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1 تقدير وخامة األنفلونزا الجائحة

املعلومات األساسية والتسلسل الزمني لتطّور األحداث  1-1

كشفت أحداث األنفلونزا الجائحة ¬¬H1N1 املندلعة يف عام 2009 النقاب عن أن منظمة الصحة العاملية )املنظمة( واملنظامت 

بع طريقة رصينة وموّحدة يف إجراء تقديرات مناسبة التوقيت ملدى وخامة األنفلونزا الجائحة، كام أثبتت تلك األحداث  الوطنية ال تتّ

أن الدول األعضاء غري مستعد¬ة متاماً إلجراء تقديرات رسيعة ملدى وخامتها، أو لتنفيذ ما يلزم من خطط إلدارة مخاطرها وإجراء 

االتصاالت بشأنها.

وكانت جمعية الصحة العاملية قد اعتمدت يف عام 2011 تقريراً من إعداد لجنة املراجعة املعنية بكيفية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

)2005( وباألنفلونزا الجائحة )H1N1( 2009 )1(، أوصت فيه املنظمة برضورة اتخاذ وتطبيق تدابري ميكن استخدامها لتقدير وخامة كل 

واحد من أوبئة األنفلونزا، سواء كانت موسمية أم جائحة. ويوفر تقدير الوخامة هذا املعلومات العلمية الالزمة لتحديد وقت اتخاذ 

إجراءات االستجابة للجوائح ونطاقها وشّدتها وكثافتها ومدى عجالتها. وذكر التقرير ما ييل: “بإمكان املنظمة والدول األعضاء أن تحّسن 

مستوى استعدادها لتقدير وخامة الجوائح املقبلة يف الوقت املناسب عن طريق تطبيق أدوات لتقدير وخامتها سنوياً وتقييم تلك 

األدوات وتحسينها” )1(.

وينبغي أن تُجرى تقديرات وخامة الجائحة يف املرحلة املبكرة من اندالعها وأن يُواظب عىل إجرائها عقب ذلك بعد تفاقم اندالعها. 

وقد حرصت املنظمة منذ أن أبرزت جمعية الصحة العاملية هذه الحاجة عىل إحراز تقدم كبري بشأن وضع إطار معني بتقدير وخامة 

األنفلونزا الجائحة )2(، وهو إطار ُوِضع بفضل عقد العديد من االجتامعات واملشاورات مع الخرباء وتنفيذ مشاريع تعاونية للمنظمة 

وإنشاء فريق عامل تقني معني بتقدير وخامة األنفلونزا الجائحة. ويحدد اإلطار وخامة االنفلونزا عىل أساس املؤرشات الثالثة التالية: 

رسيان املرض وخطورته ووقعه.

ودعت املنظمة يف نيسان/ أبريل 2014 إىل عقد اجتامع للفريق العامل التقني املعني بتقدير وخامة األنفلونزا الجائحة الستعراض 

نطاق ما تجمعه حالياً الدول األعضاء من بيانات الرتّصد. واستعرض الفريق العامل بيانات الرتّصد املجّمعة يف عدد مختار من الدول 

لها واملجاالت التي يلزم تحسينها منها، والتي تباينت جميعها بشّدة فيام بني الدول  األعضاء لتحديد مكامن قوتها والثغرات التي تتخلّ

األعضاء.

وأُِعّدت إرشادات مؤقتة تبنّي طريقة منّسقة لتقدير وخامة األنفلونزا باالستناد إىل نتائج ُمستمدة من اجتامعات ُعِقدت سابقاً، وأعامل 

أنجزتها املنظمة بالتعاون مع معهد روبرت كوخ )أملانيا(، ودراسة رائدة أجرتها يف عام 2014 الدول األعضاء يف نصف الكرة الجنويب 

)أسرتاليا وشييل ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا(، وإىل ما يجري توجيهه من نداءات بشأن عقد املؤمترات واملشاورات مع الخرباء. وقد شّكل 

وضع هذا اإلطار األساس الالزم إلجراء مناقشات الفريق العامل التقني يف اجتامعيه الثاين والثالث املعقودين بشهري ترشين الثاين/ 

نوفمرب 2014 وحزيران/ يونيو 2015، عىل التوايل.

وتواَصَل يف الفرتة املُمتدة من عام 2014 إىل عام 2016 اختبار اإلرشادات عىل أساس تجريبي يف عدد مختار من الدول األعضاء، وهي: 

أسرتاليا وبنغالديش وكندا وشييل والصني ومرص وفرنسا وأملانيا والهند وإيران وإيرلندا واليابان ومدغشقر ونيوزيلندا والرنويج والربتغال 

وسنغافورة وجنوب أفريقيا وأسبانيا وتايلند واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية والواليات املتحدة األمريكية.

واستمر تنقيح اإلرشادات بناًء عىل النتائج املُحّققة والخربات املُكتسبة من اختبارها عىل أساس تجريبي. وأُطلِق يف آذار/ مارس 2017 

عت الدول األعضاء عىل استهالل تطبيقه. وسيسلّط التطبيق الفوري ألداة تقدير وخامة  نهج تقدير وخامة األنفلونزا الجائحة وُشجِّ

األوبئة املوسمية الضوء عىل رضورة توفري بيانات أساسية متينة؛ وسيشّجع كذلك الدول األعضاء عىل تنقيح البيانات املتاحة لها واإلملام 

بأداة التقدير هذه التي من شأنها أن تُستخدم أيضاً أثناء اندالع الجوائح.

