
 

 

فیروس كورونا (المعروف أیًضا باسم كوفید-19) - معلومات لألطفال والشبان 
والعائالت من فریق مرض التكّیس اللیفي. 

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من حالة صحیة مزمنة، مثل 
مرض التكّیس اللیفي.  توضح نشرة المعلومات ھذه التي وضعھا فریق مرض التكّیس اللیفي 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 على العنوان التالي:  

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

أُجري آخر تحدیث لنشرة المعلومات ھذه یوم 
3 أبریل 2020 الساعة 11 صباحا 

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


ھل یؤثر مرض فیروس كورونا على األطفال؟ 

تظھر آخر األدلة بأنھ على الرغم من أن األطفال 
یصابون بـمرض فیروس كورونا بالفعل، إال أن عددا 
قلیال جًدا منھم سیصابون بعدوى شدیدة بھذا المرض. 

 "Cystic Fibrosis Trust استفسرت "أمانة التكّیس اللیفي
 دولًیا عن أدلة على كیفیة تأثیر مرض فیروس كورونا 
على األفراد المصابین بالتكّیس اللیفي.  قد یكون مرًضا 
معتدالً عند من ھم بصحة جیدة، ولكن الذین یعانون من 

مشاكل حادة في الصدر فقد یكونون معرضین لخطر 
اإلصابة بمرض أكثر حدة. 

تم تصنیف طفلك على أنھ "ضعیف" بسبب معاناتھ من 
مرض التكّیس اللیفي، لذا یجب علیك اتباع اإلرشادات 

المتعلقة بالحمایة الموجودة في موقع مستشفى غوش على 
اإلنترنت.  

معلومات محددة حول الحفاظ على النشاط من فریق 
التكّیس اللیفي 

بما أن طفلك سیتبع اإلرشادات المتعلقة بالحمایة، فلن 
یتمكن من المشي أو ركوب الدراجة كما یفعل عادةً.  مع 

ذلك، یجب أن یستمر في ممارسة التمارین المتواترة 
المكثفة (HIIT) والقیام بالعالج الطبیعي. 

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

إذا تم حجز موعد لطفلك في العیادة فإنھ لن ُیلغى. 
سیتصل بك أحد األطباء االستشاریین / األطباء الزمالء 

إذا كان لدیك حدیقة، یمكنھ ممارسة الریاضة ھناك 
ولكن ھناك الكثیر من الخیارات لممارسة الریاضة 

في الداخل أیًضا.  

نصیحة محددة حول األدویة من فریق التكّیس 
اللیفي 

یجب أال یتوقف طفلك عن تناول أدویتھ دون مناقشة 
األمر أوالً مع فریقھ الطبي السریري. 

 Orkambi إذا كان طفلك یتناول دواء أوركامبي
أوسمكفي Symkevi ، فسوف یحتاج إلى إجراء 
الفحوصات المنتظمة لمراقبة الدم. حیثما أمكن، 

سنرتب مع الفریق الطبي المحلي للقیام بذلك، لكن إذا 
لم یكن ذلك ممكًنا، فقد نطلب منك الحضور إلى 
مستشفى غوش وسنرتب ھذا معك.  تذكر، لكي 

یستمر طفلك في تناول ھذه األدویة، فمن الضروري 
إجراء فحوصات دم منتظمة وذلك لمراقبة وظائف 

الكبد.  
 

ھل یجب علینا ترتیب مواعید بدیلة للعیادة؟ 
یتطلع األطباء إلى التخلص من حاجة المرضى 

لحضور المواعید وجھاً لوجھ حیثما أمكن ذلك.  

یوم موعدك بین الساعة 1.30 و 5 مساًء لمناقشة حالة 
طفلك ووضع خطة. 

 
إذا كان موعدك لمناقشة نتائج التقییم السنوي، فسیتم ذلك 

أیًضا عبر الھاتف. 



للمزید من المعلومات والدعم 

 /www.cysticfibrosis.org.uk :معلومات من "أمانة التكّیس اللیفي" على الموقع اإللكتروني

 /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

 


