
C O R P O R A T I O N

دراسة بحثية

استراتيجيات االستجابة لتلبية االحتياجات 
المفاجئة للرعاية الحرجة بسبب تفشي 

 فيروس كورونا )COVID-19( لعام 2020 
في الواليات المتحدة

 ،)Christopher Nelson( كريستوفر نيلسون ،)Mahshid Abir( محشيد عبير 
 ،)Hamad Al-Ibrahim( حمد اإلبراهيم ،)Edward W. Chan( إدوارد دبليو تشان 

 ،)Karishma Patel( كاريشما باتيل ،)Christina Cutter( كريستينا كتر 
)Andy Bogart( آندي بوغارت

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA164-1.html
https://www.rand.org/


حقوق الطبع والنشر اإللكتروني محدودة
الخاصة  الفكرية  للملكية  التمثيل  هذا  يتوفر  القانون.  بموجب  محمية  فيها  الواردة  التجارية  )العالمات(  والعالمة  الوثيقة  هذه 
َّح به لهذا المنشور عبر اإلنترنت. يُصرح بنسخ  بمؤسسة RAND لالستخدام ألغراض غير تجارية حصريًّا. يحظر النشر غير المصر
من  تصريح  على  الحصول  يلزم  عليها.  تعديل  أي  إجراء  دون  تظل مكتملة  أن  فقط، شريطة  الشخصي  لالستخدام  الوثيقة  هذه 
للمزيد من  تجارية.  كان، ألغراض  بأي شكل  بنا،  الخاصة  البحثية  الوثائق  أي من  استخدام  إعادة  أو  إنتاج  RAND، إلعادة  مؤسسة 
اإللكتروني  موقعنا  في  التصاريح  صفحة  زيارة  الرجاء  اإللكترونية،  المواقع  على  والربط  الطباعة  إعادة  تصاريح  حول   المعلومات 

.www.rand.org/pubs/permissions

مؤسسة RAND هي منظمة بحثية تُِعّد حلوالً لتحديات السياسات العامة للمساعدة على جعل المجتمعات حول العالم أكثر 
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نبذة عن هذه الدراسة

الواليات  في  الطبية  المنظومة  على  عادية  غير  ضغوًطا   2019 لعام   )COVID-19( كورونا  فيروس  مرض  جائحة  تفرض 
زيادة قدراتها على تلبية االحتياجات المفاجئة لتوفير الرعاية  المتحدة، ال سيما المستشفيات. تبحث المستشفيات عن طرق 
الحرجة لمرضى فيروس كورونا )COVID-19( ذوي الحالة األسوأ. تعرض هذه الدراسة مجموعة من االستراتيجيات إليجاد القدرة 
أداة سهلة االستخدام تعمل على  بالدراسة  أُرفِقت  الدولة.  الحرجة في مستشفيات  للرعاية  المفاجئة  االحتياجات  تلبية  على 
والواليات  الصحية  الرعاية  وأنظمة  المستشفيات  ذلك  في  بما  كافة،  المستويات  على  القرار  لصنَّاع  تتيح   Microsoft Excel

والمناطق، تقدير قدرات الرعاية الحرجة الحالية واستكشاف استراتيجيات زيادتها سريًعا.
.www.rand.org/t/TLA164-1 ودليل المستخدم ذي الصلة على Excel يمكن الوصول إلى أداة 

أُجرِيَت هذه الدراسة في RAND Health Care، وهـو قسم في مؤسسة RAND. يعمل القسم على تعزيز صحة المجتمعات 
واألطباء  القرار  تزويد صانعي  بذلك من خالل  أخرى. نقوم  ودول  المتحدة  الواليات  الصحية في  الرعاية  أنظمة  من خالل تحسين 
األكثر  قراراتهم  لدعم  للتنفيذ  وقابلة  ودقيقة  بأدلة موضوعية  الصحية  الرعاية  في مجال  والمستهلكين  للمهنة  الممارسين 

تعقيًدا.
مؤسسة RAND هي منظمة بحثية تُِعّد حلوالً لتحديات السياسات العامة للمساعدة على جعل المجتمعات حول العالم 

أكثر أمانًا وسالمة وصحة وازدهارًا. مؤسسة RAND هي مؤسسة غير ربحية، حيادية، وملتزمة بالصالح العام.
بالضرورة  تعكس  ال  ثمَّ  ومن  واألدلة،  البيانات  على  وتوصياتها   RAND لمؤسسة  المستخلصة  البحثية  النتائج  تعتمد 

تفضيالت السياسات أو المصالح الخاصة بعمالئها أو جهاتها المانحة أو داعميها.

أو   ،www.rand.org/health-care RAND Health Care، انظر الموقع اإللكتروني   للحصول على مزيد من المعلومات حول 
اتصل على

RAND Health Care نائب الرئيس ومدير ،)Peter Hussey( بيتر هاسي
1776 Main Street

رقم صندوق البريد 2138
Santa Monica, CA 90407-2138

0411-393 (310) ، داخلي: 7775

hussey@rand.org

تم تمويل هذا البحث عن طريق الهبات التي يمنحها داعمو مؤسسة RAND وعن طريق الدخل من العمليات التشغيلية.
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الملخص

وأنظمة  المستشفيات  2019 في ضغوطات غير مسبوقة على  لعام   )COVID-19( فيروس كورونا  تسبب تفشي مرض 
الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. تحتاج المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية والواليات والمناطق إلى تقييم مواردها 
بشكل عاجل، وتحديد المعوقات المحتملة، ووضع استراتيجيات لزيادة قدراتها على تلبية االحتياجات المفاجئة للرعاية الحرجة، 

والموارد الالزمة لرعاية أشّد الحاالت سوًءا من مرضى فيروس كورونا المستجد.
اإليجابية  الحاالت  من  أعداد  أكبر  صاحبة  الدولة  باعتبارها  الصين   2020 )مارس(  آذار  أواخر  في  المتحدة  الواليات  فاقت   
60 بالمئة من السكان في الواليات  المصابة بفيروس كورونا )COVID-19( )Lin, 2020(، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 
 Dara and( المتحدة يمكن أن يصابوا بالفيروس طوال فترة الجائحة في حال عدم االلتزام بتدابير التباعد االجتماعي كما ينبغي
Afessa, 2005; Harvard T. H. Chan School of Public Health, 2020(. وغالبية حاالت فيروس كورونا )COVID-19( من الدرجة 

المتوسطة، ويتعافى المرضى بالخضوع لقليل من الرعاية الطبية أو دون حاجة إليها. ومع ذلك، فإن 15 بالمئة من الحاالت اعتُبرت 
 Wu and McGoogan,( في الصين )COVID-19( شديدة، و5 بالمئة اعتُبرت حرجة في مجموعة من المصابين بفيروس كورونا
2020(. وفي إيطاليا، يحتاج 54 بالمئة من مرضى فيروس كورونا )COVID-19( إلى دخول المستشفى، وما يصل إلى 18 بالمئة 

يحتاجون إلى الرعاية في وحدة رعاية مركزة )Chow and Saliba, 2020; Morris, 2020(  )ICU(. وعلى غرار الحال في إيطاليا، تعمل 
العديد من المستشفيات واألنظمة الصحية األمريكية في كثير من األحيان بكامل طاقتها أو ما يقرب من ذلك حتى خالل األوقات 
العادية )Mishra, 2001(، وتشير تحليالت أُجريت مؤخرًا إلى أن نظام الرعاية الحرجة في الواليات المتحدة سيتعرض إلجهاد كبير، 

.)Abir, Cutter, and Nelson, 2020; Murthy, Gomersall, and Fowler, 2020( وربما مربك، خالل األسابيع والشهور المقبلة
الرعاية المركزة إلى مساحة وطاقم عمل وتجهيزات لتعمل بالشكل المالئم )Carmona, 2006(. ووجود   وتحتاج وحدات 
مشكالت أو فجوات في أي من تلك العناصر الثالثة يمكن أن يحد بشكل كبير من عدد المرضى الذين يتلقون رعاية حرجة. وتُعتبر 
َّة وحدة الرعاية المركزة، وممرضي الرعاية الحرجة، واختصاصيي المعالجة التنفسية، وأجهزة التنفس الصناعي محدودة  أعداد أسر
، فإن تلبية االحتياجات المتعلقة بقدرات الرعاية الحرجة في األسابيع واألشهر المقبلة ستتطلب  في الواليات المتحدة. ومن ثمَّ
التفكير "بعيًدا عن المألوف": أي استراتيجيات إبداعية وذكية لتكييف المعدات والمساحة والمستلزمات واستبدالها والحفاظ 
عليها وإعادة استخدامها وتخصيصها مرة أخرى )Hota et al., 2010(، باإلضافة إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها من هم خارج إطار 

نظام الرعاية الصحية لمعالجة العوائق التنظيمية والعوائق أمام سالسل اإلمداد والتوريد وغيرها من العوائق.
بناًء  الحرجة  للرعاية  المفاجئة  االحتياجات  تلبية  القدرة على  االستراتيجيات إليجاد  قائمة من  الدراسة  ونقدم في هذه   
 )COVID-19( على مراجعة للدراسات السابقة المتعلقة بالتجارب أثناء حاالت تفشي العدوى السابقة وجائحة فيروس كورونا
الكلية األمريكية ألطباء  بالتعاون مع  أُجريت  الموجود في الخطوط األمامية  الحالية، ودراسة استقصائية من الطاقم الطبي 
الصحة  في  المتخصصين  والخبراء  الحرجة  والرعاية  الطوارئ  أطباء  كبار  مع  الهاتف  عبر  مستديرة  مائدة  واجتماعي  الطوارئ، 

العامة والتأهب من جميع أنحاء البالد. تنقسم االستراتيجيات إلى مستويين:
يشمل المستوى األول استراتيجيات القدرة على مواجهة حاالت الطوارئ المحتملة: تكييف المساحات المخصصة 	 

للرعاية الطبية، وقيود طاقم العمل، ونقص اإلمدادات بطريقة تزيد من القدرة دون إحداث تأثير كبير في تقديم الرعاية 
َّة وحدة الرعاية التأهيلية أو وحدة  الطبية )Hick, Barbera, and Kelen, 2009(. قد تتضمن االستراتيجيات تحويل أسر
َّة وحدة رعاية مركزة باالعتماد على قسم الطوارئ و/أو ممرضي وحدة  الرعاية لما بعد التخدير أو غرف العمليات إلى أسر
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الرعاية لما بعد التخدير الذين ليسوا في نوبة عمل من أجل تقديم الرعاية في وحدة رعاية مركزة، واقتراض أجهزة تنفس 
صناعي إضافية أو شرائها أو الحصول عليها من المخزون االحتياطي.

تأثير 	  أن يكون لها  التي من المحتمل  التغييرات  القدرة على مواجهة األزمات:  الثاني استراتيجيات   يشمل المستوى 
إلى  العادية  المستشفيات  َّة  أسر تحويل  االستراتيجيات  تشمل  قد  والعمليات.  الروتينية  الرعاية  تقديم  على  كبير 
القدامى  للمحاربين  الصحية  اإلدارة  في  المفتوحة  المركزة  الرعاية  وحدة  َّة  أسر واستخدام  مركزة،  رعاية  وحدة  َّة  أسر
َّة الرعاية المركزة في المستشفيات المتنقلة، وإعادة فتح  وغيرها من المرافق الفيدرالية/غير المدنية، واستخدام أسر
المستشفيات المغلقة. قد تشمل أيًضا توفير التدريب في الوقت المناسب، وتغيير نسب طواقم العمل واإلشراف، 

وتغيير معايير الرعاية.

تم  الذين  المرضى  عدد  لتقدير  الطوارئ  إلدارة  الفيدرالية  الوكالة  تغطيها  التي  العشر  المناطق  عن  بيانات  استخدمنا 
استيعابهم، بالنظر إلى العدد المتوفر من أطباء وممرضي الرعاية الحرجة، واختصاصيي المعالجة التنفسية، وأجهزة التنفس 

َّة المستشفى، وكان ذلك بهدف توضيح التأثير المحتمل لهذه االستراتيجيات على القدرة. الصناعي، وأسر
الحرجة.  الرعاية  أطباء  عدد  يليه  األكثر شيوًعا،  المقيِّد  العامل  هو  الصناعي  التنفس  أجهزة  عدد  أن  تحليلنا  في  وجدنا   
التي  َّة هو العامل المقيِّد في أي منطقة من المناطق  أو األسر التنفسية،  أو اختصاصيي المعالجة  ولم يكن عدد الممرضين، 
تغطيها الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ. ويؤدي االنتقال من خّط األساس إلى المستوى األول والثاني إلى زيادة القدرة على تلبية 
االحتياجات المفاجئة للرعاية الحرجة حسبما كان متوقًعا. بيد أن نسبة الزيادة في هذه القدرة تعتمد على كل من كمية الموارد 
المتاحة والمجموعات مختلفة العناصر المحددة. وتعطي خيارات المستوى الثاني في معظم الحاالت قدرة أكبر بكثير من خيارات 

المستوى األول، ولكن في بعض الحاالت، تكون هناك مكاسب إضافية قليلة.
والمناطق  الواليات  مستوى  على  القرار  وصنَّاع  بالمستشفيات  الخاصة  والقرارات  االعتبارات  بتحديد  الدراسة  نختتم   
والمستوى الفيدرالي. ونقدم أيًضا روابط لمجموعة متنوعة من الموارد األخرى، وقد أرفقنا بهذه الدراسة أداة سهلة االستخدام 
الرعاية الصحية  وأنظمة  المستويات، بما في ذلك المستشفيات  القرار على كافة  وتتيح لصنَّاع   Microsoft Excel تعمل على 
والواليات والمناطق، تقدير قدرات الرعاية الحرجة الحالية واستكشاف استراتيجيات زيادتها سريًعا. يمكن العثور على األداة ودليل 

.www.rand.org/t/TLA164-1 موجز الستخدامها على الموقع اإللكتروني

http://www.rand.org/t/TLA164-1
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شكر وعرفان

نود أن نشكر األطباء الممارسين للمهنة والخبراء الذين انضموا إلى مناقشات المائدة المستديرة لدينا؛ وهم الطبيبان 
في  مشاركتهما  على  الطوارئ  ألطباء  األمريكية  الكلية  من   )Sam Shahid( شهيد  وسام   )Sandy Schneider( شنايدر  ساندي 
 Kusum( ماتيوز  وكوسوم   ،)Elena Savoia( وإيلينا سافويا   ،)Jim Broyles( برويلز  واألطباء جيم  للمشروع؛  االستقصائية  الدراسة 
من  لكل  أيًضا  موصول  والشكر  العمل.  هذا  تحسين  على  ساعدت  قيِّمة  إسهامات  وتقديم  الدراسة  مراجعة  على   )Mathews

رسومات  في  مساعدته  على  ميشيغان  بجامعة  )الوجيزة(  المكثفة  الرعاية  أبحاث  وحدة  من   )Wilson Nham( نهام  ويلسون 
الدراسة، وسيدني فوشيه )Sydney Fouche(، وكايتلن إنتل )Kaitlyn Entel( من وحدة أبحاث الرعاية المكثفة )الوجيزة( بجامعة 
ميشيغان على مساعدتهما في كتابة نسخ وقائع مناقشات المائدة المستديرة، وناتالي ريتشاردز)Natalie Richards( من مؤسسة 
RAND للمساعدة في الشؤون اإلدارية والتحريرية. ونتوجه بالشكر إلى بيتر هاسي، وجين رينغل )Jeanne Ringel(، وباول كويجل 

)Paul Koegel( على دعمهم وتشجيعهم في جميع مراحل هذا المشروع الذي تم إنجازه سريًعا. وأخيرًا، نتوجه بالشكر إلى مقدمي 
الرعاية الصحية في الخطوط األمامية والمرضى الذين كانوا مصدر إلهام هذا العمل.
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1. تمهيد

تسبب مرض فيروس كورونا COVID-19( 2019( في ضغوطات غير مسبوقة على المستشفيات وأنظمة الرعاية الحرجة 
في جميع أنحاء العالم. ولم يكن الفيروس معروًفا للعالم منذ بضعة أشهر فقط، حيث ُسجلت أول حالة له في مقاطعة ووهان 
في الصين في نهاية كانون األول )ديسمبر( لعام 2019. يبين الشكل 1.1 الخط الزمنّي لألحداث الرئيسية لتفشي فيروس كورونا 
ن الوضع في الصين، إال أنه يزداد سوًءا باستمرار في أوروبا. وكانت إيطاليا أكثر الدول  )COVID-19( في الواليات المتحدة. وقد تحسَّ
لت 69,176 حالة إصابة و6,820 حالة وفاة حتى 24 آذار )مارسWorldometer, 2020a( 2020 )(. وفاقت الواليات  تضررًا، حيث سجَّ
المتحدة في أواخر آذار )مارس( الصين من حيث عدد الحاالت اإليجابية بفيروس كورونا )COVID-19( )Lin, 2020(، في ظل انتقال 
 Centers( 2020 لعام )مجتمعي كبير للعدوى من أسبوع آلخر منذ تسجيل أول حالة إيجابية في البالد في 20 كانون الثاني )يناير
for Disease Control and Prevention [CDC], 2020(. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 بالمئة من السكان في الواليات 

 Dara( المتحدة يمكن أن يصابوا بالعدوى طوال فترة الجائحة وأن عدد الحاالت سيبلغ ذروته في أوقات مختلفة في واليات مختلفة
and Afessa, 2005; Harvard T. H. Chan School of Public Health, 2020(. على سبيل المثال، زادت الحاالت في والية كاليفورنيا 

بشكل سريع في األسبوع الثامن عشر من شباط )فبراير(، وكانت هناك زيادة سريعة في الحاالت في والية نيويورك، التي أصبحت 
مركزًا لتفشي الفيروس في األسبوع السابع عشر من آذار )مارس(.

