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 19-في ظل جائحة كوفيد بالوارفارينمتابعة املرض ى املوضوعين على املعالجة 

 إعداد الصيدالنية مريم الطهراوي: بكالوريوس في الصيدلة

 املراجعة والتدقيق العلمي: الدكتور الصيدالني رامز القضماني

 امللخص

َرَح املقال نبذة سريعة عن ماهية فيروسات كو 
َ
، نارو ط

 والنوع الجديد من هذه الفيروسات الذي ظهر في الصين

فيروس املتالزمة  باسم، الذي يعرف اآلن 2019في عام 

وقد  ،(SARS-CoV2) 2التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 

من قبل منظمة  2020مارس عام تم تصنيفه كجائحة في 

طّرقنا إلى أعراض  .WHOالصحة العاملية 
َ
 19-كوفيدت

(COVID-19 ) إلى حاّدة، وما 
ً
التي تتراوح بين خفيفة جدا

حتمال إصابته ا تزيدالحاالت الصحية للمريض التي 

الخطيرة، واملضاعفات العديدة التي  19-بأعراض كوفيد

 الوريدي االنصمام الخثري يتضمنها هذا املرض ومنها 

Venous Thromboembolism (VTE.)  حّدثنا في ومضة
َ
ت

، وعالقتها الوريدّية االنصمامات الخثريةعن ماهية 

جريت على عبر  19-كوفيدب
ُ
عرض بعض الدراسات التي أ

بدق ناقوس أفاَدت بعض الدراسات  .19-كوفيدمرض ى 

كما  ،الخطر بشأن تخثر الدم غير الطبيعي لهؤالء املرض ى

حاول بعضها اآلخر البحث عن اآلليات الكامنة وراء 

هذا في تم  .19-كوفيدالتخثر لدى مرض ى  اضطرابات

َتهدف إلى  Algorithm عالجية خوارزميةإدراج املقال 

مساعدة األطباء السريريين على تحسين عالج املرض ى 

الذين يحتاجون إلى عالج مضاد للتخثر بأمان في سياق 

تبدأ الخوارزمية العاملية للجائحة الحالية.  االستجابة

، Warfarinوارفارين دواء ريض للعالج بتقييم حاجة املب

 إلى التحول من وارفارين إلى مضادات التخثر ثم ا
ً
نتقاال

 Direct Oral Anticoagulantsالفموية املباشرة 

(DOACs في حالة عدم وجود ) مضادات الستطبابها

Contraindications الوزن  ةمنخفض الهيبارينات، أو إلى

كبدائل ألدوية  Fondaparinux( أو LMWHs) الجزيئي

(DOACs ومن ثم املراقبة الذاتية لـقيم ،)INR  وهو

عند  International Normalized Ratioاختصار لـ 

املرض ى الذين ُيعالجون بالوارفارين، والذين ال يمكن 

(، لتخفيف عبء عمل LMWH( أو)DOACsتحويلهم إلى )

التباعد  عبر نظام الرعاية الصحية ومراقبة INRمراقبة 

انتهت . COVID -19االجتماعي أو اإلغالق وسط جائحة 

في العيادة الطبية  INRبمراقبة قراءات  الخوارزمية

، لتجنب INRللمرض ى غير القادرين على املراقبة الذاتية لـ 

 املساس بجودة وسالمة العالج بالوارفارين.

 مةقد  م  

ُيعرف ، هي فصيلة فيروسات واسعة فيروسات كورونا 

 تتراوح من نزالت البر أنها تسبب 
ً
د الشائعة إلى أمراضا

متالزمة الشرق األوسط ، مثل ةاألمراض األشد حّد 

 Middle East Respiratory Syndromeالتنفسية

Coronavirus (MERS-CoV)،  ةالحاد التنفسيةتالزمة املو 

 Severe Acute Respiratory Syndromeةالوخيم

Coronavirus (SARS-CoV) ، حيوانية  فيروساتهي و

كتشاف اتم املنشأ، أي أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر. 

