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 ۲۴/۰۶/۲۰۲۰            ډاکټر لمر
 

 د کورونا وایروس د بحراني حالت درملنه
 

په مخکنیو لیکنو کې هڅه وشوه، چې خپلو هېوادوالو ته د کورونا وایروس په 
اړه هغه اړین معلومات واړندې شي، چې د ټولیز پوهاوي او د کورونا دمخنیوي 

غي خپرېدنه لپاره اړین ول، مګر له بده مرغه په دې ورځو کې د کورونا نارو
د افغانستان په پالزمینه کابل او د افغانستان په لویو ښارونو لکه هرات، مزار، 
ننګرهار او کندهار کې په زغرده روانه ده او نن سبا د کورونا وهلیو شمېر 

تنو رسېدلی دی، نو اړینه مې وګڼله چې د کورونا د پرمختللي  ۳۰۰۰۰تر 
 ربې ستاسو سره هم شرېکې کړم.یعنې بحراني حالت د درملنې نړېوالې تج

-SARS»تاسو ته جوته ده، چې د نوي کورونا وایروس رسمي نومونه 
CoV-2 » ده او ناروغي او کلینیکې بڼې یا نښو ته یې«COVID-19 » نوم

کارول کېږي، چې د چین په وهان ښار کې د فبروري میاشتې شاوخوا د دغه وایروس پېښې ثبت شوي دي او په ډېره 
میلیونه زیات خلک په دغه  ۹کې ټولې نړۍ کې دغه وایروسي ناروغي خوره شوه، چې اوسمهال تر  لږه موده

 لکه ډېر ترې مړه شوي دي.  ۵ناروغۍ اخته دي او تر 
د کورونا په اړه بېالبېلې انګېرنې او څېړنې تر سره شوي دي او د پېښو په سپړلو او تعبیر کې هم ډول ډول معلومات 

ېر لیکنو کې د شکر، فشار، زړه او همدا ډول په سرطاني ناروغیو کې په کورونا د اخته کسانو خپرېږي، چې یو شم
سلنه لوړ ښودل شوی دی. نن سبا د وینې د ګروپ په اړوند هم د کورونا بحراني  1۰شمېر د نورو خلکو په پرتله تر 

 حالت ته په یو شمېر لیکنو کې نغوته شوې ده. 
کو په خپلو څېړنو کې دې ته نغوته د ایټالیا او فرانسې څېړون

کړې ده، چې د ویني په مشخص ګروپ کې د کورونا بحراني 
تنه  ۸۳۵حالت زیاتره رامنځ ته کېږي. په دې اړوند په ایټالیا کې 

ناروغان څېړل شوي دي. په دغو څېړنو  77۵او په هسپانیا کې 
سلنه  ۵۸په ګروپ کې د « A»ښودل شوې ده، چې د وینې د 

وضعیت بحراني حالت ته رسېدلی دی، چې د مړینې  ناروغانو
ګروپ لرونکي بیا د ناروغي په بهیر کې متوسط یا د ناروغي « B»کچه هم په دغه ناروغانو کې لوړه ده. د وینې د 

تېروي او لږه  ګروپ لرونکي بیا د کورونا ناروغي یوه مالیمه یا سطحي بڼه« 0»منځنی حالت لري. مګر د وینې د 
 بحراني حالت ته رسېږي. سلنه یې 

ګروپ خلکو کې د مالریا ناروغي هم « 0»مخکې له دغو وروستیو څېړنو څخه هم دا جوته شوې ده، چې د وینې د 
ګروپ لرونکي خلک د نورو په پرتله د طاعون وباَ په مقابل کې مقاومت لري. د وینې په « A»کمه لیدل کېږي او د 

«AB »د یادفراموشي یا  ګروپ کې بیا د زړښت په موده کې«Alzheimer » نښې نښانې د نورو خلکو په تناسب
 ډېرې تر سترګو کېږي. 

