
 

 

فیروس كورونا (المعروف أیًضا باسم كوفید-19) – معلومات لألطفال والشبان 
والعائالت من فریق داء األمعاء اإللتھابي  

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من حالة صحیة مزمنة، مثل داء 
األمعاء اإللتھابي.  توضح نشرة المعلومات ھذه والتي وضعھا فریق داء األمعاء اإللتھابي 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 
23 مارس 2020 الساعة 9 صباحا 

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


ھل یؤثر كوفید-19 على األطفال؟ 

تظھر آخر األدلة أنھ على الرغم من أن األطفال 
یصابون بـ كوفید-19 بالفعل، إال أن عددا قلیال جًدا 

منھم سیصابون بعدوى شدیدة بھذا المرض. 

أصدرت الحكومة توجیھات محددة حول مرض 
كوفید-19 للـ 1.5 ملیون شخص األكثر ضعفاً ممن 
لدیھم مشاكل مزمنة في المملكة المتحدة -  ھذا یشمل 
األشخاص الذین یحتاجون ألخذ أدویة مثبطة للمناعة. 

للتعامل مع ذلك، ساعدت مراكز داء األمعاء اإللتھابي 
في جمیع أنحاء المملكة المتحدة على وضع تقییم مخاطر 

اإلصابة للمرضى المرفق. ویتكون ھذا من ثالثة 
مستویات: 

خطر مرتفع: مطلوب من ھؤالء المرضى اتباع 
إرشادات "الحمایة الدرعیة". تتطلب "الحمایة الدرعیة" 
من األشخاص البقاء في المنزل وتجنب االتصال وجھاً 

لوجھ مع أي شخص آخر. 

خطر معتدل: وجود خطر متزاید محتمل لإلصابة بـ 
كوفید-19، لذا فإن التباعد االجتماعي ضرورة حتمیة. 

 Crohn تتضمن األدویة المثبطة للمناعة لمرض كرون
والتھاب القولون كال من: آزوثیوبرین، میركابتوبورین، 

میثوتریكسات، سیكلوسبورین، إنفلیكسیماب، 
أدالیموماب، سیرولیموس، أوستكینوماب، بریدنیزولون، 

بودیسوناید، فیدولیزوماب وتاكرولیموس.  

إن التوقف عن تناول طفلك ھذه األدویة یؤدي لنشاط 
المرض الذي یعاني منھ مما یؤدي لدخولھ المستشفى. 

خطر أقل: یعني اتباع نفس النصائح المعطاة للعامة من 
الناس. 

ندرك أن تقییم المخاطر ھذا غیر كامل وسیتغیر حتًما 
باستمرار. ونتوقع بشكل كبیر انتقال بعض المرضى بین 

مستویات خطورة اإلصابة خالل فترة الـ 12 أسبوع 
الحالیة. 

سیقوم فریق داء األمعاء االلتھابي المتخصص في 
المستشفى بمراجعة سجالت كل مریض بھذا الداء، 
وتصنیف المرضى لثالثة مجموعة حسب مستوى 

خطورة اإلصابة بـ كوفید-19 وتقدیم المشورة لھم بشأن 
ما یجب علیھم القیام بھ. 

إذا كان طفلك یعاني من أیة مشاكل طبیة إضافیة، 
فیرجى طلب المشورة من الفرق المتخصصة األخرى 

المشاركة في رعایتھ. 

نصیحة خاصة حول األدویة من فریق داء األمعاء 
اإللتھابي 

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. 

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 مواعید عبر الھاتف أو البحث في إمكانیة 

إعطاء المشورة الطبیة بالفیدیو. 

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

ُبعد. 

إن فریق داء األمعاء اإللتھابي موجود ھنا لمساعدتكم. 



للمزید من المعلومات والدعم 

 www.crohnsandcolitis.org.uk :عبر الرابط Crohn's and Colitis UK معلومات من مؤسسة

www.cicra.org/ :(جمعیة داء األمعاء االلتھابي لألطفال في المملكة المتحدة) عبر الرابط CIRCA معلومات من
 /news/coronavirus

معلومات من مستشفى غریت أورموند ستریت عبر الرابط: 

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

 www.111.nhs.uk/covid-11 :عبر الرابط NHS 111 معلومات من موقع

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

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