
التنفســية  الُقطيــرات  ســقوط  بعــد  بالفيــروس  الملوثــة 
الســليمين  األشــخاص  فيقــوم  عليهــا  المصــاب  للشــخص 
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أو  عينيهــم  لمــس  ثــم  األســطح  أو  األشــياء  هــذه  بمامســة 
أنفهــم أو فمهــم. 

االدعاء:

الكمامــات الطبيــة طريقــة فعالــة يف الوقايــة مــن فيــروس 
!COVID-19

الحقيقة:

ان الكمامــات الطبيــة )الجراحيــة( توفــر حمايــة محــدودة 
جــًدا ألنهــا فضفاضــة حيــث ســيبقى فــراغ بيــن حــواف الكمامــة 
والوجــه عنــد ارتدائهــا، فــا يمكنهــا تغطيــة األنف والفم بإحكام، 
كمــا يمكــن لجزيئــات الــرذاذ الصغيــرة جــداً أن تمــر عبرهــا، كمــا 
أنهــا قــد تتبلــل بســرعة كبيــرة خــال عمليــة التنفــس، واألهــم 
مــن ذلــك هــي ال تحتــوي علــى فلتــر للهــواء وتتــرك العيــن 
هــذه  فــإن  لهــا،  األمثــل  االســتخدام  مــع  وحتــى  مكشــوفة 
الكمامــات ليســت مضمونــة للوقايــة ألن الفيــروس مــا زال 
بإمكانــه التســلل عبــر جانبــي الكمامــة أو دخــول الجســم عبــر 
العينيــن أمــا قنــاع التنفــس N95 أو أقنعــة التنفــس األخــرى 
لــه فهــي فعالــة للغايــة يف  ذات معاييــر الحمايــة المشــابهة 
اذ  قطعــي  بشــكل  ليــس  ولكــن  الفيــروس  انتقــال  تقليــل 
يجــب أخــذ االحتياطــات األخــرى واســتخدامها جنبــا إىل جنــب 
مــع ســلوكيات النظافــة العامــة الجيــدة، ومــع ذلــك ال ينصــح 
فالكمامــات  الصحيــة،  الرعايــة  إطــار  خــارج  عــادة  بارتداؤهــا 

إذا كنــت مصابــاً  ناجعــة لوقايــة اآلخريــن  تكــون وســيلة  قــد 
منــع  منهــا يف  كثــر  أ حولــك  لمــن  نقلــه  تريــد  وال  بالفيــروس 
إصابتــك بــأي شــيء ألنــك لــن تقــوم بالســعال أو العطــس يف 
يديــك، وبالتــايل يكــون احتمــال انتشــار الفيــروس أقــل عنــد 
مامســة األســطح كمــا أن جميــع وســائل الحمايــة ال تفيــد مــا 
لــم يتــم االلتــزام بمعاييــر النظافــة الشــخصية، فمهمــا ارتديــت 
مــن كمامــات، يمكــن أن يضيــع كل تأثيرهــا يف تلــك اللحظــة 

التــي تلمــس فيهــا أنفــك أو عينــك بيــد ملوثــة بالفيــروس.

االدعاء:

فيــروس  ينقــل  ال  واأليقونــات  األضرحــة  تقبيــل 
!C O V I D - 1 9

الحقيقة:

تقبيــل  تقليــد  أن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  تؤكــد 
اإليقونــات واألضرحــة، قــد يتســبب بانتقــال عــدوى فيــروس 
فيــروس COVID-19، فاســتنادا إىل المعلومــات المتوفــرة، 
ينتقــل هــذا الفيــروس بشــكل رئيســي عــن طريــق التواصــل 
أو  المــرض  أعــراض  ولديهــم  مصابيــن  بأشــخاص  المباشــر 

للفيــروس  حامليــن 

طريــق  عنــد  العــدوى  انتقــال  الممكــن  مــن  انــه  كمــا 
تقبيــل األيقونــات واألضرحــة الملوثــة بالفيــروس بعــد ســقوط 
الســطح  علــى  المصــاب  للشــخص  التنفســية  الُقطيــرات 
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الــذي يتــم تقبيلــه فمــن غيــر المعــروف حتــى االن مــدة بقــاء 
األســطح.  هــذه  علــى  حًيــا  الفيــروس 

االدعاء:

فيروس COVID-19 يصيب كبار السن فقط!

الحقيقة:

ان فيــروس COVID-19 قــد يصيــب الجميــع األطفــال 
ولكــن  الســن،  وكبــار  الشــباب  والنســاء،  الرجــال  والبالغيــن، 
كثــر خطــورة مقارنــة بالفئــات  تاثيــره علــى كبــار الســن يكــون ا

األخــرى.  العمريــة 

االدعاء:

فيــروس  علــى مقاومــة  كبــر  أ بقــدرة  يتمتعــون  األفارقــة 
!COVID-19

الحقيقة:

ال يوجــد أي دليــل علمــي يثبــت ان الفيــروس ال يصيــب 
أعراًقــا محــددة أو يكــون تاثيــره اقــل لــدى إصابــة األفارقــة أو 

غيرهــم.  

االدعاء:

فيــروس  مــن  للوقاية/للعــاج  محــددة  أدويــة  هنــاك 
!COVID-19

الحقيقــة: حتــى اللحظــة ال يوجــد أي دواء محــدد موصــى 
ومــع  عاجــه،  أو   COVID-19 فيــروس  مــن  للوقايــة  بــه 
ذلــك، يجــب أن يحصــل المصابــون بالفيــروس علــى الرعايــة 
المناســبة لتخفيــف األعــراض وعاجهــا، كمــا يجــب أن يحصــل 
المثلــى،  الداعمــة  الرعايــة  علــى  وخيــم  بمــرض  المصابــون 
لاســتقصاء، وســيجري  العاجــات تخضــع  بعــض  تــزال  وال 
منظمــة  وتتعــاون  ســريرية،  تجــارب  خــال  مــن  اختبارهــا 
الصحــة العالميــة مــع مجموعــة مــن الشــركاء علــى تســريع 

البحــث والتطويــر. وتيــرة جهــود 

االدعاء:

اللقاحــات المضــادة للمكــورات الرئويــة تقــي مــن اإلصابــة 
!COVID-19 بفيــروس

الحقيقة:

ال توفــر اللقاحــات المضــادة للمكــورات الرئويــة أو لقــاح 
المســتدمية النزليــة مــن النمــط »ب«، الوقايــة مــن فيــروس 
ومختلــف،  تمامــا  جديــد  الفيــروس  فهــذا   ،COVID-19
ويحتــاج إىل لقــاح خــاص بــه، ويعمــل الباحثــون علــى تطويــر 
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لقــاح مضــاد لفيــروس COVID-19، وتدعــم منظمــة الصحــة 
بشــدة  يوصــى  فإنــه  ذلــك،  ورغــم  الجهــود،  هــذه  العالميــة 
بالحصــول علــى التطعيــم ضــد األمــراض التنفســية لحمايــة 

صحتكــم.

 

االدعاء:

!COVID-19 زيت جوز الهند عاج لمرض

الحقيقة: 

يف  اجريــت  لدراســة  يعــود  االدعــاء  هــذا  اصــل  ان  يبــدو 
الفلبيــن تتضمــن فوائــد محتملــة لزيــت جــوز الهنــد يف القضــاء 
علــى البكتيريــا التــي تســبب بعــض أنــواع العــدوى بالمكــورات 
 COVID-19 العنقوديــة الذهبيــة عنــد الفئــران أمــا فيــروس
ال  االن  وحتــى  الميكروبــات  هــذه  عــن  تماًمــا  مختلــف  فهــو 

يوجــد دليــل علمــي يثبــت هــذا االدعــاء. 

 االدعاء:

!COVID-19 حاقة الذقن تقلل خطر اإلصابة بفيروس

الحقيقة:

كــز الســيطرة علــى  تــم االدعــاء علــى نطــاق واســع أن مرا

األمــراض والوقايــة منهــا األمريكيــة توصــي األشــخاص بحاقــة 
شــعر الوجــه للحمايــة مــن فيــروس COVID-19، تــم تعميــم 
الرســالة على جانب رســم معلومات يوصي به الرجال بحلق 
ذقونهــم لحمايــة أنفســهم مــن فيــروس COVID-19!، وكمــا 
اتضــح ، ان هــذه المعلومــة تــم نشــرها عــام 2017، أي قبــل 
الفيــروس الجديــد، وكانــت هــذه النصيحــة للمهنييــن  ظهــور 
الصحييــن الذيــن يرتــدون الكمامــات الطبيــة وباألخــص قنــاع 
التنفــس N95، ألن الذقــن قــد تعيــق ارتــداء األقنعــة بشــكل 
جيــد أمــا إزالــة شــعر الوجــه لــن تــؤدي إىل منــع انتشــار المــرض 

علــى اإلطــاق. 

االدعاء:

بفيــروس  اإلصابــة  يمنــع  دقيقــة   15 كل  المــاء  شــرب 
!COVID-19

الحقيقة:

تــداول الكثيــرون مــن رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي 
واحــدة  مــرة  المــاء  مــن  رشــفات  أو  كــوب  بشــرب  نصيحــة 
بفيــروس  للوقايــة مــن اإلصابــة  األقــل كل 15 دقيقــة  علــى 
بانتظــام  المتناولــة  الســوائل  بــأن  العتقادهــم   COVID-19
يمكــن أن تنقــل الفيــروس مــن الفــم إىل المعــدة التــي تقتــل 
العالميــة  الفيــروس، وقــد نفــت منظمــة الصحــة  حموضتهــا 
شــرب  »إن  قائلــة:  الدعــاء  هــذا  الرســمية  صفحتهــا  علــى 
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الميــاه ضــروري إال أنــه ال يقــي مــن اإلصابــة بعــدوى فيــروس 
  .”COVID-19

األسئلة و األجوبة الشائعة  

* ما هي الفيروسات التاجية؟

مــن  واســعة  مجموعــة  هــي  التاجيــة  الفيروســات 
الفيروســات التــي تســبب أمراًضــا لإلنســان والحيــوان تتــراوح 
مــن نــزالت البــرد الشــائعة حيــث تشــكل نســبة 5-15 %  مــن 
الحنجــري،  الخانــوق  مثــل:  الشــديدة  األمــراض  اىل  أســبابها 
وذات  الحــادة  الربــو  الشــعرية، ســورات  القصيبــات  التهــاب 
لحــدوث  ســبًبا  العتبارهــا  الدالئــل  تشــير  كمــا  الحــادة  الرئــة 
الــوالدة  حديثــي  عنــد  الكولــون  والتهــاب  األمعــاء  التهــاب 
والرضــع أمــا اعتبارهــا ســبًبا مقترًحــا لحــدوث التهــاب الســحايا 
والتهــاب الدمــاغ فــا زال تحــت الدراســة ولــم يثبــت بعــد. 

 

* متى زاد االهتمام العالمي بالفيروسات التاجية؟

بــدء  منــذ  التاجيــة  بالفيروســات  العالمــي  االهتمــام  زاد 
األلفيــة الثانيــة بعــد تســببها بحــدوث أمــراض شــديدة مثــل: 
عــام  يف   SARS الحــاد  الوخيــم  الرئــوي  االلتهــاب  متازمــة 
2003 ومتازمــة الشــرق األوســط التنفســية MERS يف عــام 
مــرض  أو   2019 التاجــي  الفيــروس  مــرض  وحالًيــا   2012

الــذي تســببه ســالة جديــدة مــن الفيروســات   COVID-19
لــدى اإلنســان.  كتشــافها  لــم يســبق ا التاجيــة 

تصيــب  التــي  التاجيــة  الفيروســات  ســاالت  ماهــي   *
اإلنســان؟ 

كتشــاف 7 ســاالت للفيروســات التاجية  حتى اليوم، تم ا
التــي تصيــب البشــر، وهي:

أو   229E البشــري  )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   -  1
HCoV-229E

أو   OC43 البشــري  )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   -  2
HCoV-OC43

أو   NL63 البشــري  )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   -  3
HCoV-NL63

أو   HKU1 البشــري  )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   -  4
HCoV-HKU1

بمتازمــة  المرتبــط  )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   -  5
SARS-CoV أو  الحــاد  الوخيــم  الرئــوي  االلتهــاب 

بمتازمــة  المرتبــط  )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   -  6
MERS-CoV أو  التنفســية  األوســط  الشــرق 

بمتازمــة  المرتبــط   2 )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   -  7
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االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم أو SARS-CoV-2 )الفيــروس 
التاجــي )كورونــا( المســتجد 2019 أو nCoV-2019 ســابًقا(. 

يف  التاجيــة  بالفيروســات  اإلصابــة  انتشــار  مــدى  مــا   *
العالــم؟

الفيروســات  تســببها  التــي  التنفســية  األمــراض  تنتشــر 
العمريــة،  الفئــات  مختلــف  بيــن  شــائع  بشــكل  التاجيــة 
فيروســات  تســببها  التــي  تلــك  مــن  شــيوًعا  أقــل  ولكنهــا 
األنــف أو اإلنفلونــزا أو الفيــروس المخلــوي التنفســي، ويمكــن 
للفيروســات التاجيــة ان تســبب العــدوى لوحدهــا أو كعــدوى 
مرافقــة لفيروســات الجهــاز التنفســي األخــرى مثــل: الفيــروس 
المخلــوي التنفســي أو فيــروس األدينــو أو فيروســات األنــف 
علــى  متكــرر  وبشــكل  تؤثــر  حيــث  األطفــال  عنــد  خصوًصــا 
األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 5 ســنوات، وقــد أظهــرت 
العديد من دراســات االنتشــار المصلي أن األجســام المضادة 
بســرعة  تــزداد   OC43 و   229E التاجيــة  الفيروســات  ضــد 
خــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة وبحلــول مرحلــة البلــوغ يكــون 
90-100 % مــن البشــر لديهــم ارتفــاع بمســتوى األجســام 
المضــادة التــي تــدل علــى إصابــة ســابقة بهــذه الســالتين مــن 
الفيروســات التاجيــة، وعلــى الرغــم مــن توفــر معلومــات أقــل 
عــن الفيروســات التاجيــة HKU1 و NL63 ، فــإن الدراســات 
المتاحــة توضــح أنماًطــا مماثلــة مــن االنقــاب المصلــي لهــذه 

الفيروســات خصوًصــا خــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة.  

* ما مدى انتشــار اإلصابة بالفيروســات التاجية الخطيرة 
أو الوبائية يف العالم؟

 3 الوبائيــة  أو  الخطيــرة  التاجيــة  الفيروســات  تتضمــن 
وهــي: ســاالت 

بمتازمــة  المرتبــط  )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   -  1
االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم أو SARS-CoV أو مــا يعــرف 
كثر من 8000 شخص، وأودى  بوباء سارس، والذي اصاب ا
كثــر مــن 800 مصــاب يف 26 دولــة حــول العالــم، فمنــذ  بحيــاة أ
عــام 2004م وحتــى هــذه اللحظــة لــم يتــم االبــاغ عــن أي حالــة 
جديــدة عــدا بعــض الحــاالت المتفرقــة، والتــي حدثــت نتيجــة 
بعــض األخطــاء المخبريــة أو مــن الممكــن بســبب االنتقال من 
الحيــوان اىل اإلنســان يف اقليــم غواندونــغ يف الصيــن )مــكان 

تفشــي المــرض األصلــي(. 

