
رخصة االستخدام احملدودة

باستخدام هذه املواد فإنك )املستخدم( توافق على البنود والشروط 
التالية. مبوجب هذا االتفاق يتم منح املستخدم رخصة استخدام 
محدودة غير قابلة للتحويل وغير حصرية وقابلة لإللغاء الستخدام 
املواد  تعديل  او  تغيير  املستخدم، عدم  على  التالية. يتعني  املواد 
كليا او جزئيا. يقر املستخدم ويدرك ان األكادمييات الدولية إلرسال 
الطوارئ هي املالك الوحيد حلقوق الطبع والنشر وكذلك امللكية 
الفكرية املرتبطة باملواد وجميع املشتقات منها.  وافق املستخدم 
بصورة  تصدر  كما  محدثة  املواد  هذه  من  أي  على  احلفاظ  على 
منتظمة من األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ. مت حماية هذه 
للواليات  والنشر  الطبع  حقوق  ومعاهدات  قوانني  قبل  من  املواد 
املتحدة. ينبغي على املستخدم عدم استخدام هذه املواد لألغراض 
التجارية او احلصول على أي ربح مادي.  ال ميكن دمج هذه املواد مع 
منتجات او حواسيب او أنظمة اإلرسال باحلاسوب اخلاصة بطرف 
ثالث، وال يجب إجراء تعديل لهذه املواد باي طريقة او إعادة توزيعها 
ألي استخدامات اخرى.  األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ غير 
مسؤولة في أي حال عن أي نوع من األضرار املرتبطة باستخدام 

هذه املواد.

 أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة )إلتهاب اجلهاز 
التنفسي احلاد/مرض كورونا/مرض إيبوال(

أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة )إلتهاب اجلهاز 
التنفسي احلاد/مرض كورونا/مرض إيبوال(
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مت تطوير واملصادقة على هذا البروتوكول من قبل األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ جلنة التعقب السريع لألخطار الكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية التابعة جمللس املعايير.



أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة )إلتهاب اجلهاز التنفسي احلاد/مرض كورونا/مرض إيبوال(

أستمع بحرص:
أسأل فقط في املراحل املبكرة، عندما أنفلونزا جديدة او أمراض اجلهاز التنفسي او احلمى النزفية تبدأ بالظهور في مناطق معينة:

£ هل سافر خالل ٢١ يوم املاضية )لو كان ذلك صحيح، أين؟( 
   مالحظة: )إذا كان اإلطار الزمني للسفر مشكوك فيه( هل كان السفر تقريباً خالل الشهر املاضي؟

£ مت تأكيد السفر من منطقة )“ساخنة”( معروفة بتفشي الوباء
£ االحتكاك مع شخص قد سافر من منطقة )“ساخنة”( معروفة بتفشي الوباء خالل ٢١ يوم املاضية

£ االحتكاك مع شخص يعاني من أعراض األنفلونزا أو أعراض تشابه األنفلونزا )لو حدث ذلك، متى حدث؟(

اآلن أخبرني إذا لديه أي من األعراض التالية:
£ قياس حرارة اجلسم i ٠ ,٣٨ درجة )٤ ,١٠٠ فهرنهايت(

£ حمى )ساخن باملقارنة مع درجة حرارة الغرفة(
£ قشعريرة

£ تعرق غير طبيعي
£ آالم عامة غير عادية

£ صداع
£ بداية حديثة الى أي من االسهال او التقيؤ او  إفرازات دموية من الفم او األنف

£ ألم في البطن او املعدة
£ نزيف غير طبيعي  )تلقائي\غير جرحي( من اي منطقة في اجلسم

£ صعوبة في التنفس او قصر في التنفس
£ احتقان األنف )انسداد باألنف(

£ السعال املتواصل
£ احتقان في احللق

£ احتقان األنف )انسداد باألنف(
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تتبع في الصفحة االخرى

مالحظة:

يجب اعتبار األعراض باللون األحمر من األعراض 
األساسية ملرض إيبوال التي يتم السؤال عنها. 
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أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة )إلتهاب اجلهاز التنفسي احلاد/مرض كورونا/مرض إيبوال(

األسئلة اإلضافية املصادق عليها من قبل املدير الطبي:

  £

  £

  £

أسأل فقط إذا وجد اشتباه في التعرض للمخاطر العالية )التماس املباشر مع جلد االشخاص او جثث املوتى او احليوانات األفريقية الغريبة(:

£ وخزة ابرة او جرح مشرط او أي شيء اخر مشابه يستخدم في معاجلة او رعاية املرضى املصابني مبرض فايروس إيبوال
£ تعرض العني او األنف او الفم )االغشية اخملاطية( الى الدم او سوائل اجلسم اثناء معاجلة او رعاية املرضى املصابني بفايروس إيبوال

£ متاس او تعرض اجللد الى دم او سوائل جسم املريض بفايروس إيبوال
£ التماس املباشر مع جثة من دون إستخدام معدات الوقاية الشخصية في منطقة يحدث فيها تفشي مرض فايروس إيبوال

£ التعامل مع اخلفافيش او القوارض او احليوانات الثدية التي مت استالمها مؤخراً من افريقيا

إرشادات منع العدوى:

£ )البقاء معزوال( من االن فصاعداً، ال تسمح ألي شخص باالقتراب منه.

