
 

 

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

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلك یعاني من حالة صحیة مزمنة، مثل 
التھاب الروماتیزم.  توضح نشرة المعلومات ھذه التي وضعھا فریق أمراض الروماتیزم 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


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. 

األطفال والشباب الذین یأخذون أدویة الستیرویدات أو 
حقن التسریب البیولوجي معرضون لخطر اإلصابة بأي 
مرض فیروسي، لذلك یجب على المجموعات غیر التي 

تعاني اتباع االحتیاطات ، كما ھو موضح في نشرة 
المعلومات العامة. 

یجب على عائلتك اتباع اإلرشادات المتعلقة بالتباعد 
االجتماعي ما لم ینصح الفریق السریري بخالف ذلك. 

إذا كنت غیر متأكد، أرسل بریًدا إلكترونًیا أو اتصل 
بفریقك السریري. 

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. 

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 أمراض 
الروماتیزم 

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. 

إذا كنت تخطط لبدء أو التحول إلى دواء جدید، فقد تكون 
بحاجة لمراجعة األدویة اآلن. یرجى التذكر بأن 

المرضى الذین یتناولون أدویة جلوكوكورتیكوید على 
المدى الطویل (ستیرویدات، بریدنیزولون) یجب أال 

یتوقفوا عن ذلك بشكل مفاجيء. 

في حالة وجود عدوى، سیتم إیقاف العالج المثبط للمناعة 
مؤقًتا طوال فترة العدوى وحتى یشعر المریض بتحسن، 

بالتشاور مع فریق أمراض الروماتیزم. من الناحیة 
العملیة، قد یعني ھذا تأجیل حقن التسریب حتى یشعر 

المریض بالتحسن. 

ھل ھناك شيء آخر یجب أن نفعلھ؟ 

ألق نظرة على ھذا الفیدیو على اإلنترنت عبر الرابط: 
www.wordday.org/wp-content/uploads/
2020/03/WORDday2020-CORONA-PReS-

guidelines.mp4  الذي أنتجتھ الجمعیة األوروبیة 
 .(PRES) ألمراض الروماتیزم لألطفال



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