 

 د وينې ګروپ

A+ B+ AB+ 0+ 

۳7 ٪ ۹٪ ۴٪ ۳۵٪ 

A- B- AB- 0- 

۶٪ ۲٪ 1٪ ۶٪ 

A B AB 0 

۴۳٪ 11٪ ۵٪ ۴1٪ 

  ٪1۰۰ټول 
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ې کونو کې یو شان نه ده. په عمومي توګه داسپه ټولیزه توګه د انسانانو سلنه د وینې د ګروپ په اړوند په بېالبېلو مل
« 0»ګروپ خلک د نورو په پرتله زیات دي او بیا ورپسې د « A»ښودل کېږي، چې په انسانانو کې د وینې د 

 ۸1سلنه پورې دي. په کورونا وایروس ټول انسانان آخته کېدلی شي، مګر په  ۴1ګروپ لرونکي خلک دې، چې تر 
سلنه کې کېدلی شی د کورونا  1۰عادي زکام یا رېزش په بڼه پر ناروغ تېرېږي، خو په  سلنه کې دغه ناروغي د یو

 ۵۸ګروپ خلک زیات دي، چې تر « A» ناروغي یو بحراني حالت ته ورسېږي. په بحراني ناروغانو کې د وینې د
   ده ده.د کورونا په بحراني حالت آخته کېدلی شي او د نورو ګروپونو په پرتله یې شمېره دوه چن ٪

دغه لیکنه به له هغو ډاکټرانو او روغتیایي پرسونل 
کې کار کوي، مرسته وکړي، « ICU»سره چې په 

ناروغانو سره څه ډول چلند  1۹چې له کووید 
وکړي. باید په ګوته شي، چې په افغانستان کې په 
فعلي شرایطو کې د کورونا وایروس په ډراماتیک 

له کچه د کورونا بڼه مخ پر خپرېدو دی. په نړېوا
درملنه د ایټالیا او چین د څېړنو « ICU»وایروس د 

. روغتیایي ]1[او تحقیقاتو پر بنسټ تر سره کېږي
پر بنسټ د « a multidisciplinary Team»پرسونل ته سپارښتنه کېږي، چې د کورنا په ناروغي کې باید د 

رملنه تر سره کړي. په دغه ټیم کې باید اینتېنسیویست، پولمونولوژیست، کاردیولوژیست، انفیکسیونیست، ناروغانو د
او درملنه د دغه ټولو او د نورو برخو له ډاکټرانو سره په همغږي  مجرب نرسان او د حفظ الصحه ډله موجود وي

 کې تر سره شي. 
توني او بیا سږیو ته سرایت کوي، نو د کورونا وایروسي د کورونا ناروغي د هوا له الرې سږمو او له سږمو س

ناروغي مخنیونه یا وقایه باید د حفظ الصحې له لومړنیو اقداماتو لکه نظافت، د السونو پرېول، د ماسک آغوستل او 
له نورو سره د مخامخ صحبت او نېږدې کېدلو څخه د ځان ساتل دي. روغتیایي 

ملنې په ترڅ کې باید په ځانګړو کالیو یا جامو پرسونل د ناروغانو د مراقبت او در
 سمبال وي، مسلکې زده کړې ولرې او په خپله حفظ الصحه کې باید پاملرنه وکړي.

سلنه  ۸1په ګڼشمېر لیکنو کې دې ته نغوته شوې ده، چې د کورونا ناروغي په 
غانو وناروغانو کې په خفیفه بڼه د یو عادي زکام په شکل تېرېږي، مګر یو شمېر نار

کې د سږیو التهاب رامنځ ته کوي، چې د سږیو په انساجو کې د پړسوب په ترڅ 
کې د اکسیجن تبادله په وینه کې تضغیفېږي او یا بېخي نه تر سره کېږي او زیاتره 
خلک د سږیو له پړسوبه مري، چې د ناروغ ماغزو، زړه، سږیو، ګوردو، ینې او 

