
 

 

فیروس كورونا (المعروف أیًضا باسم كوفید-19) - معلومات لألطفال والشبان 
والعائالت من فریق أمراض القلب  

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من حالة صحیة مزمنة، مثل 
أمراض القلب الِخلقیة (موجودة عند الوالدة).  توضح نشرة المعلومات ھذه والتي وضعھا فریق أمراض القلب في 
مستشفى غریت أورموند ستریت نصیحتنا لألطفال والشبان الذین یستفیدون من خدماتنا.  یرجى قراءة ھذه النشرة 

إلى جانب معلوماتنا العامة حول فیروس كورونا المتاحة عبر اإلنترنت عبر الرابط اإللكتروني:  
www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-

 families

أُجري آخر تحدیث لنشرة المعلومات ھذه یوم 
20 مارس 2020 الساعة 4 مساًء 

http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-families


 ھذه المعلومات صادرة عن جمعیة أمراض القلب الِخلقیة
British Congenital Cardiac Association البریطانیة  

 وقد وافق علیھا الفریق السریري في مستشفى غریت 
أورموند ستریت. 

ھل یؤثر كوفید-19 على األطفال؟ 
تظھر آخر األدلة بأنھ على الرغم من أن األطفال 

یصابون بـ كوفید-19 بالفعل، إال أن عددا قلیال جًدا  
منھم سیصابون بعدوى شدیدة بھذا المرض. 

مع ذلك، في حالة البالغین والشبان واألطفال الذین 
یعانون من أمراض القلب الِخلقیة، نقترح وجوب اعتبار 

المجموعات التالیة أكثر عرضة للمرض واإلصابة 
بالتھابات الجھاز التنفسي، بما في ذلك كوفید-19، 

وبالتالي یتوجب علیھم التقید بشكل صارم في اتباع 
تدابیر التباعد االجتماعي المبینة في المبادئ التوجیھیة 

للحكومة. 

األطفال الذین یعانون من أحادیة بطینیة، كما ھو في •
حالة متالزمة القلب األیسر الناقص التنسج، وأولئك 
الذین خضعوا لعملیة فونتان (التوصیل التام للورید 
األجوف العلوي مع أحد تفریعات الشرایین الرئویة 

 .(TCPC

إذا كان طفلكم یعاني من ضعف المناعة أو یتناول 
مضادات حیویة على المدى الطویل لمنع تھیجات 

العدوى، یجب على العائلة اتباع اإلرشادات المتعلقة 
بالتباعد االجتماعي ما لم ینصح الفریق السریري بخالف 

ذلك.  إذا كنت غیر متأكد من ذلك، إرسل لنا بریًدا 
إلكترونًیا أو اتصل بفریقك السریري. 

األطفال الذین أزیلت غدتھم الصعتریة أثناء جراحة 
القلب لیسوا عرضة لخطر متزاید لإلصابة لمرض 

كوفید-19. 

معلومات خاصة عن األدویة من فریق أمراض القلب 

إن تناول الدواء مھم جًدا واإلحجام عن ذلك یمكن أن 
یجعل حالتكم أسوأ. یرجى استشارة فریق تخصصك قبل 

اتخاذ أي قرارات بشأن الدواء الخاص بك. 

األطفال الذین تقل أعمارھم عن السنة والذین لم یتم •
إصالح عیب القلب عندھم بعد، لكن من المقررأن 

یخضعوا لعملیة جراحیة أو قسطرة.  ھذا ال ینطبق 
على أولئك الذین یعانون من عیوب صغیرة في 

الحاجز التي من المتوقع أن تغلق دون عالج. 
األطفال الذین یقل تشبع األكسجین عندھم (مستوى •

األكسجین في الدم) عن 85% معظم الوقت - 
الزرقة المزمنة. 

األطفال الذین یأخذون أدویة لتحسین وظائف القلب، •
مثل إناالبریل وكابتوبریل ولیسینوبریل ولوسارتان 

ودیجوكسین. ھذا یشمل أولئك الذین تم تشخیصھم بـ 
اعتالل عضلة القلب، لكن غیر مشمول بذلك أولئك 

الذین یأخذون أودیة توسیع الشریان األبھر. 
األطفال الذین لدیھم ارتفاع ضغط الدم الرئوي •

(ارتفاع ضغط الدم في الرئتین) والذین یأخذون أدویة 
للتحكم بھ. 

األطفال الذین خضعوا لعملیة زراعة قلب. •
األطفال الذین لدیھم حاالت مرضیة كامنة أخرى •

إضافة إلى أمراض القلب الخلقیة، مثل أمراض الكلى 
المزمنة أو أمراض الرئة المزمنة. 

ھذا مھم بشكل خاص بالنسبة لألدویة الموصوفة لتحسین 
وظائف القلب ومنع الجلطات. 

ھل یجب علینا ترتیب مواعید بدیلة لزیارة الطبیب في 
العیادة؟ 

یتطلع األطباء إلعفاء المرضى من الحاجة لحضور 
مواعیدھم وجھاً لوجھ حیثما أمكن ذلك، ویستعاض عن 

ذلك بترتیب استشارات عبر الھاتف أو البحث في إمكانیة 
إعطاء المشورة الطبیة بالفیدیو. 

إذا كان عند طفلكم موعد قریب في العیادة الخارجیة، 
فسنتواصل معكم لمناقشة أفضل السبل إلجراء ذلك عن 

ُبعد. 



للمزید من المعلومات والدعم 

 /www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19  :على NHS معلومات من خدمات الصحة الوطنیة

 www.bbc.co.uk/newsround على BBC Newsround تتوفر معلومات لألطفال على موقع

 


