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 المختصرة مصطلحات عصر الكورونا 

 االصدار االول 

 مقدمة 

هذا الفولدر المختصررم جو ا الا المةجم جا السةل لتوحررعض امم المصررالتة  الت  

( و لذلك راععسة فعا 91-تداولت كثعماً ف  االعالم جع انتشررررررةر  ةرتم كورونة  كوفعد

ظمم جوقع جساختعةر ااسررررت التمةاعم و التلمة  لتوحررررعض المصررررالتة  الم ت سررررم جا 

 الصتم المةلمعم او ويت عدية ...

  هةجهة الا جكمة راععسة فعا االختصررةر فلن نتامع عسد تمميم جسظمم الصررتم المةلمعم 

والخ او عسد تمميم الفةيمول الا انواعا او العة  فتتا اةلخلعم او جتةت هة وا  ةتهة 

 التعم وذلك لتونا لعس جو هة للمختصعا جا االسةتذة االفةحل.

   ان يمجل اشفةء الممحا وان يسفع اا المستفعديا نسةل هللا

 أحمد خضعم كةظن                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منظمة الصحة العالمية 

جسظوجم األجن المتتدة فعمة يخص المجةل ه  السررررلام التو عهعم والتسسررررع عم حررررما 

 .الصت 

 

 ( USFDAأو  FDAإدارة الغذاء والدواء )

ه  وكةلم تةامم لوزارة الوالية  المتتدة لخدجة  الصتم وح وع اإلنسةن، واحدة جا 

اإلدارا  التسفعذيم الفعدرالعم اةلوالية  المتتدة. إدارة االغذيم واألدويم ه  المسرررر ولم 

جم جا خالل التسظعن واإلشررماع علا سررالجم األغذيم، عا حمةيم وتمزيز الصررتم المة

وجستجة  الت غ، والمتمال  الغذارعم، والم ةقعم الا عم واألدويم الم ةعم فوع الاةولم 

والل ةحة  والمسررررررتتضررررررما  الصررررررعدالنعم ال عولو عم، وعملعة  ن ل الدم واأل هزة 

ل عاميررم (، والمستجررة  اEREDالا عررم ال ررةعثررم للشررررررمررم التهموجغسررة عسررررررعررم  

 وجستتضما  التجمعل.

 

 



 تةج، أو هعتل يش ا التةج كورونا

لتتةثم إال داخل خالية كةرا ح  وهو عةجل جممض صررررررغعم ال يمتسا ا الفايروس

تمت م هذه الهعةكل الدقع م  الفعموسررررررة ( التعةن و تصررررررع   معع التةرسة  التعم آخم

مض ف  ة  جختلفم لت  تسرر   المللفعموسررة  آلع .ال عولو   األكثم وفمة ف  الا عمم

كةرا جة، ويمتمد ذلك اشرررتل ك عم علا نول الفعمول. علا المسرررتوو الخلوا ا لعة  

 ف  الم ةم األول تتمثل اتتلل الخلعم وجوتهة.

ه  ساللم واسمم جا الفعموسة  الت  قد تس   الممض للتعوان  يروسات كوروناف

واإلنسررةن. وجا الممموع أن عدداً جا فعموسررة  كورونة تسرر   لدو ال شررم أجماض 

تسفسررررررعم تتماوا حدتهة جا نزال  ال مد الشررررررةرمم إلا األجماض األشررررررد وخةجم جثل 

م التسفسرررررعم التةدة الوخعمم جتالزجم الشرررررمع األوسرررررت التسفسرررررعم  جعمل( والمتالزج

 .91- سةرل(. ويس   فعمول كورونة الُمتتشم ج خماً جمض كوفعد

 

 

 

 

 

 

 

 



هو جمض جمد يس  ا آخم فعمول تن اكتشةفا جا ساللم فعموسة   91-مرض كوفيد

كورونة. ولن يتا هسةك أا علن او ود هذا الفعمول الجديد وجمحررررا ق ل ادء تفشررررعا 

 91-. وقد تتّول كوفعد9191ن األول/ ديسررررررم م ف  جديسم ووهةن الصررررررعسعم ف  كةنو

 .ا ن إلا  ةرتم ت ثم علا المديد جا الدان المةلن

 

 

 

هو جمض تسفس  فعموس   فعمول سةرل( جا أصل حعوان  المسشأ. ادأ  السارس

عة سوب شررمق  آسررظهوره ف  الصررعا وأخذ يستشررم ف  الدان المةلن والسررعمة ف  دول  

لعصرررررع  حرررررتةيةه اصرررررموام التسفس والتهةب رروا غةجم. ُعمع الح ةً امتالزجم 

 ويس   الوفةة. االلتهةب المروا التةد

هو جتالزجم تسفسررررررعم حةدة تصررررررةح هة ارتفةل در م التمارة والتهةب رروا ميرس 

فعمول كورونرررة »سررررررفل  شرررررررررديرررد، سرررررر  رررا الفعمول الرررذا أ ل  علعرررا ج خما 

 أيةم. 7الا 3تتماوا حضةنم الممض جا «.المستجد

 



هو عسدجة يلزم الشررخص المصررةب اةلتما أو السررمةل أو غعم ذلك جا  العزل الذاتي

، اعتا ويمتسع عا الذهةب إلا الممل أو المدرسم أو األجةكا 91-أعماض جمض كوفعد

ا المزل يمتا أن يتدث اشرررررتل  وع  أو يسرررررتسد إلا توصرررررعم جا ج دم المةجم. وهذ

 .المعةيم الصتعم

 