1– نطاق الوثيقة
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الغرض من إعداد وثيقة اإلرشادات  2-1

لقد وضعت املنظمة هذه اإلرشادات ليك تستخدمها مع الدول األعضاء يف إطار تطبيق اإلرشادات املتعلقة بإدارة مخاطر 

األنفلونزا الجائحة )3( ألغراض تقدير وخامتها أثناء اندالع أوبئتها وجوائحها املوسمية وعند التثبّت من انتقال فريوساتها من 

إنسان إىل آخر. وسوف يُواظب عىل إجراء التقديرات أثناء اندالع أوبئة األنفلونزا أو جوائحها املوسمية، بالتالزم مع إجراء تقدير 

نهايئ لها مبجرد انحسار انتقالها.

ويكون الوقت ضيقاً واملوارد محدودة أثناء اندالع الجوائح، لذا يلزم أن تلّم البلدان باألداة يف أقرب وقت ممكن )أي أثناء اندالع 

جوائح األنفلونزا املوسمية(، وأن تنّفذ الطرائق واملخرجات يف سياق ما تجريه روتينياً من تقديرات وتعّده من تقارير فيام يتعلق 

بوضع األنفلونزا املوسمية، ماّم سيتيح املجال أمام البلدان لتقدير وخامة الجوائح مبزيد من السهولة والكفاءة أثناء اندالعها.

وال تنطبق هذه اإلرشادات عىل الوضع السائد أثناء مرحلة توجيه اإلنذارات )3(؛ أي قبل التثبّت من انتقال فريوسات األنفلونزا 

الحيوانية املنشأ من إنسان إىل آخر، وعندما يكون الهدف منها تحديد مدى خطورة انتشار الجائحة، ألن هناك أدوات أخرى 

تُتيحها املنظمة لهذا الغرض؛ من قبيل التقدير الرسيع ملخاطر أحداث الصحة العمومية الحادة )4( أو أداة تقدير مخاطر 

األنفلونزا الجائحة )5(.

ر أيضاً، بفضل إجراء الدراسات الخاصة وعمليات النمذجة، معلومات لتقدير وخامة الجوائح يف مراحلها املبكرة وطوال  وفّ وستُ

ز أساساً عىل ما يُجمع من معلومات أثناء ترّصد األنفلونزا روتينياً. مدة اندالعها، عىل أن هذه اإلرشادات تركّ

الجمهور املستهدف  3-1

هذه الوثيقة معّدة ليك يستخدمها يف املقام األول مهنيو الصحة العمومية عىل الصعيد الوطني مّمن يتكّفلون بإجراء تقديرات 

وطنية لوخامة األنفلونزا أو يزمعون إجراءها، ويتمّكنون من اإلسهام يف التقديرات العاملية املتعلقة بوخامة األنفلونزا. وهذه 

الوثيقة هي وثيقة حية سيتواصل تحديثها حسب اللزوم، وستقوم مقام وثيقة إرشادية إلجراء تقديرات لوخامة األنفلونزا 

املوسمية وتلك الجائحة.
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فيام ييل الهدف املنشود من تقدير وخامة األنفلونزا عىل الصعيد الوطني )3(:

وستستفيد املنظمة من التقديرات العاملية لوخامة األنفلونزا يف رصد الوضع العاملي لألنفلونزا وفهمه واالسرتشاد بها يف اتخاذ 

القرارات العاملية ووضع التوصيات العاملية بشأن التدخالت املُنّفذة يف مجال الصحة العمومية.

بيان الوضع الوبايئ ألوبئة األنفلونزا أو جوائحها وتقدير وخامتها بناًء عىل جميع املعلومات املتاحة؛ 	 

االسرتشاد بها يف إجراء تقديرات للمخاطر الوطنية والعاملية؛	 

االستهداء بها يف اتخاذ تدابري التأهب واالستجابة واإلنعاش في مجال الصحة العمومية، فضاًل عن تخصيص ما يلزم من موارد.          	 

2– الهدف من تقدير وخامة األنفلونزا
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3-  مفهوم تقدير وخامة األنفلونزا           
وتعاريف تقديرها  

املؤرشات  1-3

فيام ييل ثالثة مؤرشات تُعرّف عىل أساسها وخامة األنفلونزا الجائحة بناًء عىل ما أُجِري من مشاورات بني خرباء خارجيني وموظفي املنظمة يف 

الفرتة الواقعة بني عامي 2011 و2015، أال وهي: قدرة فريوسات األنفلونزا عىل الرسيان وخطورة مرض األنفلونزا ووقعه، وهي مصطلحات ترد 

أدناه تعاريفها بالتفصيل وكذلك يف الجدول 1.