   سېږي، نو هیپوکسي یې د مړینې سبب ګرځي.د بدن نورو انساجو ته پوره آکسیجن نه ر
 

 د کورنا تشخيص: 
د تشخیص لپاره له ستونې سواب یا د «  SARS-CoV-2 »د کورونا وایروس 

ستوني د موښلو نښه اخیستل کېږي او یا هم د ستونې د غرغرې اوبه څېړل کېږي، 
 Polymerase chain»چې د ځانګړې میتود په بڼه تر السه کېږي، یعنې د 

reaction (PCR) » په توګه تر سره کېږي. د دغو میتودونو د لومړنۍ منفي
نتیجې په ترڅ کې باید د دویم ځل لپاره دغه د تشخیص توګه تکرار شي. هغه 
ناروغان چې د کورونا د وایروسي ناروغي په وروستیو پړاونو کې یعنې د پنوموني 

«Pneumonia»  یا سینه وبغل او یا د سږېو د«ARDS»  په ترڅ کې وي، نو
د توګې څېړنې کېدی شي منفي نتیجه ولري، یعنې « PCR»د ستونې سواب یا د 

وایروس پکې نه شي تثبیتېدلی، ځکه په دې پړاو کې وایروس له ستوني ښکته د 
سږیو په نسجونو کې ځای پر ځای شوی وي، نو په دې حالت کې د بلغم او یا هم 

شي د وایروس د تشخیص په برخه کې مرسته وکړي. د بورنشونو سېکرېت یا کېدی « مینځنه»د برونشونو لَواژ 
نینېدنه یا ترشحات د برونشوسکوپ په مرسته تر السه کېدلی شي. باید یاده شي، چې د سږیو د التهابیت په ترڅ کې 

 د آکسیجن تبادله په سږیو کې ډېره ضعیفه وي، ځکه ناروغان په شدېدې نفستنګي آخته وي. 
 

 نښې نښانې: د ناروغي
څنګه چې په ډېرو لیکنو کې دې ته نغوته شوې ده، چې د کورونا وایروسي ناروغي زیاتره د رېزش یا ساایستنې د 

 ۸1سیستم د التهابیت په بڼه راڅرګندېږي، چې غوره نښې یې تبه او ټوخېدا ده. د کورونا ناروغي په بهیر کې تر 
سلنه ناروغان بیا  1۰ا متوسط یا تسبتأ سخت ناروغېږي، خو سلنه ناروغان بی 1۴سلنه خلک سطحي ناروغېږي، 
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« ICU/MCU». په ]2[سلنه ناروغان کېدلی شي له دغه وایروسي ناروغي مړه شي  ۳بحراني حالت لري، چې تر 
او  (min/30<یې د ) اروغان چې د ساایستنې له نیمګړتیا یعنې نفستنګي سره مخ شي او پرلپسې ساایستنهکې هغه ن

آخته شوی وي نو دغه ناروغ باید « Hypoxaemia»یا تر دې هم سریع وي او ناروغ د آکسیجن په عدم کفایې یا 
دغه ناروغان زیاتره د سېنې یا ټټر د  تر جدي مراقبت الندې ونیول شي او درملنه یې په جدي توګه تر سره شي.

. په دغه پړوا کې ]3 [په انځورونو کې د سږیو التهاب نښې نښانې لري« Computertomography»ایکسرې یا 
هم « Coinfection»پړاو ته واوړي او نور باکتریایي مل میکروبونه « ARDS»د کورونا ناروغي کېدلی شي د 

رامنځ ته کړي. د کورنا په ترڅ کې « Septic shock»هابیت نور هم پیاوړی کړي او سېپتیک شوک د سږیو الت
او « Myocarditis»، د زړه عدم کفایه یا التهابیت «Arrhythmia»کېدلی شي د زړه د ضربان نا معینه حرکت 

تر « ICU»له پیله او بیا د رامنځ ته شي. د ناروغي « kidney failure»همدا ډول د بډوډو یا ګوردو عدم کفایه 
 . ]4[ورځو وغځېږي  1۰پړاوه پورې د ناروغ رسېدل کېدلی شي تر 

 

 البراتواري معاينات:
سلنه کېدلی شي لیکوپیني  ۳۰او تر « Lymphopenia»سلنه لیمفوپیني  ۸۰په البراتواري څېړنو کې تر 