-2 الفيــروس التاجــي )كورونــا( المرتبــط بمتازمة الشــرق 
 2012 عــام  فمنــذ    ،MERS-CoV أو  التنفســية  األوســط 
عــدد  إجمــايل  بلــغ  2020م،  الثاين/ينايــر  كانــون   31 وحتــى 
الحــاالت المؤكـّـدة مختبريــاً لإلصابــة بفيــروس كورونا المســبب 
لمتازمــة الشــرق األوســط التنفســية التــي أبلغــت عالمًيــا إىل 
منظمــة الصحــة العالميــة بموجــب اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
كثــر مــن 800 وفــاة يف 27  كثــر مــن 2200 حالــة ارتبطــت بهــا أ أ

دولــة يف العالــم أغلبهــا يف المملكــة العربيــة الســعودية.  
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بمتازمــة  المرتبــط   2 )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس   -  3
االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيم أو SARS-CoV-2، والمســبب 
فمنــذ   ،COVID-19 أو   2019 التاجــي  الفيــروس  لمــرض 
لعــام  األول/ديســمبر  كانــون  شــهر  تفشــيه يف  عــن  اإلعــان 
2019 يف مدينــة ووهــان الصينيــة وحتــى لحظــة كتابــة هــذا 
الموضــوع وصــل عــدد اإلصابــات المؤكــدة اىل 125048 حالــة 

بوفــاة 4613.   وتســبب 

* مــا هــو الفيــروس التاجــي )كورونــا( 2 المرتبــط بمتازمــة 
االلتهاب الرئوي الحاد  الوخيم )SARS-CoV-2(؟

كتشــافه  وهــو فيــروس تاجــي بشــري جديــد لــم يســبق ا
أو   2019 التاجــي  الفيــروس  مــرض  يســبب  البشــر  عنــد 
ووهــان  مدينــة  يف  مــرة  ألول  كتشــافه  ا تــم   COVID-19
بمقاطعــة هــويب الصينيــة، وينتمــي اىل فصيلــة الفيروســات 
التاجيــة مــن جنــس الفيروســات التاجيــة بيتــا، والتــي تضــم 
البشــرية،  التاجيــة  الفيروســات  مــن  أخــرى  ســاالت  أربعــة 
الشــائعة  البــرد  نــزالت  بيــن  تــراوح  أمراًضــا  تســبب  والتــي 
كثــر شــدة مثــل: متازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  وأمــراض أ
التنفســية  األوســط  الشــرق  ومتازمــة  )ســارس(   الوخيــم 

)ميــرس(.  

كورونــا(  )فيــروس  التاجــي  الفيــروس  مــرض  هــو  مــا   *
COVID-19؟ أو   2019

كتشــف  وهــو مــرض معــد يســببه فيــروس تاجــي جديــد ا
ألول مــرة يف مدينــة ووهــان بمقاطعــة هــويب يف الصيــن، ولــم 
يكــن هنــاك أي علــم بوجــود هــذا الفيــروس أو هــذا المــرض يف 
 )CO( : الســابق أمــا االســم اإلنجليــزي للمــرض اشــتق كالتــايل
همــا أول حرفيــن مــن كلمــة كورونــا )CORONA(، و )VI( همــا 
أول حرفيــن مــن كلمــة فيــروس )VIRUS(، و )D( هــو أول 
حــرف مــن كلمــة )مــرض( باللغــة اإلنجليزيــة )DISEASE(، و 
)19( هــو إشــارة إىل الســنة التــي ظهــر فيهــا المــرض )2019( 
حيــث كشــف عــن بــدء انتشــار المــرض يف نهايــة شــهر كانــون 

األول/ديســمبر مــن الســنة الماضيــة. 

* مــا هــو االســم الصحيــح الــذي يجــب ان يطلــق علــى 
الجديــد؟ التاجــي  الفيــروس 

يف يــوم الثاثــاء المصــادف 11 شــهر شــباط/ فبرايــر لعــام 
2020 اللجنــة الدوليــة لتصنيــف الفيروســات ICTV أعلنــت 
االلتهــاب  بمتازمــة  المرتبــط  )كورونــا( 2  التاجــي  الفيــروس 
الحــاد  الوخيــم أو SARS-CoV-2 كاســم للفيــروس  الرئــوي 
الجديد، وتم اختيار االسم الجديد ألن الفيروس مرتبط وراثًيا 
)تشــابه التسلســل الجيني( بفيروس SARS-CoV المســبب 
لوبــاء متازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم SARS عــام 
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فيروســات مختلفــان،  فإنهمــا  الصلــة،  ذات  حيــن  2003 يف 
وتتــم تســمية الفيروســات مــن قبــل اللجنــة الدوليــة لتصنيــف 
الفيروســات ICTV بالعــادة بنــاًء علــى بنيتهــا الجينية لتســهيل 
أمــا  واألدويــة  واللقاحــات  التشــخيصية  االختبــارات  تطويــر 
منظمــة الصحــة العالميــة WHO التــي أطلقــت علــى المــرض 
 coronavirus disease اســم الفيــروس  هــذا  الــذي يســببه 
COVID-19(( أمــا الفيــروس فأشــارت اليــه باســم فيــروس 
 COVID-19 أو الفيروس المسؤول عن مرض COVID-19
عنــد التواصــل مــع النــاس مــن خــال القنــوات الرســمية وغيــر 
الرســمية بدون أن تحل هذه التســمية محل االســم الرســمي 
للفيــروس SARS-CoV-2 المتفــق عليهــا مــع اللجنــة الدوليــة 

 .ICTV لتصنيــف الفيروســات

بهــذا  )كورونــا(  التاجيــة  الفيروســات  تســمى  لمــاذا   *
االســم؟

الاتينيــة  الكلمــة  مــن   Coronavirus اســم  يشــتق 
Corona )كورونا(، وتعني بالعربية التاج أو اإلكليل أو الهالة، 
ويشــير االســم اىل الشــكل المميــز للفيــروس تحــت المجهــر 
اإللكتــروين )جســم كــروي يحتــوي علــى بــروزات أو زغابــات 
ســطحية بصليــة كبيــرة تمــأل ســطح غــاف الفيــروس(، ويف 
اللغــة العربيــة تعتبــر تســمية )فيــروس كورونــا( هــي األشــيع 
النــاس أو المختصيــن  بيــن عامــة  واألكثــر اســتخداًما ســواء 

بالطــب والعلــوم، واألدق هــو تســميته بالفيــروس التاجــي أو 
الفيــروس المكلــل أو فيــروس الهالــة. 

كتشاف )SARS-CoV-2( ألول مرة؟ * متى تم ا

المرتبــط   2 )كورونــا(  التاجــي  الفيــروس  كتشــاف  ا تــم 
 )SARS-CoV-2( بمتازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم
وســط  هــويب يف  بمقاطعــة  ووهــان  مدينــة  مــرة يف يف  ألول 
كبــر 10 مــدن صينيــة مــن  الصيــن، وهــي واحــدة مــن أحــد أ
حيــث تعــداد الســكان، وقــد حــدد مبدئًيــا يف كانــون األول/
األشــخاص  مــن  مجموعــة  يف   2019 عــام  مــن  ديســمبر 
المصابيــن بالتهــاب رئــوي مجهــول الســبب بينــت التحقيقــات 
األوليــة ان معظــم حــاالت هــذا االلتهــاب الرئــوي كانــت مرتبطــة 
الحيوانــات  لحــوم  يبيــع  بالــزوار والعامليــن يف ســوق جملــة 
)المستأنســة والبريــة( والمأكــوالت البحريــة يقــع يف مدينــة 
ووهــان، ويطلــق عليــه اســم ســوق ووهــان للمأكــوالت البحريــة 

أو ســوق جملــة ووهــان للمأكــوالت البحريــة. 

* هــل يمكــن أن تنتقــل عــدوى مــرض COVID-19 إىل 
البشــر مــن مصــدر حيــواين؟ مــا هــو المصــدر الحيــواين لفيروس 

SARS-CoV-2؟

الفيروســات التاجيــة هــي فصيلــة كبيــرة مــن الفيروســات 
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ويصــاب  )الخفافيش(والبشــر،  الحيوانــات  بيــن  الشــائعة 
األشــخاص يف حــاالت نــادرة بعــدوى هــذه الفيروســات التــي 
ينقلونهــا بعــد ذلــك إىل اآلخريــن، ومــن األمثلــة علــى ذلــك أن 
فيــروس كورونــا المســبب لمتازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد 
الوخيــم )ســارس( الــذي ارتبــط بقطــط الزباد، وفيروس كورونا 
المســبب لمتازمــة الشــرق األوســط التنفســية الــذي انتقــل 
طريــق اإلبــل، ولــم تتأكــد بعــد المصــادر الحيوانيــة المحتملــة 

 .COVID-19 لمــرض 

ولحمايــة نفســك، عندمــا تــزور أســواق الحيوانــات الحيــة 
ولألســطح  للحيوانــات  المباشــرة  المامســة  تجنــب  مثــاً، 
ــاع ممارســات الســامة  المامســة للحيوانــات. وتأكــد مــن اتّب
الغذائيــة الجيــدة يف جميــع األوقــات بتوخــى العنايــة الواجبــة 
النيئــة والحليــب الخــام وأعضــاء  اللحــوم  عنــد التعامــل مــع 
الحيوانــات لتــايف تلــوث األغذيــة غيــر المطهــوة، وتجنــب تناول 

المنتجــات الحيوانيــة النيئــة أو غيــر المطبوخــة جيــداً.

* هــل يمكــن أن أُصــاب بمــرض COVID-19 عــن طريــق 
حيــواين األليــف؟

ال، ال توجــد أي بّينــات تــدل علــى أن الحيوانــات األليفــة 
مــرض  مــرض  بعــدوى  أُصيبــت  قــد  والــكاب  القطــط  مثــل 
لهــذا  المســبب  الفيــروس  نشــر  يمكنهــا  أو   COVID-19

المــرض.

* كم تستغرق فترة حضانة مرض COVID-19؟

ان مصطلح )فترة الحضانة( يشير إىل المدة من اإلصابة 
بالفيــروس إىل بــدء ظهــور أعــراض المــرض، وتتــراوح معظــم 
تقديــرات فتــرة حضانــة مــرض COVID-19 مــا بيــن 14-1 
يومــاً، وعــادة مــا تســتمر 5 أيــام، وقــد تتغيــر هــذه التقديــرات 

كلمــا توفــر المزيــد مــن البيانــات.

* ما هي أعراض مرض COVID-19؟

بعــد فتــرة حضانــة تتــرواح بيــن 1-14 يــوم تبــدأ األعــراض 
بالظهــور، والتــي تكــون خفيفــة يف البدايــة ثــم تــزداد تدريجًيــا 
أي  عرضييــن  غيــر  يكونــون  النــاس  بعــض  بــأن  العلــم  مــع 
انهــم يصابــون بالعــدوى دون أن تظهــر عليهــم أي أعــراض أو 
كثرهــا شــيوعا  يشــعروا بالمــرض، وتتنــوع األعــراض عــادة وأ
الســعال  العــام،  التعــب  الحمــى،  أو  الحــرارة  ارتفــاع  هــي 
الجــاف وقــد يعــاين بعــض المرضــى مــن اآلالم واألوجــاع يف 
العضــات او أســفل الظهــر، احتقــان األنــف، ســيان األنــف، 
العطــاس، ألــم الحلــق واإلســهال، ويبــدو أن االلتهــاب الرئــوي 
كثــر المظاهــر الخطيــرة شــيوًعا للمــرض،  أو ذات الرئــة هــو أ
ويتميــز يف المقــام األول بالحمــى والســعال وضيــق التنفــس 
واالرتشــاحات الرئويــة ثنائيــة الجانــب التــي تظهــر بالتصويــر 
 WHO ــا لمنظمــة الصحــة العالميــة الشــعاعي للصــدر، ووفًق
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أن مدة الشــفاء تســتغرق حوايل أســبوعين للعدوى الخفيفة 
الشــديدة،  وتشــتد حــدة  للحــاالت  أســابيع  وثاثــة إىل ســتة 
أشــخاص   6 كل  مــن  تقريبــاً  واحــد  شــخص  لــدى  المــرض 
احتمــاالت  وتــزداد   ،COVID-19 مــرض  بعــدوى  يصابــون 
إصابــة كبــار الســن واألشــخاص المصابيــن بأمــراض مزمنــة 
مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم أو أمــراض الرئــة أو أمــراض القلــب 

أو داء الســكري. 

* كيف ينتشر مرض COVID-19؟

 COVID-19 يمكن أن يصاب األشــخاص بعدوى مرض
أو  بالفيــروس  المصابيــن  اآلخريــن  األشــخاص  طريــق  عــن 
الحامليــن لــه، ويمكــن للمــرض أن ينتقــل مــن شــخص إىل 
مــن  تتناثــر  التــي  الصغيــرة  الُقطيــرات  عــن طريــق  شــخص 
بمــرض  المصــاب  الشــخص  الفــم عندمــا يســعل  أو  األنــف 
علــى  الُقطيــرات  هــذه  وتتســاقط  يعطــس،  أو   COVID-19
حينهــا  ويمكــن  بالشــخص،  المحيطــة  واألســطح  األشــياء 
عنــد   COVID-19 بمــرض  اآلخــرون  األشــخاص  يصــاب  أن 
مامســتهم لهــذه األشــياء أو األســطح ثــم لمــس عينيهــم أو 
أنفهــم أو فمهــم كمــا يمكــن أن يصــاب األشــخاص بمــرض 
COVID-19 إذا تنفسوا الُقطيرات التي تخرج من الشخص 
المصــاب بالمــرض مــع ســعاله أو زفيــره، ولــذا فمــن األهميــة 
بمــكان االبتعــاد عــن الشــخص المريــض بمســافة تزيــد علــى 

1-2 متــر. 

   

 COVID-19 هــل يمكــن للفيــروس المســبب لمــرض *
أن ينتقــل عبــر الهــواء؟

تشــير الدراســات التــي أُجريــت حتــى يومنــا هــذا إىل أن 
الفيــروس الــذي يســبب مــرض COVID-19 ينتقــل يف المقــام 
األول عــن طريــق مامســة الُقطيــرات التنفســية ال عــن طريــق 

الهــواء.

طريــق  عــن  بالمــرض  المــرء  يصــاب  أن  يمكــن  هــل   *
األعــراض؟ عديــم  شــخص 

تتمثــل الطريقــة الرئيســية النتقــال المــرض يف الُقطيــرات 
التنفســية التــي يفرزهــا الشــخص عنــد الســعال، وتتضــاءل 
احتمــاالت اإلصابــة لمــرض COVID-19 عــن طريــق شــخص 
األشــخاص  مــن  العديــد  ولكــن  بالمــرة،  األعــراض  عديــم 
طفيفــة،  أعــراض  مــن  إال  يعانــون  ال  بالمــرض  المصابيــن 
وينطبــق ذلــك بصفــة خاصــة علــى المراحــل المبكــرة للمــرض، 
ولــذا فمــن الممكــن اإلصابــة بمــرض COVID-19 عــن طريــق 
شــخص يعــاين مثــاً مــن ســعال خفيــف وال يشــعر بالمــرض.

* هــل يمكــن أن أصــاب بمــرض COVID-19 عــن طريــق 
بــراز شــخص مصــاب بالمــرض؟
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طريــق  عــن   19 كوفيــد-  مــرض  انتقــال  مخاطــر  تبــدو 
أن  حيــن  محــدودة، ويف  بالعــدوى  المصــاب  الشــخص  بــراز 
الفيــروس قــد يتواجــد يف  المبدئيــة تشــير إىل أن  التحريــات 
البــراز يف بعــض الحــاالت، فــإن انتشــاره عبــر هــذا المســار ال 
تبقــى  لكنهــا  للفاشــية  الرئيســية  الســمات  إحــدى  يشــكل 
ممكنــة لذلــك نظــراً إىل مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن مخاطــر، 
فإنــه يعــد ســبباً آخــر لتنظيــف اليديــن بانتظــام بعــد اســتخدام 

الطعــام. تنــاول  الميــاه وقبــل  دورة 

انتشــار فيــروس SARS-CoV-2 أو  * مــا مــدى ســرعة 
العالــم؟ يف   COVID-19 مــرض 

)نســبة  أو  األساســي(  التكاثــر  )عــدد  مؤشــر  يســتخدم 
ان  يمكــن  المــرض  إذا  مــا  الستشــراف  األساســية(  التكاثــر 
بـــ  ينتشــر بيــن مجموعــة مــن الســكان ، وُيرمــز لــه اختصــاراً 
)R0(، ويشــير إىل عدد الحاالت الجديدة يف المتوســط، والتي 
تنتــج مــن إصابــة واحــدة خــال فتــرة العــدوى بيــن مجموعــة 
غيــر مصابــة ومعرضــة للعــدوى، وبالرغــم مــن أن هــذا المؤشــر 
عــن  فكــرة  يعطينــا  أنــه  إال  الوبــاء،  خطــورة  بمــدى  يخبرنــا  ال 
ســرعة انتشــار مــرٍض جديــد، وحســب اإلحصائيــات الحاليــة 
كثــر مــن 3.1 ولكنهــا أقــل  تقــدر قيمــة R0 للمــرض الجديــد أ
مــن 4، أي أنــه يف نطــاق R0 الفيروســات التاجيــة األخــرى مثــل 
فيــروس الســارس، وبمعنــى اخــر كل مريــض مصــاب بمــرض 
أشــخاص   4-3 اىل  المــرض  ينقــل  ان  يمكــن   COVID-19

معرضيــن. 