)COVID-19( الشكل 1.1. الخط الزمنّي لألحداث الرئيسية لتفشي فيروس كورونا

 	 كانون الثاني (يناير) 2020
اللجنة الوطنية المعنية بالصحة في 

ر  جمهورية الصين الشعبية تُخطِ
(WHO) منظمة الصحة العالمية

29 كانون األول (ديسمبر) 2019
حاالت التهاب رئوي مرتبطة بسوق 

للمأكوالت البحرية للبيع بالجملة في 
مقاطعة ووهان بالصين

8 كانون الثاني (يناير) 2020
المراكز الصينية لمكافحة األمراض والوقاية 

منها (CDC) تُعلِن عن أنَّ فيروس كورونا 
المستجد (COVID-19) هو المسبّب 

المرضي لتفشي الوباء

10 كانون الثاني (يناير) 2020
المراكز الصينية لمكافحة األمراض والوقاية 

منها (CDC) تخبر علنًا بتسلسل الجينات 
(COVID-19) لفيروس كورونا المستجد

20 كانون الثاني (يناير) 2020
أول حالة مؤكدة في الواليات 

(US) المتحدة

29 شباط (فبراير) 2020
أول حالة وفاة في الواليات المتحدة

17 آذار (مارس) 2020
حاالت مؤكدة في جميع 

الواليات الخمسين

	1 كانون الثاني (يناير) 2020
أول حالة مؤكدة خارج الصين

	 كانون الثاني (يناير) 2020
تفعيل االستجابة للطوارئ (المستوى 
الثاني) في المراكز الصينية لمكافحة 

(CDC) األمراض والوقاية منها

	1 كانون الثاني (يناير) 2020
المراكز الصينية لمكافحة األمراض 

والوقاية منها (CDC) رفعت االستجابة 
إلى المستوى األول

1	 كانون الثاني (يناير) 2020
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 

األمريكية تُعلن عن حالة طوارئ 
صحية عامة

1 آذار (مارس) 2020
الرئيس يُعلن عن أنَّ تفشي فيروس 

كورونا (COVID-19) في الواليات 
ل حالة طوارئ وطنية المتحدة يُشكِّ

11 آذار (مارس) 2020
منظمة الصحة العالمية 

)WHO) تُعلن عن أنَّ تفشي 
 (COVID-19) فيروس كورونا

يُمثِّل وباءً

18 آذار (مارس) 2020
الرئيس يوقع على قانون 

حماية الدفاع

19 آذار (مارس) 2020
ر  وزارة الخارجية األمريكية تُصدِ

ا بخصوص "تجنب السفر"  تعميمً
من المستوى الرابع

0	 كانون الثاني (يناير) 2020
 (WHO) منظمة الصحة العالمية

تُعلن عن حالة طوارئ صحية 
ا دوليًّا عامة تثير قلقً

ت
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ا ألغراض القياس الرسم ليس مخصصً



2

يمكن معالجة أغلبية المصابين بفيروس كورونا )COVID-19( في المنزل. ولكن من بين 44,000 حالة في الصين، اعتُبرت 
نحو 15 بالمئة من الحاالت شديدة، ونحو 5 بالمئة من الحاالت اعتُبرت حرجة )Wu and McGoogan, 2020(. وفي إيطاليا، يحتاج 
54 بالمئة من مرضى فيروس كورونا )COVID-19( إلى دخول المستشفى، وما يصل إلى 18 بالمئة يحتاجون إلى الرعاية في وحدة 

العديد من  إيطاليا، تعمل  الحال في  الحظ، وعلى غرار  )Chow and Saliba, 2020; Morris, 2020(. ولسوء    )ICU( رعاية مركزة 
المستشفيات واألنظمة الصحية األمريكية في كثير من األحيان بكامل طاقتها أو ما يقرب من ذلك )Thompson, 2020(. عالوة 
على ذلك، يختلف الوصول إلى الرعاية الحرجة اختالًفا كبيرًا في جميع أنحاء البالد )Tsai, Jacobson, and Jha, 2020(. وتقدم نصف 
َّة الرعاية المركزة )94 بالمئة( في مستشفيات المدن  المستشفيات األمريكية فقط خدمات رعاية حرجة، مع وجود غالبية أسر
الكبرى )Halpern and Tan, 2020(. أضف لذلك أن ما يقرب من نصف المستشفيات في الواليات المتحدة ال يوجد بها أطباء رعاية 
حرجة )Halpern and Tan, 2020(. وثمة قلٌق متنامٍ من أنه سيكون هناك نقص وتفاوت بين موارد الرعاية الحرجة المتاحة والطلب 
المتوقع الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا )COVID-19(، وذلك باعتبار أن فيروس كورونا )COVID-19( يمكن أن يفضي إلى توقف 

.)Abir, Cutter, and Nelson, 2020; Murthy, Gomersall, and Fowler, 2020( التنفس الذي يتطلب بدوره التنفس الميكانيكي
 سيكون نظام الرعاية الصحية في الواليات المتحدة مضغوًطا بشدة، إن لم يكن مرهًقا في ظل أي سيناريو تقريبًا. وأصدرت 
َّة المرضى الداخليين بالمستشفيات  كلية تي. إتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد نموذًجا يحسب الفجوة في سعة أسر
َّة وحدة الرعاية المركزة عند 295,350 سريرًا )بنسبة  عند 1,373,248 سريرًا )بنسبة 274 بالمئة من السعة المتاحة( وسعة أسر
508 بالمئة من السعة المتاحة( الستيعاب 40 بالمئة من نسبة انتشار المرض بين سكان الواليات المتحدة بعد مرور ستة أشهر 

دون وجود نهج يؤدي إلى "تسطيح منحنى تفشي العدوى" )Tsai, Jacobson, and Jha, 2020(. بدالً من ذلك، إذا تم تسطيح منحنى 
َّة وحدة الرعاية  َّة المرضى الداخليين وأسر تفشي العدوى من خالل تدابير التباعد االجتماعي الناجحة، فستنخفض الحاجة إلى أسر

المركزة )Tsai, Jacobson, and, Jha 2020؛ انظر الشكل 1.2(.

الشكل 1.2. الطلب على أسرَّة الرعاية الحرجة واستراتيجيات الكبت الموضوعة للواليات المتحدة
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ستتطلب تلبية الحاجة إلى قدرات الرعاية الحرجة في األسابيع واألشهر القادمة تفكيرًا بعيًدا عن المألوف: أي استراتيجيات 
إبداعية وذكية الستخدام ما هو متاح من أطقم عمل وموارد. وقد صارت هذه الحاجة أكثر إلحاًحا ألن بعض العاملين في مجال 
الرعاية الصحية )حتًما( يُصابون بفيروس كورونا )COVID-19(. وستتطلب أيًضا جهودًا إبداعية للتكيف مع األجهزة والمساحة 
واإلمدادات واستبدالها وحفظها وإعادة استخدامها وإعادة تخصيصها )Hota et al., 2010(. كما ستتطلب جهودًا حثيثة من جانب 
من هم خارج إطار نظام الرعاية الصحية لمعالجة العوائق التنظيمية والعوائق أمام سالسل اإلمداد والتوريد وغيرها من العوائق. 

ترد معلومات عن عالمات مرض فيروس كورونا )COVID-19( واحتياجات الرعاية الحرجة في المربع  .1.1 
يكمن الغرض من هذه الدراسة في تلخيص مجموعة من االستراتيجيات الواعدة والمبنية على األدلة إليجاد القدرة على 
مراجعة  خالل  من  االستراتيجيات  هذه  عنا  جمَّ وزيادتها.  الدولة  مستشفيات  في  الحرجة  للرعاية  المفاجئة  االحتياجات  تلبية 
 دراسات سابقة متعلقة بالتجارب أثناء حاالت تفشي العدوى السابقة )مثل مرض المتالزمة التنّفسية الحاّدة الوخيمة ]سارس[ 
2003، وإنفلونزا الخنازير )H1N1(، والمتالزمة التنّفسية الشرق أوسطية ]ميرس[، واإليبوال(، ودراسة استقصائية من أطباء الطوارئ 

الموجودين في الخطوط األمامية أُجريت بالتعاون مع الكلية األمريكية ألطباء الطوارئ، واجتماعي مائدة مستديرة عبر الهاتف 
مع كبار أطباء الطوارئ والرعاية الحرجة والخبراء المتخصصين في الصحة العامة والتأهب من جميع أنحاء البالد )ترد معلومات 
Microsoft Excel تتيح لصنَّاع  إضافية عن األساليب في الملحق(. وقد أرفقنا بهذه الدراسة أداة سهلة االستخدام تعمل على 
القرار على المستويات كافة، بما في ذلك المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية والواليات والمناطق، تقدير قدرات الرعاية الحرجة 

.)Abir et al., 2020( الحالية واستكشاف استراتيجيات زيادتها سريًعا باستخدام بياناتها وافتراضاتها لالحتياجات المفاجئة

المربع 1.1. عالمات مرض فيروس كورونا )COVID-19( واحتياجات الرعاية الحرجة

أنحاء  جميع  في  الوفيات  معدل  فإن  ذلك،  ومع   .)COVID-19( كورونا  فيروس  بعدوى  لإلصابة  معرضة  العمرية  الفئات  جميع 

80 عاًما أو أكثر أعلى بكثير من جميع الفئات العمرية األخرى  العالم لألفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا )COVID-19( وتبلغ أعمارهم 

)Worldometer, 2020b(. عالوة على ذلك، فإن األشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة، مثل أمراض القلب واألوعية الدموية، والسكري، 

.)Worldometer, 2020b( وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، يكونون أكثر عرضة للوفاة

المستشفى مصابين  إلى  نقلهم  جرى  مريًضا   136 لعدد  السريري  المسار  لتقييم  بالصين  ووهان  في مقاطعة  دراسة  إجراء  تم 

بعدوى فيروس كورونا )COVID-19(، وقد أظهرت أن متوسط   الوقت من ظهور األعراض األولى إلى ضيق التنفس كان 5 أيام، وحتى دخول 

في  المقيمين  المرضى  من  بالمئة   26.1 احتاج  وقد  أيام.   8 كان   )ARDS( الحادة  النََّفس  ضيق  متالزمة  وحتى  أيام،   7 كان  المستشفى 

 ،)ARDS( المستشفى في هذه الدراسة إلى نقلهم إلى وحدة الرعاية المركزة بسبب حدوث مضاعفات مثل متالزمة ضيق النََّفس الحادة

واضطراب نظم القلب، والصدمة. وتلقى أربعة )11.1 بالمئة( عالًجا باألكسجين عالي التدفق، وتلقى 15 )41.7 بالمئة( تهوية غير باضعة، 

وتلقى 17 )47.2 بالمائة( تهوية ميكانيكية )جرى تحويل أربعة إلى األكسجة الغشائية من خارج الجسم(، وذلك من إجمالي 36 مريًضا في 

وحدة الرعاية المركزة. عالوة على ذلك، تظهر الدراسات أن نحو 20 إلى 30 بالمئة من مرضى فيروس كورونا )COVID-19( في المستشفيات 

.)Specht, 2020; Wu and McGoogan, 2020( المصابين بااللتهاب الرئوي احتاجوا إلى تهوية ميكانيكية

ووفًقا لما جاء في دراسات أخرى، تلقى من 11 إلى 64 بالمئة عالًجا باألكسجين عالي التدفق، وتلقى من 47 إلى 71 بالمئة تهوية 

ميكانيكية، وذلك من بين مرضى وحدة الرعاية المركزة المصابين بفيروس كورونا )COVID-19( )Wang et al., 2020; CDC, 2020(. كما تم 

.)Wang et al., 2020; CDC, 2020 تقديم الدعم لنسبة صغيرة باألكسجة الغشائية من خارج الجسم )من 3 إلى 12 بالمئة؛
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2. المكونات األساسية لقدرات الرعاية الحرجة

تحتاج وحدات الرعاية المركزة إلى مساحة وطاقم عمل وتجهيزات لتعمل بالشكل المالئم )Carmona, 2006(. وتُعتبر أعداد 
وأجهزة  التنفسية،  المعالجة  واختصاصيي  الحرجة،  الرعاية  )Halpern and Tan, 2020(، وممرضي  المركزة  الرعاية  َّة وحدة  أسر
التنفس الصناعي محدودة في الواليات المتحدة )Kliff et al., 2020(. يجب تحقيق التوازن بين المساحة وطاقم العمل والتجهيزات 
احتياجات  في  المتوقعة  المفاجئة  للزيادة  فعال  بشكل  والمجتمعات  المستشفيات  تستجيب  كي   )2.1 )الشكل  الموارد(  )أي 

.)COVID-19( الرعاية الحرجة لمرضى فيروس كورونا

 الشكل 2.1. وصف التوازن المطلوب بين المساحة، وطاقم العمل، والتجهيزات من أجل 
االستجابة الفعالة لتلبية االحتياجات المفاجئة للرعاية الحرجة

المساحة
األسرّة في وحدة الرعاية المركزة

التجهيزات
أجهزة التنفس الصناعي

معدات الوقاية الشخصية
مجموعات أدوات االختبار

طاقم العمل
الممرضون

األطباء
معالجو الجهاز التنفسي

مالحظة: PPE = معدات الوقاية الشخصية.