«Leucopenia » ولري. زیاتره ناروغان د پروکلسیتونین«Procalcitonin » نورماله کچه لري، خو د دغه
لوړه کچه یوې باکتریایي غبرګې ناروغي او یا سوپر اینفېکشن ته نغوته کوي. د « Procalcitonin»پارامتر یعنې 

«CRP »وي، خو د  کچه زیاتره وخت لوړه«CRP » ډېره لوړه کچه هم د ناروغي له بحراني حالت سره سمون
سلنه  ۴۰په « Thrombocytopenia». ترومبوسیتوپني ]5[لري او له کورونا د تلفېدو ګواښ ورسره ډېر لوړ دی 

روغانو کې لوړه ده. سلنه نا ۴۰کچه په « D-Dimer»او یا د « LDH»کورونا ناروغانو کې تر سترګو کېږي. د 
لوړېدنه له  د کچې غیر عادي« LDH»نننیو علمي څېړنو او همدا ډول کلینیکي تجروبو ښودلې، چې د 

«>400 IU/ml » زیاته د کورونا ناروغي یو بحراني حالت ته ښودنه کوي، چې د ناروغ د مړېنې مخاطره ورسره
کچه هم لوړه وي، خو په علمي څېړنو کې د « Troponine»غبرګه ده. په یو شمېر ناروغانو کې د تروپونین 

 ناروغي له بهیر او یا بحراني حالت سره یې اړېکې نه دي تثبیت شوې. 
 

 انځوريز تشخيص: 
د سینې په ایکسرې تصویرونو کې د هغو ناروغانو چې د سابندي سره مخ 

تر مراقبت او درملنې الندې وي، نو په سږیو کې یې « ICU»شوي وي او د 
کې بیا د « CT»التهابیت لیدل کېږي. په « Bilateral»یا بیالترال  دوطرفه

ناروغي په پیل کې په دواړو سږیو کې د سږیو تر پردې الندې د سپینو وریځو 
لیدل کېږي « Infiltrats»یا د کنګلشویو شیشو په بڼه التهابونه یا اینفیلتراتونه 

« Consolidation»او یا هم د سږېو د انساجو د پړسوب او کلکېدو  ]6[
. ګڼشمېر پوهان د دې سپارښتنه کوي، چې له کورونا څخه د ]7[نښې ښیي 

تر مراقبت او تدواي الندې ناروغانو د « ICU»پرسونل د ژغورنې لپاره د 
«CT » تر سره شي، چې د تدواي په دریځ څېړنه صرف په هغه حالت کې

پر ځای د سونوګرافي یا معاینې تلویزیوني « CT». د ]8[یې اړتیا وي  کې
سپارښتنه کېږي، چې د ناورغ له بستر سره نیږدې تر سره شي، یعنې ناروغ له یو ځایه بل ځایه ته انتقال نشي، چې 

 د مصابېدو مخنیوی وشي. د نورو خلکو او پرسونل 
 

 د حفظ الصحې مقررات:
د کورونا ناروغان باید په یوه کوټه کې یواځې بستر شي، چې هره کوټه خپل بېل دهلېز یا کاشکن ولري. د یوې 

پر بنسټ قرنطین « Cohortisolation»پاندېمي او یا اپیدیمي په ترڅ کې کېدلی شي ناروغان د کوهورت ایزولېشن 
نل په ځانګړیو جامو سمبال وي. د دغو ناروغانو مراقبت او تداوي باید صرف هغه پرسونل تر شي او طبي پرسو
دغه روغتیایي پرسونل د نورو غیر کورونایي ناروغانو  لپاره روزل شوي وي.« COVID-19»سره کړي، چې د 

اره باید د پرسونال تعداد تر په مراقبت او درملنه کې باید برخه وانخلي. د کورونا ناروغانو د مراقبت او تدواي لپ
 بریده کم وي او پایوازان د ناروغ د لیدلو لپاره د مالقات اجازه نه لري.

