جهة االتصال المخصصة لوسائل اإلعالم:
 ،Christa Hysonحاصلة على ماجستير الصحة العامة
المدير األول ،العالقات الخارجية
(513) 247-5254

للنشر الفوري

توجيه محدث بخصوص اختبارات فيروس كورونا ال ُمستجد  COVID-19والعزل
صادر عن إدارة الصحة في أوهايو ()Ohio Department of Health
استهدافًا للجهود المبذولة إلجراء االختبارات ،توصي مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
( )Centers for Disease Control , CDCبأن على األطباء أن يقوموا بتقييم المريض ً
أوال تحسبًا ألعراض تشير إلى اإلصابة
بفيروس كورونا ال ُمستجد ( COVID-19السعال والحمى وضيق التنفس) ،وإعطاء أولوية االختبارات للمصابين بالمرض الشديد واألكثر
عُرضة لخطر المضاعفات.
تتضمن األولويات ما يلي:
• المرضى المقيمون في المستشفى ممن يصابون بعالمات وأعراض تتفق مع فيروس كورونا ال ُمستجد  COVID-19لتوجيه
القرارات المرتبطة بمكافحة العدوى.
• األشخاص اآلخرون المصابون بأعراض ،كالبالغين المسنين والمصابين بحاالت طبية مزمنة و/أو ذوي الجهاز المناعي الضعيف،
مما قد يعرضهم بدرجة أكبر من غيرهم للخطر.
وهناك عوامل وبائية إضافية يمكن أن تساعد في توجيه القرارات الخاصة باختبارات فيروس كورونا ال ُمستجد  .COVID-19قد يدخل
كل من العدوى ال ُمثبتة بفيروس كورونا ال ُمستجد  COVID-19لدى أي سلطة قضائية وكذلك االنتشار المجتمعي المعروف ضمن تقييم
الخطر الوبائي لتوجيه القرارات الخاصة بإجراء االختبارات .إننا نحث األطباء بشدة أن يقوموا بإجراء اختبارات األمراض التنفسية التي
تتم اإلصابة بها نتيجة أسباب أخرى (كاألنفلونزا).
ينبغي حث المرضى المصابين بمرض خفيف على البقاء في المنزل (العزل الذاتي) والتواصل مع مقدم الرعاية الصحية هاتفيًا ،طلبًا
فورا .يجب
للتوجيهات الخاصة بالمعالجة السريرية .على المرضى المصابين بأعراض شديدة ،مثل صعوبة التنفس ،طلب تلقي الرعاية ً
على المرضى المسنين أو األشخاص المصابين بحاالت طبية كامنة أو ذوي المناعة المنخفضة االتصال بالطبيب في بداية اإلصابة بالمرض،
ولو كان مرضًا خفيفًا.
لقد طورت إدارة الصحة بأوهايو ( )Ohio Department of Healthباالشتراك مع الشركاء المجتمعيين استراتيجية قائمة على تقسيم
األشخاص المشتبة في إصابتهم بفيروس كورونا ال ُمستجد  COVID-19إلى شرائح
شرائح االختبارات
الشريحة 1
الشريحة 2
الشريحة 3
الشريحة 4
الشريحة 5

الوصف
المرضى الداخليون في المستشفيات وغيرها من منشآت الرعاية الصحية ،بما في ذلك الرعاية طويلة المدى ،والمصابون
بأعراض تشير إلى اإلصابة بفيروس كورونا ال ُمستجد COVID-19
موظفو الرعاية الصحية في منشآت الشريحة  1المصابون بأعراض وكل األشخاص العاملين في مهن تتعلق بالسالمة العامة.
األشخاص المصابون بأعراض بسيطة إلى متوسطة والذين هم أكثر عرضة للخطر ،كالمسنين ،والمصابون بمشكالت طبية
خطيرة.
األشخاص المصابون بأعراض بسيطة/متوسطة ودون وجود عوامل تعرضهم لخطر النتائج المؤذية – ال يوصى بإجراء
اختبارات حاليًا
األشخاص غير المصابين بأعراض – ال يوصى بإجراء اختبارات حاليًا

معايير إيقاف احتياطات العزل
أصدر  CDCمعايير غير ُمعتمدة على إجراء االختبار بخصوص إيقاف العزل المنزلي وكذلك معايير للعودة إلى العمل لموظفي الرعاية
الصحية ،سواء كانت إصابتهم بفيروس كورونا ال ُمستجد  COVID-19مؤكدة أو ُمشتبَ ًها فيها .تتضمن االستراتيجيات غير ال ُمعتمدة على
االختبار ما يلي:




ُعرف باعتباره زوال الحمى دون استخدام أدوية خافضة للحرارة
مرور  3أيام ( 72ساعة) على األقل منذ التعافي الذي ي ّ
وكذلك تحسن األعراض التنفسية (كالسعال وضيق التنفس) ،مع
مرور  7أيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة.

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الرابطhttps://healthcollab.org/covid-19/ :

-###حول مؤسسة  The Health Collaborativeمؤسسة  The Health Collaborativeهي منظمة غير ربحية تقود التحسينات القائمة على
البيانات ،والتي تؤدي إلى صحة أفضل من أجل األفراد ،ورعاية أفضل ،وتكاليف أقل .للمزيد من المعلومات حول مؤسسة
 The Health Collaborative،بادر بزيارة .healthcollab.org

