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د. وائل التايج

رشكة الرشق األوسط للتأمني - االردن



فيروس كورونا 

إن فيروســات كورونــا هــي زمــرة واســعة مــن الفيروســات تشــمل فيروســات يمكــن أن تتســبب فــي مجموعــة مــن 
االعتــالالت فــي البشــر، تتــراوح مــا بيــن نزلــة البــرد العاديــة وبيــن المتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة. كمــا أن 

الفيروســات مــن هــذه الزمــرة تتســبب فــي عــدد مــن األمــراض الحيوانيــة.

األعراض

ــدم  ــن ع ــية بي ــط التنفس ــرق األوس ــة الش ــبب لمتالزم ــا المس ــروس كورون ــدوى بفي ــريري للع ــف الس ــراوح الطي يت
ظهــور أيــة أعــراض )غيــاب األعــراض( وبيــن األعــراض التنفســية المعتدلــة وحتــى المــرض التنفســي الحــاد الوخيــم 
والوفــاة. وتتخــذ األعــراض النمطيــة لإلصابــة بمــرض فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمة الشــرق األوســط التنفســية 
شــكل الحمــى والســعال وضيــق التنفــس. أمــا االلتهــاب الرئــوي فهــو شــائع ولكنــه ال يحــدث دائمــاً. كمــا تــم اإلبــالغ 
عــن أعــراض َمعديــة معويــة، تشــمل اإلســهال. ويمكــن أن يتســبب االعتــالل الوخيــم فــي فشــل التنفــس، الــذي 

يتطلــب التنفــس االصطناعــي والدعــم فــي وحــدة العنايــة المركــزة.
ويبــدو أن الفيــروس يتســبب فــي المــرض بصــورة اكبــر لــدى المســنين، واألشــخاص ذوي الجهــاز المناعــي الضعيف، 

واألشــخاص المصابيــن بأمــراض مزمنــة، مثــل الســرطان وأمــراض الرئــة المزمنة وداء الســكري.

انتقال العدوى

- إنتقــال العــدوى مــن غيــر البشــر إلــى البشــر: إن طريقــة انتقــال الفيــروس مــن الحيوانــات إلــى البشــر غيــر مفهومة 
علــى نحــو تــام.، ولكــن مــن المرجــح أن الِجمــال, الخفافيــش و الثعابيــن هــي المســتودع الرئيســي الــذي يســتضيف 
فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية، ومصــدر حيوانــي إلصابــة البشــر بعــدواه. وقــد تــم 
عــزل ســالالت فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية، المطابقــة للســالالت البشــرية، مــن 

الِجمــال فــي عــدة بلــدان، ومنهــا مصــر وُعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية.
- إنتقــال العــدوى بيــن البشــر: ال يبــدو أن الفيــروس ينتقــل بســهولة مــن إنســان آلخــر، مــا لــم تحــدث مخالطــة 
ــة،  ــة الصحي ــة. وظهــرت مجموعــات حــاالت فــي مرافــق الرعاي ــة للمريــض دون حماي ــر الرعاي ــل توفي ــة، مث قريب
حيــث يبــدو أن انتقــال العــدوى مــن إنســان آلخــر يكــون ممكنــًا أكثــر، وخصوصــًا عندمــا تكــون التدابيــر المتخــذة 
ــي  ــدوى ف ــريان الع ــود لس ــق أي صم ــم توثي ــم يت ــى اآلن ل ــة. وحت ــر كافي ــا غي ــدوى ومكافحته ــن الع ــة م للوقاي

ــي. المجتمــع المحل

فيروس كورونا المستجد المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية

هــذه الســاللة الخاصــة مــن فيــروس كورونــا لــم ُتحــدد مــن قبــل فــي البشــر. والمعلومــات المتاحــة محــدودة للغايــة 
عــن انتقــال هــذا الفيــروس ووخامتــه وأثــره الســريري. 

مصدر الفيروس

إن فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية فيــروس حيوانــي المصــدر ينتقــل مــن الحيــوان 
ــروس  ــات الفي ــف جينوم ــل مختل ــًا، ولكــن حســب تحلي ــاً تام ــم ُيفهــم بعــد فهم ــروس ل ــى البشــر. ومنشــأ الفي إل

ُيعتقــد أن منشــأه فــي الخفافيــش وأنــه انتقــل إلــى الِجمــال فــي وقــت مــا .