ف عليه التعرّ  ا بعد أن تّم نوع جديد من فيروسات كورون

أحد األمراض التي بدأت في الصين في  نتشارال كمسبب 



 

2 
 

2 
www.pharmind.net                                                                       
©2020 Pharmind. All Rights Reserved 

 سم فيروس املتالزمةإُيعرف الفيروس اآلن ب. 2019عام 

(. SARS-CoV2) 2 التنفسية الحادة الوخيمة كورونا

أو  2019يسمى املرض الناتج عنه مرض فيروس كورونا 

 منظمة الصحة العاملية صّنفت (.COVID-19) 19كوفيد 

WHO 19-كوفيد مرض (COVID-19) عام  في مارس

كوفيد  ة أعراضتتراوح شّد  .Pandemic كجائحة  2020

 بين خفيفة جّد  19
ً
ة. قد ُيصاب بعض األشخاص إلى حادّ  ا

بأعراض قليلة فقط، وقد ال تكون لدى بعض الناس أي 

م  أعراض على اإلطالق. قد يعاني بعض األشخاص من تأزُّ

لتهاب ، مثل تفاقم ضيق النفس وتفاقم االاألعراض

بشكل أكبر لخطر معرضين  املسنون ُيعتبر الرئوي. 

خطيرة. قد يكون املصابون ال 19كوفيد  اإلصابة بأعراض

أكثر عرضة لإلصابة بأعراض مزمنة  صحيةبحاالت 

حاالت الصحية الخطيرة التي ترفع من أمثلة الخطيرة، 

 نذكر: خطيرةال 19كوفيد  بأعراض اإلصابةحتمال ا

 ،الثاني من النمطان والسكري والسرطأمراض القلب 

 Chronic Kidney Diseases واألمراض الكلوية املزمنة

(CKD)  الرئوي املزمن االنسدادوداءChronic 

Obstructive Pulmonary Disease (COPD ،) مرض و

ضعف و  Sickle Cell Disease (SCD)املنجلية الخاليا 

 Solid املصمتةجهاز املناعة بسبب عمليات زرع األعضاء 

Organ Transplantation.  َن املرض تضّم ي 
ً
 العديدأيضا

لتهاب الرئة ا نذكر منها: Complicationsمن املضاعفات 

إصابة الكلى الحاد و ، مشاكل القلبو ، ومشاكل التنفس

Acute Kidney Injury (AKI) ،الخثرية والصّمات 

  hromboembolismTVenous  (VTE). (1)ة الوريدي

ات  ةالوريدي   الخثرية الصم 

يشمل  ضطراباهو  ،VTE الوريدية الصّمات الخثرية

الخثار الرئوي. يحدث  نسدادواالتجلط األوردة العميقة 

عندما  Deep Vein Thrombosis (DVT) الوريدي العميق

 في أسفل تكون تتشكل جلطة دموية في وريد عميق، 
ً
عادة

الرئوي  االنضمامالساق أو الفخذ أو الحوض. يحدث 

Pulmonary Embolism (PE)  عندما تنفصل الجلطة

ويشكو املريض من ، وتنتقل عبر مجرى الدم إلى الرئتين

كن أن يم. DVTكأبرز عالمات وأعراض م واأللم التوّر 

 نسداد الرئوي أمليسبب اال
ً
 مفاجئ ا

ً
 وضيقر في الصد ا

ً
في  ا

إلى أعضاء  تدفق الدم واألكسجين VTEمنع يَ  التنفس.

 خطير كون هذا يَ  .هاا قد يؤدي إلى تلف، ممالجسم
ً
بشكل  ا

نسداد الرئوي، الذي يمنع تدفق الدم االخاص في حالة 

إذا كانت الجلطة الدموية كبيرة أو كان هناك ف ،إلى الرئتين

نسداد الرئوي في االالعديد من الجلطات، فقد يتسبب 

  الوفاة.