قدرة املرض عىل الرسيان  1-1-3

يعكس مؤرش قدرة فريوسات األنفلونزا عىل الرسيان مدى سهولة انتقالها بني األفراد واملجتمعات، وبذا، فإن الفريوس الذي لديه قدرة عالية 

عىل الرسيان سينتقل برسعة من شخص إىل آخر. وتتأثر هذه القدرة بعوامل عديدة هي كالتايل: قدرة الفريوس عىل االنتقال من شخص إىل 

آخر وديناميات انتقاله وقابلية السكان املعرضني له للتأثر به، كام تتأثر قدرته هذه بالعوامل االجتامعية واملناخية. وتُقاس عادًة القدرة عىل 

الرسيان أثناء اندالع أوبئة األنفلونزا املوسمية بواسطة نظم الرتّصد الروتيني باستخدام البدائل )من قبيل عدد من يسعون إىل الحصول عىل 

الرعاية الصحية من جراء اإلصابة بأمراض شبيهة باألنفلونزا(. أما الديناميات الفعلية النتقال الفريوسات )أعدادها عقب تكاثرها( وقابلية 

السكان املعرضني لها للتأثر بها، فإن من شأنها أن تُقاس بواسطة دراسات استثنائية مخّصصة تُجرى أثناء اندالع الجوائح.

خطورة املرض  2-1-3

يبنّي مؤرش خطورة املرض )الذي يُعرف أيضاً باسم “وخامة العدوى”( عدد من ميرضون من األفراد جراء إصابتهم بعدوى فريوس األنفلونزا 

وتواتر أعراضها الرسيرية ومضاعفاتها والحصائل الالحقة لإلصابة بعدواها. وتتوقف خطورة املرض عىل الفريوس؛ إذ ميكن مثالً أن يتسبّب 

نقل من جرائه  فريوس األنفلونزا املُصاحب ألعراض رسيرية وخيمة للغاية يف إصابة عدد غري متناسب من األشخاص بأمراض خطرية، ليُ

بعضهم إىل املستشفى ويفارق بعضهم اآلخر الحياة. وتتوقف أيضاً خطورة املرض عىل املضيف؛ مثل معاناة الفرد من حاالت صحية كامنة 

تهيئه لإلصابة مبرض وخيم وتاريخ أخذه للقاحات التي قد تحميه من املرض )مثل تلك املضادة ملرض األنفلونزا واملكورات الرئوية( وعمره 

ومدى توافر خدمات الرعاية الصحية. ومن املرّجح أن تكون إصابة بعض رشائح السكان بعدوى املرض أكرث وخامة بكثري من سواها، كام 

تشكل أوصاف الفئات املعرضة بشّدة لخطر املرض جزءاً هاماً من هذا املؤرش. وتُقاس خطورة املرض أثناء اندالع األنفلونزا املوسمية بواسطة 

الرتّصد الروتيني باملستشفى لحاالت املرىض الذين يُدخلون إليها أو إىل وحدات العناية املركزة من جراء إصابتهم باألنفلونزا.

وقع املرض  3-1-3

يبنّي عموماً املؤرش الخاص بالوقع كيفية تأثر املجتمع بأوبئة األنفلونزا أو جوائحها، وهو ميثل أثرها عىل قطاع الرعاية الصحية؛ مثل أثرها 

عىل معدالت استخدام مرافق الرعاية الصحية )حاالت االستشفاء واإلدخال إىل وحدات العناية املركزة( وعىل القوى العاملة يف مرافق الرعاية 

الصحية وعىل املجتمع )مبا يف ذلك الزيادة املفرطة يف عدد الوفيات(. ويتأثر مؤرش وقع املرض بتنفيذ تدابري الصحة العمومية وشواغل 

الجمهور وسلوكيات فئات السكان املترضرة باملرض، وإذا كان الوقع كبرياً عىل قطاع الرعاية الصحية، فإن موارد الرعاية الصحية قد تتعرض 

لضغوط. وقد تخلّف أيضاً اآلثار املرتتبة عىل الصحة العمومية عواقب اجتامعية واقتصادية، من قبيل التغيّب عن أماكن العمل واملدارس، 

وانهيار البنى التحتية الحيوية، وتراجع أنشطة التجارة والسياحة.
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الجدول 1– ملّخص املؤرشات املُستخدمة لبيان وخامة األنفلونزا

قدرة املرض عىل الرسيان

خطورة املرض

وقع املرض

مباذا يسرتشدمباذا يتأثرماذا يبّياملؤرش

HOSPITAL

CLOSED

HOSPITAL

FULL
CLOSED FULL

HOSPITAL

CLOSED

HOSPITAL

FULL
CLOSED FULL

املعلامت املُطبقة  2-3

نة أعاله من معلامت مختلفة ُمستمدة من مصادر معنية برتّصد الفريوسات واألوبئة ومن  يُستنبط كل مؤرش من املؤرشات املبيّ

أخرى رسيرية. وغالباً ما تُجمع روتينياً تلك املعلامت بواسطة نظم ترّصد الصحة العمومية بالبلد )6(؛ وقد تُقاس، عوضاً عن 

ز وثيقة اإلرشادات هذه عىل ما يُجمع من معلومات عن طريق أنشطة  ذلك، يف إطار إجراء بحوث ُمحّددة )دراسات خاصة(. وتركّ

الرتّصد الروتيني؛ ألن املعلومات املُستمدة من الدراسات الخاصة ال ميكن الحصول عليها إال أثناء اندالع جوائح األنفلونزا أو وقوع 

غريها من األحداث غري العادية.

وهذه اإلرشادات معّدة بطريقة مرنة، وينبغي تكييفها وفقاً الحتياجات البلد الذي يطبقها، ألن كل بلد لديه نظم ترّصد تخّصه 

تحديداً، وعليه أن )يرتكز إىل خربته( يف اختيار املعلامت من نظم الرتّصد التي قد تستند إىل املؤرشات الثالثة. وسعياً إىل تقدير 

وخامة األنفلونزا، تُشّجع البلدان عىل تحديد املعلامت التي تُجمع بواسطة النظم الراسخة للرتّصد الروتيني.