القدرات األساسية

يتم تقديم الرعاية الحرجة في مستشفيات الواليات المتحدة في وحدات الرعاية المركزة، عند خّط األساس، بما في ذلك 
وحدات الرعاية المركزة الطبية للبالغين، والوحدات الخاصة بالقلب، والجراحة، وجراحة األعصاب، وطب األطفال، وحديثي الوالدة. 
الرعاية الحرجة،  التنفسية، وممرضي  يتضمن طاقم العمل الالزم لرعاية المرضى ذوي الحاالت الحرجة اختصاصيي المعالجة 
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2.1(. يتعين وضع العديد من مرضى وحدات الرعاية المركزة على أجهزة التنفس  وأطباء الرعاية الحرجة، من بين آخرين )المربع 
الصناعي اآللية لدعم الجهاز التنفسي. ومع ذلك، فإن مستلزمات أجهزة التنفس الصناعي تختلف اختالًفا كبيرًا عبر المجتمعات 

.)Rubinson, Vaughn, et al., 2010(

المربع  2.1 . الحقائق األساسية حول قدرات الرعاية الحرجة في الواليات المتحدة

	 )Halpern and Tan, 2020( َّة وحدة الرعاية المركزة 97,000 سرير تقريبًا يبلغ عدد أسر

	 )Halpern and Tan, 2020( َّة وحدة الرعاية المركزة في المناطق الحضرية توجد 94 بالمئة من أسر

	 (Ajao et al., 2015; Dara and Afessa, 2005) 1:10 نسبة األطباء إلى المرضى هي

	 (Ajao et al., 2015) 1:2تتراوح نسبة الممرضين إلى المرضى بين 1:1 و

	  (Parker et al., 2013; Ajao et al., 2015; California Society for 1:14 تتراوح نسبة اختصاصيي المعالجة التنفسية إلى المرضى من 1:4 إلى
Respiratory Care, 2016; West et al., 2016)

	 )Halpern and Tan, 2020; Rubinson, Vaughn, et al., 2010 62,000 جهاز تنفس صناعي )20.5 لكل 100,000 شخص؛

القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة

أعرب الصف األول من مقدمي الرعاية، حتى في المراحل األولى من الجائحة في الواليات المتحدة، عن قلقهم فيما يخص 
الحرجة.  الرعاية  على  المتوقع  الطلب  لتلبية  الالزمة  والتجهيزات  العمل  وطاقم  المساحة  وكميات  أنواع  تنظيم  على  القدرة 
ولفهم هذه المخاوف، استطعنا أن نتعاون مع الكلية األمريكية ألطباء الطوارئ إلجراء دراسة استقصائية عبر اإلنترنت بتاريخ 13 
آذار )مارس( 2020، شملت 32,056 فردًا في الواليات المتحدة وخارجها، لالستعالم عن خّط األساس وتلبية االحتياجات المفاجئة 
لفيروس كورونا )COVID-19(. أتّم المشاركون ما مجموعه 337 دراسة استقصائية من مستشفيات المناطق الحضرية )146(، 

والضواحي )130(، والمناطق الريفية )61(.
كانت المخاوف األكثر ذكرًا تتمثل في أوجه النقص في أدوات التشخيص، ونقص في قدرة غرف الضغط السلبي، ونقص 
أقنعة الوجه من نوع N95 )انظر الجدول 2.1(. يوضح التعليق التالي ألحد المشاركين القلق بشأن نقص معدات الوقاية الشخصية:

نعاني بالفعل من االنخفاض الشديد في عدد أقنعة الوجه. نحصل على قناع وجه ورقي واحد في بداية المناوبة 
ويُطلب منا أن نرتديه وأال نخلعه. إنهم قلقون من أننا سنصيب أنفسنا بأنفسنا إذا خلعناه. لذلك، ال يُسمح 

بتناول الطعام أو الشرب في مناوبة عمل مدتها 12 ساعة لمحاولة الحفاظ على أقنعة الوجه.

 Abir, Cutter, and Nelson, 2020; Derlet and( أشار آخرون إلى أن المستشفيات تعاني من ضغوط شديدة بشكل روتيني
Richards, 2000(، وخصوًصا بالنظر إلى أن تفشي فيروس كورونا )COVID-19( أتى في أعقاب موسم إنفلونزا ممتلئ بالصعوبات. 

كما قال أحد المشاركين:

رعاية  دور  تستقبل  ال   .]ED[ الطوارئ  قسم  في  ]المرضى[  حجز  جانب  إلى  بالفعل  ممتلئ  مستشفانا  إن   
المسنين المرضى؛ لذا ال يمكننا إفراغ الطوابق. لدينا نقص في طاقم العمل حتى بدون زيادة مفاجئة النتشار 
الجائحة وحدوث هستيريا جماعية. يرى أطباؤنا في خّط األساس أكثر مما اعتدنا رؤيته بصورة منتظمة، كما 

أن الهستيريا والتهديد بالتقاضي والتحديثات الالنهائية تجعل العمل في الخطوط األمامية أكثر صعوبة.

يزداد الوضع صعوبة في مستشفيات الحاالت الحرجة الصغيرة، التي تفتقر عادةً إلى موارد المستشفيات الحضرية األكبر. 
كما ذكر أحد المشاركين:

َّة في قسم الطوارئ. ليس لدينا أي مرافق في وحدة   نحن مستشفى حاالت حرجة يضم 25 سريرًا وتسعة أسر
من  الكثير  األمر  يتطلب  ولن  الفعلي.  الحرجة  الرعاية  طبيب  هو  الطوارئ  قسم  طبيب  إن  المركزة.  الرعاية 
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1، على بعد ساعة شماالً، ممتلئًا معظم  المرضى ليفوق قدراتنا. كان مستشفى االستقبال من المستوى 
فصل الشتاء. وفي حالة امتالء وحدة الرعاية المركزة لديهم، فمن المؤكد أنه سيحدث تزاحم عندنا.

نظرًا ألن األزمة تصادف نظاًما يعاني من ضغوط شديدة بالفعل، فإن تهيئة قدرة الرعاية الحرجة الالزمة لتلبية االحتياجات 
المفاجئة لمرضى فيروس كورونا )COVID-19( ستتطلب تفكيرًا إبداعيًّا بشأن تخصيص المساحة، وطاقم العمل، والتجهيزات 

واستخدامها.

 الجدول 2.1. إجابات المشاركين في الدراسة االستقصائية على سؤال: "ما الجوانب التي تشكل 
تحديات أمامك حاليًّا في إطار تفشي فيروس كورونا )COVID-19(؟ حدد كل ما ينطبق".

النسبة المئويةالمجال الذي يبعث على القلق

)COVID-19( 79أوجه النقص في أدوات تشخيص فيروس كورونا

74قدرة غرفة الضغط السلبي لعزل الحاالت المشتبه في إصابتها أو الحاالت المؤكدة

N95 70نقص أقنعة الوجه من نوع

64فحص المرضى حسب األولوية

)COVID-19( 58تتبع اإلرشادات المتعلقة بمعايير اختبار فيروس كورونا

54زيادة عدد المرضى بسبب وجود مرضى مصابين بالقلق في قسم الطوارئ

53قدرة قسم الطوارئ على تقديم الرعاية الحرجة لعالج الحاالت المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض خطير

)COVID-19( 51تلقي مكالمات من أفراد المجتمع تتضمن أسئلة حول فيروس كورونا

)COVID-19( 48مراقبة الرسائل الموجهة إلى الجمهور بشأن فيروس كورونا

41تدريب طاقم العمل على استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة

23تغيب مقدمي الرعاية عن العمل

17عمليات نقل الحاالت المشتبه أو المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا )COVID-19( من أقسام الطوارئ األخرى

مالحظة: ُطرحت هذه األسئلة في 13 آذار )مارس( 2020.
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3. استراتيجيات إيجاد القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة للرعاية الحرجة

النظام  الموارد وتقليل الطلب على  توفر  زيادة  المفاجئة على  لتلبية االحتياجات  أن تعمل استراتيجيات االستجابة  يجب 
والحفاظ،  واالستبدال،  التكيّف،  الرعاية  قدرة  زيادة  استراتيجيات  تتضمن  لبحث سابق،  ووفًقا   .)Hota et al., 2010( واحد  آن  في 
أن  إلى  لألوبئة  السابقة  االستجابات  من  المستفادة  الدروس  تشير   .)Hota et al., 2010( التخصيص  االستخدام/إعادة  وإعادة 
المستشفيات يجب أن تعطي األولوية للتدريب وتوزيع طاقم العمل االحتياطي والحصول على المواد الالزمة لزيادة قدرة وحدة 

.)Gomersall et al., 2006( الرعاية المركزة ضمن المساحة المادية الحالية
السابقة  األوبئة  إلى  المستشفيات  باستجابة  المتعلقة  السابقة  للدراسات  مراجعة  من  ُجمعت  التي  للبيانات  وفًقا   
واالستجابة لتفشي فيروس كورونا )COVID-19(، وكذلك من مناقشات الموائد المستديرة لدراستنا، فقد أعددنا قائمة مصنفة 
وباربيرا   ،)Hick( هيك  من  مقتبس  الحرجة،  للحاالت  المفاجئة  االحتياجات  تلبية  على  القدرة  تهيئة  الستراتيجيات  فئتين  إلى 
)Barbera(، وكلين )Kelen(، 2009. يشمل المستوى األول استراتيجيات القدرة على مواجهة حاالت الطوارئ المحتملة، التي تتمثل 
في:: عمليات تكييف المساحات المخصصة للرعاية الطبية، والقيود المفروضة على طواقم العمل، ونقص اإلمدادات بطريقة 
ال يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير على تقديم الرعاية الطبية الروتينية )Hick, Barbera, and Kelen, 2009(. يشمل المستوى الثاني 
الرعاية  تقديم  على  كبير  تأثير  لها  يكون  أن  المحتمل  من  التي  التكييف  عمليات  األزمات:  مواجهة  على  القدرة  استراتيجيات 
حاالت  في  استخدامها  وتناسب  ملحوظة،  تكون  أن  إلى  تهدف  الثاني  المستوى  استراتيجيات  أن  ونؤكد  والعمليات.  الروتينية 
األزمات، ونعتمد على كل من الدراسات السابقة المنشورة والتجربة الميدانية في مدينة نيويورك، أول مدينة في الواليات المتحدة 
تواجه األوضاع المتأزمة. يرد في الجدول 3.1 استراتيجيات تلبية االحتياجات المفاجئة المصنفة حسب الفئات للمساحات، وطاقم 
العمل، والتجهيزات ويتم وصفها في األقسام التالية. الحظ أن االستراتيجيات الموضحة في الجدول 3.1 ليست شاملة. وبالنظر 
صحية  وأنظمة  مستشفيات  في  الحرجة  الرعاية  موارد  متطلبات  على  واعتمادًا  الجائحة،  لتطور  التغير  سريعة  الطبيعة  إلى 

معينة، يمكن اإلشارة إلى نُهج أكثر تحفًظا أو أكثر حيوية.
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 الجدول 3.1. استراتيجيات تلبية االحتياجات المفاجئة للرعاية الحرجة 
المصنفة حسب الفئات للمساحات، وطاقم العمل، والتجهيزات

المستوى 2 الستراتيجيات تلبية االحتياجات المفاجئةالمستوى 1 الستراتيجيات تلبية االحتياجات المفاجئة
المساحة

َّة َّة وحدة الرعاية التأهيلية أو وحدة الرعاية لما بعد  	األسر تحويل أسر
َّة وحدة رعاية مركزة التخدير أو غرف العمليات إلى أسر

مضاعفة عدد المرضى في غرف وحدة الرعاية المركزة 	

َّة وحدة رعاية  	 َّة المستشفيات العادية إلى أسر تحويل أسر
مركزة )على سبيل المثال، عن طريق نقل مرضى الطابق 
العاديين إلى مستشفيات مؤقتة، مثل مساكن الطلبة 

الجامعية والفنادق، لتوفير مساحة لمرضى الرعاية الحرجة(

َّة وحدة الرعاية المركزة المفتوحة في المرافق  	 استخدام أسر
الفيدرالية/ غير المدنية، بما في ذلك سفن المستشفيات 
ومرافق اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( لصالح 

المدنيين

َّة وحدة الرعاية المركزة في المستشفيات  	  استخدام أسر
المتنقلة

إعادة فتح المستشفيات المغلقة 	
طاقم العمل

االستعانة بفريق الممرضين في قسم الطوارئ و/أو وحدة  	الممرضون
الرعاية لما بعد التخدير ممن هم خارج مواعيد نوبة العمل 

في رعاية وحدة الرعاية المركزة

استقدام ممرضي وحدة الرعاية المركزة لإلدارة الصحية  	
للمحاربين القدامى ممن هم خارج مواعيد نوبة العمل وغيرها 

من المرافق الفيدرالية

 توفير التدريب "في الوقت المناسب" لممرضي الرعاية  	
األساسية وتخويلهم لتقديم الرعاية الحرجة تحت إشراف 
أحد ممرضي الرعاية الحرجة )على سبيل المثال، ممرضان 

من ممرضي الرعاية العادية لكل ممرض من ممرضي وحدة 
الرعاية المركزة(

تطبيق معايير األزمات للرعاية بنسب ممرضي وحدة الرعاية  	
المركزة إلى المريض )بمعدل 1:1 أو 1:2 إلى 1:3(

االستعانة بطالب التمريض ذي المستوى العالي للمساعدة  	
على رعاية المرضى األقل مرًضا لتفرغ ممرضي الرعاية 

األساسية للرعاية الحرجة
اختصاصيو العالج 

التنفسي
زيادة معدالت أجهزة التنفس مقابل اختصاصيي العالج  	

التنفسي
 االستعانة باختصاصيي التخدير من الممرضين أو من هم  	

خارج مواعيد نوبة العمل للعمل بشكل مستقل أو تحت 
إشراف اختصاصي العالج التنفسي

االستعانة بالجراحين وأطباء التخدير و/أو قسم الطوارئ  	األطباء
الذين هم خارج مواعيد نوبة العمل من ذوي الخبرة في الرعاية 

الحرجة في رعاية وحدة الرعاية المركزة 

االستعانة بأطباء وحدة الرعاية المركزة الذين هم خارج  	
مواعيد نوبة العمل من مرافق اإلدارة الصحية للمحاربين 

القدامى وغيرها من المرافق الفيدرالية من المناطق نفسها 
أو من مناطق مختلفة

الطلب من أطباء المستشفيات تقديم الرعاية الحرجة تحت  	
إشراف طبيب متخصص في الرعاية الحرجة )على سبيل 

المثال، طبيبان من أطباء المستشفيات مقابل طبيب من 
أطباء وحدة الرعاية المركزة(

التجهيزات
أجهزة التنفس 

الصناعي
شراء أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة محليًّا 	

استعارة أجهزة التنفس الصناعي من مستشفيات أخرى في  	
المنطقة

الحصول على أجهزة التنفس الصناعي من المخازن 	

استخدام جهاز تنفس صناعي واحد لعدة مرضى )أي،  	
"مشاركة الجهاز"(

استراتيجيات المساحة

َّة وحدات الرعاية المركزة  تعتبر وحدة الرعاية المركزة البيئة المثالية للرعاية الحرجة. يوضح الجدول 3.2 أعداد وأنواع أسر
التي يمكن استخدامها للرعاية الحرجة  الواليات المتحدة وأعداد بعض المساحات في المستشفيات األخرى  أنحاء  في جميع 
1,373,248 سريرًا )274  َّة مستشفيات المرضى المقيمين تبلغ  )Halpern and Tan, 2020(. تم توقع وجود فجوة في سعة أسر
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َّة وحدة الرعاية المركزة تبلغ 295,350 سريرًا )508 بالمئة من السعة المتاحة( أثناء تفشي  بالمئة من السعة المتاحة( وفي أسر
َّة المخصصة إليواء  فيروس كورونا )Tsai, Jacobson, and Jha, 2020( )COVID-19(. يقترح البحث السابق أنه بعد استنفاد األسر
مواقع  في  َّة  األسر استخدام  إعادة  يجب  التخدير،  بعد  لما  الرعاية  ووحدات  المركزة  الرعاية  وحدات  في  الحرجة  الرعاية  مرضى 
لإلجراءات  المخصصة  الكبيرة  والغرف  التأهيلية  الوحدات  استخدام   )1( اآلتي:  بالترتيب  الحرجة  للرعاية  األخرى  المستشفيات 
 Halpern and Tan, 2020;( َّة الرعاية األساسية للمستشفى الطبية، و)2( استخدام وحدات التحكم عن بعد، و)3( استخدام أسر
Rubinson, Hick, et al., 2008(. فضالً عن ذلك، يتم تجهيز غرف العمليات في الواليات المتحدة بموارد الرعاية الحرجة، بما في ذلك 

معدات التخدير التي يمكن استخدامها باعتبارها أجهزة تنفس صناعي، ويمكن النظر في استخدامها لزيادة قدرة وحدة الرعاية 
.)Schlifke, 2020(  المركزة

 عادةً ما تحتوي المستشفيات األكاديمية على وحدات الرعاية المركزة الطبية المخصصة للعمليات الجراحية والقلبية 
الحرجة حدوث  الرعاية  لموارد  المفاجئة  االحتياجات  )Halpern and Pastores, 2015(. ستتطلب  الوالدة  وحديثي  األطفال  وطب 
عملية توزيع هذه الصوامع بحيث يمكن تكييف قدرات الرعاية الحرجة لتلبية احتياجات الجائحة الحالية. عالوة على ذلك، يتعين 
على المستشفيات عدم توزيع تلك الصوامع على المساحة الفعلية فحسب، بل على طاقم العمل أيًضا. يجب تجميع طاقم 
العمل وحدوث اختالط بينهم للسماح بمشاركة خبرة مقدمي الرعاية "األكثر خبرة" في إطار فيروس كورونا )COVID-19( عبر 
أنواع وحدة الرعاية المركزة. على سبيل المثال، يمكن لممرضي وحدة الرعاية المركزة الطبية المساعدة على دعم أطباء الرعاية 

المركزة لجراحة القلب، الذين اعتادوا أكثر على التعامل مع مرضى ما بعد الجراحة.
كما أشار أحد المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة:

 يتمثل أحد األمور األخرى في إزالة العوائق أمام وحدات الرعاية المركزة المعزولة، بحيث يمكن انتقال المرضى 
إلى أي وحدة رعاية مركزة من أي نوع أو تحت أي اسم، سواء كانت طبية أو جراحية أو تنفسية أو خاصة باإلصابات 

المادية أو جراحة األعصاب.