ات الوريدية عالقة فيروس كورونا   بالصم 

 الخثرية

، Dr. Jeffrey Laurence قام الدكتور جيفري لورنس

أستاذ الطب في قسم أمراض الدم واألورام الطبية في 

 Weill Cornell Medicalمركز وايل كورنيل الطبي

Center، أمراض الدم واألورام في مركز نيويورك  ومختص

Presbyterian-New York بتأليف ورقة بحثية في أوائل ،

تفيد بدق ناقوس الخطر بشأن تخثر ، (2) 2020/بريلإ

الشديدة.  COVID-19الدم غير الطبيعي  في حاالت 

ث عن مشكلة التخثر التي رآها هو واألطباء اآلخرون تحّد 

في وحدة  COVID-19ب العديد من مرض ى أصيبأنه 

، بما في ذلك الجلطات في العناية املركزة بجلطات دموية

في الساقين،  والخثار الوريدي العميقاألوعية الصغيرة، 

والجلطات في الرئتين، والجلطات املسببة للسكتة 

الدماغية في الشرايين الدماغية. في تحليالتهم األولية للرئة 

-COVIDواألنسجة األخرى املليئة بالجلطات من حاالت 

ية الدموية الصغيرة ، وجدوا أن الجلطات في األوع19

مصحوبة بترسب جزيئات مناعية تسمى البروتينات 

 . Complement Proteinsالتكميلية 
ُ
 ت

ّ
هذه  طنش

http://vivo.med.cornell.edu/display/cwid-jlaurenc
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  عن طريق عملية البروتينات
ُ
 ى بالتسلسل التكميليسّم ت

Complement  Cascade يمكن للبروتينات التكميلية ،

جأن 
َ
أخرى من جهاز املناعة، مما  جزيئات حولها عَم ت

أن تعزز تكوين  هاكما يمكنُ ، شديد التهابيؤدي إلى 

جلطات الدم مع تثبيط العوامل الطبيعية التي تمنع 

 على أن البروتينات وجدو الجلطة في الدم. لقد 
ً
ا دليال

  Spike Proteinsالشوكية 
ُ
ت الجزء الخارجي من ثبّ التي ت

ترتبط بأحد هذه البروتينات  COVID-19فيروس كورونا 

، وقد تكون هذه MASP2 باسمالتكميلية، واملعروفة 

إحدى اآلليات التي يمكن من خاللها مباشرة الشالل 

هو من التكميلي. بعبارة أخرى، قد يكون الفيروس نفسه 

قال  .طلق سلسلة مناعية تؤدي إلى التخثرأو يُ  بدأي

 ستناداالدكتور جيفري لورنس بأنه 
ً
 إلى األدلة املتوفرة ا

حتى اآلن، يجب وضع كل من يتم نقله إلى  لديهم

 مصاباملستشفى 
ً
على مميع للدم على  COVID-19بـ  ا

 .األقل

أظهرت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة 

هارفارد في والية ماساتشوستس، وقد تم نشر نتائج 

أغسطس في املجلة األمريكية  24ى اإلنترنت في الدراسة عل

، The American Journal of Hematologyألمراض الدم 

الشديدة  COVID-19أن املرض ى الذين يعانون من عدوى 

الخامس ر التخثوالذين لديهم مستويات عالية من عامل 

V Leiden Factor  تخثر الدم طفرة في أحد عوامل هوو، 

معرضون لخطر مرتفع لإلصابة بجلطات الدم مثل 

أو االنسداد الرئوي  (DVT) الخثار الوريدي العميق

(PE).(3)  ،ستناداتشير النتائج التي توصلوا إليها 
ً
إلى  ا

في  COVID-19دراسات أجريت على مرض ى مصابين بـ 

ضطرابات في اال أن  وحدات العناية املركزة الشاملة، إلى

ضطرابات ال سبب محتمل هو نشاط العامل الخامس 

. يمكن للمرض ى املصابين COVID-19تخثر الدم مع 

دموية في  أن يصابوا بجلطات COVID-19بفيروس 

 الشرايين والرئتين واألطراف، بما في ذلك أصابع القدم.