* ما هي احتماالت إصابتي بمرض COVID-19؟

يتوقــف الخطــر علــى المــكان الــذي تتواجــد فيــه، وبشــكل 
  COVID-19 مــرض  عــدوى  كانــت  إذا  مــا  تحديــًدا،  كثــر  أ
تتفشــي يف هــذا المــكان، وبالنســبة لمعظــم النــاس يف معظــم 
 COVID-19 األماكــن، ال يــزال خطــر اإلصابــة بعــدوى مــرض
ضعيفــا، ومــع ذلــك، هنــاك بعــض الــدول يف العالــم )مــدن 
أو مناطــق( التــي ينتشــر فيهــا المــرض حاليــا، ويكــون خطــر 
اإلصابــة بعــدوى مــرض COVID-19 أعلــى لــدى األشــخاص 
وتتخــذ  يزورونهــا،  أو  المناطــق  هــذه  يف  يعيشــون  الذيــن 
الحكومــات والســلطات الصحيــة حاليــا إجــراءات صارمــة كلمــا 
كُشــف عــن حالــة إصابــة جديــدة لــذا، تأكــد مــن التزامــك بــأي 
التنقــل أو التجمعــات  ُتفــرض محليــا علــى الســفر أو  قيــود 
الكبيــرة. فالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بمكافحــة األمــراض 
 COVID-19 مــن شــأنه أن يحــّد مــن خطــر اإلصابــة بمــرض

وانتشــاره.

* ما مدى خطورة فيروس SARS-CoV-2؟

يــوم  وحتــى   SARS-CoV-2 فيــروس انتشــار  بــدء  منــذ 
)لحظــة   2020 لعــام  آذار/مــارس   12 الموافــق  الخميــس 
تــم تاكيــد إصابــة 125048 شــخص  كتابــة هــذا الموضــوع( 
حــول العالــم تــويف علــى اثــر ذلــك 4613 شــخص أي ان نســبة 
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لــذا  اإلماتــة لفيــروس SARS-CoV-2 تقــدر بحــوايل 3.6 % 
يبــدو أنــه أقــل فتــكا مــن الفيــروس التاجــي المرتبــط بمتازمــة 
والمســبب   ،SARS-CoV الحــاد  الوخيــم  الرئــوي  االلتهــاب 
لوبــاء الســارس الــذي ظهــر يف الصيــن يف عــام 2002 وانتشــر 
يف جميــع أنحــاء العالــم يف عــام 2003، وقتــل الســارس حيــن 
ذاك حــوايل 10 % مــن األشــخاص المصابيــن بــه كمــا انــه 
اقــل فتــكا مــن الفيــروس التاجــي المرتبــط بمتازمــة الشــرق 
األوســط التنفســية أو MERS-CoV الــذي ظهــر يف المملكــة 
العربيــة الســعودية عــام 2012 وتســبب حتــى اليــوم بوفــاة 
لتصريحــات منظمــة  المصابيــن، ووفًقــا  مــن  حــوايل 34 % 
الصحــة العالميــة WHO حــول فيــروس SARS-CoV-2 فإنــه 
مــرض خطيــر، ولكنــه ليــس قاتــاً لمعظــم النــاس اال انــه يمكــن 
أن يقتــل، وتقــول المنظمــة وفقــا لبيانــات 56 ألــف مريــض، 
إن 4 مــن كل 5 أشــخاص مــن المصابيــن بالفيــروس تظهــر 

عليهــم أعــراض طفيفــة فقــط، وتضيــف:

* 80 % يصابون بأعراض طفيفة.

* 14 % يصابون بأعراض شديدة.

* 6 % يمرضون بشكل خطير.

والمصابيــن  المانعــة  وضعيفــي  الســن  كبــار  ويكــون 
التوتــر  وارتفــاع  الســكري  الــداء  مثــل:  المزمنــة  باألمــراض 
الشــرياين أو مــن يعانــون مــن مشــاكل يف القلــب أو التنفــس 

للوفــاة.  عرضــة  كثــر  أ

بعــدوى  تعرًضــا لإلصابــة  األكثــر  األشــخاص  هــم  مــن   *
SARS-CoV-2؟ فيــروس 

كثــر الفئــات تعرًُّضــا لإلصابــة، همــا فئتــان: األوىل، أفــراد  أ
عائلة المريض المصاب بمرض COVID-19، باعتبارهم من 
المخالطيــن للمصــاب، وينتقــل بصــورة مباشــرة عبــر التعــرض 
إلفــرازات المصــاب مباشــرة، أو ينتقــل بصــورة غيــر مباشــرة 
عبــر لمــس األســطح المختلفــة الملوثــة بالعــدوى، وأمــا الفئــة 
الثانيــة فتتمثــل يف الطواقــم الطبيــة بالمستشــفيات، الذيــن 
يخالطــون الحــاالت المصابــة وال يأخــذون االحتياطــات الازمــة 

لمنــع انتقــال العــدوى إليهــم.

بمــرض  اإلصابــة  مــن  بالقلــق  أشــعر  أن  ينبغــي  هــل   *
COVID-19؟

SARS- بفيــروس  العــدوى  تســببه  الــذي  المــرض  إن 
CoV-2 خفيــف بشــكل عــام، الســيما عنــد األطفــال والشــباب، 
ومــع ذلــك، فإنــه يمكــن أن يســبب مرًضــا خطيــًرا، إذ يحتــاج 
بهــذا  مصابيــن  أشــخاص   5 كل  مــن  واحــد  شــخص  نحــو 
مــن  فــإن  لــذا،  المستشــفى،  يف  الرعايــة  تلّقــي  إىل  المــرض 
الطبيعــي أن يشــعر النــاس بالقلــق إزاء كيفيــة تأثيــر جائحــة 
مــرض COVID-19 عليهــم وعلــى أحبائهــم، ويمكننــا توجيــه 
إجــراءات لحمايــة  النحــو الصحيــح بتحويلــه إىل  قلقنــا علــى 
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هــذه  رأس  وعلــى  المحليــة،  ومجتمعاتنــا  وأحبائنــا  أنفســنا 
واتّبــاع  اليديــن بشــكل منتظــم ومســهب  اإلجــراءات غســل 
إجــراءات  وتطبيــق  الجيــدة،  التنفســية  النظافــة  ممارســات 
الســلطات  قبــل  مــن  إعانهــا  تــم  مــا  إذا  االجتماعــي  العــزل 

الحكوميــة. 

* مــن هــم األشــخاص المعرضــون لخطــر اإلصابــة بمــرض 
شديد؟

و  الســن  كبــار  أن  يبــدو  المتوفــرة،  اإلحصائيــات  حســب 
طبيــة  بحــاالت  المصابيــن  واألشــخاص  المناعــة  ضعيفــي 
موجــودة مســبقاً مثــل: ارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب 
كثــر  وامــراض الرئــة وداء الســكري يصابــون بمــرض شــديد أ

مــن غيرهــم.

* هــل المضــادات الحيويــة فّعالــة يف الوقايــة مــن بمــرض 
COVID-19 أو عاجــه؟

ال تقضــي المضــادات الحيويــة علــى الفيروســات، فهــي 
 COVID-19 ال تقضــي إال علــى الميكروبــات، وبمــا أن مــرض
عليــه،  تقضــي  ال  الحيويــة  المضــادات  فــإن  فيــروس،  ســببه 
فــا ينبغــي اســتعمال المضــادات الحيويــة كوســيلة للوقايــة 
مــن بمــرض COVID-19 أو عاجــه، وال ينبغــي اســتعمالها إال 
وفقــاً لتعليمــات الطبيــب لعــاج حــاالت العــدوى الجرثوميــة. 

* هــل توجــد أي أدويــة أو عاجــات يمكنهــا الوقايــة مــن 
مــرض COVID-19 أو عاجــه؟

 يف حيــن قــد تريــح بعــض العاجــات التقليدية أو المنزلية 
مــن بعــض أعــراض مــرض COVID-19 أو تخففهــا، فليســت 
هنــاك أدلــة علــى وجــود أدويــة حاليــاً مــن شــأنها الوقايــة مــن 
هــذا المــرض أو عاجــه، وال توصــي منظمــة الصحــة العالميــة 
بالتطبيــب الــذايت بواســطة أي أدويــة، بمــا يف ذلــك المضــادات 

الحيويــة، ســواء علــى ســبيل الوقايــة أو العــاج. 

 

* هل هناك دواء أو عاج لمرض COVID-19؟

ال يوجــد حتــى يومنــا هــذا لقــاح وال دواء محــدد مضــاد 
للفيروســات للوقايــة مــن مــرض COVID-19 أو عاجــه، ومــع 
لتخفيــف  الرعايــة  بــه  المصابــون  يتلقــى  أن  فينبغــي  ذلــك، 
بمــرض  المصابيــن  األشــخاص  إدخــال  وينبغــي  األعــراض، 
شــديد إىل المستشــفيات، ويتعــاىف معظــم المرضــى بفضــل 

الرعايــة الداعمــة.

* هل هناك لقاح مضاد لفيروس SARS-CoV-2؟

SARS- حتى هذه اللحظة ال يوجد لقاح مضاد لفيروس
CoV-2، لكــن العلمــاء يف مختبــرات األدويــة يف أنحــاء العالــم 
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اللقــاح  هــذا  الزمــن إليجــاد  يحاولــون ويحاولــون ويســابقون 
وتدعــي الكثيــر مــن الهيئــات الطبيــة وشــركات تصنيــع األدويــة 
كثــر مــن لقــاح محتمــل يهــدف إىل الوقايــة مــن هــذا  ان هنــاك أ
الفيــروس يجــري تطويــره وســيتم اختبــاره يف األشــهر القليلــة 
المقبلــة، امــا منظمــة الصحــة العالميــة فتؤكــد بانــه ال يوجــد 
حتــى هــذه اللحظــة للقــاح محــدد مضــاد للفيروســات للوقايــة 
تحــري  حاليــاً  ويجــري  عاجــه  أو   COVID-19 مــرض  مــن 
بعــض اللقاحــات المحتملــة واختبارهــا عــن طريــق التجــارب 
الســريرية، وتقوم المنظمة بتنســيق الجهود المبذولة لتطوير 
اللقاحــات للوقايــة مــن مــرض COVID-19 فاألمــر يحتــاج اىل 
وقــت طويــل قــد يمتــد لعــدة ســنوات، والكثيــر مــن األمــوال 
)مليــارات الــدوالرات( والتجــارب الســريرية المحكمــة والتــي 
تمــر بمراحــل عــدة حتــى يثبــت أي لقــاح فعاليتــه وســامته 

علــى البشــر. 

* هل مرض COVID-19 هو نفسه مرض SARS؟

SARS- ال، صحيــح ان هنــاك ارتبــاط جينــي بيــن فيــروس
التاجــي  CoV-2 المســبب لمــرض COVID-19 والفيــروس 
SARS- المرتبــط بمتازمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم
ويعــد  مختلفــان،  ولكنهمــا   ،SARS لوبــاء  المســبب   CoV
كثــر فتــكا مــن مــرض COVID-19 ولكنــه  مــرض الســارس أ

أقــل عــدوى منــه بكثيــر.

* كيــف يختلــف فيــروس SARS-CoV-2 عــن فيــروس 
االنفلونــزا؟

مــع  تنفســية  أمراضــاً  يســببان  الفيروســان  أن  صحيــح 
ظهــور أعــراض متشــابهة، والتــي تظهــر كمجموعــة واســعة من 
األمــراض مــن أعــراض خفيفــة إىل مــرض شــديد قــد يــؤدي اىل 
الوفــاة حيــث يصعــب جــًدا تفريقهمــا عــن بعــض باألعــراض 
الســريرية فقــط اال ان هنــاك بعــض النقــاط الجوهريــة التــي 

يختلفــان بهــا، وكمــا يلــي:

اختــاف مهمــة  نقطــة  هــي  العــدوى  انتقــال  -1  ســرعة 
األنفلونــزا فتــرة حضانــة متوســطة  الفيروســين، فلــدى  بيــن 
، وفاصــل  أقصــر )الوقــت مــن اإلصابــة إىل ظهــور األعــراض 
المتعاقبــة(  الحــاالت  بيــن  )الفتــرة  أقصــر  تسلســلي  زمنــي 
مــن فيــروس SARS-CoV-2 حيــث يقــدر الفاصــل الزمنــي 
التسلســلي لفيــروس SARS-CoV-2 بحــوايل 5-6 أيــام أمــا 
بالنســبة لفيــروس اإلنفلونــزا، فــإن الفاصــل التسلســلي هــو 
أيــام فقــط، وهــذا يعنــي أن فيــروس اإلنفلونــزا يمكــن أن   3

 .SARS-CoV-2 فيــروس مــن  أســرع  بشــكل  ينتشــر 

-2 انتقال العدوى يف أول 3-5 أيام من ظهور المرض أو 
انتقــال العــدوى المحتمــل قبــل ظهــور األعــراض هــو المحــرك 
 COVID-19 الرئيســي النتقال فيروس اإلنفلونزا، يف المقابل
مــن الممكــن ان ينتقــل فيــروس SARS-CoV-2 قبــل 24-
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48 ســاعة مــن ظهــور األعــراض، يف الوقــت الحــايل، ال يبــدو أن 
هــذا هــو العامــل والمحــرك الرئيســي النتقــال العــدوى لديــه. 

مصــاب  فــرد  عــن  الناتجــة  الثانويــة  اإلصابــات  عــدد   3-
يتــراوح بيــن 2-3 بالنســبة لفيــروس SARS-CoV-2، وذلــك 
أعلــى مــن اإلنفلونــزا، ومــع ذلــك فــإن التقديــرات الخاصــة بــكل 
محــددة  اإلنفلونــزا  وفيــروس   SARS-CoV-2 فيــروس  مــن 
للغايــة يف الســياق والوقــت ممــا يجعــل المقارنــة المباشــرة 

كثــر صعوبــة. أ

البيانــات  تشــير   ،SARS-CoV-2 لفيــروس بالنســبة   4-
األوليــة إىل أن األطفــال أقــل تأثــراً مــن البالغيــن، وأن معــدالت 
اإلصابــة الســريرية يف الفئــة العمريــة 0-19 ســنة منخفضــة 
كمــا تشــير البيانــات األوليــة اإلضافيــة مــن دراســات انتقــال 
األســر يف الصيــن إىل إصابــة األطفــال بالعــدوى مــن البالغيــن 

وليــس العكــس. 

كثــر الفئــات العمريــة عرضــة لخطــر اإلصابــة بفيــروس  -5 أ
اإلنفلونــزا هــم األطفــال، النســاء الحوامــل، كبــار الســن، الذيــن 
يعانــون مــن األمــراض الطبيــة المزمنــة وأولئــك الذيــن يعانــون 

مــن ضعــف المناعــة.

فاألشــخاص   ،SARS-CoV-2 لفيــروس  بالنســبة  أمــا    
األكثــر عرضــة لإلصابــة هــم كبــار الســن، والذيــن يعانــون مــن 
األمــراض الطبيــة المزمنــة وأولئــك الذيــن يعانــون مــن ضعــف 

المناعــة.

-6 بالرغــم مــن وجــود عــدد مــن العاجــات التجريبيــة يف 
 COVID-19 التجــارب الســريرية للمرضــى المصابيــن بمــرض
 ،SARS-CoV-2 كثــر مــن 20 لقاحــاً قيــد التطويــر لفيــروس وأ
فحتــى هــذه اللحظــة ال يوجــد حالًيــا أيــة لقاحــات أو عاجــات 

مرخصــة، ويف المقابــل توجــد ادويــة ولقــاح لألنفلونــزا.