الوقاية والعالج

ال يوجد حالياً أي لقاح وال أي عالج محدد. والعالج المتاح هو عالج داعم ويعتمد على حالة المريض السريرية.
علــى ســبيل االحتيــاط العــام ينبغــي ألي شــخص يــزور مــزارع أو أســواق أو حظائــر توجــد فيهــا حيوانــات أن يتبعــوا 
تدابيــر النظافــة الصحيــة العامــة، بمــا فــي ذلــك غســل اليديــن بانتظــام قبــل وبعــد لمــس الحيوانــات ، وأن يتجنبــوا 

مالمســة الحيوانــات المريضــة.
وينطــوي اســتهالك المنتجــات الحيوانيــة النيئــة أو غيــر المطهيــة بصــورة كافيــة، بمــا فــي ذلــك األلبــان واللحــوم، 
علــى مخاطــر عاليــة للعــدوى مــن مجموعــة متنوعــة مــن الكائنــات التــي يمكــن أن تتســبب فــي مــرض اإلنســان. 
ــق الطهــي أو البســترة، هــي منتجــات اســتهالكها  ــى النحــو الســليم، عــن طري ــة المجهــزة عل فالمنتجــات الحيواني

مأمــون ولكــن ينبغــي أن تتــم مناولتهــا بعنايــة تجنبــًا لتلوثهــا العــارض مــن األطعمــة غيــر المطهيــة
وإلــى أن يتســنى فهــم المزيــد عــن فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية ُيعتبــر مرضــى 
داء الســكري والفشــل الكلــوي وأمــراض الرئــة المزمنــة واألشــخاص المنقوصــو المناعــة معرضيــن لمخاطــر عاليــة 

لإلصابــة بالمــرض الوخيــم بســبب عــدوى فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية. 

ما هي أعراض متالزمة الشرق األوسط التنفسية؟
تشــمل األعــراض النمطيــة لحالــة متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية الحمــى والســعال و/ أو ضيــق التنفــس، ويشــيع أيضــًا الكشــف عــن 
االلتهــاب الرئــوي أثنــاء الفحــص، كمــا ُأبلــغ عــن أعــراض َمعديــة معويــة تشــمل اإلســهال، ويمكــن أن يتســبب االعتــالل الوخيــم فــي 
فشــل التنفــس، الــذي يتطلــب التنفــس االصطناعــي والدعــم فــي وحــدة العنايــة المركــزة، وأصيــب بعــض المرضــى بفشــل فــي وظائــف 
بعــض األعضــاء، وخصوصــًا الفشــل الكلــوي، أو الصدمــة اإلنتانيــة. ويبــدو أن الفيــروس يتســبب فــي مــرض أوخــم لــدى األشــخاص ذوي 
الجهــاز المناعــي الضعيــف، والمســنين، واألشــخاص المصابيــن بأمــراض مزمنــة، مثــل الســرطان وداء الســكري وأمــراض الرئــة المزمنــة .

هــل يمكــن أن يصــاب شــخص بعــدوى فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية 
دون أن يصــاب باالعتــالل؟

كيف يصاب الناس بعدوى فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية؟
ــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية،  لــم يكــون حتــى اآلن فهمــاً دقيقــاً لطريقــة إصابــة النــاس بعــدوى فيــروس كورون
وفيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية فيــروس حيوانــي المصــدر، وُيعتقــد أن النــاس يمكــن أن يصابــوا بــه 
عــن طريــق المخالطــة المباشــرة أو غيــر للحيوانــات، وفــي بعــض الحــاالت يظهــر أن الفيــروس ينتقــل مــن الشــخص المصــاب بالعــدوى 
إلــى شــخص آخــر عــن طريــق المخالطــة القريبــة دون حمايــة، وقــد حــدث ذلــك بيــن أفــراد األســر والمرضــى والعامليــن فــي مجــال 

الرعايــة الصحيــة. 

نعــم، فيبــدو أن العــدوى لــم تتســبب لــدى بعــض األشــخاص فــي ظهــور األعــراض. وقــد تــم التعــرف علــى أولئــك األشــخاص مــن خــالل 
فحــص إصابتهــم بعــدوى فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية أثنــاء دراســات متابعــة مخالطــي المصابيــن 

بهــذه العــدوى.

هل يوجد لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية؟ وما هو العالج؟
ال يوجد حالياً أي لقاح وال أي عالج محدد، والعالج المتاح هو عالج داعم ويعتمد على حالة المريض السريرية.