ضطرابات التخثر اومع ذلك، ال تزال اآلليات الكامنة وراء  

 .غير معروفة COVID-19لدى مرض ى 

مراقبة املعالجة بمميعات الدم الفموية 

 19-عند مرض ى كوفيد

العديد من األدوية في منع تكوين املزيد من تساعد 

نسداد الوريدي اإلالجلطات الدموية أو تعمل على إذابة 

أصدرت وكالة تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية  .الخطير

 The Medicines and Healthcare productsالصحية 

Regulatory Agency  (MHRA)،  وهي الجهة املنظمة في

 ملختص ياململكة املتحدة لألدوية واألجهزة الطبية، نصائح 

الرعاية الصحية واملرض ى بشأن مراقبة املرض ى الذين 

 )املعروفة أيض مميعات الدم الفمويةيتناولون 
ً
مضادات  ا

تتضمن النصيحة   COVID. (4)-19التخثر( خالل جائحة 

 تذكير 
ً
 عندالدم املنتظمة  اختباراتلألطباء بمواصلة  ا

أخرى  حاصراتأو أي  Warfarinاملرض ى الذين يتناولون 

 مثل Vitamin K Antagonists (VKAs)لفيتامين ك 

Dicoumarol وPhenindione وPhenprocoumon 

تخثر الدم  من (sVKA)تقلل حيث  ،Acenocoumarolو

يشير فحص الدم  .فيتامين ك عمل من عن طريق الحد

بحاجة إلى تغيير جرعة مضاد  ان املريضكإلى ما إذا 

أي  عندختبارات الدم املنتظمة االتخثر. من املهم إجراء 

أو الذين ثبتت  ،COVID-19مرض ى يعانون من أعراض 

الرعاية املناسبة في مرحلة مبكرة لتزويدهم ب إصابتهم

 يقوم املريضخطر النزيف. لذلك من املهم أن  وتقليل

وعيادة منع تخثر الدم إذا كانت نتيجة  الطبيببإبالغ 

 أيضتتضمن النصيحة  إيجابية. COVID-19ختبار ا
ً
 ا

 تذكير 
ً
 Drug Interactionsالدوائية  التداخالتبإمكانية  ا

واألدوية املستخدمة  مميعات الدم الفمويةبين بعض 

لعالج العدوى، على سبيل املثال مضادات الفيروسات أو 

 Amoxicillinأو  Doxycyclineمثل ، املضادات الحيوية

وارفارين أو دواء مع  تتداخل، التي قد Clarithromycinأو 

https://go.drugbank.com/drugs/DB00266
https://go.drugbank.com/drugs/DB00498
https://go.drugbank.com/drugs/DB00946
https://go.drugbank.com/drugs/DB01418
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األخرى. يمكن أن تزيد هذه  Kمضادات فيتامين 

وتؤدي إلى  ،لدمل التأثير املميعالدوائية من  التداخالت

العثور على  يمكن .عند املريض زيادة خطر حدوث نزيف

في النشرة  التداخالتمزيد من املعلومات حول هذه 

 .الدوائية املرفقة بمستحضرات األدوية املميعة للدم

 على معالجة بدواءإذا ك على املريضيجب 
ً
 ان موضوعا

 كان نإوعيادة منع تخثر الدم  هإخبار طبيب وارفارين،

أو إذا  ،للشهية انمرض أو إسهال أو فقديشكو من أي 

في تناول أي أدوية جديدة، بما في ذلك املضادات  شرع

واألدوية  ،ومضادات الفيروسات ،Antibioticsالحيوية 

أو نباتات الطبية وال ،OTCاملعطاة بدون وصفة طبية 

 مؤخر توقف  أو إن، الفيتامينات
ً
 تناول عن التدخين أو  ا

من املهم أن  أكثر أو أقل من املعتاد.مشروبات كحولية 

بع املريض
ّ
 هتوجيهات فريق الرعاية الصحية الخاص ب يت

 أو 
ّ

توقف فجأة عن تناول أو تغيير جرعة األدوية ي ال

 ذلك.  هما لم ُيطلب من هاملوصوفة ل

املرض ى حالة  ملتابعةعالجية  خوارزمية

في  وارفارينعلى معالجة بدواء  املوضوعين

  (5)ةالعيادات الخارجي  

إلى مساعدة األطباء السريريين الخوارزمية  هذه هدفتَ  

على تحسين عالج املرض ى الذين يحتاجون إلى عالج مضاد 

ستجابة العاملية للجائحة اال للتخثر بأمان في سياق 

  .الحالية

 رين اتقييم حاجة املريض للعالج بالوارف :الخطوة األولى

 استخداميحتاج األطباء إلى إعادة تقييم الحاجة إلى 

يحتاج  .فىستشخارج املالوارفارين كعالج للمرض ى 

إلى أجل غير  املرض ى الذين يواصلون العالج بالوارفارين

مسمى من أجل الوقاية الثانوية من الجلطات الدموية 

خطر  ألّن  ؛مخاطر النزيفالوريدية إلى إعادة تقييم 

النزيف قد يفوق فوائد تقليل خطر تكرار حدوث 

 بالوارفارين.عند العالج  VTEالصمات الوريدية الخثرية 

يتم  ،خيارينالخطوة تشمل هذه  الخطوة الثانية:

حسب حالة من قبل الطبيب املعالج أحدهما  اعتماد

  األنسب له.وما  الصحيةاملريض 

التحول من الوارفارين إلى مضادات التخثر : الخيار األول 

 Direct Oral Anticoagulants الفموية املباشرة

(DOACs)  

ينبغي النظر في التحول إلى مضادات التخثر الفموية 

 Dabigatranبما في ذلك ، (DOACsاملباشرة )

املرض ى  عند، Edoxabanو Apixabanو  Rivaroxabanو

 .الحاجة املستمرة إلى الوارفارينثبتت لديهم  الذين

 
ّ
 وتمنع التخثر عملية في مباشر بشكلهذه األدوية ل تتدخ

العاشر  العامل مثل مباشر بشكل محددة تخثر عوامل

Xa ،.أدوية تتطلب وبالتالي منع حدوث التجلطات 

(DOACs)  مراقبة دورية لوظائف الكلى طوال فترة

  ،العالج
ّ

 INR  ختبارااملراقبة أقل صرامة من هذه   أّن إال

  International Normalized RatioThe وهو اختصار لـ

هو  INRاختبار  .وارفارينالب عند املعالجةاملطلوب 

الذي يقيس الزمن الالزم لتشكيل جلطة في عينة  االختبار

الراحة لكل  توفير في (DOACs)تفيد أدوية  .بالزما الدم

. عالوة على COVID-19من األطباء واملرض ى وسط جائحة 

عدم لهذه األدوية ذلك، تشمل املزايا اإلضافية الهامة 

لحدوث القابلية  وانخفاض، لتداخلها مع األغذيةالقابلية 

ا يخفف إلى حد ما الدوائية بشكل ملحوظ، مّم  التداخالت

من الحاجة إلى مشورة املريض داخل العيادة املطلوبة 

 أثناء بدء العالج بالوارفارين والحفاظ عليه.
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  (DOACs) أدوية التحول إلى الحاالت التي ال يمكننا فيها

 Moderate toإلى شديد تضيق تاجي متوسط وجود  •

Severe Mitral Stenosis. 

متالزمة األجسام املضادة للفوسفوليبيد   •

Antiphospholipid Antibody Syndrome. 

  .الحمل أو الرضاعة الطبيعية أو التخطيط للحمل  •

 .) 3.0 - 2.0 ( أعلى مناملطلوب للمريض  INR مجال •

قصور كلوي حاد )تصفية الكرياتينين أقل من وجود   •

  .مل / دقيقة( 15

 ضعف كبدي حاد.وجود   •

عالج  موضوع علىاملريض  أوخبيث نشط  ورموجود  •

 كيميائي. 

 BMI >40 سمنة مفرطة )مؤشر كتلة الجسموجود  •

 .(كغ 120أو وزن الجسم<  2م/كغ

 أيضتؤثر 
ً
مشكالت الظروف الخاصة باملريض مثل  ا

على  (DOACs) أدويةالقدرة على تحمل تكاليف العالج ب

العالج  ىالتحول من العالج بالوارفارين إلتخاذ قرار ا

العالج بالوارفارين أرخص بكثير من ف ؛(DOACs)بأدوية 

(DOACs) ُعتبر املرض ى غير امللتزمين بالعالج بالطريقة . ي

حيث أن  (DOACs)شحين غير مناسبين لـ رَ ُم ، الصحيحة

 (DOACs) القصيرة ألدوية Half-Lifeأعمار النصف 

يمكن أن تترك املريض بنسب للدواء في الدم غير كافية 

يجب تحويل  ملنع تخثر الدم مقارنة بعالج الوارفارين.