اإلرشادات اخلاصة املصادق عليها من قبل املدير الطبي:

  £

  £

  £
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تعليمات الطباعة

لطباعة واستخدام دليل أداة مراقبة األمراض املعدية 
املستجدة، يرجى اختيار الصفحات ٢ و٣ في خيارات آلة 
الطابعة وحدد خيار الطباعة على جانبي الورقة.  حاملا 
تتم الطباعة، أطوي الصفحة في املنتصف حيث تكون 

األسئلة األولية لألداة على اجلزء اخلارجي من البطاقة. 

من اجل تصغير بطاقة السحب، استخدم بطاقة أخرى 
كدليل من اجل قص اجلوانب املنحنية للبطاقة.  اجعل 

 البطاقة قوية من خالل
استخدام شريط تغليف شفاف 
وقص بطاقة السحب مرة أخرى 
إذا لزم االمر إلدخالها في شريط 

التغليف. 
 اجلهة العليا
 ألداة االمراض

املعدية املستجدة 

معلومات اضافية داخل 
البطاقة

حتذير القيود

من املمكن تغير احملتوى وشكل األداة والغرض من 
استخدام األداة في اي وقت.  من املهم ان تبقى انت 

ووكالتك على اطالع على اي حتديثات من خالل زيارة 
موقع األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ على االقل 
مرة واحدة في اليوم. باستثناء النشر على املوقع، 
فأن األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ وشركة 

أولوية االرسال غير ملزمني عن االبالغ وبشكل فردي 
املستخدمني املرخصني او الوكاالت االخرى التي 

تستخدم هذه األداة بأي من التحديثات او التغييرات، 
وذلك بسبب التطور السريع في جوانب مثل هذا املرض 

او التفشي او الوباء. 

مبا أن اللغة االنكليزية لشمال أمريكا هي اللغة 
األم لألكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ، لذلك على 
األكادميية وجلنة التعقب السريع لألخطار الكيماوية 

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية اتخاذ قرارات صعبة 
وسريعة بخصوص الترتيب والوقت املناسب إلصدار 

الترجمة للغات واللهجات االخرى، االعتماد على التغير 
السريع بظروف مناطق تفشي املرض احلالية وتوصيات 
احلكومات  يؤثر على االرجح على ترتيب واولوية اصدار 

الترجمة.

مرض فايروس إيبوال

يعتبر مرض فايروس إيبوال من االمراض اخلطيرة ويتواجد 
  . في قطعان احليوانات الغريبة في عدة مناطق في افريقيا

ان نسبة الوفيات في حالة التفشي احلالية تصل الى 
حوالي ٥٥% الى ٦٠%.

لقد مت اثبات ان مرض فايروس إيبوال ال يتنقل عن طريق 
اجلو، لكن ينتقل من خالل التماس مع سوائل جسم 

املريض املصاب، ومن ضمنها العرق.  بسبب سرعة 
الطفرات للفايروس، لذلك من املمكن ان يتغير هذا 

املفهوم في املستقبل. 

على عكس تفشي االوبئة الفيروسية السابقة، مبدئيا 
تبدو عالمات وأعراض مرض فايروس إيبوال اقل ارتباطا 

باجلهاز التنفسي وأكثر ارتباطا باجلهاز الهضمي 
وبالتالي، تشتمل االعراض على نزيف تلقائي من اي 

منطقة في اجلسم. 

ميكن ان تتراوح فترة حضانة مرض فايروس إيبوال )الفترة 
الكامنة دون ظهور االعراض( من ٢ الى ٢١ يوم )مبعدل ٨ 
الى ١٠ ايام( حسب احصائيات مراكز مكافحة االمراض 

والوقاية ومنظمة الصحة العاملية.

يبدو ان املسار العام للمرض يتقدم على النحو التالي: 

اعراض تشابه اإلنفلونزا واحلمى   ١ الى ٣ ايام:   •
االسهال والتقيؤ وكذلك ضغط  ٤ الى ٧ ايام:   • 

دم منخفض  
•  ٧ الى ١٠ أيام: نزيف شديد داخلي\خارجي وفشل 

االعضاء والغيبوبة واملوت
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تصريح أداة مراقبة االمراض املعدية املستجدة

في بداية شهر آب وخالل شهر تشرين االول من عام 
٢٠١٤، بدأت جلنة التعقب السريع لألخطار الكيماوية 
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية التابعة لألكادمييات 
الدولية إلرسال الطوارئ بإصدار حتديثات حول جوانب 

اإلرسال ملرض إيبوال وأداة املراقبة اخلاصة باملرض، كذلك 
قامت اللجنة بنشر أداة مراقبة االمراض املعدية املستجدة 

من اجل استخدامها في جميع انحاء العالم.