د ناروغ سره د مخامخېدو او یا د مراقبت  روغتیایي پرسونل صرف د ضرورت په وخت کې ناروغ ته ورتلی شي.
السونه باید تعقیم او یا پرېمینځل شي، په ترڅ کې باید د حفظ الصحې ټول مقررات په پام کې ونیول شي، یعنې 

« FFP2»ځانګړې جامې، ماسکونه، عینکې او دسکشونه باید سم واغوستل شي، چې د یکبار مصرف دسکشونه او د 
سپارښتنه کېږي. د  «Respirator»او یا هم د ضرورت پر اساس د ریسپېراتوار ماسک  ماسکونه« FFP3»یا 

لَواژ په ترڅ کې، کله چې د ناروغ د سږیو او برونشونو له افرازاتو سره طبي  برونشوسکوپي یا هم د بورنشونو د
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شوي یاد پورته دغه کېږي، نو مخامخ پرسونل 
ځانګړي ماسکونه باید واغوستل شي او د حفظ 

 په پام کې ولري.الصحې ټول مقررات 
ډېره غوره ګڼل کېږي، چې طبي پرسونل دغه دفاعي 

، چشمې یا عینکې، جامې او نور توکي لکه ماسک
دسکشونه سم استعمال کړي. ماسکونه باید سم کېښودل 
شي، چې پوزې او خولې شاوخوا سم بند کړي، چې 

تر ماسک د وایروس د ننوتلو مخنیوی وشي. السونه باید څو ځله په الکوهلو پرېولی او یا یې په صابون پاک 
په برخه کې باید سم روزل شوي وي. د حفظ الصحې  پرېمینځي، ځکه نو روغتیایي پرسونل د پورته یادشویو ټکیو

په برخه کې باید د پرسونل د ساتنې، ضد عفوني او دیساینفکشن پروسیجر، د ناروغ قرنطین، د کوټې پاکول او د 
فاضله موادو او د ناروغ د جامو د سم تعقیم یا له منځه وړل باید د روزل شوي پرسونل او د حفظ الصحې له مقرراتو 

د حفظ الصحې ټول مقررات باید د هر روغتون او هرې سیمې لپاره د عامې روغتیا د  .]9[تر سره شي  سره سم
 وزارت د حفظ الصحې د ټیم لخوا تعین، کنټرول او تر سره شي. 

 تداوي: د کورونا درمليزه 
د کورونا لپاره تر ننه د کومې مشخصې وایروس ضد تداوي یا انتي ویرال تراپي احصایوي څېړنه نه شته ده. په 
ګڼشمېر لیکنو کې د یو شمېر درملو، چې د کورونا لپاره کارول شوي یادونه شوې ده، چې د یو شمېر په اړه یې 

 ,Hydroxychloroquin, Lopinavir/Ritonavir, Camostat»معلومات هم خپاره شوي دي، لکه 
Remdesivir» خو زیاتره د یو ناروغ او یا څو تنو په اړه معلومات ورکړل شوي دي، چې د ناروغي د بحراني ،

« Compassionate-Use»حالت د پیاوړي کېدو د مخنیوي لپاره له دغو درملو استفاده شوې ده، چې د درملنې د 
په اړوند د تجربوي درملنې یوه « COVID- 19»لېورپول په پوهنتون کې د  . د]10[له پروګرام سره سر لګوي 

 . ]11[څېړنه د درملو د اینتراکشن یا د درملونو پر یو اوبل اغېز کولو په اړه خپره شوې ده 
په درملنه کې باید د ستروید « ARDS»یو شمېر پوهان سپارښتنه کوي، چې د 

باید و نه درملو له معمولي استفادې ډډه وشي، یعنې د هر ناروغ په درملنه کې 
کارول شي، ځکه د ستروید درملو د استفادې په ترڅ کې د وایروس د لمنځه وړلو 
پروسه یا د بدن ایمون سیستم کاوړې کېږي او د فنګسي ناروغیو ګواښ ورسره مل 

په اړه څېړنو ښودلې ده، چې د « Influenza»او د « SARS». د ]12[دی 
ستروید درملو کارونه په دغو ناروغانو کې منفي اغېز درلودلی دی. مګر د سېپتیک 

