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فیروس كورونا (المعروف باسم كوفید- COVID-19 19) - معلومات لألطفال 
والشباب الذین یتلقون عالج خالیا كار تي المرخص  (CAR T  وعائالتھم من 

فریق زراعة النخاع العظمي  
 

نتفھم أنك قد تكون قلقا بشأن فیروس كورونا - المعروف أیًضا باسم كوفید- 19، خاصة إذا كان طفلك یعاني 
من مشكلة صحیة طویلة األمد. تحدد نشرة المعلومات ھذه من فریق زراعة نخاع العظام في مستشفى جریت 

أورموند ستریت (جوش) نصیحتنا لألطفال والشباب الذین من المقرر ان یخضعوا للعالج بخالیا  كار تي 
المرخص وأولیاء أمورھم ومقدمي الرعایة.  مالحظة: قد ال تنطبق المعلومات الواردة في ھذه الورقة على 

عالج كار تي التجریبي - اطلب المشورة من فریقك الطبي (في جوش). 

 gosh.nhs.uk/covid-19- :للعائالت، على الموقع التالي FAQs یرجى قراءة ھذا إلى جانب األسئلة المتداولة
FAQ. یمكنك أیًضا اإلطالع على آخر األخبار والمعلومات والموارد في مركزنا للمعلومات عن كوفید-19 على 

 .gosh.nhs.uk/coronavirus-hub :الموقع

ھل یؤثر كوفید-19 على األطفال؟ 

تشیر األدلة حتى اآلن إلى أنھ على الرغم من إصابة 
األطفال بـكوفید-19، إال أن القلیل جًدا من األطفال 

سیصابون بعدوى شدیدة بـكوفید-19، حتى لو كانت 
لدیھم مشكلة صحیة كامنة (موجودة أساسا). 

نتخذ احتیاطات إضافیة في جوش للحفاظ على 
سالمة مرضانا الصغار، بما في ذلك توفیر 

إرشادات متخصصة مثل ھذه للمرضى الذین قد 
یُعانون من نقص المناعة أو ینتمون إلى مجموعة 

مستضعفة مریضة، والتي یمكنك العثور علیھا على 
الرابط التالي: 

 ..gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guide 

نصیحة خاصة لمرضى العالج بخالیا كار تي  
المرخص. 

بشكل عام ، یجب أال یتم تأجیل عالج أولئك الذین 
یتلقون العالج بخالیا كار تي الخاصة بسرطان الدم 
اللیمفاوي الحاد (ALL) لفترات طویلة.  مع ذلك، قد 

یستلزم تعدیل التوقیت الدقیق للعالج بخالیا كار تي. 

في كثیر من الحاالت، یكون العالج البدیل الوحید 
ھو زراعة الخالیا الجذعیة الخیفیة (من متبرع). ھذا 

أكثر تعقیًدا في التنفیذ ویتطلب التنسیق مع متبرع 
بالخالیا الجذعیة. كما أنھ ینطوي على مخاطر أكبر 

من اآلثار الجانبیة والمكوث في المستشفى لمدة 
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https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub


اطول. لذلك ندعم الشروع في العالج بخالیا كار تي 
في الوقت المناسب حیثما أمكن ذلك. 

نظًرا ألن خالیا كار تي مأخوذة من المریض، فال 
یوجد قلق بشأن انتقال كوفید-19من خالل الُمنتَج 

نفسھ. في الواقع، تشیر األدلة حتى اآلن إلى أن 
كوفید-19ال ینتقل عن طریق الدم أو منتجات الدم أو 

نخاع العظام. 

مع ذلك، نظًرا ألن المرضى الذین یتلقون العالج 
بخالیا كار تي یحتاجون إلى الخضوع للتكییف 

مسبقًا، فإننا نوصي بضرورة "وقایتھم" وفقًا 
لإلرشادات الخاصة باألشخاص المستضعفین 

المعرضین بشدة للمخاطرانطالقا من نقطة التقییم 
األّولي. یمكنك قراءة المزید حول ما یعنیھ ھذا على 

 .Government website  :موقع الحكومة

 نقدر أن ھذه النصیحة قد تسبب القلق، لذلك قمنا 
بتجمیع بعض اإلرشادات الخاصة لتوضیح ما تعنیھ 
الوقایة لطفلك وعائلتك وھي متوفرة على اإلنترنت  

gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable- 
 children

إذا ظھرت على طفلك أعراض كوفید-19 أثناء 
العالج بخالیا كار تي  

سیتم اجراء فحص للمرضى لـكوفید-19 قبل بدء 
العالج الكیمیائي. 

إذا تبین أن طفلك مصاب بـكوفید-19، فسیتم تأجیل 
العالج حیثما أمكن لمدة 30 یوًما الى أن یصبح 

بدون أعراض أو بعد اجراء ثالثة فحوص متتالیة 
تثبت خلوه من العدوى. 

إذا كان ھناك خطر من أن تأخیر عالج طفلك یمكن 
أن یؤدي إلى تفاقم حالة المرض بسبب التأخیر، 
فسوف نناقش الموقف معك ونقیم خطر الشروع 

بالعالج بخالیا كار تي مبكرا. إذا قررنا المضي قدًما 
في العالج بخالیا كار تي مبكرا، عندھا یجب تأجیلھ 
حتى یصبح طفلك خالیا من األعراض أوبعد إجراء 

فحصین بینھما على األقل 24 ساعة تظھر خلوه من 
العدوى.  

