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الناتج عن اجلهاز التنفسي مرض ) هو 19 –(كوفيد  2019فريوس الكورو� 
سم تت). 2-كوف-(سارس 2املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة كورو�فريوس 

أعراضه من  ترتاوحو  اجلهاز التنفسي أعراضتصيب بعدوى هذا املرض طبيعة 
. تشمل خطورة أكثر صحية مشاكل إىلنزالت الربد/اإلنفلونزا العادية  أعراض

 بعض ذكركما يق التنفس.  األعراض عادًة احلمى والسعال والتهاب احللق وض
  .كأعراض أخرى  العضالت والشعور _لتعبيف آالم  املصابني

، أعلنت منظمة الصحة العاملية أن التفشي احلايل ملرض 2020مارس  11يف 
عادة ما يكون  19 –كوفيد على الرغم من أن  1.جائحة هو 19-كوفيد

إال أنه ممكن أن يكون يف غاية اخلطورة بسيطاً ويتعاىف معظم الناس منه بسرعة، 

مبا يف ذلك كبار السن واألشخاص  +لنسبة 'موعات معينة من األشخاص
  الذين يعانون من ضعف اجلهاز املناعي أو حاالت مرضية كامنة. 

ميكن  19 –ايل لكوفيد إن األوبئة وحاالت الطوارئ الصحية مثل التفشي احل
 االقتصادشكل خماطر إضافية على تسبب يف فقدان الكثري من األرواح و تتأن 

وإن ضمان استمرارية إمكانية احلصول واالستقرار بشكل عام. العاملي واألمن 

ألشخاص ، مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة لاجلائحة ءأثنا الصحية على الرعاية
تعاطي املخدرات، النامجة عن ضطرا_ت االاملخدرات وعالج  الذين يتعاطون

ألمن امفتاح ، ولكنه أيضًا لشعوبة اصحأمر أساسي ليس فقط حلماية 

  .واالستقرار

تعاطي املخدرات مصحوبة النامجة عن ضطرا_ت اال تكوناألحيان يف أغلب 
اإليدز، والتهاب الكبد نقص املناعة البشرية/ مثل فريوسجسدية  يةحباالت مرض

الو_ئي يب و/أو سي، والسل، وأمراض الرئة أو القلب واألوعية الدموية، والسكتة 
 فإنالدماغية، والسرطان، واإلصا_ت والصدمات وغريها. وعالوة على ذلك، 

 ،تعاطي املخدراتالنامجة عن ضطرا+ت االاألشخاص الذين يعانون من 
معرضون للخطر بسبب ضعف جهازهم  عاطني عن طريق احلقن،خاصة املت

 بتعاطي املخدراتن اوالتمييز املرتبط الوصمةغالبًا ما تؤدي وأخرياً، . املناعي

                                                           
1 https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020  

تعاطي إىل حمدودية الوصول إىل املوارد األساسية مثل الالنامجة عن  ضطرا_تاالو 
ماعي. لكل هذه األسباب، اإلسكان والتوظيف والرعاية الصحية والدعم االجتِ 

املخدرات أو األشخاص الذين يعانون من  ألشخاص الذين يتعاطونا جيدقد 
وقد حلماية أنفسهم  صعوبة أكرب تعاطي املخدرات النامجة عن ضطرا_تاال

  . 19 –يكونوا عرضة بشكل خاص خلطر اإلصابة بكوفيد 

 اخلدمات الصحيةاستمرارية إمكانية الوصول إىل ضمان اهلام لذلك، من 
 وأولئك الذين لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات واالجتماعية بشكل كاف

استمرارية الرعاية  توفريو تعاطي املخدرات  النامجة عن ضطرا_تااليعانون من 
تعاطي  النامجة عن ضطرا+تاالللمعايري الدولية لعالج طلوبة وفقًا امل

املخدرات (مكتب األمم املتحدة املعين +ملخدرات واجلرمية/منظمة الصحة 

وهذا يشمل يف أوقات األزمات. وخباصة إىل أقصى حد ممكن  )2020العاملية 
) low threshold servicesاحلد األدىن غري املشروطة (خدمات 

  . الصحية اخلدماتخمتلف والدوائي يف  االجتماعي-_إلضافة إىل العالج النفسي

 املتحدةاألمم يف  عضاءاأللدول لالقوية  التكليفاتأيضاً مع ما تقدم ويتماشى  
متاشياً مع عن أي فئة  يبتوفري الرعاية الصحية للجميع وعدم التخل التزمت اليت

احلاجة إىل محاية صحة  كدت علىأاليت ، 2030التنمية املستدامة خطة 
ات ، وا�تمعاألفراد، والعائالت، وأفراد الفئات الضعيفة يف ا�تمع وسالمة ورفاه
الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية ككل يف   عاحمللية وا�تم