فيــروس  فــان  حاليــا  المتوفــرة  المعطيــات  حســب   7-
SARS-CoV-2 يســبب مرًضــا أشــد مــن فيــروس اإلنفلونــزا 
حيــث ان ٪3.4 مــن المصابيــن بمــرض COVID-19 يموتــون 
ــًة بأقــل مــن 1 % مــن المرضــى المصابيــن باإلنفلونــزا. مقارن

* هل ينبغي أن أضع كمامة لحماية نفسي؟

ان الكمامــات الطبيــة )الجراحيــة( توفــر حمايــة محــدودة 
جــًدا ألنهــا فضفاضــة حيــث ســيبقى فــراغ بيــن حــواف الكمامــة 
والوجــه عنــد ارتدائهــا، فــا يمكنهــا تغطيــة األنف والفم بإحكام، 
كمــا يمكــن لجزيئــات الــرذاذ الصغيــرة جــداً أن تمــر عبرهــا، كمــا 
أنهــا قــد تتبلــل بســرعة كبيــرة خــال عمليــة التنفــس، واألهــم 
مــن ذلــك هــي ال تحتــوي علــى فلتــر للهــواء وتتــرك العيــن 
هــذه  فــإن  لهــا،  األمثــل  االســتخدام  مــع  وحتــى  مكشــوفة 
الكمامــات ليســت مضمونــة للوقايــة ألن الفيــروس مــا زال 
بإمكانــه التســلل عبــر جانبــي الكمامــة أو دخــول الجســم عبــر 
العينيــن أمــا قنــاع التنفــس N95 أو أقنعــة التنفــس األخــرى 
لــه فهــي فعالــة للغايــة يف  ذات معاييــر الحمايــة المشــابهة 
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اذ  قطعــي  بشــكل  ليــس  ولكــن  الفيــروس  انتقــال  تقليــل 
يجــب أخــذ االحتياطــات األخــرى واســتخدامها جنبــا إىل جنــب 
مــع ســلوكيات النظافــة العامــة الجيــدة، ومــع ذلــك ال ينصــح 
فالكمامــات  الصحيــة،  الرعايــة  إطــار  خــارج  عــادة  بارتداؤهــا 
إذا كنــت مصابــاً  ناجعــة لوقايــة اآلخريــن  تكــون وســيلة  قــد 
منــع  منهــا يف  كثــر  أ حولــك  لمــن  نقلــه  تريــد  وال  بالفيــروس 
إصابتــك بــأي شــيء ألنــك لــن تقــوم بالســعال أو العطــس يف 
يديــك، وبالتــايل يكــون احتمــال انتشــار الفيــروس أقــل عنــد 
مامســة األســطح كمــا أن جميــع وســائل الحمايــة ال تفيــد مــا 
لــم يتــم االلتــزام بمعاييــر النظافــة الشــخصية، فمهمــا ارتديــت 
مــن كمامــات، يمكــن أن يضيــع كل تأثيرهــا يف تلــك اللحظــة 

التــي تلمــس فيهــا أنفــك أو عينــك بيــد ملوثــة بالفيــروس.

تؤكــد منظمــة الصحــة العالميــة WHO بــأن األشــخاص 
غيــر المصابيــن بأعــراض تنفســية مثــل الســعال والعطــاس 
ال يتعيــن عليهــم أن يســتخدموا الكمامــات الطبيــة، وتوصــي 
المنظمــة باســتخدام الكمامــة لألشــخاص المصابيــن بأعراض 
يشــتبه  أو  والعطــاس(  )الســعال   COVID-19 مــرض 
بإصابتهــم بعــدوى مــرض COVID-19 المصحوبــة بأعــراض 
خفيفــة وُيعــد اســتخدام الكمامــة بالــغ األهميــة بالنســبة إىل 
العامليــن الصحييــن واألشــخاص الذيــن يقدمــون الرعايــة إىل 
أحــد المرضــى )يف المنــزل أو يف أحــد مرافــق الرعايــة الصحيــة( 
كمــا تنصــح المنظمــة باالســتخدام الرشــيد للكمامــات الطبيــة 
لتــايف إهــدار المــوارد الثمينــة وإســاءة اســتخدام الكمامــات، 
حــال  يف  المنطقــي  مــن  يبقــى  تقــدم  مــا  كل  مــن  وبالرغــم 

انتشــار الفيــروس يف بلدكــم اتبــاع توصيــات وزارة الصحــة يف 
بلدكــم فيمــا يخــص اســتخدام الكمامــات الطبيــة مــن عدمــه 
أمــًرا مهًمــا للغايــة مــع االلتــزام بمعاييــر النظافــة الشــخصية 

التــي تعتبــر الخــط األول يف الوقايــة. 

التــي  المناطــق  مــن  الطــرود  تلقــي  اآلمــن  مــن  هــل   *
COVID-19؟ بمــرض  إصابــة  حــاالت  عــن  أبلغــت 

نعــم، إن احتمــاالت تلــوث الســلع التجاريــة عــن طريــق 
شــخص مصــاب بالعــدوى هــي احتمــاالت ضعيفــة، كمــا أن 
 COVID-19 مخاطــر اإلصابــة بالفيــروس الــذي يســبب مــرض
عــن طريــق طــرد نُقــل وُشــحن وتعــرض لمختلــف الظــروف 

ودرجــات الحــرارة، هــي مخاطــر ضئيلــة.

* هل يمكن ان يصاب األطفال بمرض COVID-19؟

 ،COVID-19 نعم من الممكن أن يصاب األطفال بمرض
كثــر حــاالت اإلصابــة ســتكون غيــر عرضيــة أو  ولكــن أغلــب وأ
خفيفة تشــبه أعراض اإلصابة بالبرد أو الزكام كإرتفاع الحرارة 
أعــراض  تحــدث  الســعال وقــد  األنفــي،  الســيان  )الحمــى(، 
قــد يعــاين  بينمــا  البعــض كاإلقيــاء واإلســهال  هضميــة عنــد 
نقــص  بأمــراض  المصابيــن  شــائع(  )غيــر  األطفــال  بعــض 
المناعــة أو األمــراض المزمنــة مــن حــدوث اختاطــات المــرض 
اإلنتانيــة  الصدمــة  أو  الحــادة  التنفســية  الشــدة  كمتازمــة 
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تتطلــب الدخــول اىل وحــدة العنايــة المشــددة لتلقــي العــاج 
الــازم، فمــع انتشــار فيــروس SARS-CoV-2 يف الكثيــر مــن 
كثــر مــن  دول العالــم وتجــاوز عــدد حــاالت اإلصابــة المؤكــدة أ
100 ألــف مصــاب أصبــح مــن الواضــح أن هنــاك فئــة واحــدة 
محــددة فقــط أقــل عرضــة لإلصابــة بمــرض COVID-19، وهم 
األطفــال، حيــث بلغــت نســبة إصابتهــم بالفيــروس أقــل مــن 1 
%  مــع نســبة إماتــة معدومــة 0 % عنــد األطفــال بعمــر أقــل 
مــن 9 ســنوات بينمــا ال تتجــاوز نســبة اإلصابــة 0.2 %  عنــد 

األطفــال والمرهقيــن بعمــر 10-19 ســنًة. 

بمــرض  لإلصابــة  عرضــة  كثــر  أ الحوامــل  هــل   *
COVID؟ -19

كــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا  حســب مرا
األمريكيــة، ال يوجــد حاليــاً أي معلومــات مــن تقاريــر عمليــة 
لمــرض  الحوامــل  النســاء  تعــرض  مــدى  حــول  منشــورة 
COVID-19 يف األساس، لذا فاإلجابة على هذا السؤال هي: 
ال أحــد يعــرف يف هــذه المرحلــة مــا إذا كانــت النســاء الحوامــل 
النــاس، ولكــن،  بالفيــروس مــن عامــة  كثــر عرضــة لإلصابــة  أ
كثــر عرضــة بشــكل عــام لإلصابــة  بمــا أّن النســاء الحوامــل أ

بالتهابــات الجهــاز التنفســي، فــا ُيمكــن اســتبعاد ذلــك. 

SARS- هــل يمكــن للمــرأة الحامــل المصابــة بفيــروس *
CoV-2 أن تنقلــه إىل جنينهــا؟

المصابــة  الحامــل  المــرأة  كانــت  إذا  بمــا  يتعلــق  مــا  يف 
بمــرض COVID-19 قــادرة علــى نقــل الفيــروس إىل جنينهــا 
ولكــن،  مجهــوالً،  يــزال  ال  بعدهــا  أو  أثناءهــا  أو  الــوالدة  قبــل 
األطفــال  حــاالت  علــى  أُجريــت  وصغيــرة  حديثــة  دراســة  يف 
أن  يتبّيــن  لــم  بالفيــروس،  مصابــات  ألمهــات  المولوديــن 

قــام حيــث  إليهــم  انتقــل  قــد  الفيــروس 

 إذ انتهــت نتائــج الفريــق البحثــي بشــكل مبــديئ، إىل أن 
الفيــروس ال ينتقــل مــن األم المصابــة بالفيــروس إىل جنينهــا 

عبــر المشــيمة خــال الثلــث األخيــر مــن الحمــل.   

* هل يجب تأخير الحمل اآلن؟

كــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا  حســب مرا
األمريكيــة، ال يوجــد حاليــاً أي معلومــات مــن تقاريــر عمليــة 
منشــورة أو توصيــات بتجنــب الحمــل بســبب الفيــروس ولكــن 
يجــب علــى الــايئ يحاولــن الحمــل اتخــاذ االحتياطــات الازمــة 
األشــخاص  عــن  االبتعــاد  مثــل  بالمــرض،  اإلصابــة  لتجنــب 
المصابيــن بالمــرض، وغســل األيــدي بشــكل متكــرر، فالنســاء 
كثــر عرضــة بشــكل عــام لإلصابــة بالتهابــات الجهــاز  الحوامــل أ

التنفســي. 
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بمــرض  مصابــات  ألمهــات  المولوديــن  األطفــال  هــل   *
صحيــة؟ لمشــاكل  عرضــة  كثــر  أ  COVID-19

ونقصــد هنــا بالمشــاكل الصحيــة الــوالدة المبكــرة أو الــوزن 
كــز الســيطرة  المنخفــض لــدى حديثــي الــوالدة، وبحســب مرا
علــى األمــراض والوقايــة منهــا األمريكية، ُســّجلت حاالت والدة 
مبكــرة ألطفــال مولوديــن مــن أمهــات مصابــات بالفيــروس إال 
أنــه ال يــزال غيــر واضحــاً أو مؤكــداً مــا إذا كانــت تلــك الحــاالت 

مرتبطــة بإصابــة األمهــات. 

بالرضاعــة   SARS-CoV-2 فيــروس  ينتقــل  هــل 
 COVID-19 الطبيعيــة؟ هــل علــى المرضــع المصابــة بمــرض

الطبيعيــة؟ الرضاعــة  إيقــاف 

منهــا  والوقايــة  األمــراض  علــى  الســيطرة  كــز  لمرا وفقــا 
األمريكيــة، وحتــى هــذه اللحظــة، وحســب التقاريــر المتوفــرة ، 
كتشــاف الفيــروس داخــل حليــب الرضاعــة، ولكــن ال  لــم يتــم ا
ــّد مــن اإلشــارة إىل أنــه لــم يتــم اختيــار الكثيــر مــن العينــات،  ب
مــا يعنــي أنــه ال يــزال غيــر معروفــاً مــا إذا كان ُيمكــن للفيــروس 
أن ينتقــل عبــر حليــب األم أمــا اليونيســيف، إحــدي منظمــات 
األمــم المتحــدة المعنيــة بالطفــل والمــرأة فأكــدت علــى جميــع 
األمهــات يف المناطــق المعرضــة للخطــر أو الــايت يعانيــن مــن 
)إصابــة  التنفــس  أو صعوبــة  الســعال  أو  كالُحمــى  أعــراض 
يف  طبيــة  رعايــة  علــى  للحصــول  يتوجهــن  أن  بهــا(  مشــتبه 

مرحلــة مبكــرة، وااللتــزام بتعليمــات مــزودي الرعايــة الطبيــة 
ومواصلــة الرضاعــة الطبيعيــة مــع االلتــزام بجميــع االحتياطات 
الضروريــة نظــًرا للفوائــد المهمــة للرضاعــة الطبيعيــة والــدور 
الهامشــي لحليــب األم يف نقــل فيروســات الجهــاز التنفســي 
أعــراض  عليهــن  تظهــر  الــايت  لألمهــات  وبالنســبة  األخــرى، 
المــرض )إصابــة مؤكــدة( ولكنهــن يف وضــع جيــد بمــا يكفــي 
بالرضاعــة  االســتمرار  فيمكــن  الطبيعيــة،  الرضاعــة  ليقدمــن 
الطبيعيــة مــع أخــذ جميــع االحتياطــات الازمة، والتي تتضمن 
ارتــداء الكمامــة الطبيــة عنــد االقتــراب مــن الطفــل )بمــا يف 
ذلــك أثنــاء الرضاعــة(، وغســل اليديــن قبــل االتصــال بالطفــل 
وبعــد االتصــال بــه )بمــا يف ذلــك الرضاعــة(، وتنظيــف األســطح 
الملوثــة، وهــو مــا يجــب القيــام بــه يف جميــع الحــاالت التــي 
يحــدث فيهــا اتصــال بيــن شــخص مــن الُمشــتبه، أو المؤكــد، 
أنــه مصــاب بمــرض COVID-19، وبيــن أشــخاص آخريــن، بمــا 
يف ذلــك األطفــال أمــا ذا كانــت األم مريضــة بشــدة، فيجــب 
تشــجيعها علــى ســحب الحليــب مــن الثــدي وتقديمــه للطفــل 
يف كــوب نظيــف أو ملعقــة نظيفــة، ويف الوقــت نفســه االلتــزام 

بأســاليب الوقايــة نفســها.

لمــرض  بالنســبة  الوثيــق  االتصــال  حــاالت  هــي  مــا   *
COVID-19؟

الصحــة  منظمــة  بيــن  الوثيــق  االتصــال  حــاالت  تختلــف 
منهــا  والوقايــة  األمــراض  علــى  الســيطرة  كــز  ومرا العالميــة 
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ســواء األمريكيــة أو األوربيــة أو الصينيــة، ســتقوم هنــا بذكــر 
جميــع الحــاالت زيــادة بالحــرص واالهتمــام، وتتضمــن حــاالت 

االتصــال الوثيــق مــا يلــي:

1 - شــخص يعيــش يف نفــس المنــزل مــع حالــة مؤكــدة أو 
 .COVID-19 مشتبه بإصابتها بمرض

2 - شــخص قــام باتصــال مباشــر مــع حالــة مؤكــدة أو 
)المصافحــة(.   COVID-19 بمــرض  بإصابتهــا  مشــتبه 

3 - شــخص تعــرض بشــكل مباشــر للمفــرزات التنفســية 
 COVID-19 بمــرض  بإصابتهــا  مشــتبه  أو  مؤكــدة  لحالــة 
)ســعال أو عطاس مباشــر أو لمس المناديل الورقية الملوثة 

بالمفــرزات التنفســية باأليــدي(. 

4 - شــخص كان اتصــال مباشــر وجــه لوجــه مــع حالــة 
ضمــن   COVID-19 بمــرض  بإصابتهــا  مشــتبه  أو  مؤكــدة 

كثــر.  أ أو  تقــل عــن 1-2 متــر، ولمــدة 15 دقيقــة  مســافة 

5 - شــخص كان يف مكان مغلق )العمل، الصف،قاعة ، 
غرفــة انتظــار وغيرهــا( برفقــة حالــة مؤكــدة أو مشــتبه بإصابتها 
متــر،   2-1 عــن  تقــل  مســافة  ضمــن   COVID-19 بمــرض 

كثــر.  ولمــدة 15 دقيقــة أو أ

6 - العامليــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة أو األشــخاص 
الذيــن يقدمــون الرعايــة لحــاالت مؤكــدة أو مشــتبه بإصابتهــا 
بمــرض COVID-19 أو العامليــن يف المختبــرات الطبيــة عنــد 
بإصابتــه  مشــتبه  أو  مؤكــد  لمريــض  عينــات  مــع  تعاملهــم 

أدوات  اســتخدام  أو  تطبيــق  وبــدون   ،COVID-19 بمــرض 
الوقايــة الشــخصية PPE أو وجــود أي خلــل فيهــا. 

