
 

 

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

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من حالة صحیة مزمنة، كتلك التي 
تؤثر على الجھاز المناعي .  توضح نشرة المعلومات ھذه والتي وضعھا فریق أمراض المناعة في مستشفى غریت 

أورموند ستریت نصیحتنا لألطفال والشبان الذین یستفیدون من خدماتنا.  یرجى قراءة ھذا 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

أیضا انظر للنصیحة الصادرة عن مؤسسة 
Immunodeficiency UK – عبر الرابط: 

 www.piduk.org/whatarepids/management
 /coronavirusadviceforpidpatients

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. 

ال یوجد دلیل على أن األطفال الذین یعانون من نقص 
المناعة األولیة معرضون بشكل كبیر لخطر اإلصابة بـ 
كوفید-19، أو أنھم أكثر عرضة لمضاعفات شدیدة من 

ھذه العدوى. 

تشیر البیانات من إیطالیا وبلدان أخرى التي یكثر فیھا 
عدد المرضى المصابین، إلى أن المرضى الذین یعانون 

من نقص المناعة األولیة والمرضى ذوو المناعة 
الطبیعیة سیان في مستوى تعرضھم لخطر اإلصابة بـ 
كوفید-19، ولكن تظل المعلومات محدودة في الوقت 
الحاضر. على حد علمنا، لم یتوف أي طفل مصاب 
بعدوى نقص المناعة األولیةجراء اإلصابة بمرض 

كوفید-19.  

نصیحة خاصة حول األدویة من فریق المناعة  

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. 

نوصي جمیع المرضى الذین یعانون من نقص المناعة 
األولیة بمواصلة العالجات التي یأخذونھا، بما في ذلك 

المعطاة من خالل تسریب الغلوبیولین المناعي (تسریب 
سواء كان تحت الجلد SCIG أو عبر الورید). 

من المھم أیًضا أن یستمر المرضى في المتابعة 
والمراقبة الطبیة بشكل منتظم خالل ھذه الفترة العصیبة. 

ھل یجب علینا ترتیب مواعید بدیلة لزیارة الطبیب في 
العیادة؟ 

نھدف لتقلیل حضور المرضى للمستشفى حیثما أمكن 
ذلك، واالستعاضة عن المواعید المرتبة وجھا لوجھ 

بالمراسلة عبر الھاتف لبعض المرضى. سیحتاج  

المرضى لالستمرار في إجراء فحوصات الدم حیث أن  
النتائج ضروریة الستمرار إعطاء العالج والحمایة 

بشكل آمن. 

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


للمزید من المعلومات والدعم 

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

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

 

http://www.bbc.co.uk/newsround