مــع ارتفــاع اإلصابــات بفيــروس كورونــا الجديــد فــي الصيــن ووصولــه إلــى العديــد مــن الــدول يــزداد 
التركيــز علــى الوقايــة مــن العــدوى بــه، فمــا هــو نــوع الكمامــة »قنــاع الوجــه« الــذي يحمــي مــن فيروس 

كورونــا؟ ومــا الفــرق بيــن األقنعــة؟ وكيــف يتــم ارتداؤهــا؟ وهــل تمنــع اإلصابــة بالفيــروس؟
وتتوالــى التقاريــر عــن نفــاد أقنعــة الوجــه واألقنعــة الجراحيــة مــن الصيدليــات فــي المــدن التــي انتشــر فيهــا فيــروس كورونــا، ومــع 

ذلــك فــإن هنــاك انقســاما فــي اآلراء بيــن مــا إذا كانــت تحمــي مــن الكورونــا
فمثــال يقــول عالــم الفيروســات فــي جامعــة لنــدن الدكتــور ديفيــد كارينغتــون إن األقنعــة الجراحيــة )surgical masks( الروتينيــة التــي 
يســتخدمها الجمهــور ال تقــدم حمايــة فعالــة ضــد الفيروســات أو البكتيريــا المحمولــة فــي الهــواء، كمــا أنهــا فضفاضــة )أي 
أنهــا ال تعــزل تمامــا منطقــة الفــم واألنــف، حيــث ســيبقى فــراغ بيــن حــواف القنــاع والوجــه( وال يوجــد فيهــا فلتــر للهــواء، 
ــن مــن  ــة المواطني ــدر زالتســبرغر إن إجــراءات حماي ــة برن ــي فــي مجــال األمــراض المعدي ــر األلمان ــال الخبي ــه، ق مــن جهت



الـحــرف

N: يعني أن القناع غير مقاوم للزيوت.

R: القناع مقاوم للزيوت.

.)Oil Proof( ضد الزيوت :P

الــرقــم

95: يزيل 95% من جميع ملوثات الهواء التي قطرها 0,3 ميكرون وأكبر.

99: يزيل 99% من جميع ملوثات الهواء بأقطار 0,3 ميكرون وأكبر.

100: يزيل 99,97% من جميع ملوثات الهواء بأقطار 0,3 ميكرون وأكبر.

قنــاع التنفــس »إن 95« هــو أكثــر إحكامــا وأكثــر فاعليــة فــي الحمايــة مــن األمــراض المنقولــة بالهــواء، وهــو يزيــل 
مــا يصــل إلــى 95% مــن المــواد غيــر الدهنيــة بحجــم 0,3 ميكــرون، ولكنــه غيــر فعــال فــي البيئــات الزيتيــة.

ــر  ــزا الخنازي ــل إنفلون ــراض مث ــار األم ــط انتش ــه يحب ــد أن ــد وج ــق، وق ــار المعل ــا والغب ــد البكتيري ــال ض ــو فع وه
وإنفلونــزا الطيــور والســل واإلنفلونــزا، ويســتخدم عــادة فــي المستشــفيات والمعامــل.

اســتخدام قنــاع التنفــس »إن 95« فعــال فــي الوقايــة مــن العــدوى بأمــراض المنتقلــة عبــر الهــواء، وقــد أظهــرت 
الدراســات أنــه فعــال جــدا فــي الوقايــة مــن األمــراض الفيروســية، ولكــن فقــط لــدى األشــخاص الذيــن يرتــدون 
ــل األشــخاص الذيــن هــم ليســوا  ــاع التنفــس »إن 95« مــن قب ــداء قن ــح، إذ مــن الصعــب ارت ــاع بشــكل صحي القن
متخصصيــن طبييــن، مــع اإلشــارة إلــى أنــه عنــد ارتدائــه بشــكل صحيــح فإنــه يــؤدي إلــى شــعور ســاخن وخانــق، 

ولذلــك قــد يخلعــه الكثيــر مــن النــاس.

يمكــن لقنــاع التنفــس »إن 95« أن يقلــل خطــر اإلصابــة بعــدوى كورونــا، ولكــن فقــط إذا كنــت تســتخدمه بشــكل 
ــن  ــل اليدي ــل غس ــرى، مث ــة األخ ــراءات الوقائي ــة اإلج ــك مواصل ــن علي ــزال يتعي ــك ال ي ــى ذل ــة إل ــح، وباإلضاف صحي

بشــكل متكــرر، وعــدم لمــس الفــم أو األنــف وتجنــب المرضــى اآلخريــن.