تتبع العديد من المستشفيات واألنظمة الصحية توصية كلية الجراحين األمريكية، التي توصي بتقليص أو تأجيل أو إلغاء 
العمليات االختيارية وغير العاجلة؛ حتى يتضح الطلب الواقع على البنية التحتية للرعاية الصحية الحالية الذي يفرضه االرتفاع 
 American College of( أوفى  )COVID-19( بصورة  بفيروس كورونا  المصابين  للمرضى  الحرجة  الرعاية  احتياجات  المفاجئ في 
Surgeons, 2020(. وبإلغاء العمليات الجراحية االختيارية، ال يمكن للمستشفيات أن تقوم بتوسيع مساحة وحدة الرعاية المركزة 

فحسب، بل يمكنها أيًضا أن تزيد من طاقم العمل في مجال الرعاية الحرجة، من خالل االستفادة من أطباء التخدير والجراحين 
أنابيب تنفس لهم،  الذين تم وضع  الصناعي للمرضى  التنفس  بأجهزة  الدعم  لتوفير  التخدير  الحرجة، وممرضي  الرعاية  لتوفير 
كورونا  بفيروس  المصابين  الخطيرة  الحاالت  ذوي  للمرضى  الحرجة  الرعاية  لتوفير  التخدير  بعد  لما  الرعاية  وحدة  وممرضي 

.)COVID-19(
يمكن أن تكون استراتيجيات تلبية االحتياجات المفاجئة في المساحات أكثر فعالية إذا اقترنت باستراتيجيات عزل المرضى. 
الخنازير  إنفلونزا  الحرجة من مرضى  الحاالت  لرعاية  المفاجئة  تلبية االحتياجات  الخاصة باستراتيجيات  الدراسات  أوصت إحدى 
H1N1 بتجميع الحاالت األكثر سوًءا في وحدات الرعاية المركزة الرئيسية ووضع المرضى األقل سوًءا واألقل تعقيًدا في مساحات 

"الفرعية" في المستشفى )Hota et al., 2010(. قد يساعد االختيار الدقيق للمرضى على أساس شدة األمراض وتعقيدها بالنسبة 
َّة وحدة الرعاية المركزة على التخفيف من التحديات التي يواجهها طاقم عمل وحدة الرعاية المركزة المشرف  لمختلف مواقع أسر

على طاقم العمل غير العامل في وحدة الرعاية المركزة في رعاية المرضى ذوي الحاالت الحرجة.
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الجدول 3.2. سرير وحدة الرعاية المركزة وسعة أسرَّة الرعاية الخاصة األخرى في الواليات المتحدة

إجمالي عدد األسرَّة )على نطاق 2,704 مستشفيات( نوع السرير
534,964مجموع أسرّة مستشفيات الرعاية المكثفة

96,596أسرّة وحدة الرعاية المركزة

46,795الوحدة الطبية والجراحية

14,445الوحدة الخاصة بأمراض القلب

5,137الوحدة الخاصة باألطفال

22,901الوحدة الخاصة بحديثي الوالدة

7,318غير ذلك

1,118أسرّة قسم الحروق

5,039وحدات الرعاية المركزة )مساحات تضم أسرّة متعددة(

َّة الرعاية التدريجية 25,157أسرة المالحظة، وغرف التحضير، وأسر

.2020 ،(Tan) وتان )Halpern( المصدر: ُمقتبس من هالبيرن

سمعنا من ممثلي المستشفيات، خالل مناقشات المائدة المستديرة حول المشروع، أن المستشفيات قد تنقل المرضى 
أصحاب الحاالت األقل خطورة إلى مستشفيات مؤقتة وبيئات عالجية غير تقليدية: أي تحويل مرفق المستشفى الرئيسي، بشكل 
المعارض،  المؤتمرات، وقاعات  البحث السابق مواقع بديلة مثل مراكز  رعاية مركزة. لقد حدد  إلى قسم طوارئ ووحدة  أساسي، 
 Koenig and( مناسبة"  "مرافق  باعتبارها  والفنادق  الرياضية،  والساحات  والمدارس،  المطارات،  وحظائر  الفارغة،  والمستودعات 

.)Schultz, 2010

 يتلقى العديد من المرضى المصابين بإصابات خطيرة تنطوي على مشكالت معينة في الجهاز التنفسي )مثل السل، 
وفيروس كورونا )COVID-19(( الرعاية في غرف الضغط السلبي من أجل الحد من خطر انتقال األمراض إلى مقدمي الرعاية. 
وبالنسبة لمرضى فيروس كورونا )COVID-19(، فإن غرف الضغط السلبي؛ تشكل أهمية بالغة عند تطبيق اإلجراءات المولدة 
بالمستشفيات  السلبي  الضغط  إذا كان عدد غرف  ذلك،  القصبات(. ومع  تنظير  أو  الرغامي  التنبيب  المثال،  )على سبيل  للرذاذ 
محدودًا، فمن الممكن تركيب مرشحات جسيمات الهواء عالية الكفاءة في قنوات البخار المستنفد باعتبارها تدبيرًا لمكافحة 

.)Halpern and Tan, 2020( العدوى
وصف أطباء الرعاية الحرجة الممارسون التحديات المتعلقة بالعدد المحدود لغرف الضغط السلبي بالمستشفيات، خالل 
مناقشات المائدة المستديرة. وقد حوّلت بعض المستشفيات األسرّة في طوابق المرضى الداخليين إلى غرف وحدة رعاية مركزة 
ذات ضغط سلبي ومزودة بمرشحات جسيمات الهواء عالية الكفاءة، لكن بعض المشاركين في مناقشات المائدة المستديرة ال 

يعتقدون أنه يمكن إنشاء ما يكفي من قدرات الضغط السلبي. وكما أشار أحد المشاركين:

 لقد تخّلينا بالفعل عن الفكرة القائلة بأن هؤالء المرضى سيستمرون في االنتقال إلى غرف الضغط السلبي. 
وما زلنا نعطي األولوية لألشخاص الذين نعتقد أنهم األكثر ُعرضة للخطر ]بخصوص هذه المساحات[.

يتضمن الجدول 3.3 إسهامات محددة اقترحها المشاركون في مناقشات المائدة المستديرة بخصوص االستراتيجيات التي 
تساعد على زيادة القدرة على توفير مساحات للرعاية الحرجة.
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 الجدول 3.3. استراتيجيات مأخوذة من المشاركين في مناقشات 
المائدة المستديرة بشأن تهيئة القدرات المتعلقة بتوفير مساحات

استراتيجية تلبية االحتياجات المفاجئة 
في المساحات

إسهامات الخبراء

"لزيادة قدرة أسرّة الرعاية الحرجة، قمنا بتصفية جميع الحاالت الجراحية االختيارية التي تتطلب إما الدم إعادة تطويع المساحة الحالية
أو أسرّة الرعاية بوحدة الرعاية المركزة بعد إجراء الجراحة، لذلك فعلنا هذا قبل أسبوع في إطار التحضير. 

وبدأنا أيًضا في توحيد المجاالت االختيارية مثل جراحة األطفال وما شابه ذلك لزيادة قدرتنا ... لقد ]كنا[ 
قادرين على زيادة قدرة وحدة الرعاية المركزة لدينا بنحو 38 إلى 40 سريرًا بذلك".

"نعتقد أنه يمكننا مضاعفة قدرة وحدة الرعاية المركزة لدينا بالتعاون مع مساحات مجال التنظير 
الداخلي والمجاالت اإلجرائية األخرى فضالً عن وحدة الرعاية لما بعد التخدير".

"هذه هي خطتنا لتوسيع مساحة وحدة الرعاية المركزة لدينا جزئيًّا إلى وحدة الرعاية لما بعد التخدير التي 
تعتبر مساحة للتعافي، كانت بالفعل تشتمل على جدران وغازات جيدة. ال يمكن أن يكون لدينا أشخاص 

يحتاجون إلى اإلجراءات المولدة للرذاذ في هذه المساحة ألنها مكان مفتوح؛ ومع ذلك، فإنها مساحة رائعة 
لرعاية عدد كبير من األشخاص على أجهزة التنفس الصناعي".

"تمكنت المرافق من تحويل جميع غرف ]طوابق المستشفى[ البالغ عددها 25 غرفة ... لجعلها غرف 
ضغط ]سلبي[".

توسيع نطاق الطب اإللكتروني للسماح ألطباء 
وحدة الرعاية المركزة بإسداء النصح لألطباء 

غير العاملين في وحدة الرعاية المركزة في 
المستشفيات المجتمعية )أي، استشارات 

وحدة الرعاية المركزة عن بُعد(

ا إلى المستشفيات المجتمعية لتقديم الرعاية الحرجة أيًضا، وسيمثل ذلك تحديًا". "إننا بحاجة حقًّ

"أضطلع بأداء بعض مهام الطب اإللكتروني ليالً لبعض المستشفيات المجتمعية وما أجده هو أن 95 
بالمئة منها ليس بها كاميرات، ومعظمها يتحدث إلى الممرضين، كما تعلم، بإعطاء األوامر وما شابه، 

لذلك حتى لو لم يكن لديك إمكانات فيديو، مثل الكاميرات الموجودة في الغرفة، فهناك الكثير الذي 
يمكنك فعله عن بُعد فقط باستخدام EMR ]السجل الطبي اإللكتروني[، كما تعلم، من حيث المساعدة 

عن بُعد في رعاية المرضى".

"لكن كما تعلمون أنه سيكون إلتاحة قدرات التطبيب عن بُعد في المستشفى عظيم األثر، ألن هذا 
سيؤدي إلى تقليل ارتداء المالبس الواقية وخلعها، والسبب في هذا يرجع فحسب إلى أنه يمكنك تصوير ما 

س الصناعي عبر  س الصناعي. ويمكنك في بعض األماكن رؤية جهاز التنفُّ بالداخل والنظر إلى جهاز التنفُّ
اإلنترنت أيًضا. وكل ذلك سيكون مفيًدا".

"لذلك كانت المستشفيات المغلقة المكان الرئيسي الذي يتوجه الناس إليه بحثًا عن زيادة قدرة الرعاية توسيع القدرة خارج جدران المستشفى
الحرجة. في حين ركزت بعض األماكن األخرى األقل تقليدية ُجل تركيزها على إبعاد جميع األشخاص 

اآلخرين عن المستشفى ... فهذا مكان غير تقليدي لوضع المرضى غير المصابين بفيروس كورونا 
.")COVID(

"أتحيز إلى أن نحاول جاهدين تقديم الرعاية الحرجة الممكنة داخل المستشفيات الموجودة. 
فالمستشفيات، كما تعلمون، المكان الذي تتوفر به المعامل. وتتوفر بها الغازات الطبية. وتتوفر بها 

سلسلة توريد طبية، ومعظم معداتنا للوقاية الشخصية. وأرى أن محاولة نقل ذلك في وسط األزمة إلى 
مكان رعاية مختلف، وجعل مقدمي الرعاية الصحية يتأقلمون ]على[ ذلك، أعني محاولة توفير نوع ما من 

المعامل وخدمة الطعام ومورد معالجة نفايات يمثل تحديًا غير عادي في أحلك األوقات. إذًا، ما يدور بذهني 
أن نحاول تخفيف الرعاية الطبية على مستوى الطابق بالقدر المستطاع، وهذا ما أظن أننا نحاول إعادة 

تطبيقه أو نقله".

"لم ]نفّكر في االستعانة بالمستشفيات المتنقلة[، والسبب في هذا أنه حتى لو تمكنا من االستعانة 
بالمستشفيات المتنقلة من الناحية الفنية، فإن المشكلة الجوهرية تكمن في توفير طاقم العمل في 

حقيقة األمر، وال تكمن بالضرورة في المرفق في هذا الوقت بالنسبة لنا. لذلك، لم نسَع لتحقيق ذلك في 
هذه المرحلة".

"بناء مرافق مزودة بممرضين مهرة لفيروس كورونا ]COVID SNFs[، ومرافق لحاالت فيروس كورونا  التعامل مع تدفق المرضى من الخارج
)COVID( شبة الحادة؛ وبذلك يمكننا إصالح عائق التدفق للمساعدة في توسيع قدرتنا".
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استراتيجيات طاقم العمل

خلص استخدام بيانات ومطبوعات جمعية المستشفيات األمريكية )AHA( لعام 2015، هالبيرن وتان، 2020، إلى أنه على 
الرغم من توفر 28,808 أطباء رعاية حرجة يتمتعون بامتيازات المستشفى، و19,996 طبيب رعاية حرجة بدوام كامل، فضالً عن 
الرعاية  بالمئة من مستشفيات   48 المتحدة، فإن  الواليات  الرعاية الحرجة في  المتقدمة في  الممارسات  34,000 من مقدمي 

المكثفة )الوجيزة( تفتقر إلى أطباء الرعاية الحرجة. سلط تحليل أجرته جمعية طب الرعاية الحرجة الضوء على أن العجز في 
 Halpern and( )COVID-19( مقدمي الرعاية الحرجة سيكون كبيرًا في سياق احتياجات الرعاية الحرجة المتوقعة لفيروس كورونا
Tan, 2020(. تحتاج استراتيجيات زيادة قدرة طاقم الرعاية الحرجة إلى أن تشمل خطًطا إلعادة توزيع طاقم العمل، وتغيير نماذج 

فرق الرعاية، وتنسيق المتطوعين.
 )RTs( يتوقع مقدمو الرعاية الحرجة في مناقشات جلسات المائدة المستديرة أن يشكل اختصاصيو العالج التنفسي 

عقبة رئيسية:

 نعم، أظن أن هذا سيمثل أحد أصعب األمور التي تواجهنا من حيث توفير طاقم العمل، فهذا الجانب ال يمكننا 
ا  التوسع فيه من خالل استقطاب أشخاص من التخصصات الفرعية األخرى، وما إلى ذلك، ونحن مضغوطون جدًّ
دائًما. سيتعين علينا فقط أن نتعلم كيفية العمل مع االستعانة بعدد قليل منهم. سيتعين على ]اختصاصيي 
العالج التنفسي[ متابعة المزيد من الوحدات، وهذا سيكون صعبًا بسبب كل هذا العدد المتزايد ]من المرضى[ 

الذين تتطلب حالتهم الرعاية ومعدات وقاية شخصية.