عدد من ميرضون من األفراد من جامعة 
سكانية ما بسبب اإلصابة باألنفلونزا 

عىل أساس أسبوعي

ما مدى وخامة املرض الذي مُيرِض 
الفرد من جراء إصابته بعدوى فريوس 

األنفلونزا

كيفية تأثري أوبئة األنفلونزا أو 
جوائحها عىل نظام الرعاية الصحية 

)واملجتمع(

تدخالت الصحة      	 
             العمومية

استخدام نظام الرعاية  	 
             الصحية

شواغل الجمهور	 

العوامل الخاصة   	 
             باملضيف

السياق )مثل إتاحة  	 
             خدمات الرعاية   

             الصحية ومدى توافر      
أجهزة التهوية(	 

سهولة انتقال الفريوس بني األفراد 
)طرح الفريوسات، وتنسخها، 

وعلوقها داخل الجسم(
مناعة الفرد ووضعه من حيث 

التطعيم
العمر وأمناط املخالطة وسلوكيات 

السعي إىل الحصول عىل الرعاية 
الصحية

العوامل املناخية

معلامت الرتّصد الروتيني

معلامت الرتّصد يف املستشفى

الرتّصد يف املستشفى
اإلحصاءات الحيوية )مثل سجالت الوفيات( 

التغيّب عن أماكن العمل واملدارس
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4-  الخطوات املُّتبعة يف      
تقدير وخامة األنفلونزا  

الشكل 1- الخطوات املُّتبعة يف تقدير وخامة األنفلونزا

اختيار املعلامت املُطبقة يف تقدير الوخامة 
عىل أساس املؤرشات.

تعيي عتبات لكل معلمة باالستفادة من 
البيانات املتوفرة سابقاً.

تطبيق العتبات لتقدير الوخامة.

اإلبالغ عن نتائج تقدير الوخامة.
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•   عدد حاالت اإلصابة أسبوعياً بالتهابات الجهاز التنفيس الحادة الوخيمة أو نسبة تلك الحاالت املقرتنة بالنسبة املئوية  
     لحاالت اإلصابة بتلك االلتهابات التي هي حاالت أنفلونزا فعلية

•    العدد املفرط لإلصابة أسبوعياً بحاالت االلتهاب الرئوي أو للوفيات الناجمة عن جميع األسباب )املُصّنفة من الناحية   
     النموذجية إىل فئات بحسب العمر(

•   عدد الحاالت املؤكدة لإلصابة أسبوعياً باألنفلونزا التي يلزم استشفاؤها يف وحدة العناية املركزة، أو عدد تلك الحاالت  
    التي يلزمها استشفاء

صورة: اختيار املعلامت املُطبقة يف تقدير الوخامة عىل أساس املؤرشات.

البد من مراعاة بعض املعايري عند اختيار املعلامت املُستخدمة لتقدير الوخامة عىل أساس املؤرشات الثالثة، وذلك كالتايل:

يجب أن تكون املعلامت عىل النحو اآليت:

م بالتايل فحص مجموعة فرعية عىل األقل من العينات يف املخترب للكشف عن فريوسات	   أن تبنّي نشاط األنفلونزا، ماّم يحتّ
        األنفلونزا فيها؛

أن تكون موثوقة وواردة من نظام ترّصد راسخ عىل مر الزمن )أو من نظام يُوثّق جيداً ما يطرأ من تغيريات يف هذا املضامر(؛	 

أن تكون مناسبة التوقيت.	 

ويجب أن تُتاح البيانات املتوفرة سابقاً )عن األوبئة أو الجوائح املوسمية املندلعة بحسب التسلسل الزمني( فيام يخص املعلامت؛ 

وأن تُتاح، حيثام أمكن، القواسم املشرتكة الالزمة لحساب النسب أو املعدالت )التي متثلها(.

ويبنّي الجدول 2 املعلامت التي يُنظر إليها عىل أنها مفيدة للغاية مثلام حّددها الفريق العامل التقني التابع للمنظمة واملعني بتقدير وخامة 

األنفلونزا الجائحة.

اختيار املعلامت املُطبقة يف تقدير الوخامة 1
عىل أساس املؤرشات.

 أ  من املعلامت املُحتملة األخرى التي قد تعكس وقع املرض عىل املجتمع، إغالق املدارس وشغل أرسّة املستشفيات والتغيّب عن العمل وعن املدارس.   
   وقد ال تُبلّغ وحدات ترّصد األمراض املوجودة يف بلد ما بهذه املعلامت غري املتعلقة بالرعاية الصحية؛ بل تجمعها باألحرى وزارات التعليم أو نظم  

   الضامن االجتامعي، وإن مل تُخترب تلك املعلامت يف املرحلة التجريبية.

