
خديجة الجوهري/ د

طبيبة جراحة عامة

مساعد مدير عام المركز الطبي الجامعي للصحة العامة

رئيسة وحدة مكافحة العدوى

جامعة أم القرى



نبذة عن فريوس كرونا املستجد

يف م تم إبالغ املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية2019ديسمرب من عام 31يف •
ووهانمدينة الصني بحاالت االلتهاب الرئوي املسبب ملرض غري معروف تم اكتشافه يف

س املسبب عىل أنه الفريو ( كورونا الجديد)مبقاطعة هويب الصينية، وتم إعالن فريوس 
.م2020يناير 7لتلك الحاالت من ِقبَل السلطات الصينية يوم 



فريوس كرونا املستجد؟ماهو

ت الجديد؛ حيث ظهرت أغلب حاال ( كورونا)من فصيلة فريوسات ( كورونا)فريوس •
.صورة التهاب رئوي حادعىل اإلصابة به 

األولية كان الجديد مرتبط بالحيوان؛ حيث إن أغلب الحاالت( كورونا)يُعتقد أن فريوس •
.ووهانلها ارتباط بسوق للبحريات والحيوانات يف مدينة 



األعراض

ارتفاع درجة الحرارة •

التنفس أعراض تنفسية مثل السعال ، ضيق •

.  تتطور اإلصابة إىل التهاب رئويوأحيانًا •

:  مزمنة مثليتسبب يف مضاعفات حادة لدى األشخاص ذوي الجهاز املناعي الضعيف، واملسنني واألشخاص املصابني بأمراضوقد •
.  املزمنة، وأمراض القلبالرئة أمراض الكىل ، أمراض الرسطان، والسكري، 

.البد من وجود تاريخ للسفر إلحدى الدول املوبوءة أو مخالطة شخص مصاب باملرض•



خطورة املرض 

كبار السن•

.األشخاص الذين يعانون من حاالت مرضية مثل مرض السكري وأمراض القلب و الرئة•

.األشخاص الذين يعانون من ضعف املناعة•



مقارنة بين فيروسات كرونا



طرق انتقال العدوى

مل يتم اكتشاف طريقة العدوى حتى االن•

.يرجح أن اإلصابات بني البرش نتجت عن مخالطة حيوانات مصابة بالفريوس•

















التشخيص 

قصبة الهوائيةتحليل مخربي لعينة من افرازات الجهاز التنفيس السفيل مثل البلغم ، افرازات غسل ال•



طرق الوقاية





والصابون اليدين باملاء غسل 

ظهر األصابع مع راحة اليد األخرى مع بلل يدك باملاء وزع الصابون عىل راحتي يدك
ضم األصابع

راحة اليد مع راحة اليد األخرى مع 
تداخل األصابع

راحة اليد اليمني عىل ظهر اليد 
اليرسى مع تداخل األصابع والعكس 

ة قم مبسح اإلبهام األيرس باستخدام راح
اليد اليمنى بحركة دائرية والعكس

ام اإلبهقم مبسح راحة اليد اليمنى 
رسى أصابع اليد الياأليرس باستخدام 

بحركة دائرية مع وضد عقارب 
الساعة والعكس

دم جفف يدك جيداً مبنشفة تستخاشطف يدك باملاء 
ملرة  use   

استخدم املنشفة إلغالق الصنبور 





آداب العطاس و السعال









سالمة الجميع تهمنا