وخالل مناقشات المائدة المستديرة، سمعنا من المشاركين أن بعض المستشفيات توظِّف طالب الطب والتمريض ممن 
هم في عامهم الدراسي األخير؛ من أجل المساعدة في تقديم الرعاية ذات الطابع الروتيني بغية تفرغ طاقم العمل الُمرخص 
له بمزاولة العمل إلدارة احتياجات الرعاية الحرجة. دعمت األبحاث السابقة االستعانة بطالب الطب أثناء الكوارث، ويشمل ذلك 

.)Kaiser et al., 2011( االستعانة بهم لتعزيز هيئة االحتياط الطبية
الرعاية  مقدمي  العتماد  الحالية،  العمليات  في  القيود  على  الضوء  السابقة  العامة  الصحية  الطوارئ  حاالت  سلطت   
H1N1 مثاالً حديثًا عن  الصحية المتطوعين في حاالت الطوارئ )Schultz and Stratton, 2007(. يُقدم تفشي إنفلونزا الخنازير 
الكيفية التي استخدمت بها هذه االستراتيجية في كثير من أقسام الطوارئ لتوسيع قدرتها على تلبية متطلبات الموارد ذات 
األهمية البالغة لالستجابة )Sugerman et al., 2011(. برنامج نظام الطوارئ للتسجيل المسبق للمهنيين الصحيين المتطوعين، 
هو برنامج وضعته وزارة الصحة والخدمات البشرية، مكتب مساعد السكرتير للتأهب واالستجابة، ويعتبر أداةً مخصصًة لتسهيل 
اعتماد العاملين المتطوعين في مجال الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ. ومع ذلك، كشف بحثنا عن أدلة قليلة تثبت استخدامه 
أثناء التفشي الحالي. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لهيئة االحتياط الطبية المساعدة في تحديد المتطوعين الطبيين المحليين 
للمساعدة في تقديم الرعاية أثناء األزمات )هيئة االحتياط الطبية، غير مؤرخ(. يستطيع مثل هؤالء المتطوعين المساعدة في 
تخفيف عبء العمل على األطباء والممرضين في طابق المستشفى، وبذلك يمكنهم تقديم المساعدة في رعاية المرضى ذوي 

الحاالت الحرجة، على غرار االستعانة بطالب الطب والتمريض لرعاية الحاالت األقل مرًضا.
ومن المهم تحليل تغيب طاقم العمل إلى عوامل في إحصائيات توفير طاقم عمل الرعاية الحرجة، سواء بسبب الحاجة 
إلى الحجر الصحي بعد اإلصابة بفيروس كورونا )COVID-19(، أو الخوف من اإلصابة بالمرض، أو ألسباب أخرى. يُشتبه أن يكون 
 Wang et al.,( بين مقدمي الرعاية الصحية )COVID-19( انتقال العدوى المرتبط بالمستشفى آلية انتقال عدوى فيروس كورونا
 .)Thanner et al., 2011( قدرت بعض الدراسات نسبة غياب تتراوح بين 10 و40 بالمئة بين عمال الرعاية الصحية أثناء الوباء .)2020

 Thanner( خلصت هذه الدراسات أيًضا إلى أنه، حتى في ظل معدالت االنتقال العالية، تراوحت نسبة الغياب بين 2.5 و4.2 بالمئة
.)et al., 2011
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 لقد استمعنا خالل مناقشات المائدة المستديرة التي أجريناها إلى العديد من بواعث القلق بشأن تعرض طاقم العمل من 
كبار السن إلى اإلصابة بالمرض، وإمكانية أن يسهم ذلك في التغيب عن العمل:

 تواجهنا مشكلة أخرى تتمثل في كبر سن طاقم التمريض لدينا. لذا، يعتبر انتقال العدوى في المستشفيات 
أحد بواعث القلق الحقيقية بالفعل.

لم يعط المشاركون اآلخرون القدر ذاته من االهتمام لتغيب األطباء:

وال أظن بصدق أن ذلك سيحدث تغييرًا ... أظن أن األمر سيكون مختلًفا إذا كنا نتحدث عن وباء اإليبوال، ولكني 
أظن أن العاملين، ربما نسبة صغيرة من زمالئي لن يأتوا إلى العمل، أو ... يرفضوا فعل ذلك فحسب. وبالتأكيد 
يكون هذا األمر مفهوًما لبعض األشخاص إذا كانوا يعانون من أمراض مشتركة أو كانوا من كبار السن، ولكن 

أظن أنهم سيؤدون أعمالهم.

يمكن التخفيف من حدة بعض بواعث القلق المتعلقة بسرعة تعرض أطباء وحدة الرعاية المركزة من كبار السن لإلصابة 
بفيروس كورونا )COVID-19( عن طريق االستفادة من مقدمي الرعاية هؤالء في إجراء استشارات وحدة الرعاية المركزة عن بُعد.

توصي جمعية طب الرعاية الحرجة بنموذج توفير طاقم العمل المصنف حسب الفئات الموضح في الشكل 3.1 لتوسيع 
طاقم العمل الُمدرب على العمل في وحدة الرعاية المركزة )األطباء، ومقدمو الممارسات المتقدمة، وطاقم التمريض( عن طريق 
اإلشراف على طاقم العمل غير الُمدرب على العمل في وحدة الرعاية المركزة وإرشاده )Halpern and Tan, 2020(. نظرًا إلى أن 
 Murthy,( سيكون دافًعا رئيسيًّا الستخدام موارد الرعاية الحرجة )COVID-19( الفشل في التنفس الذي يسببه فيروس كورونا
Gomersall, and Fowler, 2020(، فإنه يمكن ألطباء التخدير وأطباء الرئة أن يقوموا بدور المساعدين ألطباء الرعاية المركزة )أي 

طاقم العمل الذي يمكنه العمل بكفاءة تحت إشراف أطباء الرعاية المركزة المؤهلين تماًما، Halpern and Tan, 2020(. ويمكن 
يقدم  أن  يمكن  الدور.  أداء هذا  في  أيًضا  الحرجة  الحاالت  رعاية  الخبرة في  ذوي  والجرّاحون من  الطوارئ  أن يساعد مقدمو طب 
ممرضو الرعاية التدريجية )من يقدمون الرعاية المباشرة أو الرعاية المؤثرة لمرضى الحاالت الحادة وحالتهم مستقرة نسبيًّا، مع 
زيادة احتمالية عدم استقرار حالتهم(، وممرضو رعاية الحروق، وممرضو وحدة الرعاية بعد التخدير، في زيادة قدرة تمريض الرعاية 
الرعاية  لألطفال  المركزة  الرعاية  في  المدربون  الممرضون  يقدم  ما  غالبًا  ذلك،  على  عالوة   .)Cain and Miller, 2019( الحرجة 
للمرضى البالغين الذين يعانون من حاالت طبية خلقية، وبالتالي يمكنهم رعاية بعض المرضى البالغين الذين يعانون من أمراض 
لبعض  ممارستهم  نطاق  توسيع  الوالدة  لحديثي  المركزة  الرعاية  في  المتدربين  للممرضين  يمكن  مماثل،  نحو  وعلى  خطيرة. 
مرضى األطفال. يمكن لفرق توفير طاقم العمل في المستشفيات األكاديمية االستفادة من زمالء الرعاية الحرجة والمقيمين 

األكبر عمرًا من مختلف التخصصات؛ لتوسيع قدرة طاقم عمل الرعاية الحرجة.
يتضمن الجدول 3.4 استراتيجيات محددة اقترحها المشاركون في مناقشات المائدة المستديرة، للمساعدة في زيادة قدرة 

طاقم عمل الرعاية الحرجة.
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الشكل 3.1. توفير طاقم عمل الرعاية الحرجة المصنف حسب الفئات لتوسيع القدرة

طبيب غير مختص بوحدة الرعاية المركزة

طبيب حاصل على تدريب في الرعاية المركزة

اختصاصيو العالج التنفسي (RTs) ومقدمو الممارسات 
المتقدمة (APPs)، وأطباء التخدير، وممرضو تخدير 

(CRNAs) مجازون قانونيًّا

ممرضو وحدة الرعاية المركزة

ممرضون غير مختصين بوحدة الرعاية المركزة 
(APPs) ومقدمو الممارسات المتقدمة

24 x 24 x 24 x 24 x

Lorem ipsum

.2020 ،)Tan( وتان )Halpern( المصدر: ُمقتبس من هالبيرن 

الجدول 3.4. استراتيجيات مأخوذة من المشاركين في مناقشات المائدة المستديرة لبناء قدرات طاقم العمل

استراتيجية تلبية االحتياجات 
المفاجئة في المساحات

إسهامات الخبراء

االستعانة باألطباء من األقسام األخرى ممن 
لديهم خبرة في الرعاية الحرجة

"فيما يتعلق بتوفير طاقم العمل، ستكون البداية بأطباء الرعاية المركزة لدينا، ورفقائنا، ومن ثم أطباء 
التخدير. .  ألنهم ال يجرون جراحات انتقائية، ]لقد[ وافقوا على المساعدة في توفير طاقم العمل".

 االستعانة بمساعدي األطباء لتقديم الرعاية 
الحرجة تحت إشراف أطباء وحدة الرعاية 

المركزة

"وافق بعض أطباء الرئة الذين لم يقدموا الرعاية الحرجة منذ وقت طويل على العودة ومساعدتنا. يتطوع 
الجراحون وأطباء الباطنة وجميع التخصصات لتقديم يد العون. لذا، أظن أن دورنا يتمثل في تقديم مزيد من 

التوجيه لهم، وعليهم التنفيذ".

"أظن ذلك بالتأكيد ]فيما يتعلق بأطباء الرعاية الحرجة واإلشراف على أطباء وممرضي الرعاية غير الحرجة 
لتقديم الرعاية الحرجة[. أظن أن هذا ما سيكون عليه األمر إذا زاد عدد المرضى إلى الضعف أو ثالثة أضعاف".

 توسيع طاقم العمل عن طريق التوظيف من 
وكاالت خارجية

"فيما يتعلق بالنظام الطبي للدفاع الوطني، استفدنا أخيرًا من هيئة الصحة العامة بالواليات المتحدة. 
ويتضمن ذلك المثابرة، والبحث في جميع الخيارات من أجل تعزيز القوى العاملة والتوظيف؛ ومطالبة 

مجالس التمريض في الواليات بالتواصل مع الممرضين المتقاعدين الذين لديهم رخص سارية وال يعملون 
في نظام الرعاية الصحية حاليًا ألي سبب من األسباب؛ والنظر إلى هيئة االحتياط الطبية وكيف يمكننا 

االستفادة من مجموعات المتطوعين المختصين تلك وإشراكهم في مساعدة طاقم العمل".

التفكير في نماذج توفير طاقم عمل بديلة 
قائمة على الفريق

"الجمع بين مجموعات المهارات التي يتحلى بها طبيب مقيم ومتدرب في التخدير، حيث يكون أحدهما 
حاذًقا للغاية من الناحية اإلجرائية، ويقدم اآلخر المساعدة فيما يتعلق باألدوية والنقاط الدقيقة إلدارة 

المرضى. وعندئذ سيتعين على طبيب الرعاية المركزة قضاء وقت أقل في هذه الوحدة إذا كان يدير وحدة 
أخرى. وهذا نوع من المزج بين مجموعات المهارات لديك".
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استراتيجيات التجهيزات

نماذج  أشارت  الجغرافي.  وتوزيعهم  المتحدة  الواليات  في  المتطوعين  لعدد  أوضح  فهم  إلى  حاجة   H1N1 وباء  أظهر 
 2015 أُجريت عام  دراسة  )Toner and Waldhorn, 2010(. تشير  المورد  الكبير على هذا  الطلب  إلى  الوباء  التخطيط لمكافحة 
التقليدية  )أي  قدرة مختلفة  ذات مستويات  إضافية  تنفس صناعي  أجهزة  استخدام  على  الصحية  الرعاية  نظام  قدرة  لتقييم 
1007 "أن  2006، ص.  والطوارئ واألزمات( إلى قدرة محدودة في الواليات المتحدة )Ajao et al., 2015(. اقترح جوميرسال وآخرون، 
عمليات شراء المعدات ينبغي أن تكون متناسبة مع توافر طاقم العمل االحتياطي" مقارنة بالعدد المقدر من المرضى الذين 

يحتاجون إلى جهاز تنفس صناعي.
)أي استخدام جهاز  بالمناصفة  بروتوكول استخدام جهاز تنفس صناعي  نيويورك مؤخرًا  وزارة الصحة في والية   اعتمدت 
تنفس صناعي واحد لمريضين( وضعته مستشفى نيويورك-بريسبيتيريان )Siegel, 2020(. وبالرغم من أن هذا النهج يثير الجدل 
سريريًّا وتُوجه إليه انتقادات من جمعيات طبية عديدة )الجمعية األمريكية ألطباء التخدير، 2020(، فهو يعتبر إحدى االستراتيجيات 
المستشفيات على خزانات تخزين كبيرة لتخزين  وتعتمد  الصناعي.  التنفس  لزيادة قدرة أجهزة  المستشفيات  التي تفكر فيها 
 Devereaux et al., 2008;( األكسجين السائل، وهذا يتطلب التخطيط لضمان توفر األكسجين الطبي وشاحنات مخصصة للنقل

.)Manuell, Co, and Ellison, 2011

عالوة على ذلك، يتم استخدام أنواع مختلفة من أجهزة التنفس الصناعي التي كانت تُستخدم سابًقا خارج وحدة الرعاية 
المركزة لتلبية الطلب المتزايد. ويشمل ذلك أجهزة التخدير المستخدمة بشكل أساسي في غرف العمليات، وأجهزة التنفس 
تنفس  إلى  يحتاجون  الذين  للمرضى  المستخدمة  تلك  ذلك  في  )بما  المنزلية  الصناعي  التنفس  وأجهزة  المتنقلة،  الصناعي 
صناعي للرعاية المزمنة الذي يمكن إعادة استخدامه لمرضى وحدة الرعاية المركزة، مع حد أدنى من متطلبات دعم جهاز التنفس 

الصناعي(، وأجهزة التنفس الصناعي غير الغازية، التي يمكنها التحكم في ضغط التنفس لذوي الحاالت الحرجة.
استراتيجيات  بخصوص  المستديرة  المائدة  مناقشات  في  المشاركون  اقترحها  محددة  إسهامات   3.5 الجدول  يتضمن   

للمساعدة في زيادة قدرة تجهيزات الرعاية الحرجة.
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 الجدول 3.5. استراتيجيات مأخوذة من المشاركين في مناقشات 
المائدة المستديرة حول إيجاد القدرة على توفير التجهيزات

 استراتيجية تلبية االحتياجات المفاجئة في 
التجهيزات

إسهامات الخبراء

"نشتري الكثير من معدات الوقاية الشخصية المتوفرة لدينا . ونحاول جمع المزيد منها من الحصول على معدات وقاية شخصية جديدة
خالل التبرعات".

"عمدنا أيًضا إلى إنشاء موقع إلكتروني للمساعدة في تنسيق التبرعات المقدمة من المجتمع 
ومؤسسات التبرع األخرى".

"نتطلع إلى بعض نُهج سالسل اإلمداد الجديدة. نعمل حاليًّا مع شركة Home Depot؛ سعيًا 
إلى الحصول على أقنعة التنفس N95، باإلضافة إلى بعض الخطوط المباشرة من الخارج".