الجدول 2– ملّخص املعلامت املفيدة لتقدير الوخامة
املعلامت )أمثلة( أ

قدرة املرض عىل 
الرسيان

خطورة املرض

HOSPITALوقع املرض

CLOSED

HOSPITAL

FULL
CLOSED FULL

HOSPITAL

CLOSED

HOSPITAL

FULL
CLOSED FULL

•   حاالت اإلصابة أسبوعياً باالعتالالت الشبيهة باألنفلونزا أو باعتالالت الجهاز التنفيس الحادة التي تحظى برعاية طبية     
     بوصفها نسبة من إجاميل عدد املراجعات، أو معدالت اإلصابة باالعتالالت

•    توليفة )ناتج( معدالت اإلصابة أسبوعياً باالعتالالت الشبيهة باألنفلونزا أو باعتالالت الجهاز التنفيس الحادة التي تحظى  
      برعاية طبية والنسبة املئوية لإلصابة أسبوعياً بحاالت األنفلونزا الفعلية

نة من الناحية النموذجية عىل أساس حاالت األنفلونزا املؤكدة وتلك   يّ •    معدل الوفيات الرتاكمي: نسبة االستشفاء )املُب
      املقرتنة بحصائل أو ببيانات عن إخراج املصابني بها من املستشفى(

نة من الناحية النموذجية عىل أساس حاالت    يّ •    املعدل الرتاكمي للرقود يف وحدة العناية املركزة: نسبة االستشفاء )املُب
     األنفلونزا املؤكدة(

•   التهابات الجهاز التنفيس الحادة الوخيمة: التهابات الجهاز التنفيس الحادة أو التهابات الجهاز التنفيس الحادة  
      الوخيمة: نسب اإلصابة باالعتالالت الشبيهة باألنفلونزا

املؤرش
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ر البيانات الكافية، أن يُنظر إىل املعلامت بحسب الفئات العمرية، وفيام ييل الفئات الدنيا منها:  وينبغي، حيثام أمكن، وعند توفّ

أقل من 15 عاماً ومبا يرتاوح بني 15 و64 عاماً و65 عاماً أو أكرث. ويف حال استخدام املزيد من تلك الفئات )مثل أكرث من عامني 

أو أقل من 5 أعوام(، فإن من الرضوري التأكد من إمكانية تصنيفها إىل الفئات العمرية املقرتحة سابقاً. وقد تكون البيانات غري 

كافية يف بداية املوسم لتصنيفها بحسب تلك الفئات، ولكن من األهمية مبكان أن تُجمع معلومات عن كل فئة منها تحديداً 

منذ البداية.

أما بالنسبة إىل املؤرشين الخاصني بخطورة املرض ووقعه، فينبغي، حيثام أمكن، أن تحسب املعلامت حساب معاناة الفرد من 

أمراض أو حاالت مرضية مزمنة كامنة أو عدم معاناته من تلك األمراض أو الحاالت التي يُعرف عنها أنها تخلّف حصائل وخيمة 

عند إصابة الفرد باألنفلونزا )من قبيل الربو أو االيدز والعدوى بفريوسه أو الحمل أو أمراض القلب أو الرئة(. ويُرجى الرجوع إىل 

التذييل 3 من املعايري العاملية للمنظمة بشأن ترّصد أوبئة األنفلونزا للحصول عىل مزيد من املعلومات عن الحاالت املرضية 

املوجودة مسبقاً. )6(

وإضافة إىل هذه املعلامت املقرتحة، فإن بإمكان الدول األعضاء إدراج معلامت أخرى استناداً إىل نظم الرتّصد الخاصة بها، وذلك 

رشيطة أن تكون البيانات موثوقة.

تقدير وخامة األنفلونزا: النقاط األساسية املطروحة 
بشأن الخطوة 1

يُرجى القيام يف بداية التقدير بتطبيق املعايري الواردة يف هذه    
اإلرشادات الختيار املعلامت التي ستستخدمونها.  

الرجاء توثيق املعلومات التالية بشأن املعلامت املُختارة:  
مصدر البيانات )مثل مراقبة املرىض املراجعني للعيادات الخارجية أو    

الرتّصد يف املستشفيات(؛  
وعدد السنوات التي تُتاح فيها البيانات؛

ومكامن قوة هذه املعلمة؛
والقيود املفروضة عليها؛

ونسبة البيانات املؤكدة مختربياً.
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تختلف كثرياً نظم الرتّصد بني بلد وآخر؛ وبذا، فإن من املتعّذر استخدام قيم املعلامت املطلقة لغرض إجراء مقارنات هادفة 

بني البلدان، ولكن ميكن االطالع داخل البلد عىل كيفية مقارنة املعلمة مبستواها يف املواسم السابقة، وكيفية مقارنة قيمة 

هذه املعلمة بشكل أدق بقيمة ذروتها يف تلك املواسم. وبالتايل، ميكن ألي بلد أن يستفيد من البيانات السابقة يف بيان 

نشاط أحد األوبئة )أو الجوائح( مقارنة بنشاطه يف املواسم السابقة باستخدام مواصفات نوعية مثل ما ييل:

 ال يوجد أي نشاط أو هو دون العتبة املوسمية	 

 منخفض	 

 معتدل	 

 مرتفع	 

 استثنايئ.	 

وميكن بعد ذك مقارنة تلك التقديرات النوعية داخل البلد عىل مر الزمن وبني البلدان عىل حد سواء.

ومن املجدي )االستفادة من البيانات السابقة( يف تعيني عتبات أو تحديد مديات للمعلامت التي تفسح املجال أمام تحديد 

 رتب نوعية عن طريق بيان مستويات نشاط الوباء )أو الجائحة(، وهو أمر ينطوي عىل تحديد بداية اندالع هذا الوباء

 )أو الجائحة( ومن ثم تعيني عتبات لكل معلمة لتحديد مختلف مستويات نشاطه )نشاطها( عىل النحو املبني أدناه.

