
 

 

فیروس كورونا (كوفید-19) - معلومات لألطفال والشبان والعائالت من فریق 
األمراض القحفیة-الوجھیة. 

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من حالة صحیة مزمنة، مثل 
مرض تعظّم الدروز الباكر.  توضح نشرة المعلومات ھذه التي وضعھا فریق األمراض القحفیة-الوجھیة 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 
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http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-families


للمزید من المعلومات والدعم 

 /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

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. 

من غیر المرجح أن یكون األطفال الذین یعانون من 
حالة تعّظم درزة واحدة في خطر كبیر إذا أصیبوا 
بمرض فیروس كورونا.  كذلك ھو الحال بالنسبة 

للمرضى الذین یعانون من حاالت أكثر تعقیًدا كھؤالء 
الذین یعانون من صعوبات في مجرى الھواء ویتلقون 

 ،BIPAP أوCPAP  التنفس الصناعي بواسطة أجھزة
(شریطة أال یكون عندھم مشكلة في جھاز المناعة).   

من المرجح أن یكون ھؤالء األطفال أكثر عرضة  
لخطر اإلصابة بمضاعفات تنفسیة إذا أصیبوا بـمرض 

فیروس كورونا، لكن لم یتم تحدید ھذا الخطر كمیاً   
(من الناحیة اإلحصائیة). 

من المھم أن یستمر األطفال الذین یتلقون التنفس 
الصناعي بواسطة أجھزة  CPAPأو BIPAP في العالج  

الموصوف لھم وأن ُیراجعوا المعلومات الخاصة بالتنفس 
الذي الیعتمد على األجھزة التدّخلیة والتنفس على المدى 

 CPAP   الطویل لألطفال والشباب الذین یستخدمون أجھزة
   .BIPAP أو

ال توجد مخاوف أو تحذیرات محددة لألطفال الذین 
یتنفسون عبر فقر (فتحة) القصبة الھوائیة أو مجرى 

الھواء األنفي البلعومي. 

ھل یجب علینا ترتیب مواعید عیادة بدیلة؟ 

یتطلع األطباء إلعفاء المرضى من الحاجة لحضور 
مواعیدھم وجھاً لوجھ حیثما أمكن ذلك، وسیستعاض عن 

ذلك بترتیب مواعید عبر الھاتف أو البحث في إمكانیة 
إعطاء المشورة الطبیة بالفیدیو. 

إذا كان عند طفلكم موعد قریب في العیادة، فسنتواصل 
معكم لمناقشة أفضل السبل إلجراء ذلك عن ُبعد. 

  



 