7 - الشــخص الجالــس يف الطائــرة مــع حالــة مؤكــدة أو 
مشــتبه بإصابتهــا بمــرض COVID-19 تبعــد عنــه مقعديــن 

االتجاهــات. وبجميــع 

مشــتبه  أو  مؤكــدة  حالــة  مــع  المســافر  الشــخص   -  8
بإصابتهــا بمــرض COVID-19 بــأي وســيلة نقــل كانــت بشــرط 

أن يكــون جالــس بقربــه ضمــن مســافة 1-2 متــر.  

* مــا هــي معاييــر تشــخيص الحالــة المشــكوك بإصابتهــا 
بمــرض COVID-19؟

تتضمــن معاييــر تشــخيص الحالــة المشــكوك بإصابتهــا 
بمــرض COVID-19 واحــد ممــا يلــي:

1 - مريــض يعــاين مــن مــرض تنفســي حــاد )ارتفــاع حرارة 
مترافــق مــع عامة/عــرض واحــد علــى األقــل الصابــة الطــرق 
التنفســية كالســعال أو الزلــة التنفســية(، و عــدم وجــود أي 
ســبب طبــي يفســر هــذه األعــراض و قصــة ســفر أو االقامــة يف 

.COVID-19 بلــد ينتشــر بــه مــرض

2 - مريــض يعــاين مــن أي أعــراض تنفســية وكان علــى 
اتصــال وثيــق مــع حالــة مؤكــدة أو مشــتبه بإصابتهــا بمــرض 

 .COVID-19
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حــاد وشــديد  تنفســية  التهــاب  مــن  يعــاين  مريــض   -  3
)ارتفــاع حــرارة مترافــق مــع عامة/عــرض واحــد علــى األقــل 
التنفســية(،  الزلــة  أو  كالســعال  التنفســية  الطــرق  الصابــة 
واحتــاج اىل دخــول المشــفى لتلقــي العــاج مــع عــدم ايجــاد 

الســريرية.  التظاهــرات  هــذه  أو تشــخيص يفســر  ســبب 

* مــا هــي معاييــر تشــخيص الحالــة المؤكــدة بإصابتهــا 
COVID-19؟ بمــرض 

 COVID-19 بمــرض  إصابتــه  تأكيــد  يتــم  شــخص  كل 
مختبريًــا بغــض النظــر عــن األعــراض والعامــات الســريرية 

أو ال(.  أعــراض  )وجــود 

* مــا هــي معاييــر تشــخيص الحالــة المحتملــة بإصابتهــا 
بمــرض COVID-19؟

المشــكوك  الحالــة  معاييــر  أحــد  تحقــق  حالــة  كل  هــي 
المخبــري  الفحــص  ولكــن   COVID-19 بمــرض  بإصابتهــا 

مؤكــد.  غيــر  للفيــروس 

* مــا هــي معاييــر البــدء بالتحاليــل المخبريــة الكتشــاف 
بمــرض COVID-19؟ المصابــة  الحــاالت 

يعتبــر التشــخيص الفــوري للحــاالت المشــتبه بإصابتهــا 
تدابيــر  تنفيــذ  فعاليــة  لضمــان  ملًحــا   COVID-19 بمــرض 
المــرض يف  انتشــار  مــن  تحــد  والتــي  العــدوى  مــن  الوقايــة 
المجتمع، ويتم اختبار أي حالة مشــتبه بها للعدوى تســتويف 
 COVID-19 بمــرض  بإصابتهــا  المشــكوك  الحالــة  معاييــر 
باســتخدام االختبــارات الجزيئيــة المتاحــة، ومــع ذلــك ، ووفًقــا 
لشــدة انتقــال العــدوى وعــدد الحــاالت يف المجتمــع وقــدرة 
الحــاالت  مــن  فقــط  قليــل  عــدد  اختبــار  يمكــن   ، المختبــر 
المشــتبه فيهــا، والمهــم ان يتمتــع الطبيــب بحكمــة وخبــرة 
جيــده يف تحديــد مــا إذا كان لــدى المريــض عامــات وأعــراض 
متوافقــة مــع مــرض COVID-19 ومــا إذا كان يجــب اختبــار 
الوطنيــة  القــدرة  أو  المــوارد  إذا ســمحت  أمــا  أم ال  المريــض 
علــى اجــراء االختبــار وبنــاًء علــى التوصيــات الصحيــة الوطنيــة 
الحكــم  علــى  واســتناًدا  أوســع  نطــاق  علــى  إجرائــه  فيمكــن 

الســريري ولــكل حالــة علــى حــدة. 

* كيــف يتــم يتــم تأكيــد التشــخيص للحــاالت المصابــة 
COVID-19؟ بمــرض 

عــن طريــق كشــف التسلســل الفريــد للحمــض النــووي 
الريبــي RNA للفيــروس المأخــوذ مــن المرضــى بواســطة أحــد 
 NAAT للفيروســات  النــووي  الحمــض  تضخيــم  اختبــارات 
مثــل اختيــار سلســلة البوليميريــز العكســي يف الوقــت الحــايل 
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أو rRT-PCR مع التأكيد بواســطة تسلســل الحمض النووي 
عنــد الضــرورة. 

* هل إيجابية اختبار rRT-PCR تؤكد التشخيص؟

نعــم عــادة ولكــن يفضــل اجــراء اختبــار rRT-PCR ثــاين 
يســتهدف جيــن اخــر للفيــروس لتأكيــد التشــخيص 100 %  
خصوًصــا يف المناطــق التــي ال ينتشــر بهــا الفيــروس بكثــرة أمــا 
اذا كانت نتيجة االختبار ســلبية وال زال هناك شــكل باإلصابة 
فتوصــي منظمــة الصحــة العالميــة بأخــذ عينــات أخــرى مــن 
مواقــع مختلفــة مــن الطــرق التنفســية وفحصهــا فقــد ســجلت 
بعــض الحــاالت كانــت نتيجــة االختبــار المجــرى علــى مســحة 
مــن البلعــوم األنفــي ســلبية رغــم وجــود عامــات شــعاعية 
الصابــة الرئــة ثبــت فيمــا بعــد انهــا كانــت تحمــل مصابــة بمرض 

   .COVID-19

 COVID-19 هــل الشــخص الــذي شــفي مــن مــرض *
يمكنــه نقــل العــدوى )ال يــزال يشــكل خطــرا( اىل األشــخاص 

المحيطيــن بــه؟

فيــروس  انتشــار  آليــة  فهــم  يحاولــون  العلمــاء  زال  مــا 
الصيــن،  يف  ووهــان  ظهر بمدينــة  الــذي   ،SARS-CoV-2
بعــد   SARS-CoV-2 فيــروس  انتقــال  احتمــال  ولمعرفــة 
األبحــاث، منهــا دراســة  مــن  العديــد  إجــراء  تــم  الشــفاء منــه 

صغيــرة نشــرت يف مجلــة الجمعيــة الطبيــة األميركيــة، ووفقــا 
للدراســة، ولمعطيــات علميــة أخــرى، يمكــن تلخيــص مســار 

التــايل: النحــو  علــى  المصــاب  الفيــروس يف جســم  وضــع 

1 - بعــد إصابــة الشــخص بمــرض COVID-19 وتعافيــه 
)وهــذا يعنــي اختفــاء األعــراض والحصــول علــى نتيجــة ســلبية 
اختبــار وجــود فيــروس SARS-CoV-2 لــدى الشــخص(، فــإن 
الشــخص قــد يبقــى حامــا الفيــروس لمــدة أســبوعين علــى 

األقــل.

2 - عــدم ظهــور الفيــروس يف االختبــار ال يعنــي أن الجســم 
خــال منــه، إذ قــد يكــون يف مســتوى منخفــض ال يســتطيع 

االختبــار كشــفه.

الجســم  الفيــروس يف  مــن  تركيــز منخفــض  وجــود   -  3
يعنــي أنــه قــد ال يكــون قــادرا علــى إحــداث ضــرر يف الخايــا، 

األعــراض. تختفــي  ولذلــك 

الشــخص  جســم  الفيــروس يف  وجــود  فتــرة  خــال   -  4
المتعــايف فــإن الشــخص قــد ينقلــه لشــخص آخــر، ولكــن هــذا 
االحتمــال ضئيــل ألن كميــة الفيروســات يف جســم المتعــايف 
قليلــة، وألن الشــخص ال يعــاين مــن أعــراض، أي ال يعطــس وال 
يســعل، وبالتــايل تقــل احتماليــة نشــره الــرذاذ الــذي قــد يحمــل 

الفيــروس.

مــن  حديثــا  المتعــايف  الشــخص  فــإن  ذلــك،  مــع   -  5
الفيــروس قــد ينقــل الفيــروس لشــخص آخــر إذا اختلــط معــه 

واألطعمــة. المشــروبات  مشــاركة  مثــل  لصيقــة،  بصــورة 
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6 - العلمــاء مــا زالــوا يبحثــون حــول إذا كان ممكنــا بعــد 
فيــروس  مســتوى  يرتفــع  أن  أســبوعين  أو  أســبوع  مــرور 
SARS-CoV-2 لــدى الشــخص المتعــايف يف الــدم أو الرئتيــن 
إىل تركيــز أعلــى، بحيــث يمكنــه نقــل الفيــروس إىل األشــخاص 

المحيطيــن بســهولة.

الخاصة:

SARS- بفيــروس  أصيــب  شــخصا  تعــرف  كنــت  إذا 
CoV-2 وتعــاىف منــه، فيجــب استشــارة الطبيــب أوال لمعرفــة 
اإلجــراءات التــي يوصــي بهــا، ويجــب تــايف االتصــال الوثيــق 
بالشــخص الــذي تعــاىف، مثــل عــدم مشــاركة الطعــام الشــراب 
 COVID-19 أمــا بالنســبة للشــخص الــذي تعــاىف مــن مــرض
النظافــة  وإرشــادات  الطبيــب،  بإرشــادات  االلتــزام  فيجــب 
الشــخصية، مثــل غســل اليديــن، وتغطيــة الفــم واألنــف أثنــاء 
العطاس والسعال، وعدم استعمال األدوات غير الشخصية 

مــن مابــس وفــراش وأدوات طعــام.

 COVID-19 هــل الشــخص الــذي شــفي مــن مــرض *
يمكــن ان يصــاب بــه مــرة أخــرى؟

فعلــى  ســابًقا،  المكتشــفة  التاجيــة  للســاالت  بالنســبة 
الرغــم مــن أن درجــة معينــة مــن الحمايــة أو الوقايــة الخاصــة 
بالســالة قــد توفرهــا العــدوى األخيــرة بهــا، إال أن تكــرر اإلصابــة 
ســواء بنفــس نــوع الســالة أو بســالة تاجيــة أخــرى مــن األمــور 

وجــود  مــن  الرغــم  علــى  تحــدث  التــي  والطبيعيــة  الشــائعة 
أجســام مضــادة مرتفعــة يف مصــل المصــاب، فالمناعــة التــي 
تتطــور بعــد فتــرة وجيــزة مــن العــدوى تتراجــع تدريجيــاً مــع 
مــرور الوقــت لــذا تعــد إعــادة العــدوى شــائعة، مــن المفتــرض 
اختــاف  بســبب  ربمــا  ،ولكــن  المناعــة  تضــاؤل    بســبب 

المســتضدات داخــل األنــواع نفســها. 

 ،SARS-CoV-2 بفيــروس  ة  ـ اإلصابـ يخــص  فيمــا  أمــا 
أن  المحتمــل  غيــر  ــن  فم المتوفــرة  اإلحصائيــات  وحســب 
تتكــرر اإلصابــة بالعــدوى خــال فتــرة قصيــرة، لكنــه مــع ذلــك 
الت  ا ـ ـ ح أخــف  يف  وحتــى  أخــرى،  مــرة  تجددهــا  يســتبعد  ال 
ضــد  بحصانــة  ســيتمتع  المتعــايف  الشــخص  فــإن  اإلصابــة 
الفيــروس لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن علــى األقــل، وال يعــرف 
ســبب ذلــك بشــكل دقيــق حتــى االن فربمــا يظــل المرضــى 
الذيــن أصيبــوا بالمــرض يبقــون حامليــن لمعــدالت منخفضــة 
مــن الفيــروس يف دمائهــم عنــد خروجهــم مــن المستشــفى، 
كتشــافها مــع العلــم أنــه حتــى  ولــم تنجــح الفحوصــات يف ا
يف حــاالت اإلصابــة مجــددا بالعــدوى، فإنهــا ال تحــدث علــى مــا 
يبــدو ألعــداد كبيــرة مــن النــاس بمــا يســتدعي منحهــا أولويــة 

يف هــذه المرحلــة مــن تفشــي المــرض.

* كيف أحمي نفسي من اإلصابة بمرض COVID-19؟

1 - نظــف يديــك جيــدا بانتظــام بفركهمــا بمطهــر كحــويل 
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لليديــن أو بغســلهما بالمــاء والصابــون، إذ إن تنظيــف يديــك 
أن  مــن شــأنه  أو فركهمــا بمطهــر كحــويل  بالمــاء والصابــون 

يقتــل الفيروســات التــي قــد تكــون علــى يديــك.

2 - احتفــظ بمســافة ال تقــل عــن 1-2 متــر بينــك وبيــن أي 
شــخص يســعل أو يعطس.

3 - تجنــب لمــس عينيــك وأنفــك وفمــك، حيــث تلمــس 
اليديــن العديــد مــن األســطح ويمكنهــا أن تلتقــط الفيروســات. 
وإذا تلوثــت اليــدان فإنهمــا قــد تنقــان الفيــروس إىل العينيــن 
أو األنــف أو الفــم، ويمكــن للفيــروس أن يدخــل الجســم عــن 

طريــق هــذه المنافــذ ويصيبــك بالمــرض.

4 - تأكــد مــن اتباعــك أنــت والمحيطيــن بــك لممارســات 
النظافــة التنفســية الجيــدة، ويعنــي ذلــك أن تغطــي فمــك 
أو  الســعال  عنــد  وريق  بمنديــل  أو  المثنــي  بكوعــك  وأنفــك 
العطــس، ثــم التخلــص مــن المنديــل المســتعمل علــى الفــور.

5 - الــزم المنــزل إذا شــعرت بالمــرض، وإذا كنــت مصابــا 
الرعايــة  فالتمــس  التنفــس،  وصعوبــة  والســعال  بالحمــى 
واتبــع  إليــه،  التوجــه  قبــل  الرعايــة  بمقــدم  واتصــل  الطبيــة 

المحليــة. الصحيــة  الســلطات  توجيهــات 

)لمزيد من المعلومات اقرأ تدابير الوقاية العامة(

كثــر عرضــة مــن غيرهــم  * هــل مرضــى الــداء الســكري أ
COVID-19؟ بمــرض  لإلصابــة 

كثــر عرضــة لإلصابــة بفيــروس  نعــم، ان مرضــى  الســكري أ
مــن  األشــخاص الذين  يعانــون  خاصــة   ،SARS-CoV-2
أمــراض مصاحبــة للســكري أو مترتبــة عليــه، مثــل مشــاكل 
الــدورة الدمويــة  واألعضــاء التــي لحقــت بهــا أضــرار كالكلــى 

والقلــب حيــث مــن الممكــن       

ان  يتخــذ المــرض لديهــم مســارا شــديدا يهــدد حياتهــم، 
ولتجنــب هــذه المخاطر،يجــب الحــرص علــى ضبــط مســتوى 
الصحيــة  باالشــتراطات  االلتــزام  مراعــاة  مــع  الســكر  بالــدم، 
ال  لمــدة  بالصابــون  غســل  اليديــن  ينبغــي  حيــث  العامــة، 
تقــل عــن 20-40 ثانيــة بشــكل منتظــم، مــع مراعــاة تنظيــف 
 الفراغــات بيــن األصابــع وظهــر اليــد أيضــا، فضــا عــن االلتــزام 

بتدابيــر الوقايــة العامــة األخــرى.       