 بإشراف (DOACs)املرض ى من الوارفارين إلى أحد أدوية 

منع تخثر الدم. تعطى األولوية  تدبيرأطباء لديهم خبرة في 

، حيث INRللمرض ى الذين يعانون من ضعف التحكم في 

 مزيدملحتمل أن تتطلب هذه املجموعة من ا
ً
من  ا

تصال اإلاملتكررة )وبالتالي املزيد من  INRفحوصات 

ستقرار في اال بالرعاية الصحية بشكل متكرر( لتحقيق 

 .التحكم في منع تخثر الدم

 إلى Warfarinوارفارين دواء التحول من  الخيار الثاني:

و أ (LMWHs) الوزن الجزيئي ةمنخفض اتهيبارين

Fondaparinux 

الوزن الجزيئي  ةمنخفض اتالهيبارين ُيعد استخدام

(LMWHs أو )Fondaparinux الطريقة البديلة الوحيدة 

االنضمام الوريدي الخثري ملرض ى الذين يعانون من اعند 

مضادات مع وظائف كلوية سليمة، ولكن لديهم  الوريدي

و  (LMWHs) أدوية متلكت .(DOACs) الستطباب أدوية

Fondaparinux رتباطا 
ً
 ستجابةواال أفضل بين الجرعة  ا

ا يسمح بإعطاء جرعة ثابتة على املضادة للتخثر، مّم 

 دقيقة. مختبريةأساس الوزن دون مراقبة 

تقييم قدرة املريض على املراقبة  :الخطوة الثالثة

 .INR لقيمة الذاتية 

املرض ى الذين  عند INRقيم املراقبة الذاتية لـز تعزييمكن 

والذين ال يمكن تحويلهم إلى  ،بالوارفارين ُيعالجون 

(DOACs) أو(LMWHs،)  لتخفيف عبء عمل مراقبة

INR ومراقبة التباعد  ،عبر نظام الرعاية الصحية

أو اإلغالق وسط جائحة  ،Social Distancingاالجتماعي 

COVID -19 الدم للمرض ى تميع. تتوفر أجهزة لقياس 

بهم.  ةالخاص INR قيم ملعرفة املوضوعين على وارفارين

ن، تعديل بما في ذلك كبار الس يمكن ملعظم املرض ى

توفر عندما ي، ال وآمنبشكل فعّ  جرعاتهم املضادة للتخثر

 مصحوبالدم  تميعجهاز قياس لهم 
ً
بالتعليم والتدريب  ا

  .الرعاية الصحّية ختص يمن قبل م يناملناسبَ 

لمراقبة الذاتية ل الدقيق للمرض ى املناسبين ختياراال عد يُ  

 أمر من قبل األطباء 
ً
املخاطر في غاية األهمية لتجنب  ا

. يجب أن يكون هؤالء للمعالجة بالوارفارين املرافقة

هين بشكل   ولديهم القدرة العقلية  ،كاف   املرض ى موجَّ
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 للتعامل مع 
َ
 املقدرة وعندهم، لحالتهم الذاتي لتدبيرهج ان

تشغيل مقياس التخثر ومكوناته، لاليدوية والبدنية 

تصال االولديهم بصر كاف  لرؤية شاشة العرض، ويمكن 

 ستخدامايجب  بهم عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني.

 الرعاية مرفقأو مقياس تخثر متخصص في  ،عينة وريدية

ملقارنة  ،الذاتي INR ختباراعند الشروع في  الصحية

النتائج من مقياس تخثر املريض ألول قراءتين أسبوعيتين 

لضمان دقة النتائج وموثوقيتها  ،INRعلى األقل لـ 

قدرة املريض على املراقبة لوالسماح بإجراء تقييم 

 الذاتية.

 

 

 في العيادة INRقراءات مراقبة  :الخطوة الرابعة

 INR قيمالعيادة لاملراقبة املعتادة في ب االلتزاميجب 

لتجنب ، INRللمرض ى غير القادرين على املراقبة الذاتية لـ 

 
ّ

 تؤثر املساس بجودة وسالمة العالج بالوارفارين. يجب أال

أو اإلغالق  الحاجة إلى مراعاة قواعد التباعد االجتماعي

 
َ
ث ُح على جودة وسالمة العالج املضاد للتخثر. لذلك، ن

املرض ى الذين يتلقون  رعايةة على ضمان األطباء بشّد 

ناسب على الرغم من أزمة امل بالشكلالعالج بالوارفارين 

COVID-19 دخول املستشفى بسبب حدوث نزيف  . إّن

 املعالجةبسبب سوء  خثري نسداد ا حدوثأو  ،كبير

 عرّ الوارفارين من شأنه أن يُ ب
ّ
إضافية الت ض املرض ى لتدخ

حتمالية اويزيد من  ،صحيةالرعاية الفريق من قبل 

  .19-بكوفيدصابتهم إ
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