إذا لــم تتمكــن مــن الوصــول إلــى قنــاع التنفــس »إن 95« فإنــه يمكــن اســتخدام قنــاع الوجــه الجراحــي، وهــو يقــدم 
حمايــة أقــل مــن الفيروســات المنقولــة بالهــواء، ويمكــن لــف وشــاح أو أليــاف قطنيــة أخــرى حــول أنفــك وفمــك 

إلغــالق الفــراغ بيــن حــواف القنــاع والوجــه.

اإلصابــة بفيــروس كورونــا -مثــل وضــع كمامــة- غيــر ضروريــة، بحســب مــا نقلــت عنــه وكالــة األنبــاء األلمانيــة. وأوضــح الخبيــر األلمانــي 
أن مــا تعــرف بأقنعــة الوجــه التــي تشــبه أقنعــة الجراحيــن لــم تعــد لحمايــة اإلنســان مــن العــدوى، بــل يــراد منهــا فــي األصــل أن تمنــع 
ــا  ــون مجدي ــاع يك ــذا القن ــى أن ه ــبرغر عل ــدد التس ــة الجراحة.وش ــى منطق ــن إل ــي للجراحي ــاز التنفس ــن الجه ــة م ــرات معدي ــول قط وص
ومفيــدا عندمــا يرتديــه المصــاب باإلنفلونــزا لحمايــة اآلخريــن مــن نقــل العــدوى إليهــم، ولكنــه ال يحمــي كثيــرا مــن يرتديــه مــن نقــل 

العــدوى إليــه مــن آخريــن.
ــاع الوجــه الجراحــي ال  ــام شــافنر اختصاصــي األمــراض المعديــة بجامعــة فاندربيلــت فــي تينيســي إن قن ــور ولي ــه، قــال الدكت مــن جهت

يحمــي مــن فيــروس كورونــا الجديــد.
لكنــه أشــار إلــى أنــه يمكــن لقنــاع أكثــر تخصصــا يعــرف باســم قنــاع التنفــس »إن Respirator Mask N95( »95( أن يحمــي مــن فيــروس 

كورونــا الجديــد، هــذا القنــاع أكثــر ســمكا مــن القنــاع الجراحــي، ولكــن يجــب ارتــداؤه بطريقــة معينــة.

وتوجــد تصنيفــات لألقنعــة بنــاء علــى البيئــة التــي صممــت لهــا وقدرتهــا علــى تصفيــة الملوثــات، ويتكــون تصنيــف القنــاع مــن حــرف 
ورقــم كالتالــي:



التوصيات الخاصة باستخدام الكمامات بالتالي:

1- ارتداء قناع يحد من خطر انتقال العدوى ولكنه ال يضمن السالمة.
2- استعمال قناع التنفس “إن 95” أكثر فعالية في الوقاية من العدوى، وتعلم ارتداءه بطريقة صحيحة.

4- األقنعة الجراحية توفر حماية أقل.
5- عنــد ارتــداء األقنعــة الجراحيــة يجــب اتبــاع التعليمــات، وعنــد التخلــص منهــا يجــب إمســاكها مــن حمالــة األذن، 

وليــس مــن نفــس القنــاع حتــى ال تنتقــل الفيروســات مــن القنــاع إلــى يديــك.
6- يجــب عــدم العبــث بقنــاع الوجــه باليديــن عبــر لمســه أو تحريكــه باتجــاه العينيــن، ألنــه هــذا قــد يــؤدي إلــى 

نقــل الفيروســات إليهــا.

اإلرشادات العامة للوقاية من العدوى:

1- ال تلمس العينين واألنف والفم بأيد غير مغسولة.
2- تجنب االتصال الوثيق مع األشخاص المرضى أو األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية.

3- ابق في المنزل عندما تكون مريضا.
4- تغطية الفم أثناء السعال أو العطس بمنديل، ثم رميه في سلة المهمالت.

5- نظف وطهر األشياء واألسطح التي تم لمسها بشكل متكرر.
ــة  ــن و مالمس ــة االخري ــد مصافح ــة عن ــل و خاص ــى األق ــة عل ــدة 20 ثاني ــون لم ــاء والصاب ــك بالم ــل يدي 6- اغس
ــول. ــى الكح ــد عل ــن المعتم ــم اليدي ــتخدم معق ــاء اس ــون والم ــر الصاب ــدم توف ــة ع ــي حال ــة، وف ــطح الرطب األس

مع تمنياتي للجميع بداوم الصحة والعافية 
د. وائـل التـاجـي 

شركة الشرق األوسط للتأمين - االردن