هو أن تمزل نفسررررك عا ا خميا ألنك خةلات شررررخصررررةً  الحجر الصحححححي الذاتي

علعك. ويس غ  أن تماق   ضعدم ظهور أا أعما ، رغن91-جصرررررررةاةً اممض كوفعد

 .نفسك لمصد أا أعماض قد تظهم علعك أثسةء التجم الصت 

هن أنفسرررهن  األشرررخةي غعم الممحرررا يمس  ت ععد األنشرررام وعزل لحجر الصححححيا

. والهدع هو جسع انتشرررةر الممض 91-ولتسهن رامة تمّمحررروا لبصرررةام امدوو كوفعد

 .ف  الوقت الذا ال تتةد تظهم أا أعماض علا الشخص

 91-الذيا تظهم علعهن أعماض كوفعد األشررررررخةي الممحررررررا فعمس  عزل العزل 

 .هن ن ل عدواه، لمسع انتشةر الممضويمتس

االاتمةد عا ا خميا  سررررررديةً. وتوصرررررر  المسظمم اةالاتمةد عا  التباعد الجسححححححد 

أقرردام( علا األقررل. وه  توصررررررعررم عررةجررم يتمعا  3ا خميا جسررررررررةفررم جتم واحررد  

 .91-تا ع هة حتا لو كةنوا اصتم  عدة ولن يتممحوا لمدوو كوفعد الجمعع علا

 



 مناعة القطيع

ةر امد تفش  الممض اتعث ت م نس م انتشسس م االك م جا المجتمع المسةعم الأكتسةب 

 الممض او تتما ع.

 

 

 

 



 الشخص المصةب ولتا ال تظهم علعا االعماض.حامل المرض 

 .انة يصع  ال شم والتعوجمد يس  ا فةيمول  جوسم  جمض إنفلونزا

 ةرتم سرررررر  هة احد انوال الفةيموسررررررة  لالنفلونزا جا نول  االنفلونزا االسححححححبانية

H1N1  انتشررررم  اع ةب التمب المةلمعم االولا و ي در عدد االصررررةاة  اخمسررررم م

 جلعون شخص و الوفعة  جة اعا خمسعا الا ج م جلعون شخص 

-ه  واةء يستشررم علا ناةع شررديد االتسررةل يتجةوز التدود الدُولعثم، ج ثًما الجائحة 

 .دعلا عدد ك عم جا األفما -كةلممتةد

ة اةسررن التمب الجمثوجعم أو التمب المعتمواعم،  الحرب البايولوجية وتممع أيضررً

ه  االسرررررتخدام المتممد للجماثعن أو الفعموسرررررة  أو غعمهة جا التةرسة  التعم الدقع م 

ا إلا نشم األوا م اعا ال شم والتعوانة  والس ةتة ، وس ل ج ةوجم وسموجهة الت  ت د

هذه األوا م وجسرررررر  ةتهة. ويال  ال مم علا هذا السول جا التموب اسررررررن التمب 

 ال تتعميم، أو التمب الجمثوجعم، غعم أن تم عم التمب ال عولو عم أكثم دقم لشمولعتا.

 

 

 

 

 

 

 



انتشررررةر جمض جمدر اسررررمعم اعا المديد جا السةل ف  جسا م  غمافعم أك م،  الوباء

 ةنتشةر فعمول كورونة ف  الصعا اأكملهة امدجة كةن جستصماً ف  جديسم ووهةنك

ه  عةصرررمم ج ة مم هوا  وتمد أك م جديسم فعهة واألكثم اكتظةظة اةلسرررتةن ووهان 

جلعون نسررمم ، وسررةاع أكثم المدن  99ف  وسررت الصررعا،  وي لغ عدد سررتةنهة أكثم جا 

  انالالصرررعسعم اكتظةظة اةلسرررتةن ، واحدة جا تسرررع جدن و سعم جمكزيم ف  الصرررعا.

 9191نهةيم عةم  91-جسهة االصةام صفم اممض كوفعد

 

 

 

 

 

 

 

 



جا المسررررررتلزجة  الا عم الت  تغا  الفن واألنم، الهدع  الكمامة أو القناع الجراحي

هو جسع انت ةل المذاذ أو ال اعما  الملع م اةلفعموسررررررة  ع م الجهةز  جا اسررررررتممةلهة

 التسفس  جا شخص  خم.

 

 

 ترة الحضانةف

 اعا اإلصةام اةلفعمول وظهور أعماض الممض علعا. المتصورة  ه  الفتمة

 لقاح

أ سةجة جسةععم جضةدة ت ةوم الممض وتُما  الجسن جسةعم حد أا إصةام يضن ستج ج

   أخمو.

 مرض معد او قابل لالنتقال

هو أا جمض تسرررر  ا ال تتعمية أو الفعموسررررة  أو جسرررر  ة  األجماض األخمو الت  

 تست ل جا شخص  خم

 محصن مناعيا

 تخاا الممض اس   اال سةم المضةدة ف   سما.ويمض الم ي ةومالشخص الذا 

 فحص االجسام المناعية 

ذلك و الت  أنتجهة الجسررن لم ةوجم الممضيشررخص الفتص األ سررةم المسةععم ف  الدم 

 امد اصةام الشخص وتمةثلا للشفةء.

 



 جهاز تنفس اصطناعي

تمجز المرتعا عا ز يُستخدم إل ماء عملعم تسفس اصاسةع  للجسن عسدجة هو  هة

  ال عةم اوظعفتهة اس   الممض.

 

 مساواة سطح ذروة المنحنى البياني

د االصررررررةاة  و ملا جسرررررراض او اي ةع االرتفةل ف  سرررررراض المستس  الذا يمثل عد

 .جستوا

 

 