"تكمن المشكلة الرئيسية في محاولة تقليل معدل استخدامنا. لذلك، فإن إعادة استخدام إعادة استخدام معدات الوقاية الشخصية
األقنعة، ومحاولة جعل األشخاص يستخدمونها مرة واحدة فقط، وتحديد أيها يقي من العدوى 

أصبح أمرًا ضروريًّا من حيث الجراحة بالنظر إلى أقنعة N95، وهذا يمثل تحديًا ألنه تغيير في 
الثقافة وفي التوصيات لمقدمي الرعاية الصحية".

"نسعى إلى الحصول على كمية كبيرة من األقنعة الجراحية المصنوعة من القماش لتكون 
احتياطية. ونعقم أيًضا األقنعة باألشعة فوق البنفسجية إلتاحة إعادة استخدامها مرة أخرى".

استخدام جهاز تنفس صناعي واحد لمريضين )أي 
استخدام جهاز التنفس الصناعي مناصفًة(

"لقد نظرت إليه من الناحية النظرية فقط ... يتمثل المفهوم في وجود العديد من المرضى 
الذين لديهم حجم التنفس الفعلي نفسه والضغوط المماثلة، بحيث يمكن تقسيم دوائر 

جهاز التنفس الصناعي، وتقدم أنت التنفس الصناعي للعديد من المرضى باستخدام جهاز 
تنفس صناعي واحد".

نلخص كل ذلك في األنظمة: المرحلة "الرابعة" من سد االحتياجات المفاجئة

في نهاية المطاف، سيتطلب إيجاد قدرة كافية على تلبية احتياجات الرعاية الحرجة المفاجئة استجابًة لوباء فيروس كورونا 
)COVID-19( تحقيق توازن بين إيجاد المساحة وطاقم العمل والتجهيزات الالزمة وتحديد العراقيل في كل منطقة لمعالجتها 
على الفور. ولفعل ذلك، يجب تقييم دور األنظمة والشبكات عن كثب، واالستفادة منها لضمان تحقيق المناطق في جميع أنحاء 

الواليات المتحدة للكفاءة المثلى التي يتم بها تخصيص موارد الرعاية الحرجة ومشاركتها أو أحدهما.
أهمية الوعي بالموارد. أوالً، يتطلب تحقيق التوازن بين مساحة الرعاية الحرجة وطاقم العمل والتجهيزات أن يعرف كل 
مستشفى ونظام صحي ما يمتلكه من مخزون وموارد، ويشمل ذلك إذا ما كان لديه القدرة على مشاركة الموارد غير المستخدمة 
مع المستشفيات التي لديها احتياجات أشد لموارد الرعاية الحرجة )أو نقلها إليها( في أي وقت أثناء التفشي. ينبغي أال يكون 
هذا الوعي بالموارد على مستوى المستشفى والنظام الصحي فحسب، بل على المستوى اإلقليمي أيًضا؛ بحيث يتسنى لقيادة 
احتياًجا  األكثر  المناطق  تحديد  في  المساعدة  تقديم   )FEMA( اإلقليمية  الطوارئ  إلدارة  الفيدرالية  والوكالة  الوالية  حكومة 
 )COVID-19( ويمكن أن تساعد في تسهيل مشاركة الموارد بين المستشفيات. عندما أدركت إيطاليا مدى انتشار فيروس كورونا
في المجتمع، بدأت في استخدام شبكة وحدة الرعاية المركزة لزيادة قدرتها على تقديم الرعاية للمرضى وتوزيعهم )المصابون 
 .)Grasselli, Pesenti, and Cecconi, 2020( الحرجة   الرعاية  احتياجات  بجانب   ))COVID-19( كورونا  بفيروس  المصابين  وغير 
ينبغي النظر في تقليم موارد الرعاية الحرجة واستراتيجيات تلبية االحتياجات المفاجئة؛ ألن الواليات المتحدة تتأهب لمواجهة 

.)COVID-19( االحتياجات المفاجئة للرعاية الحرجة لمرضى فيروس كورونا
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 يُعد تتبع الموارد في الوقت الفعلي أمرًا أساسيًّا. شدد المشاركون في مناقشات المائدة المستديرة على الحاجة إلى 
تبادل المعلومات في الوقت الفعلي؛ من أجل زيادة الوعي المكاني بقدرات تلبية االحتياجات المفاجئة للرعاية الحرجة واحتياجات 

الموارد بين المستشفيات وعبر المناطق:

 ]أنا[ ال أعرف إذا ما كان يمكن اعتماده في الوقت الراهن، لكنني أعتقد أن هناك حاجة إلى تكليف جميع مرافق 
الرعاية الصحية بأن تتبع عملية إعداد التقارير عن قدرة النظام المؤتمت في الوقت الفعلي في أرجاء الواليات. 
الطوارئ  بحاالت  يتعلق  فيما  األنظمة.  داخل  القدرة  فيه  تتوفر  الذي  بالمكان  أفضل  شعور  ا  حقًّ لدينا  لذلك، 
الصحية العامة، يمكن إلدارات الصحة العامة بالوالية أن تلعب دورًا فعاالً في التوزيع المحتمل لمرضى الرعاية 

الحرجة. أظن أن هذا أكثر من مجرد توصية على المدى المتوسط أو البعيد، لكنني أظن أن هذا مهم للغاية.

ممكنًا  دورًا  المستديرة  المائدة  مناقشات  أعضاء  حدد  مفيدة.  اإللكترونية  الصحية  السجالت  أنظمة  تكون  قد 
للسجالت الصحية اإللكترونية في عملية تبادل المعلومات هذه:

 كما تعلمون، ال أعرف إلى أي مدى نعتمد على السجالت الصحية اإللكترونية، وإلى أي مدى يمكن للحكومة 
الوقت  في  األسرّة  سعة  رؤية  يتسنى  حتى  تطبيقات[  برمجة  ]واجهة   API فتح  منهم  تطلب  أن  الفيدرالية 
 [EHRs[ الفعلي، على األقل في األماكن التي تعتمد على بعض من السجالت الصحية اإللكترونية السائدة
في السوق ... أصبح األمر أسهل كثيرًا بفضل التكنولوجيا، ويمكن إنشاء واجهات برمجة التطبيقات هذه. لقد 

كانت أيًضا مشكلة تتعلق بتصاريح الدخول بين المرافق. لذلك، فهذه حجة أخرى للحكومة الفيدرالية.

ة حاجة ملحة لتعريف "الشركاء المجتمعيين الذين يمثلون مواقع  أهمية شراكات المجتمع بأسره. عالوة على ذلك، ثمَّ
ومراكز  المجتمعية،  األولية  الرعاية  البديلة عيادات  الرعاية  أن تشمل مواقع  )Koenig and Schultz, 2010(. يمكن  بديلة"  رعاية 
الرعاية العاجلة، ومراكز الجراحة الجوّالة، ومرافق الرعاية طويل األجل )Rebmann et al., 2011(. ومن ضمن الشركاء الرئيسيين 
توجد وكاالت تقديم الرعاية الصحية المنزلية، والحكومات المحلية، ومراكز األطباء الشرعيين، والمنظمات غير الهادفة للربح، 
والصيدليات، وإدارات الصحة العامة، ووكاالت رعاية ذوي االحتياجات )Mazowita, 2006(. يجب أن يكون هؤالء الشركاء جزًءا من 
استجابة "المجتمع بأسره"، وهو األمر الذي أشار أحد المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة إلى أهميته في وضع حلول للقدرة 

على تلبية االحتياجات المفاجئة للرعاية الحرجة في المجتمعات:

 ثمة أماكن كثيرة ال يسري بها هذا النهج المجتمعي، ولكنها ال تزال ]تُطبق[ إلى حد كبير نهًجا على مستوى 
قدرة النظام الصحي. لذلك، يمكن للحكومة الفيدرالية دعمها وتشجيعها وإمدادها بالموارد.

ومع ذلك، حّذر العديد من المشاركين من االفتراضات غير المبررة حول موارد الشركاء، مثل تلك الخاصة باإلدارة الصحية 
للمحاربين القدامى:

إننا نمتلك بالفعل ]إدارة صحية للمحاربين القدامى[، لكنهم ليسوا مستعدين عادةً الستقبال مرضى وحدة 
رعاية مركزة، فنحن عادةً ما نستقبلهم. يفتقر الكثير منهم إلى الموارد المتوفرة لدينا، لذلك ال نعتمد عليهم.

يمكن أن يؤدي االستخدام واسع النطاق للتطبيب عن بُعد إلى تحسين التنسيق بين المواقع وطاقم العمل. 
وقد تم التأكيد على أهمية التطبيب عن بُعد في إيجاد قدرات رعاية حرجة إضافية خالل اجتماعي المائدة المستديرة. بالنسبة 
لتلك المستشفيات واألنظمة الصحية التي ال تضم منصات تطبيب عن بُعد حالية أو التي بها منصات تطبيب عن بُعد عليها 
األمريكية  اإلنسانية  والخدمات  الصحة  ووزارة  الطبية  والمساعدة  الطبية  الرعاية  خدمات  مراكز  تسمح  قدراتها،  يفوق  طلب 
 Centers for Medicare &( أو غيرها، ما دامت غير متاحة للجمهور Zoom أو FaceTime باستخدام أي منصة مراسلة )بما في ذلك

.)Medicaid Services, 2020
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يشتمل الجدول 3.6 على إسهامات المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة، فيما يتعلق باستراتيجيات المساعدة على 
زيادة قدرات نظام الرعاية الحرجة وقدرات المجتمع بأكمله في الجدول 3.6.

 الجدول 3.6. استراتيجيات محددة وضعها الخبراء حول إنشاء قدرات تلبية 
االحتياجات المفاجئة لنظام الرعاية الحرجة وللمجتمع بأكمله

استراتيجية دعم قدرات نظام الرعاية 
الحرجة والمجتمع بأكمله لتلبية 

إسهامات الخبراءاالحتياجات المفاجئة

إشراك أصحاب الشأن في االستجابة 
لالحتياجات المفاجئة

"لقد تمحور هذا في األسبوع الماضي حول ضرورة وجود نهج قائم على المجتمع بأسره وحول الطبيعة 
الضرورية ... لالستجابة لذلك مًعا. ويتحقق ذلك إذا بدأت أنظمة المستشفيات في العمل بالتعاون مع إدارات 

الصحة العامة، والمستشفيات الحكومية، والجهات الفاعلة غير التقليدية. إن المعلومات العقارية التي 
نحصل عليها يوميا تعد من بين أفضل المعلومات، إلى جانب ... كل ما يخص سالسل اإلمداد ألننا، كما 

تعلمون، نمتلك مساحة ثم نحولها بعد ذلك إلى مستشفى لم تكن موجودة من قبل".

"إن القدرة على اإلنتاج في الغالب غير ]متوفرة[ في ]مدينتنا[، لذلك من الصعب توفير تلك الموارد. أعتقد أن 
ذلك أشبه بالجسر، بدالً من السماح لقوى السوق برفع أسعار الموارد، فإن العمل على زيادة القدرة اإلنتاجية 

يبدو لي أمرًا حاسًما في هذه المرحلة".

"هذه الفكرة برمتها تتمحور حول ... سياسة الفرز ... اآلن، كل طبيب رعاية مركزة هو بمثابة مسؤول فرز، وبعدها تخصيص الموارد النادرة
إذا وافقت الدولة على ذلك، فسيكون لدينا لجان فرز ... مسؤولة عن تحديد من يجب إخراجه من أجهزة التنفس 

الصناعي".

"قد يعني ذلك في نهاية المطاف أنه قد يتعين عليك ببساطة إخراج المرضى من جهاز التنفس الصناعي، إذا 
كان مطلوب إدخال مريض لديه فرصة أكبر في الحياة".
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4. تقييم قدرات الرعاية الحرجة المترتبة على االستراتيجيات المختلفة لتلبية 
االحتياجات المفاجئة

مستوى  على  تنفيذها  يمكن   3 الفصل  في  الواردة  المفاجئة  االحتياجات  تلبية  على  القدرة  إيجاد  استراتيجيات  إن 
المستشفيات، أو أنظمة الرعاية الصحية، أو الوالية، أو على مستوى المناطق. وفيما يلي، نوضح كيف يمكن إيجاد القدرة على 
العشر  المناطق  تلك االستراتيجيات في  تنفيذ  تأثير  دراسة  المناطق، من خالل  المفاجئة على مستوى  االستجابة لالحتياجات 
على  اعتمدنا  الشكل  .4.1   في  مبين  هو  كما   ،)2020 )يناير(،  الثاني  )كانون   )FEMA( الطوارئ  إلدارة  الفيدرالية  للوكالة  التابعة 
 American Medical( األمريكية  الطبية  والجمعية   ،)AHA, 2020( األمريكية  المستشفيات  جمعية  من  المستمدة  البيانات 

Association, 2020(، والبيانات األخرى المتعلقة بشأن مساحة وطاقم عمل وتجهيزات الرعاية الحرجة.

الشكل 4.1 . المناطق التابعة للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ في الواليات المتحدة

سياتل

أوكالنددنفر

دينتون

كانساس سيتي

شيكاغو

بوسطن

نيويورك

أتالنتا

فيالدلفيا
واشنطن العاصمة

بورتوريكو

غوام

أالسكا

المصدر: الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ، 2019.

يتم إحصاء العدد اإلجمالي للمرضى الذين تم استيعابهم باستخدام أداة بسيطة تعتمد على نموذج Microsoft Excel الذي 
قمنا بتطويره. تتوفر نسخة من النموذج وإرشادات االستخدام البسيطة على www.rand.org/t/TLA164-1. وتلك التقديرات بشأن 
قدرات الرعاية الحرجة يمكن أن تؤول إلى مشاركة مستنيرة لموارد الرعاية الحرجة عبر مختلف المناطق، بدًءا من المناطق التي 
يقل بها الطلب ونهايًة بتلك األكثر طلبًا. نشجع مديري المستشفيات والمسؤولين بالواليات والمناطق على استخدام هذه األداة 

للنظر في استراتيجيات إيجاد قدرات الرعاية الحرجة باستخدام افتراضات تستند إلى البيانات الصادرة من مجتمعاتهم.
تطلبت مّنا محدودية البيانات تبّني االفتراضات الهامة التالية:

http://www.rand.org/t/TLA164
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أسرّة وحدة الرعاية المركزة. بالنسبة لحالة خّط األساس، قمنا بإحصاء أسرّة وحدات الرعاية المركزة لمرضى القلب، 	 
وأسرّة وحدات الرعاية المركزة الطبية/ الجراحية، وأسرّة الرعاية المركزة األخرى كما ورد في الدراسة االستقصائية التي 
أسرّة  جميع  أن  افترضنا   ،2 والمستوى   1 للمستوى  بالنسبة   .2018 لعام  األمريكية  المستشفيات  جمعية  بها  قامت 
المستشفيات، كما جاءت في الدراسة االستقصائية نفسها من جمعية المستشفيات األمريكية )AHA, 2020(، يمكن 

إتاحتها لرعاية مرضى الرعاية الحرجة.
أجهزة التنفس الصناعي. البيانات المتعلقة بعدد أجهزة التنفس الصناعي حسب المنطقة التابعة للوكالة الفيدرالية  	

إلدارة الطوارئ غير متاحة للجمهور؛ ومن ثمَّ افترضنا أن العدد اإلجمالي ألجهزة التنفس في الدولة يتم توزيعه عبر المناطق 
التابعة للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ بما يتناسب مع عدد أسرّة الرعاية المركزة في كل منطقة. تفترض االحتياجات 
المفاجئة في الفئة 1 والفئة 2 أنه سيتم الحصول على المزيد من أجهزة التنفس الصناعي من استعمال أجهزة التنفس 
الصناعي القديمة في المستشفيات، وأجهزة التنفس الصناعي الخاصة بالمخزون الوطني االستراتيجي، وآالت التخدير 