* ما هو الحجر الصحي؟

لــه  يخضــع  إجــراء   )quarantine( الصحــي  الحجــر 
الذيــن تعرضــوا لمــرض معــد، وهــذا إذا أصيبــوا  األشــخاص 

بــه. يصابــوا  لــم  أو  بالمــرض 

المعنييــن  األشــخاص  مــن  ُيطلــب  الصحــي  الحجــر  ويف 
البقــاء يف المنــزل أو أي مــكان آخــر لمنــع المزيــد مــن انتشــار 
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المــرض لآلخريــن، ولرصــد آثــار المــرض عليهــم وعلــى صحتهم 
بعنايــة.

* ما هو العزل؟

الذيــن  لألفــراد  فصــا  كثــر  أ إجــراء   )isolation( العــزل 
بســهولة  ينقلونــه  قــد  والذيــن  معــد،  مــرض  مــن  يعانــون 
للمحيطيــن، ويف العــزل يبقــى هــؤالء األفــراد منفصليــن عــن 
اآلخريــن عــادة داخــل منشــأة للرعايــة الصحيــة، ويكــون لــدى 
الشــخص المعــزول غرفتــه الخاصــة، ويتخــذ القائمــون علــى 
مثــل  معــه،  للتعامــل  معينــة  احتياطــات  الصحيــة  الرعايــة 

واقيــة. مابــس  ارتــداء 

* من المسؤول عن فرض الحجر الصحي أو العزل؟

قــرار تطبيــق  المســؤولة عــن  الجهــة  الصحــة هــي  وزارة 
الحجــر الصحــي أو العــزل، ســواء داخــل مستشــفى أو حتــى 
داخــل البيــوت، وهنــا يجــب علــى المواطنيــن االلتــزام بالقــرار.

* كيف يهاجم فيروس SARS-CoV-2 الرئتان؟

يهاجــم فيــروس SARS-CoV-2 مجموعتيــن محددتيــن 
إنزيــم  مســتقبات  علــى  الحاويــة  الرئتيــن  يف  الخايــا  مــن 

الكأســية  الخليــة  تســمى  إحداهــا  المتحــول،   2 أنجيوتنســن 
 ciliated الهدبيــة  الخليــة  تســمى  واألخــرى   ،goblet cell
الــذي يشــكل طبقــة  المخــاط  الكأســية  الخايــا  cell، وتنتــج 
مرطبــة علــى القنــاة التنفســية، وهــذا أمــر مهــم للمســاعدة يف 
الحفــاظ علــى رطوبــة الرئتيــن، وبالتــايل الحفــاظ علــى الصحــة 
نحــو  تتجــه  شــعيرات  لهــا  خايــا  فهــي  الهدبيــة  الخايــا  أمــا 
األعلــى، ووظيفتهــا أن تقــوم بتجريــف أي مــادة مؤذيــة عالقــة 
الغبــار،  والفيروســات وجزيئــات  البكتيريــا  مثــل  المخــاط  يف 

باتجــاه الحلــق للتخلــص منهــا.

بالمقابــل، يصيــب فيــروس كورونــا هاتيــن المجموعتيــن 
من الخايا ويبدأ يف قتلها، وتبدأ أنسجتها بالسقوط والتجمع 
يف الرئتيــن، وتبــدأ الرئتــان يف اإلصابــة باالنســداد، ممــا يعنــي 
أن المريــض يصــاب بالتهــاب رئــوي كمــا ان هنــاك مشــكلة 
أخــرى تحــدث، وهــي أن جهــاز المناعــة يف الجســم يحــاول الــرد 
ألنــه يــدرك أن الجســم يتعــرض للهجــوم، وقــد يــؤدي هــذا إىل 
فــرط يف المناعــة، وعندهــا يقــوم جهــاز المناعــة بهجــوم كبيــر 
يــؤدي إىل إتــاف األنســجة الســليمة يف الرئــة، وهــذا أيضــا قــد 

كثــر صعوبــة. يجعــل التنفــس أ

مع العلم أن الفيروس ال يهاجم الرئتين فقط، بل يهاجم 
أيضا الكلى، مما قد يؤدي إىل القصور الكلوي والموت.

كبر؟ * على أي جنس يشكل فيروس الكورنا خطرا ا
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كثــر  فيــروس SARS-CoV-2 يشــكل خطــرا علــى الرجــال أ
مــن النســاء، وبالرغــم مــن عــدم وجــود دليــل قاطــع علــى أن 
لــدى النســاء جهــاز مناعــة أقــوى مــن الرجــال، لكــن العلمــاء 
يفترضــون أن قــدرة النســاء علــى اإلنجــاب لربمــا تلعــب دورا 
كثــر مــن الرجــال كمــا ان  هامــا يف محاربــة الفيــروس بقــوة أ
انخفــاض نســبة التدخيــن بيــن النســاء وقلة األمــراض المزمنة 
ونمــط العيــش تلعــب دورا حاســما يف مواجهــة هــذا الفيــروس. 

 SARS-CoV-2 هــل مــن الممكــن أن ينتقــل فيــروس *
عبــر الطعــام؟

 SARS-CoV-2 فيــروس  أن  االن  حتــى  المعــروف  مــن 
ينتقل من الشخص المصاب إىل السليم عن طرق قطيرات 
التنفســي ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وال  الجهــاز 
يوجــد أي دليــل النتقالــه عبــر الطعــام ويبقــى هــذا االحتمــال 
وارًدا إذا كان الشــخص الذي يعد الطعام، أو ينقل الطعام أو 
يتقاســم الطعــام معــك مريًضــا وســقطت قطيــرات تنفســية 
قبــل  المهــم  لــذا فمــن  الطعــام يف وقــت قريــب،  منــه علــى 
تنــاول الطعــام أو تحضيــره أن تقــوم بغســل يديــك باســتخدام 

المــاء والصابــون لمــدة 20-40 ثانيــة علــى األقــل.

* ما الطريقــة الصحيحــة لغســل المابــس للقضــاء علــى 
فيــروس SARS-CoV-2؟

فيــروس  فــان  االن  حتــى  المتوفــرة  المعطيــات  حســب 
التعــرض  عنــد  العــدوى  علــى  قدرتــه  يفقــد   SARS-CoV-2
إىل 56 درجــة مئويــة لمــدة 20-30 دقيقــة أو 65 درجــة لمــدة 
5-10 دقائــق، وال توجــد يف الوقــت الحــايل بيانــات تؤكــد بــإن 

الغســيل عنــد 40 درجــة ســيكون كافيــا. 

* هــل يمكــن أن ينتقــل فيــروس SARS-CoV-2 طريــق 
الجنــس؟

 SARS-CoV-2 ليــس هنــاك مــا يشــير إىل أن فيــروس
إذا كان هنــاك  لكــن  الجنســي،  االتصــال  ينتقــل عــن طريــق 
بمــرض COVID-19 فقــد  اتصــال وثيــق بشــخص مصــاب 
غيــر  وألســباب  الجنــس،  ممارســة  أثنــاء  العــدوى  تنتقــل 

 . جنســية

* مــا هــي الخطــوات الواجــب اتباعهــا عنــد ظهــور بعــض أو 
كل أعراض مرض COVID-19؟

يجــب االتصــال بخــط المســاعدة التــي تحــدده الســلطات 
أنــه شــخصيا  يعتقــد  الشــخص  كان  إذا  بلدكــم  الصحيــة يف 
مصــاب بالعــدوى أو أنــه اتصــال وثيــق مــع شــخص مصــاب أو 
عــاد مــن بلــد أو منطقــة يتفشــى يف هــذا المــرض مــع ماحظــة 
أنــه مهمــا كان الشــخص يف منطقــة شــديدة الخطــورة، فإنــه إذا 
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لــم يصــب بأعــراض مــرض COVID-19 خــال 14 يوًمــا، فهــو 
ليــس مصابــا بالفيــروس.

الحجــر  أو  بالعــزل  المصــاب  الشــخص  يقــوم  كيــف   *
الــذايت؟ الصحــي 

ان الحجــر الصحــي الــذايت يتمثــل يف البقــاء بالمنــزل لمــدة 
14 يوًمــا، مــع االلتــزام بارتــداء كمامــة حمايــة لبايق أفراد األســرة 
أو مــن يقــوم بتقديــم الرعايــة الصحيــة لــه وتجنــب الذهــاب 
النــوادي  إىل المناطــق العامــة مثــل الحدائــق أو المتاجــر أو 
مــع الحــرص علــى عــدم اســتخدام وســائل النقــل العامــة أو 
اســتخدام ســيارات األجرة، وينصح بتجنب اســتقبال الزائرين 
وارتــداء قفــاز طبــي عنــد مامســة األشــياء مــع ماحظــة عــدم 
الطلبــات  توصيــل  لعمــال  دفعهــا  يتــم  التــي  النقــود  لمــس 
باليــد المجــردة ويفضــل أن تطلــب مهنــم وضــع المشــتريات 
مباشــر،  تعامــل  بــدون  اســتامها  يمكنــك  حيــث  بالخــارج 
وعلــى مــن يقيمــون وســط أســرهم أن يحرصــوا علــى البقــاء 
يف غرفــة منفصلــة جيــدة التهويــة واســتخدام مناشــف خاصــة 
تــم تعقيمهــا وتنظيفهــا جيــدا، ويجــب عليهــم ارتــداء الكمامــة 
نقــل  لتجنــب  الميــاه  دورات  أو  المطبــخ  إىل  الذهــاب  عنــد 
بــايق األفــراد )راجــع تدابيــر الوقايــة عنــد رعايــة  العــدوى إىل 
أحــد أفــراد األســرة المصابيــن أو المشــتبه يف اصابتهــم بمــرض 

المنــزل(.  COVID-19 يف 

* ما هي اإلجراءات الوقائية إذا بدأ الفيروس يف االنتشار 
بين أفراد األســرة أو يف مدينة ما؟

يجــب أن يفكــر الشــخص أوال يف كيفيــة االعتنــاء بأفــراد 
يجــب  لــذا  إصابتــه شــخصيا  تجنــب  مــع  المصابيــن  األســرة 
بشــخص  العنايــة  حالــة  يف  الباســتيكية  القفــازات  ارتــداء 
مريــض، مــع ارتــداء الكمامــة الجراحيــة التــي يتــم اســتبدالها 
أوال بــأول، والبــد مــن ترتيــب خطــة للعنايــة باألطفــال إذا كان 
األقــارب  خــال  مــن  بالعــدوى، ســواء  الوالديــن مصابــا  أحــد 
أو الجيــران، وعنــد التواجــد يف األماكــن العامــة، يجــب غســل 
اليديــن كثيــرا بالصابــون أو علــى األقــل بمنظــف األيــدي الــذي 
يحتــوي علــى الكحــول، لتجنــب انتقــال أي فيــروس مــن أي 
ســطح أو مقبــض بــاب وغيــره مــن األشــياء التــي يمكــن أن 
تنقــل العــدوى وإذا كان يجــب أن تلمــس ســطًحا مــا يف مــكان 
عــام، فابــد مــن توخــي عــدم لمــس الوجــه أو العينيــن أو األنــف 
أو الفــم قبــل غســل اليديــن جيــدا، وعلــى مــن يرتــدون قفــازات 
للوقايــة مــن انتقــال العــدوى تذكــر خلــع القفــازات قبــل لمــس 
الوجــه أيضــا، ويراعــى اســتخدام منديــل وريق عنــد الضغــط 
علــى أزرار المصعــد أو فتــح األبــواب وال داعــي للمصافحــة 
باليــد بشــكل عــام، وينبغــي االلتــزام التام بالعطس أو الســعال 
الزفيــر إىل كــم  الكــوع وتوجيــه  ثنــي  يف منديــل وريق أو مــع 
المعطــف يف حالــة عــدم التمكــن مــن الوصــول إىل المناديــل 
الورقيــة بســرعة )راجــع كيــف أســتعد وأحمــي نفســي وأســريت 

مــن الكورونــا؟(. 
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* هل السفر آمن اآلن؟

فيهــا  تفشــى  التــي  األماكــن  إىل  الســفر  بتجنــب  ينصــح 
المــرض بشــكل كبيــر، فــا يوجــد ســبب وجيــه لعــدم القيــام 
بذلــك، إذ ربمــا يكــون هنــاك أشــخاص مصابــون بالفيــروس 
األماكــن  أو  الحديديــة  الســكك  محطــات  أو  المطــارات  يف 
األخــرى، ويف حــاالت الضــرورة القصــوى يجــب االلتــزام التــام 
منظمــة  أعلنتهــا  التــي  الوقائيــة  واإلجــراءات  باالحتياطــات 
مختلــف  يف  الحكوميــة  الصحــة  وهيئــات  العالميــة  الصحــة 

الســفر(.  عنــد  الوقايــة  تدابيــر  )راجــع  البلــدان 

علــى   SARS-CoV-2 بفيــروس  اإلصابــة  يمكــن  هــل   *
طائــرة؟ متــن 

تؤكــد اللوائــح الصحيــة الدوليــة بمنظمــة الصحــة العالمية: 
يحتــاج  وال  اإلطــاق  علــى  بالطائــرات خطيــرا  الســفر  يعــد  ال 
تكــن وجهتهــم مــن  لــم  مــا  إلغــاء خططهــم  المســافرون إىل 
المناطــق التــي تــم منــع زيارتهــا، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك هناك 
الكثيــر مــن التدابيــر  الوقائيــة التــي يجــب اتباعهــا لتقليــل خطــر 
العــدوى بفيــروس SARS-CoV-2 )راجــع تدابيــر الوقايــة عنــد 

الســفر بالطائــرة(. 

مــن فيــروس  النقــاب  أو  الشــماغ  ارتــداء  * هــل يحمــي 
SARS-CoV-2؟

تشــبه  القماشــية  األقنعــة  أنــواع  بعــض  بــأن  صحيــح 
لــف  ان  اال  منهــا  تصنــع  التــي  المــادة  يف  الشــماغ/النقاب 
الشــماغ/النقاب حول الوجه غير قادر على حماية الشــخص 
أو مــن حولــه، ألنــه ال يوفــر عــزال محكمــا للوجــه، وليــس مصممــا 
بيئــة  ويوفــر  الرطوبــة  يمتــص  قــد  انــه  كمــا  الهــواء  لتصفيــة 
خصبــة للجراثيــم، ممــا قــد يزيــد خطــر المــرض لــدى الشــخص 

نفســه ومــن حولــه.

عــن   SARS-CoV-2 فيــروس ينتشــر  ان  يمكــن  هــل   *
الورقيــة؟  أو  المعدنيــة  العمــات  طريــق 

مــن  وغيرهمــا  المعدنيــة  والعملــة  الورقيــة  العملــة  ان 
وســائل الدفــع األخــرى ال تختلــف عــن العناصــر اليوميــة التــي 
نتعامل معها، مثل مقابض األبواب والعربات، والمشتريات 
يف األســواق، ويف المطــارات وغيرهــا مــن األســطح العامــة يف 
كدتــه منظمــة الصحــة  إمكانيــة نقــل الفيروســات، وهــذا مــا أ
العالميــة بقولهــا ان األمــوال تتنقــل بيــن أيدينــا بشــكل متكــرر 
ويمكــن أن تلتقــط كل أنــواع البكتيريــا والفيروســات، لذلــك 
وتجنــب  بهــا،  التعامــل  بعــد  أيديهــم  بغســل  النــاس  ننصــح 
لمــس وجوههــم عندمــا يكــون ذلــك ممكنــا، للحــد مــن مخاطــر 

انتقــال العــدوى. 
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حًيــا   SARS-CoV-2 فيــروس يظــل  الوقــت  مــن  كــم   *
األســطح؟ علــى 

الفيــروس  اســتمرار  فتــرة  اليقيــن  وجــه  علــى  يعــرف  ال 
SARS-CoV-2 حيــا علــى األســطح، ولكــن يبــدو أنــه يشــبه 
الدراســات إىل  التاجيــة، وتشــير  الفيروســات  يف ذلــك ســائر 
أن الفيروســات التاجيــة بمــا يف ذلــك المعلومــات األوليــة عــن 
فيــروس SARS-CoV-2  قــد تظــل حيــة علــى األســطح لبضــع 
ســاعات أو لعــدة أيــام، وقــد يختلــف ذلــك باختــاف الظــروف 
مثــل نــوع الســطح ودرجــة الحــرارة أو الرطوبــة البيئيــة لــذا إذا 
كنــت تعتقــد أن ســطحا مــا قــد يكــون ملوثــا، نظفــه بمطهــر 
ونظــف  واآلخريــن  نفســك  وحمايــة  الفيــروس  لقتــل  عــادي 
يديــك بفركهمــا بمطهــر كحــويل أو بغســلهما بالمــاء والصابــون، 

وتجنــب لمــس عينيــك أو فمــك أو أنفــك.