د کمې کچې استفاده د لنډې مودې « Hydrokortison»شوک په درملنه کې د 
 . ]13[لپاره )تر یو ساعت(، ګټوره برېښي 

تر نامه « Recovery-Study»د آکسفورد د پوهنتون څېړونکو او پوهانو د 
د کورونا ناروغان یې تر څېړنې الندې نیولي وو، خپره کړې ده او د درملنې بېالبېل میتودونه  11۵۰۰الندې، چې تر 

کورونایي ناروغان پکې شامل ول د  ۲1۰۰او اړخونه پکې څېړل شوي دي. د څېړنې یوه برخه یې، چې تر 
«Dexamethason » د آمپولونو په بڼه ورکول کېدل.  یا د تزریق ملي ګرام په اندازه د تابلیت ۶په نامه یو درمل د

ملي ګرامه امپول د ورید له  ۶د تابلیت یا هم د « Dexamethason 1 dd 6 mg»څېړنې دا جوته کړې، چې د 
ورځو په بهیر کې په هغو ناروغانو کې، چې  ۲۸الرې د تزریق په ترڅ کې د کورونا ناروغانو د مړینې کچه د 

سلنه، په هغه ناروغانو کې چې پرته له مصنوعي تنفسه یوازې آکسیجن  ۶۰ماشیني مصنوعي تنفس یې اخیستلو تر 
سلنه او په هغه ناروغانو کې چې ناروغي یې نسبي مشکله وه، خو د مصنوعي  7۵د ماسک په مرسته اخیستلو تر 

څېړنې  سلنه د دغه درملنې په ترڅ کې روغ شوي دي. د دغه ۸7آکسیجن ته اړ نه ول، نو تر  تنفس او یا هم اضافي
ناروغي په درملنه کې ګټور اغېز لري  د کورونا« Dexamethason 1 dd 6 mg»نتیجه ښیي، چې د ورځې 

 او د کورونا په تداوي کې یې سپارښتنه کېږي. 
د کورونا وایروس د واکسین جوړولو بهیر په ګڼشمېر ملکونو کې ګړندی روان دی، چې چین، جرمني، امریکا او 

 Imperial»کې خپل مقدماتي معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي. د انګلستان د  انګلستان په دې برخه
College of London » د جون په درېیمه اونۍ کې د کورونا یا«Covid-19 » .د واکسین کلنیکي څېړنه پېلوي

ته شوې، نغوته کوي، چې په یو شمېر حیواناتو کې ثاب« Professor Robin Shattock»د دغه څېړنیز ټیم مشر 
چې دغه واکسین د کورونا ضد انتي باډي جوړوي، یعنې ایموني غبرګون ښیي، نو په انسانانو کې هم د کورنا ضد 

 ایمونیتي رامنځ ته کولی شي. 
د ځنځیر یوه برخه چې جنیتیکي ځانکړتیا لري « RNA»د دغه نوي کورونا ضد واکسین لپاره د دغه وایروس د 

اد د غوړین څاڅکي په بڼه تابلیت کېږي. څنګه چې یاده شوه، زیاتره واکسینونه د کارول کېږي. دغه جنیتیکي مو
یا جنیتیکي موادو یوه برخه لري. دغه واکسینونه د انسان په عضالتو کې تزریقېږي، « RNA»کورونا وایروس د 
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ه ړي، چې بدن لچې د وایروس یو شمېر پروتینونه جوړ کړي، چې د انسان په بدن کې ایموني غبرګون رامنځ ته ک
 دغه وایروسي ناروغي وژغوري. 