فيام ييل أسلوبان ميكن اتباعهام يف تحديد بداية اندالع وباء األنفلونزا )املوسمية أو الجائحة(:

   حساب عتبة الجائحة بواسطة أسلوب ترّصد مستويات تنّقل األوبئة )7، 8(؛	 

    أو بواسطة معدل اإلصابة أسبوعياً بحاالت األنفلونزا الفعلية )نسبة العينات التي يُؤكّد حملها لفريوسات   	 

         األنفلونزا مقارنة بجميع العينات املُجّمعة( لغرض تحديد عتبات الفريوسات.

2

3

4

1

تعيي عتبات لكل معلمة باالستفادة من 2
البيانات املتوفرة سابقاً.

صورة: تعيي عتبات لكل معلمة باالستفادة من البيانات املتوفرة سابقاً.

تحديد بداية اندالع الوباء
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أ من األفضل استخدام املتوسط الهنديس لقيم الذروة عوضاً عن املتوسط الحسايب يف حال وجود اختالفات جّد كبرية يف قيمها بني موسم وآخر.

فيام ييل أسلوبان ميكن اتباعهام يف تحديد بداية اندالع وباء األنفلونزا )املوسمية أو الجائحة(:

 حساب عتبة الجائحة بواسطة أسلوب ترّصد مستويات تنّقل األوبئة )7، 8(؛	 

أو أسلوب املنظمة )6(؛	 

 أو اتباع نهوج إحصائية أو تجريبية تخص البلد تحديداً رهناً بالخصائص املتأصلة يف نظمه.	 

وأثبت االختبار التجريبي أن أسلوب ترّصد مستويات تنّقل األوبئة هو أسلوب ناجح متاماً يف معظم البلدان التي تطبق 

املعلمتني املتعلقتني بقدرة املرض عىل الرسيان وبوقعه، ولكن يلزم إنجاز املزيد من العمل يف املناطق املدارية.

ياً استنباط نهوج تخص البلد تحديداً بشأن تعيني العتبات باالستفادة من البيانات الوطنية السابقة، والبد  وقد يتعني محلّ

من أن تكون هذه قابلة للمقارنة مع العتبات املُستمدة من أسلوب ترّصد مستويات تنّقل األوبئة ومن أسلوب املنظمة. 

نة بنسبة تراوح بني 50 و٪60 العتبة املعتدلة،  وتُعنّي العتبات بطريقة ينبغي فيها أن تتجاوز قيم ذروتها املوسمية املُعيّ

نة بنسبة ± ٪10 العتبة املرتفعة وأن تتجاوز تلك التي تُعنّي منها بنسبة ± ٪2.5 العتبة االستثنائية. وأن تتجاوز قيمها املُعيّ

ويبنّي الجدول 3 نقاط الفصل املقرتحة واملُستخدمة من جانب املنظمة ويف أسلوب ترّصد مستويات تنّقل األوبئة فيام 

يتعلق باملعلامت الخاصة بقدرة املرض عىل الرسيان وبوقعه.

تحديد بداية اندالع الوباء

الجدول 3– نقاط الفصل املُحّددة بواسطة أسلوب تعيي عتبات املعلامت الخاصة
بقدرة املرض عىل الرسيان وبوقعه 

مديات النشاط            أسلوب ترّصد مستويات تنّقل األوبئة   أسلوب املنظمة

ال يوجد أي نشاط أو هو دون 
العتبة املوسمية

منخفض

معتدل

مرتفع

استثنايئ

دون العتبة املوسمية مثلام يحّدده أسلوب ترّصد 
مستويات تنّقل األوبئة

بني العتبة املوسمية والحد األعىل لفاصل الثقة 
املُعنّي بنسبة ٪40 من طرف واحد يف املتوسط 

الهنديس

نني بنسبتي  بني الحدين العلويني لفاصيل الثقة املُعيّ
٪40 و٪90 من طرف واحد يف املتوسط الهنديس

نني بنسبتي  بني الحدين العلويني لفاصيل الثقة املُعيّ
٪90 و٪97.5 من طرف واحد يف املتوسط الهنديس

أعىل من حد فاصل الثقة املُعنّي بنسبة ٪97.5 من 
طرف واحد يف املتوسط الهنديس

دون العتبة املوسمية مثلام يحّدده أسلوب املنظمة 
)بقيمة سنوية يف املتوسط(

بني العتبة املوسمية والحد األعىل لفاصل الثقة 
املُعنّي بنسبة ٪40 من معدل قيمة أ ذروة املنحنى 

يف املتوسط

نني بنسبتي  بني الحدين العلويني لفاصيل الثقة املُعيّ

٪40 و٪90 من معدل قيمة  ذروة املنحنى يف 

املتوسط

أ

نني بنسبتي  بني الحدين العلويني لفاصيل الثقة املُعيّ
٪90 و٪97.5 من معدل قيمة أ ذروة املنحنى يف 

املتوسط

أعىل من حد فاصل الثقة املُعنّي بنسبة ٪97.5 من 
معدل قيمة أ ذروة املنحنى يف املتوسط



