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ملحوظة :تحل مذكرة التدريب هذه الصادرة عن جمعية القلب األمريكية ( )AHAمحل مذكرة التدريب
الصادرة بتاريخ  30إبريل  2020بشأن التغييرات التعليمية االختيارية خالل فترة تفشي فيروس كورونا
المستجد (.)COVID-19
تتضمن التحديثات تعديالت على ممارسة إعطاء األنفاس وعلى النطاق الزمني التباع االحتياطات اإلضافية
هذه في أثناء التدريب.
الغرض

تقليل احتمال انتقال فيروس كورونا خالل دورات اإلنعاش القلبي الرئوي التابعة لجمعية القلب األمريكية.
توفير مرونة إضافية ،عند الحاجة ،للمدرّبين العاملين لدى جمعية القلب األمريكية ومراكز التدريب ()TC
التابعة لها إلجراء تدريبات مع أخذ احتياطات متزايدة لمواجهة فيروس كورونا .ينطبق هذا األمر على مراكز
التدريب الموجودة في الواليات المتحدة ،باإلضافة إلى مراكز التدريب الدولية.

معلومات أساسية

أثار تفشي فيروس كورونا سلسلة من األسئلة والمخاوف حول احتمال التعرض لهذا الفيروس خالل التدريب
على اإلنعاش القلبي الرئوي ( .)CPRتوصي جمعية القلب األمريكية كل المدرّبين العاملين لديها ومراكز
التدريب التابعة لها باتباع التوصيات الحالية الموضحة على موقع منظمة الصحة العالمية ( )WHOعلى
الويب  ،وفي الواليات المتحدة ،يُرجى مراجعة توصيات مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
( ، )CDCباإلضافة إلى عروض سلطات الصحة العامة الوطنية واقتراحاتها ،التي ستكون على علم بأحدث
الوقائع و ستوفر معلومات حول إجراءات الوقاية األساسية من فيروس كورونا .يرتكز االهتمام الرئيس لجمعية
القلب األمريكية على صحة وسالمة شبكة التدريب الخاصة بها واألشخاص الذين يتم تدريبهم ،ونراقب
باستمرار كل التطورات المستجدة لتفشي هذا الفيروس في كل أنحاء العالم .إن أفضل طريقة للوقاية من عدوى
فيروس كورونا هي اتباع اإلجراءات الموصى بها.

معلومات عامة

تتحمل مراكز التدريب التابعة لجمعية القلب األمريكية مسؤولية اتباع التعليمات الصادرة عن حكومتها أو
سلطة الصحة العامة المحلية لديها في ما يتعلق باإلجراءات المرتبطة بفيروس كورونا .وفق اإلرشادات
الصادرة عن الحكومة المحلية ،يتعين على قيادة مركز التدريب تقييم احتمال انتقال المرض في المنطقة المعنية
وفق تقديرها قبل تنظيم أي أحداث تدريبية واتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب انتقال العدوى.
التوصيات:
إذا كنت في منطقة متأثرة بالمرض ،أو لديك مخاوف بشأن انتقال المرض ،فعليك إجراء التعديالت اآلتية على
إدارة الدورة:
-

اتباع اقتراحات سلطات الصحة العامة الوطنية والمحلية والتابعة للوالية في ما يتعلق بعمليات
اإلغالق والتجمعات العامة
اتباع التوصيات المحدثة لمنظمة الصحة العالمية حول الصحة والسفر الدولي ال سيما في المناطق
المتأثرة بالمرض
اتباع توصيات جمعية القلب األمريكية بشأن تطهير المعدات أثناء التدريب على اإلنعاش القلبي
الرئوي مع المتطلبات اإلضافية أألتيه:
 oيتعين على جميع المشاركين ممارسة قواعد النظافة الصحية الجيدة ،بما في ذلك غسل
اليدين بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل قبل الدورة وبعدها ،وقبل تناول وجبات
خفيفة أو أخذ استراحات الغذاء وبعدها
 oيجب على المدرّبين تطهير الدمى التدريبية بعد استخدامها أو إجراء اختبارات عليها من
قبل كل طالب ،وذلك باستخدام محلول كحولي وف ًقا لتوصيات مركز السيطرة على
األمراض والوقاية منها
 oيجب السماح لمقدمي الرعاية الصحية بإعطاء أنفاس محاكية في أثناء دورات جمعية

o
o

القلب األمريكية حيث تتم ممارسة إعطاء األنفاس من الفم إلى الفم أو من الفم إلى القناع.
يتعين على المشاركين في الدورة استعراض إجراءات وضع القناع أو جهاز عازل آخر
على فم الدمية التدريبية وأنفها ،باإلضافة إلى فتح المجرى الهوائي يدويًا ثم محاكاة إعطاء
األنفاس من دون مالمسة الجهاز العازل أو الدمية التدريبية بواسطة الفم.
يجب استخدام أجهزة المتنفّسات ( )BVMعند ممارسة مهارات اإلنقاذ على يد منق َذين،
وينبغي للمشاركين ارتداء قفازات وتنظيف المتن ّفسات بين كل ممارسة وأخرى باستخدام
محلول كحولي حسب توصيات مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها
عندما يكون ذلك ممك ًنا ،يجب إبعاد الدمى التدريبية عن بعضها مسافة متر واحد
( 3أقدام) على األقل في أثناء التدريب ،وذلك بنا ًء على توجيهات منظمة الصحة العالمية
( )WHOحول التباعد االجتماعي

ينبغي اتخاذ االحتياطات اإلضافية هذه حتى إشعار آخر من جمعية القلب األمريكية .يُرجى االستمرار في
التحقق من بريدك اإللكتروني واإلشعارات الموضوعة على صفحة الويب الخاصة بموارد اإلنعاش واإلنعاش
القلبي الرئوي خالل فترة تفشي فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19بشك ٍل منتظم للحصول على أي
تحديثات محتملة حول سياسات التدريب الصادرة عن جمعية القلب األمريكية.