  بشأن مشكلة املخدرات العاملية. 2016

من  العالج وخدمات نظم، يُقرتح أن تضع الدول األعضاء ويف هذا السياق
خطط لضمان استمرارية تقدمي الرعاية ، التأهيل وإعادة والرعاية اإلدمان

تعاطي  النامجة عن ضطرا+تااللألشخاص املتعاطني والذين يعانون من 

 . املبينة أد�ه راعاة األمور، مع مُ املخدرات

عالج ورعاية وإعادة �هيل األشخاص الذين مقرتحات حول   

  تعاطي املخدرات يف سياق ت النامجة عنضطرا$االيعانون من 

   19 –و$ء كوفيد  

  تمسامهة يف األمن الصحي للدول وا�تمعا
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  استمرارية توفري اخلدمات ضمان  

 

 تضمن استمرارية ططخل اإلعدادو خاصة يف أوقات األزمات؛  استمرارية توفري اخلدماتاة راعيتعني م
تأكد من اتباع التوصيات العامة املتعلقة 4مراض اجلهاز التنفسي املعدية ووضع الاخلدمات، و تلك 

 .19-بكوفيد?ملصابني اصة اخلتوجيهية البادئ امل

  

    

  اخلدماتأماكن سالمة املوظفني واملرضى يف  ضمان

حبيث يتم احلد من املخاطر  ،اخلدمات آلية تقدمي احلاجة إىل تنظيم األخذ يف عني االعتبار من الضروري
إىل أدىن حد  التجمعاتأو أي شكل آخر من أشكال  األشخاص بنياجلسدي  ?لتقارب املرتبطة
 بكما جيإعادة تنظيم،  ة إىل اخلارجي العياداتغرف االنتظار يف  قد حتتاجعلى سبيل املثال، ؛ ممكن
، مع يف املناطق السكنية العالج الذين يتلقونتدابري للحد من انتشار الفريوس بني األشخاص  اختاذ

 تدريب املوظفني، مبا يف ذلك العاملني يف جمال التوعيةويضاف إىل ذلك  ضمان استمرارية الرعاية.
(outreach) وتزويدهم مبعدات احلماية. 19-الكوفيد، على الوقاية من  

    

 أماكن اخلدمات نظافة ضمان

 األخرى مبطهر إرشادات منظمة الصحة العاملية مبا يف ذلك: مسح األسطح واألجسام إىل داستناال
أيديهم بشكل اخلدمات غسل  تقدمي مراكزيرتددون على املوظفني واألشخاص الذين على و ?نتظام؛ 

هذه  إعادة ملئويتم  ؛?رزة يف املراكزأماكن يف اليدين تنظيف املعقم ل سائلال موزعات؛ وتوفري منتظم
وصول  توفري إمكانيةو ؛ ناليديللتشجيع على غسل يتم عرض ملصقات كما ?نتظام؛   املوزعات

اخلدمات إىل األماكن اليت ميكنهم فيها غسل أيديهم مراكز رتددون على املوظفني واألشخاص الذين ي
  ?ملاء والصابون.

   

  يف خمتلف الظروفوسائل حلماية أنفسهم العلومات و ملد األشخاص 5يزو ت

معلومات لألشخاص حول كيفية محاية أنفسهم توفري ل إرشادات منظمة الصحة العاملية إىلد استناال
اخلدمات ?لضرور{ت الصحية األساسية حلماية أنفسهم من الفريوس،  املرتددين على أماكنوتزويد 

طر الذي ، مع تسليط الضوء على اخلبقدر اإلمكانع الناس على عدم التجمع يجشت .2مثل الصابون
 أنه املتصلني ?خلدمات ذات الصلةاألشخاص العاملني و غ بالإ .غريهمعلى عليهم و  به ذلكسبِ قد يُ 

درجة حرارة أو  بسيطسعال  يعاين منم، فإن أي شخص ا� االنتشار يف جمتمعيف 19-كوفيد إذا بدأ
  .درجة مئوية أو أكثر) حيتاج إىل البقاء يف املنزل 37.3( مرتفعة قليالً 

                                                           
2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  
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 )low threshold servicesخدمات احلد األدىن غري املشروطة (توفري   

  

زائدة من ال رعةاجل حاالت تمل أن يشهدوا علىمن احمل على األشخاص الذين النالوكسونعقار ع يوزِ ت
 التوعية يف جمال العاملون ،ذه املواده يتعاطونفيون، مبا يف ذلك األشخاص الذين األمركبات 

(outreach) ،؛ فيونركبات األممن للجرعة الزائدة االت حلالطارئة  واملستجيبني األوائل يف احلاالت
 اإلبر استخداماملخدرات لتجنب  يتعاطوناألشخاص الذين اجلهود لتوزيع اإلبر النظيفة على  ةضاعفم

 ؛ والنظر يف استمرار دعم األقران حىت من خالل وسائل االتصال عن بعد.ن شخصمن أكثر مِ 

 

    

  استمرارية العالج الدوائي

  

إعادة التخزين، توفري خدمات  :األدوية، مبا يف ذلك استمرارية توفري  تضمناليتالتدابري بغي النظر يف ين
متدة امل الطبية الوصفاتتوفري املنزل،  من املمكن استخدامها يفاألدوية اليت توفري ، التوصيل للمنازل

  متدة املفعول.امل، والرتكيبات األجل

 له شبيهةالاملركبات  أو يستخدمون األفيونلألشخاص الذين و املراكز يف  النالوكسونعقار  توفري ،
 أو/ واألشخاص الذين يعانون من جرعة زائدة منه. 