میلیونه ډالره ځانګړي شوي  ۴۵تنه برخه اخلي. په انګلستان کې د دغه څېړنې لپاره  ۳۰۰په دغه څېړنه کې به تر 
لپاره د ګڼشمېر واکسینونو لړۍ « Covid-19-Vaccine»زیات د کورونا وایروس یا  1۰۰دي. په نړۍ کې تر 

 ,AstraZeneca, Pfizer, BioNtech, Johnson & Johnson»شمېر کمپنیو لکه  پیل شوې ده، چې د یو
Merck, Moderna, Sanofi und CanSino Biologics ».واکسینونه په انسانانو هم آزمویل شوي دي 

 

 د نفستنګي يا د سږيو د عدمې کفايې په ترڅ کې بايد څه وشي:
پړسوب، چې د  د سېپتیک شوک او یا هم د پنوموني یا د انساجو د

«Oxygenation » پروسه په انساجو کې کاوړي کوي، په ترڅ کې د ډېر
سیروم له استفادې بایډ ډډه وشي. د سیروم د حجم د ډېرېدو په ترڅ کې د انساجو 

نیمګړتیا رامنځ ته کېږي، ځکه نو د سیروم له تزریق « Oxygenation»د 
رڅ وني او سېپتیک شوک په تسره باید احتیاط وشي. د نفستنګي او یا هم د پنوم

 د کافي اکسیجن رسېدل یا کې د درملنې موخه د بدن انساجو ته
«Oxygenation » 2 % 90≤»پروسه ده، چې دOpS » سپارښتنه کېږي
رکول و  بهیر کې باید دې ته پام وشي، چې د لوړ فشار آکسیجن . د تداوي په]14[

«High-flow-Oxygentherapy » او همدا ډول د آکسیجن ماسک له کارولو
( ګواښ موجود دی، ځکه نو دغو Aerosolizationسره د آیروزولیشن )

-High»او یا هم د  ماسکونو« NIV-Mascs»ناروغانو ته اکسیجن ورکولو لپاره باید ځانکړي ماسکونو یعنې 
Brille-flow » او همدا ډول د پرسونل لپاره هم باید د  ]15[وکارول شي«Mascs-FFP2» چې سم اچول شوي ،

 NIVېراتور )وي، استفاده شی. تجربو ښودلې ده، چې د اکسیجن د استفادې لپاره ناروغانو ته کېدلی شي د رېسپ
Mascs له الرې آکسیجن ورکړل شي، چې د کورونا د وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي او طبي پرسونل په دغه )

 ناروغي مصاب نه شي.
په توګه د « HFNC/NIV»په اړوند د سطحي نفستنګي په ترڅ کې باید د « COVID-19»په عمومي توګه د 

ان چې د نفستنګي په ترڅ کې له بحراني حالت سره مخامخ کېږي او آکسیجن ورکولو څخه باید ډډه وشي. هغه ناروغ
وي، نو د اکسیجن « mm Hg 2OI/F2OaHypoxaemia = P 200≥»د هیپوکسیمي کچه یې لوړه وي یعنې 

په مرسته ناروغ ته ورکړل شي. هغه ناروغان چې نفستنګي لري « Intubation»او  ورکول باید د تنفسي ماشین
ې تداوي شي. آکسیجن باید د ماسک په توګه ورکړل شي. که د ناروغ نفستنګي پیاوړې شي، نو په باید په روغتون ک

امکانات وي، چې ناروغ ته د ماشین په مرسته اکسیجن ورکړل شي. باید یاده « Intubation»روغتون کې باید د 
ونیول شي، چې د کورونا د شي، چې د عاجل اینتوبېشن په ترڅ کې د حفظ الصحې ټول نورمونه باید په پام کې 

 خپرېدو مخنیوی شي. 
 

 د ماشين په مرسته د اکسيجن درملنه: 
د نفستنګي په ترڅ کې د اکسیجن په مرسته تداوي ډېره اړینه ده. د ماشیني 
تنفس لپاره باید ځینې ټکي یاد شي، چې په اړه یې معلومات اړین دي. د 

په  ول، د السونواینتوبېشن پروسه، برونشوسکوپي، د برونشونو پاک
مرسته نفس ورکول او د تراخې یا وچې مرۍ سوروي کول یعنې د 

«Tracheotomy » تر سره کول. دغه پورته یادې شوې پروسې باید
د ایروزولېشن د ګواښونو په پام کې نیولو سره په خاصو حالتونو کې، 
چې د ماشیني تنفس پرته د ناروغ تداوي نه شي کېدلی، تر سره شي. دغه 