نصيحة األكادميية حول استخدام األداة

مع انتشار مرض فايروس إيبوال خارج غرب افريقيا فقد 
أصبح يظهر بشكل غير متوقع في اماكن جديدة، لذلك 

يجب ابقاء تفاصيل توقيت استخدام هذه األداة ونطاق 
االستجواب خالل هذه األداة محددة من قبل املستخدم 
)مراقبة املدير الطبي مطلوبة حيثما كان ذلك ممكنا(.

حيثما يتم استخدام برنامج مراقبة ثانوي، مثل 
™FirstWatch، قد تكون هناك رغبة كبيرة للحصول 
على املزيد من املعلومات باستخدام أداة مراقبة األمراض 

املعدية املستجدة وذلك للمساعدة في مميزات القدرة على 
التنبؤ والنتائج. يعتبر هذا قرار محلي يجب ان يدار من 
قبل خدمات الطوارئ الطبية واملسؤولني في الصحة 

العامة وكذلك أطباء الرقابة الطبية.

القواعد

ال تتطلب هذه األداة عدد او ترتيب محدد من   .١
االسئلة التي يتم طرحها.  من الناحية اجلغرافية، 

من املمكن ان تتغير مناطق السفر احلالية املثيرة 
للقلق بشكل يومي او ببساطة تصبح مناطق 

ليس لها عالقة بتفشي املرض.
٢.يوجد ثالثة مجاالت لألسئلة “معرفة من قبل 

املدير الطبي” لالستخدام احمللي للوكالة.  مبا إن 
ProQA ال يستطيع التعرف على هذه االسئلة، 

يجب عليك تعريف كل سؤال مسبقا من خالل 
سياسة املدير الطبي املتفق عليها.

خالل مرحلة انتشار مرض فايروس إيبوال، راجع    . ٣
موقع األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ يومياً 

للحصول على التحديثات اجلديدة او النصائح 
املتعلقة باإلرسال، حتى تصبح حالة الصحة العامة 

مستقرة. ميكن نشر حتديثات أداة مراقبة االمراض 
 املعدية املستجدة في أي وقت على:

www.emergencydispatch.org
يوجد عدة اسئلة متعلقة بارتفاع درجة حرارة   .٤

اجلسم، أحد هذه االسئلة يسأل بالتحديد حول 
قياس درجة حرارة اجلسم عند ٠ ,٣٨ درجة )٤ ,١٠٠ 

فهرنهايت( او اعلى وثالثة اسئلة اخرى “بديلة” 
تتلق بقياس درجة احلرارة:  حمى )ساخن باملقارنة 

مع درجة حرارة الغرفة( قشعريرة وتعرق غير 
طبيعي.  طبقاً الى سياسة وكالتك، االجابة 
االيجابية ألي سؤال من هذه االسئلة ميكن ان 

تستبعد احلاجة لتقدمي بقية االسئلة. 

ال يتم إطالق أداة مراقبة االمراض املعدية   .٥
املستجدة تلقائياً من خالل اي بروتوكول شكوى 

رئيسية. لذلك تنصح األكادمييات الدولية إلرسال 
الطوارئ بالتالي: املرتبة االولى للبروتوكوالت من 

اجل إطالق األداة محليا في بروتوكالت: ١، ١٨، ٢١، 
وكذلك ٢٦ املرتبة الثانية للبروتوكوالت تتضمن: ٦، 
١٠، وكذلك ٣٢؛ مع ذلك، من املمكن ان تتغير هذه 

التسميات في اي وقت

أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة )إلتهاب اجلهاز التنفسي احلاد/مرض كورونا/مرض إيبوال(

١٤١٠٢٠ ،ARA-std لالستخدام فقط حتت اتفاقية رخصة نظام أولوية إرسال الطوارئ الطبية®  © ١٩٧٩-٢٠١٤ األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ \ شركة أولوية االرسال.  جميع احلقوق محفوظة. مت االستخدام بواسطة تصريح خاص.     النسخة ٥,٠,١  نظام االرسال االولي الطبي™ النسخة ١٢,١ و١٢,٢ و١٣,٠

ض إيبوال(
كورونا/مر

ض 
حلاد/مر

ي ا
س

هاز التنف
جل

ب ا
ها

جدة )إلت
ست

عدية امل
ض امل

مراقبة األمرا
خة ٥,٠,٢   ٢٣\١٠\٢٠١٤

س
الن

املراحل االخيرة التي تسبق املوت تتضمن تورم اجلسم 
بأكمله، نزيف حتت اجللد، فقدان شديد لسوائل 

اجلسم، وكذلك فشل االعضاء اجلسمية.