  كماامليثادون والبوبرينورفني (مبا يف ذلك  لعالج 4ملواد شبه األفيونية الناهضة4وفيما يتعلق 
البوبرينورفني ممتد املفعول حيثما كان متاحاً)، زEدة عدد املرضى املؤهلني ألخذ جرعات منزلية، 

 للحد منريض وإعداد اجلرعات مسبقًا لكل مَ وتوفري جرعات منزلية ملدة أسبوعني على األقل؛ 
مراكز على  رتددونيوقت االنتظار؛ وجدولة مواعيد االستالم حبيث يكون عدد املرضى الذين 

 اخلدمات يومياً منخفضاً.

 .إذا كان االنسحاب مصدر قلق، فيجب التأكد من حصول األشخاص على األدوية الداعمة 

 رمِ ستَ بشكل مُ  أدوية األعراض واألدوية الالزمة لعالج االضطرا4ت املصاحبة هلا ضمان توفري. 

  املركبات الشبيهة لألفيونالذين يعانون من اضطرا4ت استخدام احملفزين للغاية 4لنسبة لألشخاص 
، قد يكون اللجوء kهضة ذات خواص شبه أفيونية مبوادأو يف األماكن اليت ال يتوفر فيها العالج 

 للوقاية من االنتكاس.خياراً إىل النالرتيكسون 
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 االجتماعي-استمرارية العالج النفسي  

  

املمكن من  ، وقفها يتم أنإذا كانت العالجات، مبا يف ذلك العالج اجلماعي، حتتاج أو قد حتتاج إىل 
تقدمي و/أو على أساس فردي ل 4،5(مثل: عرب اهلاتف أو اإلنرتنت) 3ل عن بعدالتواصُ  يف إمكانيةالنظر 

  . ني للمرضىطلوبامل الرعاية والدعم

   

تعاطي  النامجة عن طرا5تاالضالذين يعانون من  الءهؤمأوى، مبا يف ذلك بال دعم األشخاص 
  املخدرات

 لضمانتوزيع معدات و بني األفراد؛ لتباعد اجلسدي توفري املأوى مع مراعاة التوجيهات اخلاصة ?
وضمان إمكانية الوصول إىل تدابري الوقاية األساسية املوصى  ،عند اإلمكان الصحية السالمة والنظافة

 �ا من قبل منظمة الصحة العاملية.

  
    

ال جيوز _ي حال من األحوال أن حيرم الشخص من احلصول على الرعاية الصحية على أساس 
  !تعاطيه املخدرات

، ضرورةالعناية املركزة عند الخدمة  التنفسية، مبا يف ذلك ةعلى املساعد صولضمان إمكانية احل
تعاطي  النامجة عن ضطرا?تااللألشخاص الذين يتعاطون املخدرات واألشخاص الذين يعانون من 

 االضطرا?ت النامجة عنأن األشخاص الذين يعانون من  الوضع يف عني االعتباراملخدرات دون متييز. 
: هذا الوقت العصيب عالجهم يف يف البدء يفيرغبون تعاطي املخدرات والذين مل يتلقوا العالج بعد، قد 

ميكن ملراكز العالج من تعاطي  ذلك،ل .أن تكون مستعًدا لتقدمي الدعم يف أقرب وقت ممكناهلام من 
احلاالت، إحداها للرد على االستفسارات اخلاصة بكوفيد لتصنيف املخدرات إنشاء خدمات منفصلة 

   �خري. أي بدون من التعاطيالعالج طلبات  لتعامل معلوأخرى  19 –

  

القيم فان الوضع الراهن يعد مناسبة الستحضار احلايل،  اجلائحة على الرغم من صعوبة أوقات األزمات كما يف مثل ظرف
، مبا يف ذلك جمتمعنامن  التخلي عن أي فرد ، أال وهو، عدمهدف واحدسوpً لتحقيق  جهودm للعملاإلنسانية العاملية وتوحيد 

   تعاطي املخدرات وأسرهم. النامجة عن ضطرا5تاالاألشخاص الذين يتعاطون املخدرات واألشخاص الذين يعانون من 

 

                                                           
3 https://www.unodc.org/documents/17-01904_Rural_treatment_ebook.pdf  
4 https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet  
5 https://www.unodc.org/documents/17-01904_Rural_treatment_ebook.pdf  


