
 

 

التقني التركيز  

 التحقيقات الوبائية والسريرية  لالستجابة للصحة العامة لفيروس الكورونا المستجد المبكر 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel‐coronavirus‐2019/technical‐guidance/early‐investigations على موقع منظمة الصحة العالمية  

 

فهم أنماط االنتقال وشدته وخصائصه السريرية وعوامل الخطر لإلصابة ما زالت يعني ظهور فيروس الكورونا الذي ظهر مؤخًرا أن 
. ، سواء بين عامة السكان أو للعاملين الصحيين أو في البيوت "المغلقة" وغيرها دةمحدو  

لذلك فإن الدراسات لتقييم الوبائيات والخصائص السريرية للحاالت في بيئات مختلفة مهمة للغاية لتعزيز فهمنا لهذا الفيروس واألمراض 
لتنبؤخال المعطيات في نماذج االدالمرتبطة به. كما أنها ستوفر المعلومات القوية الالزمة   

المسبّب  ١ان٥في أعقاب تفشي النوع الفرعي االتش إلى إجراء تحقيقات وجمع بيانات قياسيةأقر مجتمع الصحة العامة العالمي بالحاجة 
كونسايز و ايزارق) (، تعمل شبكتان عالميتان وممثّلتان  ٢٠١١. ومنذ عام ٢٠٠٩لعام  ١ان١ألنفلونزا الطيور وأثناء وباء أنفلونزا االتش

نحو توحيد الطرق السريرية والوبائية والمخبرية الستخدامها في تفشي المرض. قام فريق عمل خبراء منظمة الصحة العالمية المعني 
الت األنفلونزا بتطوير عدة بروتوكوالت قياسية لألنفلونزا. طورت منظمة الصحة العالمية بروتوكوبتفشي بالتحقيقات والدراسات الخاصة 

.مماثلة بالتعاون مع شركاء تقنيين لفيروس كورونا المتالزمة الشرق االوسط التنفسية  

 بدعم من المستشارين الخبراء ، قامت منظمة الصحة العالمية اآلن بتكييف بروتوكوالت األنفلونزا و متالزمة الشرق االوسط التنفسية
.فيروسية لـ لفيروس الكوروناللمساعدة في تعزيز فهم الخصائص السريرية والوبائية وال  

 

  المبكرللبلدان  للتحقيق  بروتوكوالت او نماذج رئيسيةتتوفر عدة 

FFX .1 
(الحاالت األولى وجهات اتصالهم الوثيقة): تحديد الحاالت وتعقبها واتصاالتهم الوثيقة بين عامة السكان ، أو يمكن  نقلالبروتوكول 

األسر ، مراكز الرعاية الصحية ، المدارس) قصرها على اإلعدادات المغلقة فقط (مثل  
       earlyinvestigations‐2019‐nCoV@who.int :للتواصل  

FFX 
 هو بروتوكول التحقيق الرئيسي الذي يبدأ عند 

تحديد الحاالت األولية المؤكدة مختبريًا لـ 
كورونا  في بلد مافيروس  ال  

 

 للمعالمللحصول على معلومات أكثر بشأن مجموعات محددة وتقدير أكثر دقة 
 الوبائية ، تتوفر ثالثة بروتوكوالت تحقيق أخرى

 

.    األسر في االنتقالبروتوكول دراسة  2
earlyinvestigations‐2019‐nCoV@who.int: للتواصل 

 

.  تقييم عوامل الخطر لبروتوكول العمال الصحيين 3  
earlyinvestigations‐2019‐nCoV@who.int: للتواصل 

 

.  بروتوكول أخذ العينات البيئية 4  

earlyinvestigations‐2019‐nCoV@who.int: للتواصل 
 

 



 

 