SARS- مــاذا يعنــي إعــان منظمــة الصحــة فيــروس *
عالميــا«؟ “وبــاء   CoV-2

بعدمــا وصــل إىل مراحــل خطــرة يف مختلــف أنحــاء العالــم، 
فيــروس  فيــروس  أن  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  أعلنــت 
SARS-CoV-2 بــات »وبــاء عالميــا«، مؤكــدة يف الوقت نفســه 

أنــه ال يــزال مــن الممكــن »الســيطرة عليــه«. 

إن اإلعــان عــن الجائحــة ال عاقــة لــه بالتغييــرات التــي 

تطــرأ علــى خصائــص المــرض، ولكنــه يرتبــط بــدال مــن ذلــك 
بالقلــق الجغــرايف، إذ وفــق مــا قالــه مديــر الطــوارئ يف المنظمة 
مايــكل ريــان فإنــه ال عاقــة للوبــاء بخطــورة المــرض بــل يتعلــق 
للوبــاء  العــام  التعريــف  الجغــرايف، وبحســب  بانتشــاره  األمــر 
فإنــه ذلــك المــرض الــذي ينتشــر يف عــدة دول حــول العالــم يف 
نفــس الوقــت، ومــن هنــا، وبحســب منظمــة الصحــة العالميــة، 
فإنــه يتــم اإلعــان عــن حــدوث وبــاء »عندمــا ينتشــر مــرض 
جديــد، ال يتمتــع فيــه النــاس بالحصانــة، يف جميــع أنحــاء العالــم 
بمــا يفــوق التوقعــات«، فكلمــة وبــاء أو الجائحــة ليســت وصفــاً 
ُيطلق بخفة أو ال مباالة بل هي مفردة إذا أســيء اســتخدامها 
يمكــن أن تســبب خوًفــا غيــر عقــاين أو تســليماً غيــر مبــرر بــأن 
مــن  المزيــد  إىل  ســيؤدي  مــا  وهــو  خاســرة،  باتــت  المعركــة 

المعانــاة والوفيــات دون داع.

تقييــم  يف  شــيئاً  يغيــر  ال  بالجائحــة  الوضــع  وصــف  إن 
هــذا  يشــكّله  الــذي  للتهديــد  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
الفيــروس، وال يغيــر شــيئاً يف مــا تقــوم بــه المنظمــة وال يغّيــر 

بــه. القيــام  البلــدان  علــى  يتعيــن  ممــا  شــيئاً 

* هــل ارتفــاع حــرارة يف فصــل الصيــف ســتقضي علــى 
SARS-CoV-2؟ فيــروس 

لتأثيــر  االنتبــاه  ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  لفــت 
SARS- الصيــف وارتفــاع درجــة حــرارة الطقــس علــى فيــروس
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CoV-2، عندمــا غــرد حــول الموضــوع يــوم 7 شــباط/فبراير 
بمحاربــة  ســتنجح  )الصيــن  قائــًا:  تويتــر  علــى  الماضــي 
الفيــروس خاصــة مــع قــدوم فصــل الصيــف، الــذي ســيضعف 
ــا(، وربمــا كان هــذا التوقــع  الفيــروس، قبــل أن يتاشــى تماًم
تنتقــل  التــي  الفيروســات  أغلــب  لكــون  علمــي  أســاس  لــه 
يقــل  الســعال،  أو  العطــاس  خــال  التنفســية  بالقطيــرات 
الحــرارة  ارتفــاع درجــة  انتشــارها يف فصــل الصيــف، بســبب 
الفيــروس يجــف بســرعة  التــي تجعــل  وانخفــاض الرطوبــة، 
عنــد خروجــه يف العطــس أو غيــره مــن وســائل انتقالــه، عكــس 
فصــل الشــتاء الــذي تنخفــض فيــه درجــات الحــرارة وترتفــع 
نســبة الرطوبــة كمــا ان اإلنســان يقضــي فتــرة اقــل يف األبنيــة 
كثــر يف الهــواء الطلــق ممــا يحــد  والمنــازل واألماكــن المغلقــة وأ
مــن االتصــال فيمــا بينهــم، بالمقارنــة مــع الفيروســات التاجيــة 
األخــرى نجــد انهــا تنتشــر علــى مــدار العــام ويف أي وقــت مــن 
الســنة مــع ذروة حدوثهــا يف الفتــرة الممتــدة مــع نهايــة فصــل 
كثــر  الخريــف وخــال فصــل الشــتاء وبدايــة فصــل الربيــع )أ
شــيوًعا من بداية شــهر نوفمبر حتى نهاية شــهر مارس(، ويف 
محاولــة لفهــم نهــج هــذا الفيــروس ينظــر بعــض العلمــاء اىل 
األوبئــة المشــابهة مثــل الســارس ومتازمــة الشــرق األوســط 
التنفســية حيــث يشــترك الفيــروس التاجــي الجديــد يف حــوايل 
90 % مــن حمضــه النــووي مــع فيــروس الســارس الــذي بــدأ 
ينتشــر مــن شــهر تشــرين الثاين/نوفمبــر عــام 2002 واســتمر 
حتى شهر تموز/يوليو عام 2003 ولمن ليس من المعروف 
مــا إذا كان الفيــروس قــد اختفــى بســبب ارتفــاع درجــة حــرارة 

الطقــس أو بســبب نجــاح وفعاليــة جهــود العــاج والوقايــة ويف 
المقابــل بــدأت متازمــة الشــرق األوســط التنفســية باالنتشــار 
يف المملكــة العربيــة الســعودية حيــث تكــون درجــات الحــرارة 
مرتفعــة عمومــا يف فصلــي الربيــع والصيــف، وعلــى عكــس 
الســارس، لــم يتــم الســيطرة عليــه حتــى هــذه اللحظــة، وعلــى 
الرغــم مــن انتشــار الفيــروس حتــى االن يف األماكــن التــي تقــع 
يف نصــف الكــرة األرضيــة الشــمايل اال ان وصولــه اىل بلــدان 
يف النصــف الجنــويب مثــل: البرازيــل، اســتراليا وبعــض البلــدان 
الفيــروس  بــأن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  يؤكــد  األفريقيــة 
ســيظل يتمتــع بالقــدرة علــى االنتشــار، ومــن الخطــأ االعتقــاد 
بــأن الفيروس ســيختفي خــال فصــل الصيــف كمــا لــو كان 
مجــرد إنفلونــزا عاديــة، فــا يمكننــا افتــراض ذلــك بــدون دليــل 
علمــي، وعلــى فــرض كان تأثيــر الطقــس صحيًحــا فهــذه كارثــة 
الجنــويب  الكــرة  نصــف  يف  األخــرى  البلــدان  الن  ذاتهــا  بحــد 
كثــر عرضــة النتشــاره بســبب قــدوم الشــتاء خــال  ســتصبح ا
األشــهر القليلــة القادمــة وهــذه البلــدان تمتلــك نظــام صحــي 
كل يف أغلبيتهــا و كثافــة ســكانية عاليــة )أفريقيــا وأمريــكا  متــآ

الجنوبيــة(. 

يف النهايــة، ال ينبغــي علينــا االن االعتمــاد علــى امــل زائــف 
بــدون أي دليــل علمــي ففكــرة قــدرة الطقــس الحــار قــد قتــل 
الفيــروس تبــدو حبــل النجــاة بالنســبة لغيرنــا وحبــل المشــنقة 
الوقائيــة  التدابيــر  كافــة  اتخــاذ  هــو  واألهــم  لغيرنــا،  بالنســبة 
واإلجــراءات الازمــة للحــد مــن عــدد المصابيــن وتحســين كافــة 

وســائل التشــخيص والعــاج فغــًدا لناظــره قريــب. 
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* هل تدخين الشيشة ينقل فيروس SARS-CoV-2؟

 SARS-CoV-2 إن تدخيــن الشيشــة قــد ينقــل فيــروس
لــم يثبــت بشــكل قاطــع حتــى اآلن  أنــه  بيــن المدخنيــن، إال 
أن الشيشــة هــي مصــدر أساســي النتقــال عــدوى اإلصابــة 
بالفيــروس لكنهــا مصــدر محتمــل بســبب الرطوبــة العاليــة يف 
هــذا النــوع مــن وســائل التدخيــن، وكذلــك االســتخدام المتكــرر 
مــن عــدة أشــخاص كمــا ان الشــخص الــذي يعمــل يف المقهى 
 COVID-19 بمــرض  مصابــاً  يكــون  قــد  الشيشــة  ويجهــز 
قبــل  الدخــان  تجربــة ســحب  إجرائــه  عنــد  للمدخــن  وينقلــه 
تســليم الشيشــة للمدخــن فتغييــر المبســم وحــده ال يســتبعد 
احتمــال انتقــال اإلصابــة بالفيــروس، إذ إن اللــّي )الخرطــوم( 
يدخــن  الــذي  الشــخص  أمــا  للفيــروس  جيــداً  يبقــى حاضنــاً 
الشيشــة فاحتمــال ان يكــون مصابــا هــو نفســه وعندهــا يدخن 
فــإن الهــواء المتصاعــد منهــا قــد يحمــل رذاذه الــذي قــد يصــل 
إىل الشــخص الجالــس إىل جانبــه أو أمامــه خصوصــاً يف أماكــن 
التدخيــن التــي ال تتمتــع بتهويــة جيــدة، وحتــى لــو كانــت أماكــن 
التدخيــن مكشــوفة وخارجيــة إال أن إمكانيــة العــدوى تبقــى 

قائمــة. 

كثــر عرضــة مــن غيرهــم  * هــل مرضــى الربــو القصبــي أ
COVID-19؟ بمــرض  لإلصابــة 

رغــم عــدم وجــود ادلــة قاطعــة تثبــت بــأن مرضــى الربــو 
كثــر عرضــة مــن غيرهــم لإلصابــة بالفيروس او لحدوث مرض  أ
وخيــم اال ان منظمــة الصحــة العالميــة تؤكــد بــان مــرض الربــو 
مــن األمــراض المزمنــة، والمصابــون بــه قــد يكونــون معرضيــن 
كثــر مــن غيرهــم لإلصابــة بفيــروس SARS-CoV-2، ولذلــك  أ
األنفلونــزا  ضــد  الموســمية  التطعيمــات  أخــذ  عليهــم  يجــب 
واالبتعــاد عــن العوامــل المثيــرة لنوبــات الربــو مثــل التعــرض 
للغبار والتدخين وااللتزام بأخذ أدويتهم الوقائية )البخاخات( 
بانتظــام فضبــط األعــراض لديهــم هــو العامــل األهــم لتقليــل 

خطــر العــدوى بالفيــروس.

فيــروس  حــول  المؤامــرة  نظريــة  علــى  العلمــي  الــرد 
 SARS-CoV-2

مدينــة  يف  الفيــروس  هــذا  لتفشــي  األوىل  األيــام  منــذ 
ووهــان الصينيــة دارت حــول منشــأه الكثيــر مــن التســاؤالت 
وعامــات االســتفهام وجعلتــه مــادة دســمة لمروجــي نظريــة 
المؤامــرة خصوًصــا مــع اســتعار حــرب التصريحــات االعاميــة 
وتبــادل االتهامــات بيــن الصيــن وحلفائهــا مــن جهــة والواليــات 
المتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا مــن جهــة أخــرى وقــد ســاهمت 
ومواقــع  اإلنترنــت  شــبكة  علــى  الصفحــات  مــن  الكثيــر 
التواصــل االجتماعــي يف تغذيــة نظريــة المؤامــرة حــول مصــدر 
أو أصــل نشــوء الفيــروس الجديــد، فحتــى هــذه اللحظــة لــم 
يعــرف مصــدر هــذه الســالة التاجيــة الجديــدة، والمعــروف بــأن 
الفيروســات التاجيــة تضــم مجموعــة كبيــرة مــن الفيروســات 
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التاجيــة  )الفيروســات  والحيــوان  االنســان  تصيــب  التــي 
تمييــز  وتــم  الحيوانيــة(،  التاجيــة  والفيروســات  البشــرية 
 1930 عــام  يف  مــرة  ألول  الحيوانيــة  التاجيــة  الفيروســات 
البشــرية فاكتشــفت ألول مــرة يف  التاجيــة  الفيروســات  أمــا 
اىل  المفصلــة  األبحــاث  وقــد خلصــت  عــام 1960  منتصــف 
الرئــوي  االلتهــاب  لمتازمــة  المســبب  كورونــا  فيــروس  أن 
الحــاد  الوخيــم )ســارس( قــد انتقــل مــن قطــط الزبــاد )العائــل 
اىل  الفيروســات  احتــاج علمــاء  وقــد  البشــر،  إىل  المتوســط( 
كثــر مــن 4 شــهور لتحديــد ذلــك، وفيــروس كورونــا  المســبب  أ
انتقــل  قــد  )ميــرس(  التنفســية  األوســط  الشــرق  لمتازمــة 
مــن اإلبــل  )العائــل المتوســط( إىل البشــر، وقــد احتــاج علمــاء 
الفيروســات اىل حــوايل 10 شــهور لتحديــد ذلــك أمــا منشــأ 
الفيــروس األصلــي )العائــل الدائــم( فلــم ُيفهــم بعــد فهًما تاًما، 
ولكــن حســب تحليــل مختلــف جينومــات الفيــروس ُيعتقــد 
أن منشــأه يف الخفافيــش وأنــه انتقــل إىل قطــط الزبــاد واإلبــل 
يف وقــت مــا مــن الماضــي البعيــد، وهــذا يعنــي أن المرضــى 
األوائــل الذيــن أصيبــوا بالفيــروس حصلــوا عليــه مباشــرة مــن 
كتســب الفيــروس سلســلة مــن الطفــرات  الحيوانــات بعــد ان ا
لــه  ممــا ســمح  الحيــواين،  العائــل  وجــوده يف  أثنــاء  الوراثيــة 
بالعــدوى والتكاثــر داخــل جســم اإلنســان، ويف حالــة التفشــي 
األخيــر للفيــروس التاجــي الجديــد، فتشــير معظــم التقاريــر إىل 
أن أفــراد المجموعــة األوىل مــن المرضــى الذيــن تلقــوا العــاج 
يف المستشــفيات كانــوا مــن عمــال أو عمــاء ســوق الجملــة 
للمأكــوالت البحريــة يف مدينــة ووهــان الصينيــة والــذي يبيــع 

والمستأنســة(  )البريــة  الحيــة  المســتهلكة  الحيوانــات  أيضــا 
مثــل: الدواجــن، الحميــر، األغنــام، الخنازيــر، القطــط، الثعالــب، 
الفئــران، الخفافيــش، الزواحــف وغيرهــا لــذا فالفرضيــة القائلــة 
بــأن فيــروس كورونــا الجديــد حيــواين المصــدر أو المنشــأ هــي 
كدتــه  الفرضيــة األكثــر قبــواًل بيــن األوســاط العلميــة، وهــذا مــا ا
كــز الســيطرة علــى األمــراض  منظمــة الصحــة العالميــة ومرا
العلميــة  النظريــة  أمــا  والصينيــة  األمريكيــة  منهــا  والوقايــة 
الثانيــة عــن أصــل هــذا الفيــروس تقــول بأنــه قــد يكــون أحــد 
الذكــر  ســابقة  اإلنســان  تصيــب  التــي  التاجيــة  الفيروســات 
حــدث لــه تطفيــر، وبالتــايل أصبحــت الســالة الجديــدة المطفــرة 
قــادرة علــى إصابــة الكلــى بــدال مــن اصابــة الجهــاز التنفســي 
فقــط وداعمــي هــذه النظريــة يســتندون علــى وجــود ارتبــاط 
بالتسلســل الجينــي بيــن فيــروس SARS-CoV-2 المســبب 
لمــرض COVID-19 والفيــروس التاجــي المرتبــط بمتازمــة 
االلتهــاب الرئــوي الحــاد  الوخيــم SARS-CoV المســبب لوبــاء 
كثــر  SARS، رغــم انهمــا مختلفــان، ويعــد مــرض الســارس أ
فتــكا مــن مــرض COVID-19 ولكنــه أقــل عــدوى منــه بكثيــر. 

