
 

 

فیروس كورونا (كوفید-19) - معلومات لألطفال والشباب والعائالت من فریق 
األمراض الجلدیة  

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من حالة صحیة مزمنة، مثل 
كمرض جلدي حاد أو تشوه األوعیة الدمویة، مثال.  توضح نشرة المعلومات ھذه التي وضعھا فریق األمراض 

الجلدیة في مستشفى غریت أورموند ستریت نصیحتنا لألطفال والشباب 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

ھذه اإلرشادات صادرة عن "الرابطة البریطانیة ألخصائیي 
 British Association of Dermatologists األمراض الجلدیة

و"الكلیة الملكیة لألطفال وصحة األطفال" 
of Paediatrics and Child Health Royal College؛ وقد    تم 

اعتماد ھذه اإلرشادات من قبل الفریق السریري في مستشفى 
غریت أورموند ستریت. 

ھل یؤثر فیروس كورونا على األطفال؟ 
تظھر آخر األدلة بأنھ على الرغم من أن األطفال 

یصابون بـ فیروس كورونا بالفعل، إال أن عددا قلیال 
جًدا منھم یصابون بعدوى شدیدة من ھذا المرض. 

األطفال والشباب الذین یتناولون أدویة معینة، بما في 
ذلك: میثوتریكسات، أزاثیوبرین،سیكلوسبورین، 
سیرولیموس، بریدنیزلون على المدى الطویل، 
مایكوفینولیت موفتیل واألدویة لبیولوجیة- ھم 

معرضون لخطر اإلصابة بأي مرض فیروسي.  لذلك 
یجب اتباع اإلحتیاطات الخاصة بالفئات الضعیفة، كما 
ھو مبین في المعلومات العامة حول فیروس كورونا 

(الرابط أعاله). 
  

نصیحة خاصة حول األدویة من فریق األمراض الجلدیة  

یجب على طفلك االستمرار في تناول األدویة الموصوفة 
لحالتھ ما لم ینصح فریق األمراض الجلدیة بخالف ذلك. 
من المھم بشكل خاص أن المرضى الذین یتناولون عقار 
بریدنیزلون على المدى الطویل یجب أن ال یتوقفوا عن 

تناولھ فجأة. 

إذا كان طفلك مصاًبا بتھیجات عدوى، فقد یكون من 
الضروري إیقاف بعض العالجات مؤقًتا، بعد التشاور 

مع فریق األمراض الجلدیة. 

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 عند طفلكم موعد قریب في العیادة الخارجیة، 
فسنتواصل معكم لمناقشة أفضل السبل إلجراء ذلك عن 

ُبعد. 

أُجري آخر تحدیث لنشرة المعلومات ھذه یوم 
1 أبریل 2020 الساعة 3 عصرا 

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 الموقع NHS معلومات من خدمات الصحة الوطنیة

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

 

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