  : نهج قياسي لجمع البيانات السريرية للمرضى في المستشفيات نموذج سجل التوصيف السريري العالمي  لفيروس الكورونا 5
معلومات بيانات وضروري لفهم التاريخ الطبيعي للمرض بشكل أفضل ووصف األنماط الظاهرية السريرية وتدخالت العالج. مشاركة 

ؤكدة على منصة بيانات سريرية جديدةأو المبها مجهولة الهوية السريرية المتعلقة بالمرضى الذين يعانون من االلتهابات المشتبه ال  

   EDCARN@who.int للالتصال و للحصول على تفاصيل تسجيل الدخول       

 

غو داتا لدعم تنفيذ البالد ألول تحقيقين مبكرين ، يوصى باستخدام األداة اإللكترونية  
واألسماءلجمع وإدارة بيانات الحاالت   

                                                     غو داتا   تتوفر قوالب استبيان بروتوكول
                         www.who.int/godata الويب 

godata@who.int االتصال 
 لمزيد من المعلومات

 
ة وبشكل منهجي ومشاركتها بتنسيق يسهل التجميع والتبويب تم تصميم هذه البروتوكوالت والنماذج بحيث يمكن جمع البيانات بسرع 

وجميع البلدان ومراكز الدراسة على المساهمة في هذا الجهد بغض اوالتحليل عبر إعدادات مختلفة على مستوى العالم. نحن نشجع أي 
.مواقع الفردية. تظل ملكية البيانات األولية ثابتة مع البلدان / العدد المرضىالنظر عن توافر الموارد أو  

 

كون البيانات التي تم جمعها باستخدام بروتوكوالت االستقصاء هذه ضرورية لصقل التوصيات المتعلقة بتعريفات الحاالت 
وتاثيره على  تدرجه فيروس الكورونا ، والمساعدة في فهم انتشار المرض وشدته ووالمراقبة ، وتوصيف السمات الوبائية الرئيسية لـ 

.المجتمع ولتوجيهات إرشادية لتطبيق التدابير المضادة مثل حالة العزلة وتتبع االتصال  
 

:ملخص  
 :تتوفر عدة بروتوكوالت رئيسية للتحقيق المبكر أو النماذج الرئيسية لـفيروس الكورونا للبلدان

؟ أي تحقيقات مبكرة لمن ؟ لماذا ا ؟ عنوان البريد اإللكتروني العام  
EarlyInvestigations-2019-

nCoV@who.int. 
االنتقال المجتمعي بشكل 

اإلعدادات أساسي (أو 
 المغلقة)

الحاالت واتصاالت وثيقة في عامة 
 السكان

أو يمكن أن يقتصر على إغالق 
اإلعدادات (مثل األسر ، وإعدادات 

الرعاية الصحية ، والمدارس)

(الحاالت األولى وجهات  بروتوكول النقل
اتصالهم الوثيقة): تحديد الحاالت وتعقبها 

واتصاالتهم الوثيقة

EarlyInvestigations-2019-
nCoV@who.int. 

الحاالت واتصاالت وثيقة في األسر االنتقال بين األسر في األسر بروتوكول دراسة االنتقال

EarlyInvestigations-2019-
nCoV@who.int. 

النقل في المنشآت الصحية الصحيين في بيئة الرعاية  للعاملين
الصحية التي تلقت فيها حالة مؤكدة 

الرعاية

تقييم عوامل الخطر لبروتوكول العمال 
الصحيين

EarlyInvestigations-2019-
nCoV@who.int. 

لألسطح البيئية تلوث السطح واالنتقال

 

 أخذ العينات السطحية لـ
 COVID-19: 

 بروتوكول عملي 
"كيفية" للعاملين في مجال الرعاية الصحية  

والصحة العامة
EDCARN@who.int  

 
 لحاالت المستشفى التوصيف السريري

 
نموذج سجل حالة التوصيف السريري العالمي 

لفيروس الكورونا ، ومنصة بيانات للبيانات 
السريرية المجهولة المصدر لفيروس الكورونا

 