.)Halpern and Tan, 2020(
أطباء الرعاية الحرجة. وفًقا للدراسات السابقة المتاحة، افترضنا أن نسبة األطباء إلى المرضى األساسية في وحدة 	 

وذلك   ،24 إلى   1 زيادة مفاجئة بنسبة  تزداد  أن  بالمستشفيات يمكن  النسبة  أن  وافترضنا  10؛  إلى   1 المركزة هي  الرعاية 
 ،)Halpern and Tan, 2020( في إطار توصيات جمعية طب الرعاية الحرجة الخاصة بالرعاية الحرجة في ظل وجود جائحة
أيًضا  وبالتماس إسهامات الخبراء المتخصصين من داخل وخارج فريق المشروع. ووفًقا إلسهامات الخبراء هذه، افترضنا 
أن 50 بالمئة من أطباء الطوارئ واختصاصيي التخدير يعملون خارج ساعات المناوبة في أي يوم وأنه يمكنهم إدارة مرضى 
الرعاية الحرجة بشكل مستقل مع نسبة أطباء إلى مرضى تبلغ 1 إلى 24. يستند توفر هذه النسبة المئوية إلى حقيقة 
أن الجراحات االختيارية قد تم إلغاؤها في العديد من المستشفيات )وهو ما أدى إلى إتاحة اختصاصيي التخدير واالفتراض، 
بأنه سيتم تزويد طاقم قسم الطوارئ للحاالت األقل مرًضا بأطباء من قسم طب األسرة والمجتمع واألطباء  ولو جزئيًّا، 
المتطوعين(. إضافًة إلى ذلك، افترضنا أن 50 بالمائة من أطباء المستشفيات يعملون بعد انتهاء المناوبة كل يوم وأن كالً 
المركزة.  الرعاية  )COVID-19( تحت إشراف طبيب من وحدة  12 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا  إدارة  منهم يمكنه 
افترضنا أن كل طبيب في وحدة الرعاية المركزة قادر على اإلشراف على طبيبين من أطباء المستشفيات )أي استراتيجية 
توفير طاقم العمل المصنف حسب الفئات(. يندرج إجمالي عدد المرضى الذين يتولى طبيب وحدة الرعاية المركزة رعايتهم 
الزائد المفاجئ الذي أوصت به جمعية طب الرعاية الحرجة لتوفير الرعاية الحرجة خالل وباء فيروس كورونا  ضمن العدد 
)COVID-19( )Halpern and Tan, 2020(. وتجدر اإلشارة إلى أننا استخدمنا نسخة معدلة من نموذج توفير طاقم العمل 
المصنف حسب الفئات الخاص بجمعية طب الرعاية الحرجة بناًء على إسهامات الخبراء المتخصصين. افترضنا أن األطباء 
السريريين يمكنهم في نفس الوقت إدارة المرضى واإلشراف على غيرهم من األطباء السريريين. ومن الواضح أن ذلك يفرض 
عبئًا كبيرًا على هؤالء األطباء السريريين، ولكن تشير إسهامات الخبراء المتخصصين إلى أن الكثيرين يفعلون ذلك بالفعل 

في المستشفيات األكثر تأثرًا في الدولة.
ممرضو الرعاية الحرجة. تبلغ عادةً نسب الممرضين إلى المرضى األساسية في وحدات الرعاية المركزة 1:1 أو 1:2، وذلك 	 

وفًقا للدراسات السابقة المتاحة )Ajao et al., 2015(. نفترض أن المستشفيات يمكن أن تزيد النسبة فيها زيادة مفاجئة 
إلى 1:4. وفًقا لمساهمة الخبراء المختصين من داخل فريق المشروع وخارجه، افترضنا أن 50 بالمائة من الممرضين غير 
العاملين بوحدة الرعاية المركزة يعملون بعد انتهاء المناوبة في أي يوم، وأن كال منهم يمكنه متابعة مريضين من مرضى 
الرعاية الحرجة تحت إشراف ممرض من وحدة الرعاية المركزة. تعتمد هذه النسبة المئوية لتوافر ممرضي الرعاية األساسية 
على افتراض أن رعاية الحاالت األقل مرًضا في أجنحة المستشفى يمكن دعمها بممرضي المجتمع المتطوعين و/أو طالب 
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التمريض في عامهم األخير من التدريب، بحيث يتمكن ممرضو الرعاية األساسية من تقديم العون لرعاية الحاالت الحرجة. 
افترضنا أن كل ممرض في وحدة الرعاية المركزة قادر على اإلشراف على ممرضين غير عاملين بوحدة الرعاية المركزة.

التنفس  	 ألجهزة  األساسي  العدد  يتراوح  أن  يمكن  السابقة،  للدراسات  طبًقا   .)RTs( التنفسي  العالج  اختصاصيو 
 Ajao et al.( الصناعي التي يديرها اختصاصي واحد من اختصاصيي العالج التنفسي من أربعة أجهزة إلى 14 جهازًا أو أكثر
California Society for Respiratory Care, 2016; West et al., 2016 ;2015(. وفًقا لمساهمة الخبراء المختصين من داخل 

فريق المشروع وخارجه، افترضنا أن 50 بالمائة من ممرضي التخدير بغرف العمليات يعملون بعد انتهاء نوبة عملهم في 
أي يوم، وأن كال منهم يمكنه إدارة 12 جهازًا من أجهزة التنفس الصناعي تحت إشراف اختصاصي العالج التنفسي. كما 
افترضنا أن كل اختصاصي عالج تنفسي قادر على اإلشراف على ثالثة ممرضي تخدير. يندرج إجمالي عدد أجهزة التنفس 
 Halpern and( الصناعي في وحدة الرعاية المركزة ضمن العدد الزائد المفاجئ الذي أوصت به جمعية طب الرعاية الحرجة

.)Tan, 2020

النموذج ال يأخذ في االعتبار عامل الوقت. وبغرض التبسيط، ال يأخذ النموذج في االعتبار مقدار الوقت الالزم لالنتقال  	
إلى فئات أعلى. كما أنه ال يأخذ في االعتبار متوسط الوقت الذي من المرجح أن يتم استخدام الموارد في نطاقه )على 

سبيل المثال، طول المدة على أجهزة التنفس الصناعي(.
التبادل الجغرافي للموارد. ألغراض التقييم، افترضنا أن جميع الموارد داخل منطقة ما قابلة لالستبدال: أي أنه يمكن 	 

نقل طبيب من أحد مستشفيات المنطقة إلى أي مستشفى آخر في المنطقة نفسها. يجعل هذا االفتراض الحسابات 
سلسة وبسيطة وشفافة، ويسمح لنا بتحديد المنطق األساسي إليجاد القدرات. ومع ذلك، يتم إعالم القرّاء بأن هذا قد 

يؤدي إلى مبالغات كبيرة في تقدير القدرة اإلقليمية العامة.
يرد في الجدول 4.1 ملخص االفتراضات الرقمية المحددة لكل فئة. من المهم مالحظة أن االستراتيجيات التي تم دراستها 

هنا تتضمن بعض، وليس كل، استراتيجيات إيجاد القدرات الموضحة في الفصل السابق.
4.2 االرتباط بين عدد أطباء الرعاية  لكل منطقة من المناطق التابعة للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ، يوضح الجدول 
الحرجة، والممرضين، واختصاصيي العالج التنفسي، وأجهزة التنفس الصناعي، واألسرّة، وبين العدد المقدر للمرضى الذين يمكن 
استيعابهم في الوقت ذاته. تبين التقديرات مقارنًة بين عدد المرضى الذين يمكن استيعابهم دون تطبيق استراتيجيات استثنائية 
 1 إليجاد القدرات )أي القدرة األساسية( وعدد المرضى الذين يتم استيعابهم عندما تُطبق المستشفيات استراتيجيات الفئة 

والفئة 2 الموضحة في هذه الدراسة.
تظليل  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  أحمر.  بنص  عليهم(  اإلشراف  يجب  من  )أي  العمل  طاقم  من  المساعدين  تحديد  يتم   
المدخالت )مثل األطباء والممرضين وأجهزة التنفس الصناعي( باللون األصفر، وتمثل كميتها العامل المقيد. يوفر الشكل 4.2 

وصًفا أكثر تبسيًطا للتقديرات، مع التركيز فقط على العدد التقديري للمرضى الذين يمكن رعايتهم في الوقت ذاته.
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الجدول 4.1. ملخص االفتراضات الرقمية

الفئة 2الفئة 1خّط األساسالموارد
aنعمنعم الاألسرّة في وحدة الرعاية المركزة

1:101:241:24نسبة األطباء إلى المرضى في وحدة الرعاية المركزة

1:21:41:4نسبة الممرضين إلى المرضى في وحدة الرعاية المركزة

1:81:121:12نسبة اختصاصيي العالج التنفسي إلى المرضى

1:11:11:1نسبة المرضى إلى أجهزة التنفس الصناعي

طاقم عمل مؤهل بالكاملb يتم االستعانة به من أقسام أو أجنحة المستشفى األخرى

نعمنعمالاألطباء

الالالالممرضون

الالالاختصاصيو العالج التنفسي

مساعدونc تتم استعارتهم من أقسام أو أجنحة المستشفى األخرى

نعمالالاألطباء

نعمالالالممرضون

نعمالالاختصاصيو العالج التنفسي

1:2الالنسبة المشرفين إلى المساعدين من األطباء

1:2الالنسبة المشرفين إلى المساعدين من الممرضين

نسبة المشرفين إلى المساعدين من اختصاصيي العالج 
التنفسي

1:3الال

1:12الالنسبة األطباء المساعدين إلى المرضى

1:2الالنسبة الممرضين المساعدين إلى المرضى

1:12الالنسبة اختصاصيي العالج التنفسي المساعدين إلى المرضى

نعمنعمالأجهزة التنفس الصناعي اإلضافية التي تم الحصول عليها

A  يفترض أنه يمكن تحويل جميع أسرّة المستشفى إلى أسرّة وحدات رعاية مركزة.

B  طاقم العمل المؤهل بالكامل هم أولئك الذين يمكنهم رعاية الحاالت الحرجة من المرضى بشكل مستقل.

C  المساعدون الذين يتم االستعانة بهم هم أولئك الذين يمكنهم رعاية المرضى ذوي الحاالت الحرجة تحت إشراف طاقم عمل مؤهل بالكامل.
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  الجدول 4.2. تقديرات بشأن إيجاد القدرة على مواجهة االحتياجات المفاجئة باستخدام البيانات 
المستمدة من المناطق التابعة للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )العامل المقّيد مظّلل(

طاقم العمل ومعايير الرعاية
التجهيزات والمساحة)المساعدون باللون األحمر(

منطقة الوكالة 
الفيدرالية إلدارة 

الطوارئ

فئات إيجاد القدرة على 
مواجهة االحتياجات 

المفاجئة
أطباء الرعاية 

الحرجة
ممرضو الرعاية 

الحرجة
اختصاصيو العالج 

التنفسي
أجهزة التنفس 

األسرّةالصناعي

إجمالي عدد المرضى 
المتلقين الرعاية 

بشكل متزامن

Ia5137,3171,5702,2192,3272,219خّط األساس

1b5137,3171,5707,15942,1737,159

2c1,822 + 1,0647,317 + 11,5851,570 + 187,15942,1737,159

II73617,8423,4284,9485,5744,948خّط األساس

173617,8423,42815,96193,80215,961

22,999 + 1,47717,842 + 28,2493,428 + 1815,96193,80215,961

III81018,1684,4236,0436,8826,043خّط األساس

181018,1684,42319,493102,13519,440

22,985 + 1,98218,168 + 28,7664,423 + 3219,493102,13519,493

IV1,11935,7759,18413,26015,19413,260خّط األساس

11,11935,7759,18442,774212,57026,856

24,649 + 3,63935,775 + 56,6449,184 + 5942,774212,57042,774

V1,10828,4167,54710,55512,36310,555خّط األساس

11,10828,4167,54734,048163,96426,592

24,832 + 3,12328,416 + 44,9917,547 + 7134,048163,96434,048

VI62522,3216,0609,77810,6949,375خّط األساس

162522,3216,06031,541135,29215,000

22,980 + 2,66222,321 + 35,3426,060 + 3831,541135,29231,541

VII3428,8122,3213,3533,9063,353خّط األساس

13428,8122,32110,81554,0898,208

21,177 + 8938,812 + 13,9532,321 + 2810,81554,08910,815

VIII2186,1701,5742,0922,2272,092خّط األساس

12186,1701,5746,74936,4635,232
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طاقم العمل ومعايير الرعاية
التجهيزات والمساحة)المساعدون باللون األحمر(

منطقة الوكالة 
الفيدرالية إلدارة 

الطوارئ

فئات إيجاد القدرة على 
مواجهة االحتياجات 

المفاجئة
أطباء الرعاية 

الحرجة
ممرضو الرعاية 

الحرجة
اختصاصيو العالج 

التنفسي
أجهزة التنفس 

األسرّةالصناعي

إجمالي عدد المرضى 
المتلقين الرعاية 

بشكل متزامن

21,068 + 6096,170 + 9,7701,574 + 166,74936,4636,749

IX86621,3055,6487,4357,7157,435خّط األساس

186621,3055,64823,985120,58820,784

24,205 + 2,27621,305 + 33,7335,648 + 2223,985120,58823,985

X2635,8081,5542,3172,4342,317خّط األساس

12635,8081,5547,47531,5546,312

21,275 + 1,0775,808 + 9,1951,554 + 107,47531,5547,475
مالحظة: يتم تحديد المساعدين من طاقم العمل )أي من يجب اإلشراف عليهم( بنص أحمر. يتم تحديد المدخالت )مثل األطباء والممرضين وأجهزة التنفس الصناعي( باللون األصفر، وتمثل كميتها العامل المقيّد.

A خط األساس = القدرة التقليدية.

B الفئة 1 = القدرة على مواجهة حاالت الطوارئ.