الفيروســات  علمــاء  يســتخدم  الفيروســات  علــم  يف 
مصطلح يعرف بإســم الفيروســات المنبثقة، أي الفيروســات 
لنموهــا،  االعتياديــة  الظــروف  التــي تكيفــت يف ظــروف غيــر 
ممــا يــؤدي إىل ظهــور ســالة جديــدة تتســم بخصائــص جديــدة 
تتمثــل يف قدرتهــا علــى إصابــة خايــا جديــدة وعائــل جديــد، 
وهنــاك عــدة عوامــل تزيــد مــن احتماليــة ظهــور فيــروس تاجــي 
النــووي  الحمــض  أهمهــا طبيعــة  الحيــن واآلخــر  بيــن  جديــد 
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الريبــوزي RNA وحيــد السلســلة التــي تمنحــه خاصيــة للتطــور 
الطبيعــي بشــكل أســرع مــن األنــواع األخــرى،

يمتلــك  انــه  نجــد   SARS-CoV-2 فيــروس  حالــة  ويف 
الكثيــر مــن الخصائــص التــي تجعــل طفراتــه تتفــق تمامــا مــع 
التطــور الطبيعــي مثــل قــدرة الجينــوم علــى تصحيــح األخطــاء 
كتشــاف التسلســل الجينــي للمــادة الوراثيــة بشــكل ســريع  وإ
وســهل لكــون قاعــدة البيانــات متوفــرة مــع عــدم وجــود أي 
دليــل بهــا يشــير إىل أنــه تمــت هندســتها وراثيــا، فهنــاك العديــد 
الحســبان كعوامــل  التــي تؤخــذ يف  العوامــل اإلضافيــة  مــن 
محفــزه لظهــور ســالة فيروســية جديــدة، مثــل: ســفر اإلنســان 
مســافات بعيــدة والتنقــل بيــن البلــدان، ونقــل المواشــي مــن 
البلــدان البعيــدة، وقطــع الغابــات، وتغيــر الظــروف المناخيــة، 
ونأخــذ هنــا علــى ســبيل المثــال تأثيــر تغيــر المنــاخ يف إنتــاج 
ســالة فيروســية جديــدة وذلــك كمــا حــدث يف عــام 1990 
الظاهــرة  أدت  حيــث  المتحــدة  الواليــات  شــرق  جنــوب  يف 
المعروفــة باســم النينــو )ظاهــرة مناخيــة تحــدث بيــن كل 5-3 
أعــوام بهــا يتغيــر اتجــاه الريــاح يف المحيــط الهــادي، وتؤثــر علــى 
الطقــس يف كل العالــم( فقــد أدى تغيــر المنــاخ وزيــادة هطــول 
عليهــا  تتغــذى  التــي  النفايــات  وفــرة  إىل  باإلضافــة  األمطــار، 
زيــادة  وبالتــايل  أعدادهــا  زيــادة  الفئــران إىل  القــوارض، مثــل 
انتقــال  يف  ذلــك  وســاهم  للفئــران.  اإلنســان  تعــرض  نســبة 
فيروس Hantavirus من الفئران إىل اإلنسان، وكمثال على 
مســاهمة أنشــطة اإلنســان يف زيــادة احتماليــة ظهــور ســالة 
فيروســية جديــدة، مــا يقــوم بــه اإلنســان عنــد قطــع الغابــات 

وماليزيــا  اســتراليا  مــن  عــام 1990 يف كل  أواخــر  فمثــا يف 
أدى قطــع الغابــات إىل هجــرة الخفافيــش المصابــة بفيــروس 
Hendra وفيروس Nepha إىل مناطق التجمعات الســكانية 

وانتقــال الفيــروس إىل الحيوانــات ومــن ثــم إىل اإلنســان.

إذن، يمكن القول إنه نتيجة إىل قدرة الفيروسات التاجية 
التــي مادتهــا الوراثيــة مــن النــوع الحمــض النــووي الريبــوزي 
RNA مفــرد السلســلة التــي تمنحــه خاصيــة للتطــور الطبيعــي 
بشــكل أســرع مــن األنــواع األخــرى، وقــدرة هــذا الجينــوم علــى 
الجينــي  التسلســل  كتشــاف  وإ بمفــرده  األخطــاء  تصحيــح 
للمــادة الوراثيــة بســرعة وســهولة مــع عــدم وجــود أي دليــل بها 
يشــير إىل أنــه تمــت هندســتها وراثيــا وتحــت الضغــوط البيئيــة 
الطبيعيــة، ونتيجــة لنشــاطات اإلنســان المختلفــة أصبح ظهور 
كثــر احتمــاال وامــراً متوقعــاً  ســاالت فيروســية تاجيــة جديــدة أ

و ذات طفــرات تتفــق تمامــا مــع التطــور الطبيعــي.

كيف سينتهي هذا الوباء؟ 

 SARS-CoV-2 فيــروس  انتشــار  حصيلــة  تخطــي  مــع 
النــاس  الــذي وضــع  حاجــز ال 5000 وفــاة يف العالــم األمــر 
حــول العالــم يف حالــة مــن الذعــر والهلــع بســبب عــدم توفــر أي 
عــاج أو لقــاح لــه حتــى االن ازدادت الحاجــة اىل اإلجابــة عــن 
هــذا الســؤال، والحقيقــة ال أحــد يعلــم الغيــب أو يملــك اإلجابــة 
كثــر مــن ســيناريو  الحقيقــة عــن هــذا الســؤال اال هللا، وهنــاك أ
محتمــل لكيفيــة انتهــاء الفيــروس وزوال خطــره أو اســتمراره 
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وفًقــا للمعطيــات الحاليــة او التجــارب الوبائيــة الســابقة، وكمــا 
يلــي:

السيناريو األول:

أن تســيطر أجهــزة الصحــة العامــة بســبب نجــاح وفعاليــة 
جهــود وتدابيــر والوقايــة علــى الفيــروس )الســيناريو المثــايل( 
خــال الشــهرين أو الثاثــة القادمــة خصوًصــا بارتفــاع درجــات 
الحــرارة كمــا حــدث مــع وبــاء الســارس الــذي بــدأ ينتشــر مــن 
شــهر تشــرين الثاين/نوفمبــر عــام 2002 واســتمر حتــى شــهر 
تموز/يوليو عام 2003 اال ان المشكلة التي تواجه نجاح هذا 
الســيناريو هــي صعوبــة تتبــع الحــاالت المصابــة يف المراحــل 
والتــي  خفيفــة،  تكــون  أعراضــه  وأن  خاصــة  للمــرض  األوىل 
تجعــل المريــض ال يعلــم أنــه مصــاب أصــا وعــدم معرفتنــا 

بتأثيــر ارتفــاع درجــة حــرارة الطقــس علــى الفيــروس. 

السيناريو الثاين:

أن يكــون الفيــروس يتأثــر بالفعــل بارتفــاع درجــة حــرارة 
الطقــس فتقضــي حــرارة الصيــف عليــه يف البلــدان الواقعــة يف 
النصــف الشــمايل مــن الكــرة األرضيــة بينمــا يجتــاح الفيــروس 
البلــدان يف نصــف الكــرة الجنــويب بســبب قــدوم الشــتاء خــال 
األشــهر القليلــة القادمــة اليهــا وتــزداد األمــور لألســوأ ولكنهــا 
تفشــي  مــع  لمــا حصــل  وهــذا مشــابه  ذلــك،  بعــد  تتحســن 
عــن  توقــف  ولكنــه   ،2016-2014 خــال  إيبــوال  فيــروس 

االنتشــار يف مرحلــة معينــة.

السيناريو الثالث:

واقعــا  ويصبــح    SARS-CoV-2 فيــروس  ينتشــر  أن 
تفشــى  عندمــا  حصــل  لمــا  مشــابه  وهــذا  معــه،  نتعايــش 
كثــر  فيــروس إنفلونــزا الخنازيــر )H1N1(، إذ أنــه أنتشــر بيــن أ
الصحــة  وأعلنتــه منظمــة  العالــم،  مــن ســكان  مــن 20 %  
الفيروســات  أنــواع  أحــد  اآلن  أصبــح  ولكنــه  وبــاء،  العالميــة 
الموســمية، والــذي يظهــر كل عــام ويختفــي لوحــده يف جميــع 
أنحــاء العالــم، ورغــم أنــم معــدل وفيــات هــذا الفيــروس أقــل 

كثــر فتــكا بســبب انتشــاره. مــن الســارس إال أنــه أ

السيناريو الرابع:

ان ينتشــر ويتمــدد ويصبــح مثــل وبــاء اإلنفلونــزا اإلســبانية 
التــي اجتاحــت العالــم يف 1918، والتــي كانــت الوبــاء األشــد 
فتــكا يف تاريــخ البشــرية وقتلــت حــوايل 50 مليــون شــخص 
كان  العالــم  الن  جــًدا  مســتبعد  هــذا  ولكــن  العالــم،  حــول 
مختلفــا جــدا يف 1918 عمــا هــو عليــه األن، ولــم تكــن هنــاك 
أماكــن  المستشــفيات  وكانــت  للتشــخيص  هامــة  أدوات 
كانــت  التــي  الحــروب  عــن  ناهيــك  للعــاج  وليــس  للمــوت 
تــدور حــول العالــم ناهيــك عــن ان معــدل اإلماتــة المنخفــض 
لمــرض COVID-19 )3.4 % (، والــذي يمكــن خفضــه ألقــل 
مــن ذلــك باتبــاع تدابيــر الوقايــة العامــة والعــزل االجتماعــي. 

السيناريو الخامس:

الصيــف  خــال  كثــر شراســة  ا ويصبــح  انتشــاره  يــزداد   
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ويمنــح  البعــض  أرواح  ليحصــد  اخــر  اىل  بلــد  مــن  وينتقــل 
األغلبيــة مناعــة مؤقتــة تمنحنــا المزيــد مــن الوقــت الكتشــاف 
كتشــاف لقــاح أو عــاج لــه.  المزيــد مــن التدابيــر الوقائيــة أو ا

السيناريو السادس:

فعاليتــه  )تقــل  عليــه  الصيــف  فصــل  حــرارة  تؤثــر  ان 
بــدون ان تقتلــه( لكنــه ســيعود مــرة أخــرى يف فصــل الشــتاء 
وينتقــل بيــن نصفــي الكــرة األرضيــة ويصبــح مــا نســميه مرًضــا 
مســتوطنا، حيث سينتشــر كثيرا يف كل مكان حتى ان اغلب 
ســكان الكــرة األرضيــة ســيحملون أضــدادا تــدل علــى إصابتهــم 

كتشــاف لقــاح أو عــاج لــه.  بــه، ويســتمر كذلــك حتــى يتــم ا

السيناريو السابع:

بعــد  حــدث  كمــا  للفيــروس  عــاج  أو  لقــاح  كتشــاف  ا
انتشــار فيــروس إنفلونــزا الخنازيــر )H1N1( اســتطاع العلمــاء 
تطويــر لقاحــات تحمــي مــن هــذا المــرض، وهــذا ســاعد ســكان 
المناطــق التــي يعــود لهــا هــذا الفيــروس علــى التعامــل معــه 
هــذا  ولكــن  بالخطــر  ليــس  موســميا  مرضــا  وجعلــه  الحقــا، 
الموضــوع يحتــاج اىل فتــرة ليســت بالقصيــرة فهنــاك فــرق 
كتشــاف عاج أو لقاح وبين وصوله اىل الســوق فاألوىل  بين ا
والثانيــة  أســابيع  أو  أيــام  أو  ســاعات  اىل  تحتــاج  ان  يمكــن 
تحتــاج اىل مــدة طويلــة قــد تمتــد اىل ســنوات مــن التجــارب 
ومعرفــة مــدى الفعاليــة واألعــراض الجانبيــة، فبصــورة عامــة 

تكون المدة الزمنية إلنتاج دواء بشــكل عام هي 10 ســنوات 
وتمــر بتســعة مراحــل نلخصهــا كمــا يلــي:

* المراحل 1و2 يمكن عملها خال ساعات. 

* المراحل 3و4 تحتاج لبضع أسابيع عما. 

* المراحل 5-9 تمتد من 1-10 سنوات. 

لــذا اقــل مــدة الزمــة لنجــاح هــذا الســيناريو هــي 18-12 
شــهر علــى اقــل تقديــر. 
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المراجع 

* المواقع اإللكترونية 

https:// ١- الموقــع اإللكتــروين لمنظمــة الصحــة العالميــة
/www.who.int

علــى  للســيطرة  األمريكيــة  كــز  للمرا اإللكتــروين  الموقــع   -٢
/https://www.cdc.gov منهــا  والوقايــة  األمــراض 

علــى  للســيطرة  األوربيــة  كــز  للمرا اإللكتــروين  الموقــع   -٣
/https://www.ecdc.europa.eu األمــراض والوقايــة منهــا

https:// الســعودية الصحــة  لــوزارة  اإللكتــروين  الموقــع   -٤
/www.moh.gov.sa

المجتمــع  وقايــة  و  الصحــة  لــوزارة  اإللكتــروين  الموقــع   -٥
https://www.mohap.gov.ae االماراتيــة 

https://www.dha. ٦- الموقــع الرســمي لهيئــة صحــة ديب
gov.ae
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https://doh. ٧- الموقــع الرســمي لدائــرة صحــة أبــو ظبــي
/gov.ae

http:// ٨- المركز الوطني للوقاية من األمراض و مكافحتها
/www.sacm.org

علــى  للســيطرة  الصينيــة  كــز  للمرا اإللكتــروين  الموقــع   -٩
/http://www.chinacdc.cn منهــا  الوقايــة  و  األمــراض 

http:// الصينيــة  الصحــة  لهيئــة  اإللكتــروين  الموقــع   -١٠
.en.nhc.gov

* الكتب 

1- Nelson Textbook of Pediatrics, 2-Volume Set, 
20th Edition By Robert M. Kliegman, MD, Bonita 
M.D. 
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3- Coronavirus Pandemic Spread. The Updated 
Rational Guide to the Wuhan Virus Outbreak: 
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Before it’s Too Late by Robert J. Connor

4- Wuhan Coronavirus: A Concise & Rational 
Guide to the 2020 Outbreak by Tyler J. Morrison

5- CORONAVIRUS: ALL YOU NEED TO KHOW, 
SYMPYOMS, PREVENTIVE MEASURES 
& PRACTICAL ADVICE by DR HOWARD 
BARRETTE

6- U.S. Government Pandemic Guidance: Prepare 
for the Coronavirus: | Two Guides in One Book 
| Department of Health and Human Services | 
Center for ... | )Influenza nCoV-2019, Covid-19, 
Wuhan Flu(

7- Wuhan Coronavirus: Everything You Need to 
Know About the New Wuhan Coronavirus and 
How to Prevent it by Tracy Rinehart

8- COVID-19: Coronavirus Disease - Predictions 
of the pandemic and how you can stay safe by 
Emecheta Callista Chinenye

9- Wuhan 2020 Coronavirus Outbreak: 
)Definition, Symptoms, Transmission, and 
Prevention( – All You Need To Know About Ncov 
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Including A Simple Guideline to Protect Yourself 
and Travel Advice 

10- Coronavirus Q & A All You Need to Know: 
Coronavirus disease COVID-19 Protection, 
Symptoms, outbreak, diagnosis, definition and 
information by edu team

11- Red Book Atlas of Pediatric Infectious 
Diseases by AAP

12- Red Book 2018: Report of the Committee on 
Infectious Diseases by David W. Kimberlin MD 
FAAP, Sarah S. Long MD FAAP and Michael T. 
Brady MD FAAP. 

13- Mandell, Douglas, and Bennett›s Principles 
and Practice of Infectious Diseases: 2-Volume Set 
by John E. Bennett MD, Raphael Dolin MD and 
Martin J. Blaser MD.
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