11تقدير وخامة األنفلونزا الجائحة

تعيي عتبات املعلامت الخاصة بخطورة املرض

بنّي االختبار التجريبي أن املعلامت الخاصة مبؤرش خطورة املرض )مثل القياسات الرتاكمية( هي معلامت متغرّية عند بداية 
اندالع الوباء وال تصبح مستقرة إال عندما تبلغ األنفلونزا ذروة نشاطها. وتتسم قيم الذروة باالستقرار إىل حد ما بني موسم 

وآخر وتقرتن باختالفات معينة بحسب الفئات العمرية ورهناً بدوران األمناط الفرعية من األنفلونزا. ولكن تلك القيم قد تكون 
مختلفة جداً أثناء اندالع جائحة ما، وعليه، ينبغي أن تُحسب العوامل واالنحرافات املعيارية الخاصة بكل بلد تحديداً باستخدام 

القيم املُحّددة يف نهاية املوسم مقارنة باملواسم السابقة، وأن تُنّقح العتبات باالستفادة من البيانات السابقة، ومنها البيانات 

املتعلقة بالجوائح، مثلام هو مبني يف الجدول 4. وينبغي أيضاً تعيني العتبات الخاصة بالسن تحديداً عند توفر البيانات.

الجدول 4– أمثلة عىل تعيي عتبات املعلامت الخاصة بخطورة املرض

نطاق النشاط
ال يوجد أي نشاط أو هو 

دون العتبة املوسمية

منخفض

معتدل

مرتفع

استثنايئ

أقل من املتوسط خارج نطاق فرتة اندالع الوباء

أقل من املتوسط

بني متوسط وآخر + انحراف معياري 1

بني متوسط + انحراف معياري 1 وآخر + 3 انحرافات معيارية

أكرب من املتوسط + 3 انحرافات معيارية

 

 •   يرجى تحديد بداية اندالع الوباء أو الجائحة وتوثيق القيم الفاصلة.
•   الرجاء تعيني عتبات ملستويات نوعية النشاط فيام يخص كل املعلامت،  

     وتوثيق قيم عتبات كل معلمة منها.
•   يُرجى بيان األساليب املُتبعة والبيانات السابقة املُستخدمة.

تقدير وخامة األنفلونزا:
النقاط األساسية املطروحة بشأن الخطوة 2
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تطبيق العتبات لتقدير الوخامة.3

تقدير وخامة األنفلونزا: الخطوة 3

•    يُرجى، كحد أدىن، تقدير البيانات الحديثة فيام يخص كل مؤرش يف   
     املرحلة التي تتوسط اندالع الوباء ويف مرحلة انتهائه. أما البيانات    

      الخاصة مبؤرشي قدرة املرض عىل الرسيان ووقعه فيمكن
    تقديرها أسبوعياً.

•    تدقيق البيانات للكشف عن أية اختالفات فيها بني الفئات العمرية  
     والفئات املعرّضة للخطر.

•    االستفادة من النتائج املستمدة من التقديرات، مبا فيها مستويات     
     الثقة، ألغراض االسرتشاد بها يف إجراء تقديرات وطنية للمخاطر.

•    توثيق املعلامت والعتبات املستخدمة واملعلامت األكرث موثوقية واألهم  
     يف إجراء التقديرات إجامالً، وكيفية تفسريها والسبل الكفيلة بالجمع    

     بني املعلومات من مختلف املعلامت لغرض البت بشأن كل مؤرش.

إن تقدير الوخامة عىل الصعيد الوطني مدفوع يف املقام األول مبا يُجمع من بيانات كمية ويُكتسب من خربات وتجارب. 

ويجري البلد تقديراً نوعياً لكل مؤرش عن طريق دراسة جميع املعلامت الخاصة مبؤرش معني؛ وتصنيف القيم املُحّددة يف 

الوضع الراهن فيام يتعلق بالبيانات السابقة التي تخّصه تحديداً )يُفّضل جمعها عن خمسة مواسم(، أو بالبيانات املُتاحة 

تاح من معلومات أخرى. ويلزم عند إجراء التقديرات النوعية دراسة معلومات  بخالف ذلك والقابلة للمقارنة؛ ومراعاة ما يُ

ز يف اإلبالغ عنها ومدى موثوقيتها النسبية. أخرى، مثل تلك الواردة من نظم مختلفة يف الوقت املناسب وأوجه التحيّ

وينبغي القيام من الناحية املثالية وأسبوعياً وعقب بداية اندالع الوباء أو الجائحة، بتطبيق العتبات عىل بيانات املعلامت 

الحديثة فيام يخص مؤرشي قدرة املرض عىل الرسيان ووقعه. ومثلام نُوِقش سابقاً، البد من تقدير مؤرش خطورة املرض 

مبجرد بلوغ األنفلونزا ذروة نشاطها.

وينبغي، كحد أدىن، تقدير املؤرشات الثالثة يف املرحلة التي تتوسط اندالع الوباء ويف مرحلة انتهائه. ومن الرضوري التحّقق 

أيضاً، يف حال سمحت البيانات بذلك، مام إذا كانت هناك اختالفات يف فئات عمرية معينة أو يف فئات أخرى معرّضة 

للخطر. والبد من استخدام التقديرات، مبا فيها مستويات فواصل الثقة، يف التقديرات الوطنية للمخاطر، واالسرتشاد بها يف 

اتخاذ القرارات املتعلقة بالصحة العمومية.