C القدرة على االستجابة لألزمات.
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 الشكل 4.2. عرض مرئي للتقديرات على صعيد المناطق التابعة للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 
حول عدد المرضى الذين تتم رعايتهم بشكل متزامن، بموجب سيناريوهات خط األساس، والفئة 1، والفئة 2
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وفي إطار حدود االفتراضات التي احتجنا إلى وضعها، فإن التقديرات المحددة أقل أهمية من األنماط العامة التي لوحظت. 
وكما ذُكر أعاله، يقتصر العدد اإلجمالي للمرضى الذين يمكن تقديم الرعاية لهم على أي الموردين )طاقم العمل أو التجهيزات( 
أكثر محدودية )مظلل باللون األصفر في الجدول 4.2(. وفي غالبية الحاالت، تكون أجهزة التنفس الصناعي العامل المقيد. نظرًا 
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هذه  في  استيعابهم  يتم  الذين  المرضى  عدد  إجمالي  بالتالي  يكون  مريض،  لكل  واحد  تنفس صناعي  وجود جهاز  نفترض  ألننا 
الحاالت مساويًا لعدد أجهزة التنفس الصناعي. وفي حاالت قليلة، يكون األطباء العامل المقيد، وبأي حال من األحوال ال يمكن أن 

يكون عدد الممرضين أو عدد اختصاصيي العالج النفسي أو األسرّة هو العامل المقيد.
 وكما هو متوقع، يؤدي االنتقال من الفئات األدنى إلى األعلى إلى زيادة القدرة في معظم الحاالت. بيد أن مقدار الزيادة يعتمد 

على مجموعة ُمحددة من الموارد المتاحة في كل منطقة.
الرابعة في حالة خط األساس هو أجهزة  المنطقة  4.2( في  الجدول  الُمظلل في  )المربع  المحِدد  العامل  المثال،  فعلى سبيل 
من  استيعابهم  يتم  الذين  المرضى  عدد  من  تزيد   1 الفئة  في  الصناعي  التنفس  أجهزة  إضافة  فإن  لذلك،  الصناعي.  التنفس 
ِّبين في الفئة 2،  13,260 إلى 26,856 مريًضا. ثم يصبح عدد األطباء العامل المحِدد، الذي يتم التعامل معه بإضافة أطباء ُمتَدر

لزيادة استيعاب 42,774 مريًضا. تؤدي إضافة أجهزة التنفس الصناعي في المنطقة األولى في الفئة 1 أيًضا إلى زيادة القدرة على 
استيعاب المرضى )من 2.219 إلى 7.159 مريًضا(. ومع ذلك، فإن االنتقال من الفئة 1 إلى الفئة 2 ال يؤدي إلى أي زيادة ُمقدرة على 

اإلطالق ألنه محدود بالفعل بعدد أجهزة التنفس الصناعي من الفئة 1، واالنتقال إلى الفئة 2 ال يؤدي إلى زيادة هذا المورد.
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5. الخطوات التالية وتوصيات السياسات

لقد حددنا في هذه الدراسة عدة استراتيجيات لتعزيز قدرة الرعاية الحرجة في المستشفيات، وتنظيمها في فئتين. تُصمم 
استراتيجيات الفئة 1 لحاالت الطوارئ التي تتضمن استخدام تعديالت على مساحات الرعاية الطبية، والقيود المتعلقة بطاقم 
الرعاية الطبية المقدمة. ويتم  تأثير كبير على  العمل، ونقص اإلمدادات بطريقة تزيد من القدرة االستيعابية دون أن يكون لها 
 Hick, Barbera, and Kelen,( الرعاية  معايير  على  كبير  متوقع  تأثير  ولها  المأساوية،  الحاالت  في   2 الفئة  استراتيجيات  تنفيذ 
باستخدام  أنشأناها  التي   ،)FEMA( الطوارئ  إلدارة  الفيدرالية  الوكالة  الحرجة في مناطق  الرعاية  قدرة  تقديرات  توضح   .)2009

أداة االستجابة الحتياجات الرعاية الحرجة المفاجئة الخاصة بمؤسسة  2 كيف يمكن استخدام  1 والفئة  استراتيجيات الفئة 
االستراتيجيات  هذه  تنفيذ  يتطلب  ذلك،  من  وبالرغم  المحتملة.  والعوائق  االستيعابية  القدرات  عن  معلومات  لتوفير   RAND

مجموعًة واسعًة من االعتبارات المحددة. ستتفاوت القرارات تفاوتًا كبيرًا من مجتمع إلى آخر وستتطلب بيانات خاصة بالموقع 
من أجل إمكانية االستخدام األمثل. ثم نقدم قائمة قصيرة باالعتبارات والقرارات الرئيسية للمستشفيات وللكيانات الحكومية 
واإلقليمية والفيدرالية بناًء على مراجعة الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة، والدراسة االستقصائية للكلية األمريكية 

ألطباء الطوارئ )ACEP(، ومناقشات المائدة المستديرة للخبراء، ورأي الخبراء في فريق الدراسة.
 يجب أن تراعي المستشفيات األمور التالية:

استخدام أداة االستجابة الحتياجات الرعاية الحرجة المفاجئة الخاصة بمؤسسة RAND (Abir et al., 2020) أو الموارد 	 
المماثلة لتقييم العوائق التي تواجه الرعاية الحرجة في المساحة وطاقم العمل والتجهيزات الخاصة بمرفقك وتحديد 

االستراتيجيات لتلبية االحتياجات المفاجئة األكثر فاعلية لمواجهة تلك العوائق.
 وضع خطط مصنفة حسب الفئات للقدرة على تلبية احتياجات الرعاية الحرجة المفاجئة قبل الموعد المحدد، بحيث 	 

يمكن تصعيد جهود زيادة القدرة على تلبية احتياجات الرعاية الحرجة المفاجئة على النحو المبين.
 إلغاء اإلجراءات االختيارية لتوفير مساحة وطاقم عمل وتجهيزات من أجل الرعاية الحرجة.	 
 	.)COVID-19( وضع قائمة لحصر طاقم العمل الذي يمكن أن يقدم أدوارًا غير تقليدية في االستجابة لفيروس كورونا
تحديد المرشحين للتدريب على الرعاية الحرجة في الوقت المناسب.	 
تعزيز تكنولوجيا التطبيب عن بُعد لتوفير قدرات استشارية عن بُعد من وحدة الرعاية المركزة إلى المستشفيات المجتمعية 	 

ذات القدرة المنخفضة على تقديم الرعاية الحرجة.
ودور 	  المستجيبة،  الوكاالت  وأول  العامة،  الصحة  الشركات، وكيانات  المثال:  المجتمع )على سبيل  والتعاون مع  التواصل 

التمريض( والشركاء اإلقليميين )على سبيل المثال: تحالفات الرعاية الصحية( لزيادة القدرة على تلبية احتياجات الرعاية 
الحرجة المفاجئة.

يجب أن تراعي الكيانات الحكومية واإلقليمية والفيدرالية األمور التالية:
تيسير التواصل والتنسيق فيما بين المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية وكيانات الصحة العامة.	 
وضع بروتوكوالت إقليمية لمشاركة الموارد لتيسير التوزيع النسبي وفًقا لالحتياجات.	 
االحتفاظ بسجالت ُمحدثة للموارد ونقص الموارد، ونشر تلك البيانات بين المستشفيات واألنظمة الصحية للحفاظ على 	 

الوعي المكاني اإلقليمي بالموارد.
وضع سياسات تقييمية في حاالت الطوارئ للمتطوعين العاملين في مجال الرعاية الصحية )على سبيل المثال: اإلعفاءات(.	 
تحديد ومعالجة حواجز المساءلة التي تحول دون إيجاد القدرة على تقديم الرعاية الحرجة.	 
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تحديد سالسل اإلمدادات الخاصة بمعدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي وغير ذلك من موارد الرعاية الحرجة.	 
 وضع سياسات لمكافحة رفع األسعار من جانب مورّدي معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من 	 

موارد الرعاية الحرجة.
تقديم التوجيه بشأن معايير األزمات للرعاية وترشيد موارد الرعاية الحرجة.	 

باإلضافة إلى ذلك، نُشّجع القراء على الرجوع إلى قوائم التخطيط المرجعية الموجودة ُمسبًقا )انظر المربع 1.5(.
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الملحق. أساليب البحث

نوضح في هذا الملحق األساليب المستخدمة في إعداد هذه الدراسة بإيجاز. أعلنت لجنة حماية البشر التابعة لمؤسسة 
RAND استبعاد جميع عمليات جمع البيانات.

األساليب

مراجعة األقران والمراجعة الرمادية للدراسات السابقة

استخدمنا شبكة PobMed وGoogle إلجراء أبحاث ذات صلة بشأن القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة لرعاية الحاالت 
شملت  الصلة.  ذات  اإللكترونية  والمواقع  السابقة   RAND مؤسسة  لدراسات  مستهدفة  مراجعًة  وأجرينا  الوبائية  الحرجة 
المفاجئة،  االحتياجات  تلبية  والقدرة على  المركزة،  الرعاية  ووحدة  الحرجة،  الرعاية  المستخدمة مصطلح  البحث  مصطلحات 

والمستشفى، والوباء، والكارثة.

 دراسة استقصائية خاصة بجميع أعضاء الكلية األمريكية ألطباء الطوارئ

أجرت الكلية األمريكية ألطباء الطوارئ )ACEP( بالشراكة مع مؤسسة RAND دراسًة استقصائيًة لجميع األعضاء في 
13 آذار )مارس( 2020. تم تقديم رابط الدراسة االستقصائية إلكترونيًا لعدد 32,056 عضوًا من خالل منصة إدارة عالقات العمالء 

 RAND التابعة للكلية األمريكية ألطباء الطوارئ. قام خبراء الطوارئ والرعاية الحرجة في مؤسسة Microsoft الديناميكية من
والكلية األمريكية ألطباء الطوارئ بإعداد األسئلة الواردة في الشكل A.1. وقام 337 ُمشارًكا بملء الدراسة االستقصائية. وأُجريت 
تحليالت وصفية لإلجابات على األسئلة من 1 حتى 4 باستخدام Microsoft Excel. وقد تم تحليل اإلجابات عن السؤال االختياري 6 
تحليالً نوعيًا لتحديد الموضوعات من خالل المشاركين. وكانت هناك ست إجابات مفقودة عن السؤال 1 وست إجابات مفقودة عن 
السؤال 2. وقد تم استبعاد إحدى اإلجابات؛ ألن المشارك وضع عالمة على كل من "ال شيء مّما سبق" و"جميع ما سبق" للسؤال 4 
)ومع ذلك، تم اإلبقاء على إجابات المشارك على األسئلة األخرى(. وبالنظر إلى الخط الزمنّي للمشروع، تعّذر إجراء أنشطة متابعة 
أنها ُموحية ولكنها  الدراسة االستقصائية على  النتائج المستخلصة من  إلى  النظر  لضمان وجود عينة تمثيلية. لذلك، يجب 

ليست حاسمة.
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 )COVID-19( الدراسة االستقصائية للكلية األمريكية ألطباء الطوارئ بشأن فيروس كورونا .A.1 الشكل

ما موقع تدريبك األساسي في قسم الطوارئ؟. 1

الريف 

الضواحي

المدن

ما طبيعة مكان تدريبك األساسي؟. 2

أكاديمي

مجتمعي

غير ذلك

ما الجوانب التي تُمثل تحديات حالية لك في ظل تفشي فيروس كورونا )COVID-19(؟ ضع عالمة أمام جميع األجوبة التي تنطبق.. 	

فحص المرضى حسب األولوية

قدرة غرفة الضغط السلبي لعزل الحاالت المشتبه في إصابتها أو الحاالت المؤكدة

N95 نقص أقنعة الوجه من نوع

تدريب طاقم العمل على استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة

)COVID-19( أوجه النقص في أدوات تشخيص فيروس كورونا

)COVID-19( تتبع اإلرشادات المتعلقة بمعايير اختبار فيروس كورونا

قدرة قسم الطوارئ على تقديم الرعاية الحرجة لعالج الحاالت المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض خطير

تغيب مقدمي الرعاية عن العمل

زيادة عدد المرضى بسبب وجود مرضى قلقين من اإلصابة بالمرض في قسم الطوارئ

عمليات نقل الحاالت المشتبه أو المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا )COVID-19( من أقسام الطوارئ األخرى

)COVID-19( تلقي مكالمات من أفراد المجتمع تتضمن أسئلة حول فيروس كورونا

 )COVID-19( مراقبة الرسائل الموجهة إلى الجمهور بشأن فيروس كورونا

جميع ما سبق

ال شيء مّما سبق

ما الجوانب التي تُمثل تحديات حالية لك في قسم الطوارئ بالنسبة إلى تقديم الرعاية الحرجة؟ ضع عالمة أمام جميع األجوبة . 4
التي تنطبق.

طاقم األطباء

طاقم التمريض

طاقم عالج الجهاز التنفسي

قدرة أجهزة التنفس الصناعي

إقامة مرضى الرعاية الحرجة في قسم الطوارئ

جميع ما سبق

ال شيء مّما سبق

هل ترغب في المشاركة في هذه الدراسة االستقصائية أسبوعيًّا؟. 	

نعم

ال

يُرجى مشاركة أي تعليقات إضافية قد تكون لديك:. 	
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مناقشات المائدة المستديرة

أجرينا مناقشتي مائدة مستديرة لمدة ساعة ونصف عبر مكالمة المؤتمر: مناقشة بتاريخ 20 آذار )مارس(، وأخرى بتاريخ 
21 آذار )مارس( 2020. ضم اجتماع المائدة المستديرة األول خمسة أطباء في مجال الرعاية الحرجة من الشبكة القومية ألبحاث 

الرعاية الحرجة. وضم اجتماع المائدة المستديرة الثاني ثمانية خبراء في مجال رعاية الحاالت الطارئة والتأهب للكوارث واالستجابة 
لها من مؤسسات في جميع أنحاء البلد. واستهدفنا قادة الفكر المشهورين في هذا المجال. تم اختيار المشاركين في مناقشات 

المائدة المستديرة لتمثيل التباين الجغرافي، ولكننا ركزنا على المنظورات التحليلية الحضرية.
بتسجيل  الفريق  أعضاء  قام   .)A.2 )الشكل  المناقشات  لتوجيه  المنظَّمة  شبه  المقابالت  إجراء  دليل  استخدمنا  لقد   
المناقشات وتدوينها. لقد استخدمنا أسلوب التحليل السريع لتحليل النصوص: أي أسلوب االستقصاء اإلثنوغرافي القائم على 
أجل  من  داخلي  تحليلي  منظور  من  العملية  المعلومات  لتطوير  التكرارية  البيانات  وتحليل  اإلحداثيات  باستخدام  الفريق  عمل 
توجيه السياسات )Beebe, 2001; Hamilton, 2013(. ووضع ثالثة من أعضاء الفريق نموذًجا لتلخيص المالحظات المستقاة من 
مناقشات المائدة المستديرة، التي تم تنظيمها بأسئلة من أدلة المقابالت التي أجريناها، وقاموا بتحليل النتائج المستخلصة 
من هذه المناقشات. تضمن هذا التحليل أخذ كل مجموعة من النصوص واستخراج الردود في نموذج التحليل السريع المنظم في 
شكل بيانات موجزة واقتباسات توضيحية باستخدام برنامج التحليل النوعي Dedoose (Dedoose, 2020). تم تلخيص المصفوفة 

المختصرة النهائية للموضوعات لإلبالغ بالنتائج.
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الشكل A.2. دليل مناقشة المائدة المستديرة شبه المنظَّمة

ما الوضع الحالي لعدد األسرّة في وحدة الرعاية المركزة في مؤسستك؟  )1

2(  اذكر بعض االستراتيجيات التي تؤدي إلى زيادة عدد األسرّة في قسم الرعاية الحرجة.

ما الوضع الحالي لطاقم )األطباء والممرضين ومعالجي الجهاز التنفسي( في وحدة الرعاية المركزة في مؤسستك؟  )3

مسائل الروح المعنوية لطاقم العمل  .a

اذكر بعض االستراتيجيات التي تؤدي إلى زيادة عدد طاقم العمل في قسم الرعاية الحرجة.  )4

ما الوضع الحالي ألجهزة التنفس الصناعي وغير ذلك من موارد الرعاية الحرجة في مؤسستك؟  )5

معدات الوقاية الشخصية  .a

اذكر بعض االستراتيجيات التي تؤدي إلى زيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي وغير ذلك من قدرات الرعاية الحرجة.  )6

ما احتياجات رعاية الحاالت الحرجة المفاجئة األخرى التي تتوقعها؟  )7

ما الذي يمكن أن تفعله الدولة والحكومة الفيدرالية للمساعدة في زيادة القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة للرعاية الحرجة خالل األسابيع   )8
المقبلة؟



35

االختصارات

ACEPالكلية األمريكية ألطباء الطوارئ

AHAرابطة المستشفيات األمريكية

ARDSمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة

CDCمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

COVID-192019 )COVID-19( مرض فيروس كورونا

EDقسم الطوارئ

EMRالسجل الصحي اإللكتروني

FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ

HEPAجسيمات الهواء عالية الكفاءة

ICUوحدة الرعاية المركزة

MERSمرض المتالزمة التنّفسية في الشرق األوسط

ORغرفة العمليات

PACUوحدة الرعاية بعد التخدير

PPEمعدات الوقاية الشخصية

RTالمعالج التنفسي

SARSالمتالزمة التنّفسية الحاّدة الوخيمة

VHAاإلدارة الصحية للمحاربين القدامى
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