إذا ظھرت على طفلك أعراض بـكوفید- 19فیجب 
تأجیل التكییف لمدة ال تقل عن 2 إلى 3 أسابیع. 

إذا كان طفلك قد بدأ العالج بالفعل، فسوف یراقبھ 
األطباء كما ھو الحال مع أي عدوى تنفسیة التخاذ 

تدابیر العزل المناسبة والرعایة. 

الحمایة من العدوى في المنزل بعد العالج بخالیا 
كار تي   

یُعتبر األطفال والشباب المذكورون أدناه معرضین 
للمخاطر ویجب أن یتبعوا نصائح الوقایة الحكومیة 

للبقاء في منازلھم لمدة 12 أسبوًعا: 

الذین أجروا عملیة زرع الخالیا •
الجذعیة في العامین الماضیین 

الذین تلقوا العالج الكیمیائي للعالج •
بخالیا كار تي في األشھر الستة 

الماضیة 

الذین خضعوا للعالج من قبل ولكن •
لدیھم أیًضا مشاكل مستمرة في الرئة 
أو القلب أو الكلى أو الجھاز العصبي 

الذین خضعوا للعالج بخالیا كار تي •
منذ أكثر من ستة أشھر ولكن لدیھم 
إصابات متكررة بالعدوى و / أو ما 

زالوا یتلقون العالج المناعي. 

لقد قمنا بتجمیع بعض اإلرشادات الخاصة لتوضیح 
ما تعنیھ الوقایة لطفلك ولعائلتك، وھي متوفرة على 

gosh.nhs.uk/covid-19-and- :اإلنترنت
 vulnerable-children

یجب على االخرین اتباع إرشادات الحكومة والبقاء 
في المنزل قدر اإلمكان. 
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https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


إذا كان طفلك یعاني من أعراض في المنزل قبل و / 
أو بعد العالج بخالیا كار تي 

إذا أصیب طفلك أو أي شخص في •
األسرة برشح  في األنف أو سعال 

ولكن بدون ارتفاع في درجة حرارة 
الجسم أو صعوبات في التنفس، یرجى 
االتصال بفریق جوش الذي سیقدم لك 

النصیحة بشأن اإلجراء الواجب 
اتخاذه. 

إذا كان طفلك یعاني من ارتفاع في •
درجة حرارة الجسم مع او مع عدم 

وجود أعراض مرض اخرى، فینبغي 
إدخالھ إلى المستشفى لتلقي المضادات 
الحیویة بالطریقة المعتادة ولكن یجب 

عزلھ وفحصھ للكشف عن العدوى 
(بما في ذلك كوفید-19.  

إذا ظھرت على أحد أفراد األسرة •
أعراض كوفید-19، فیجب علیھ 

االتصال بـخدمات الصحة الوطنیة 
(NHS) على القم 111 أو استخدام 
موقع   nhs.uk.111مع اإلشارة 
إلى أنھ یقوم برعایة طفل یعاني من 

نقص المناعة.  سوف تقدم لك خدمات 
 111 (NHS ) الصحة الوطنیة

المشورة بشأن اإلجراءات التي یجب 
اتخاذھا. 

ھام – في حال حدوث اي تغییرات في حالة طفلك، 
اتصل دائًما بفریق جوش كما تفعل في العادة.  نحن 
نعرف طفلك وعوامل المخاطر التي یمكن ان تؤثر 

علیھ شخصیا، ونحن ھنا لنقدم لك المشورة بشأن ما 
یجب القیام بھ بعد ذلك. 

إذا كنت قلقًا جًدا بشأن طفلك أو كانت حیاتھ في 
خطر، فعلیك دائًما االتصال برقم 999 أو الذھاب 

إلى مركز الطوارئ A&E)) أو مركز الرعایة  

العاجلة. 

إذا كان عند طفلك موعد عیادة قادم، فسنتواصل 
معك لمناقشة أفضل السبل إلجراء ذلك عن بُعد.    

ھل یجب علینا ایجاد مواعید بدیلة للعیادة؟ 

یتطلع األطباء إلى التخلص من الحاجة لحضور 
المرضى للمقابلة وجھاً لوجھ حیثما أمكن ذلك. وقد 

یشتمل ذلك على المواعید الھاتفیة أو استكشاف 
طرق للمقابلة عن طریق الفیدیو. 

ال بد من إجراء بعض المعاینات في جوش ولكننا 
سنبقیھا عند الحد األدنى. 

 
إذا كان من المقرر أن یستمر طفلك في العالج 

ببدائل الغلوبیولین المناعي، فإننا نوصي بفعل ذلك 
حیثما أمكن، لتقلیل مخاطر االصابة بالعدوى.  قد 

نتمكن من توفیر التدریب لك حتى تتمكن من تقدیم 
ذلك العالج لطفلك في المنزل. كبدیل، قد نوصي 

بترك فترة أطول بین الحقن. سیتم تحدید ھذا 
االختیار فقط بعد مناقشةاألمر معك والنظر بعنایة 

في نتائج فحص دم طفلك. 

مزید من المعلومات والدعم 

  /www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19 :معلومات من خدمات الصحة الوطنیة على الموقع
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www.bbc.co.uk/newsround : BBC Newsroundتتوفر معلومات لألطفال على موقع
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