صورة: تطبيق العتبات لتقدير الوخامة.
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اإلبالغ عن نتائج تقدير الوخامة.4

ينبغي إبالغ املنظمة مبا تجريه البلدان من تقديرات نوعية فيام يخص كل مؤرش جنباً إىل جنب مع مستويات الثقة وأية 

تعليقات تُبدى بشأن املؤرشات تحديداً، ويُفضل إبالغها بتلك التقديرات أسبوعياً، عىل أن تُبلّغ بها، عىل األقل، يف املرحلة 

التي تتوسط اندالع الوباء ويف مرحلة انتهائه )الشكل 2(. وتعكس نوعية مستويات الثقة مدى تأكد الباحث من نطاق 

اتساع وجودة ما يُستخدم من بيانات يف تقدير املؤرشات.

وينبغي يف حال وجود اختالفات يف التقديرات بحسب الفئات العمرية أو الفئات التي تعاين من حاالت مرضية كامنة، أن 

تستند التقديرات النهائية إىل البيانات املُصّنفة )بشأن جميع الفئات العمرية(، ولكن يف حال إجراء التقديرات لفئة عمرية 

نة معرضة للخطر يف رتبة أعىل، فينبغي بيان ذلك يف حقل إبداء التعليقات. ُمحّددة أو لفئة معيّ

صورة: اإلبالغ عن نتائج تقديرات الوخامة.

الجدول 2– مؤرشات تقدير الوخامة ورتب تقديرها

قدرة املرض عىل الرسيان

خطورة املرض

وقع املرض

ال يوجد أي نشاط أو هو دون 
العتبة املوسمية

 منخفض         معتدل                     مرتفع                 استثنايئ

  مستوى الثقة               منخفض    متوسط                   مرتفع

  مستوى الثقة               منخفض    متوسط                   مرتفع

  مستوى الثقة               منخفض    متوسط                   مرتفع

ال يوجد أي نشاط أو هو دون 
العتبة املوسمية

 منخفض         معتدل                     مرتفع                 استثنايئ

ال يوجد أي نشاط أو هو دون 
العتبة املوسمية

 منخفض         معتدل                     مرتفع                 استثنايئ
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 تقدير وخامة األنفلونزا: النقاط األساسية
 املطروحة بشأن الخطوة 4

•      يُرجى اإلبالغ عن التقدير اإلجاميل لكل مؤرش باالستفادة من        
        املعلومات املتاحة ومستوى الثقة يف ملف إكسيل. ميكن تحميله عرب موقع

       SharePoint الخاص بتقدير وخامة األنفلونزا الجائحة 
       

 تقديرات نوعية أسبوعية ملؤرشي قدرة املرض عىل الرسيان ووقعه؛

 وتقديرات نوعية ملؤرش خطورة املرض يف املرحلة التي تتوسط حدوثه ويف مرحلة انتهائه؛

 وأية تعليقات تُدلون بها يف خانة إبداء التعليقات )مثل إمكانية وجود فئات عمرية 
معينة أكرث تأثراً باملرض ووجود نسبة عالية من حاالت ال تعاين من أمراض مزمنة كامنة 

تعرضها لخطورة اإلصابة مبرض وخيم(.

.)workspace.who.int/sites/influenza/pisa/default.aspx(
ويُرجى تضمينه ما ييل:
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5- عرض تقديرات وخامة األنفلونزا 
عىل الصعيد العاملي

سيتسّنى للمشاركني يف اإلبالغ عن البيانات االطالع عىل نتائج تقدير وخامة األنفلونزا املُستمدة من البلدان )أي ستُفرض قيود 

عىل إتاحتها للمستخدمني(. وستشمل املخرجات مخطّطات بيانية تعرض كل مؤرش بحسب األسبوع والبلد، وتُقرن بحقول إلبداء 

لع عليها عند مترير مؤرش الحاسوب عىل املخطّطات. وستُدرج خرائط تضم نتائج كل مؤرش  التعليقات بإمكان املستخدم أن يطّ

لبيان التقديرات الخاصة بكل بلد يف مرحلة زمنية معينة، وستواصل املنظمة تحسني عرض املعلومات الواردة من الدول األعضاء، 

نة يف الشكلي 3 و4. علامً بأن بعض املخرجات املحتملة مبيّ

وسرتّصد املنظمة املؤرشات الثالثة بانتظام، وستقدم تقارير يف منتصف املوسم ونهايته تبنّي فيها مدى وخامة املرض من حيث قدرته 

عىل االنتقال وخطورته ووقعه فيام يتعلق مبواسم اندالع األنفلونزا يف املناطق املعتدلة من نصفي الكرة األرضية الشاميل والجنويب. 

كام ستقدم املنظمة معلومات ُمحّدثة عن الوضع كلام وقع حدث غري عادي أو أثناء اندالع إحدى الجوائح. وتشجع املنظمة البلدان 

عىل اإلملام بهذه املؤرشات، وإجراء تقديرات روتينية ملدى وخامة األنفلونزا أثناء مواسم اندالعها، وعىل تسهيل التواصل بشأن ما 

يستجد من أحداثها عىل الصعيدين الوطني والدويل.
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http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/HSE_GAR_ARO_2012_1/en/
http://www.who.int/influenza/areas_of_work/human_animal_interface/tipra/en/
http://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/
http://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26031655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22897919
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