ل باید د پرسونل د ژغورنې له مقرراتو سره سم تر سره شی، یعنې د ټو
، ځانکړیو دفاعي عینکو، دفاعي «FFP2/FFP3»خاصو ماسکونو 

جامو له اغوستلو سره تر سره شي. د ماشیني تنفس په ترڅ کې باید هغه سیستمونه وکارول شي، چې د ناروغ سا د 
 پاتې شي، یعنې د تنفسي له تړي سیستم څخه باید استفاده وشي. ته نه بلکې په سیستم کې بستر یا کوټې چاپېر

د ناروغ اینتوبېشن باید د یو مسلکي ډاکټر چې د اینتوبېشن په برخه کې ښه تجربه ولري تر سره شي. که ممکن وي 
پرته د تنفسي د منځني یا بهرني سیستم څخه استفاده وشي، « Rapid Sequence Induction (RSI)»باید د 

د ناروغ سره باید واټن په پام کې ونیسی، چې د  .]16[د آیروزولېشن مخنیوی وشي یا یې کچه را ټیټه شي چې 
د کارولو سپارښت کېږي. د « Videolaryngoscop»څېړنې او یا اینتوبېشن په ترڅ کې د ویډیوالرینګوسکوپ 

توسکوپ په مرسته د سږیو له کنټرولولو باید له امکاناتو سره سم ډډه وشي. د عاجل اینتوبېشن په ترڅ کې د ستی
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 7تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : ونهیاد

 

ریانیمېشن یا د زړه مصنوعي مساج په ترڅ کې باید د حفط الصحې ټول موارد په پام کې ونیول شي، چې په کورونا 
تر سره  باید ګړندۍ د پرسونل د اخته کېدلو ګواښ کم شي او د ناروغي د خپرېدلو مخنیوی وشي. د اینتوبېشن پروسه

 شي او د اینتوبېشن او مراقبت په ترڅ کې د طبي پرسونل تعداد باید تر برېده کم وي. 
 

 ماشيني تنفس: 
ml/kg  TV 6≥»سره مخ شي، نو د تنفس حجم یې باید « ARDS»یا کورونا ناروغان چې د  1۹هغه کوید 

Standard-KG »ار یې باید د او د سا اخیستلو یا د تنفس ورستنی یا اخري فش«end-expiratory airway 
O2pressure ≤30 cm H » په برید کې وي. د«PEEP » اعیارول باید د«Tabelle -Network-ARDS

Tabelle)-PEEP-2OI(F » د شیما په مرسته تر سره شي. د یو بحراني«ARDS » په ترڅ کې باید د«PEEP »
 .]17[په مرسته اعیارېږي « leTabel-PEEP-High»کچه په مناسب ډول لوړه وي، چې د 

 

 
 

 ماشيني تنفس او مرستندي اقدامات: 
په ترڅ کې باید ناروغ پرلپسې پړمخې واچول شي، چې د « mm Hg 2OI/F2OaP 150>»او د « ARDS»د 

په « Hypoxaemia»ساعتونو کمه نه وي. په یو شمېر ناروغانو کې د  1۶ناروغ د پړمخې اچولو موده باید له 
او د تنفس د « Muskelrelaxierung»، د عضالتو د نرمښ یا رېلکسانس درمل «2NO»بحراني حالت کې د 

او د اکسیجن د نیمګړتیا « ARDS»آسانتیا تخنیکي مانور کارول کېږي. د یو شمېر ناروغانو د بحراني 
«Hypoxaemia » 60»د mm Hg-Quotient <80-2OIF-2OaP » په ترڅ کې د«venovenouse » د
«ECMO » له سیستم څخه کار اخیستل کېږي، چې په سږیو کې د آکسیجن تبادله ممکنه شي. مخکې له«ECMO »

لګولو څخه باید د درملیزې تداوي ټول امکانات وڅېړل شي او ټول اړین درملونه باید لومړی وکارول شي او بیا د 
«ECMO »و یا یې د وکیل او یا یې د کورنۍ موافقه د لګولو پروسیجر پیل شي، مګر په دې برخه کې د ناروغ ا

 اړینه ده.
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