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فیروس كورونا (المعروف أیضا باسم كوفید-19) - معلومات لألطفال والشباب 
والعائالت من فریق أمراض الغدد الصماء 

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من حالة صحیة مزمنة، مثل قلة نشاط 
الغدة الكظریة، فرط األنسولین الِخْلقي، داء السكري، قلة نشاط الغدة النخامیة، خلل تنسج الحاجز البصري، أو قلة أو فرط 
نشاط الغدة الدرقیة.  تقدم ھذه النشرة الصادرة عن فریق أمراض الغدد الصماء في مستشفى غریت أورموند ستریت بعض 
النصائح لألطفال والشباب 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

حصل آخر تحدیث لھذه لنشرة المعلومات ھذه 
في  6 أبریل 2020 الساعة 9 صباحاً

http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-families
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ھل یؤثر مرض فیروس كورونا على األطفال؟ 

تبّین األدلة المعروفة حتى اآلن أنھ على الرغم من إمكانیة 
إصابة األطفال مرض فیروس كورونا إال أن عدد األطفال 

الذین یعانون من أعراض شدیدة قلیل جداً. 

لم ُیصّنف أي من أمراض الغدد الصماء المذكورة أعاله على 
أنھا اضطرابات ترافقھا قابلیة خاصة لإلصابة بمرض 

فیروس كورونا. 

بالتالي لیست ھناك حاجة خاصة للعزلة الذاتیة بخصوص أي 
من تلك األمراض سوى المرضى الذین یتناولون األدویة 

المثبطة للمناعة (وھو أمر نادر في أمراض الغدد الصماء). 

تعني العزلة الذاتیة عدم مغادرة البیت ألي سبب باستثناء 
ممارسة النشاط الجسدي مرة في الیوم. كما تشمل عدم 

الخروج لشراء الطعام أو استالم الدواء.  لمزید من 
المعلومات زوروا موقع:  

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/self- isolation-advice/ 

نوصي جمیع المرضى وعائالتھم باتباع  توجیھات خدمات 
الصحة الوطنیة في إنكلترا للتباعد االجتماعي التي تتوافر 
على موقع gov.uk وذلك لمعرفة ماإذا كان ینبغي علیھم 

ممارسة 

العزلة الذاتیة. 

الرجاء مالحظة ما یلي: إذا كان أحد الوالدین یعمل في 
خط المواجھة لدى خدمة الصحة الوطنیة ویجب علیھ 

البقاء في العمل، فنحن لألسف غیر قادرین على تحدید ما 
إذا كان ذلك یشكل خطراً إضافیاً على طفلھما أم ال ألن 

ذلك غیر معروف حالیاً. 

نصائح محددة بخصوص أمراض الغدد الصماء 

یوصي فریق أمراض الغدد الصماء بما یلي لألمراض 
المحددة التالیة: 

قلة نشاط الغدة الكظریة 

األطفال الذین یعانون من قصور الغدة الكظریة لیسوا 
معرضین أكثر من غیرھم لإلصابة بمرض فیروس كورونا. 

لذلك، لیست ھناك حاجة خاصة للعزلة الذاتیة. 

یتناول ھؤالء األطفال جرعات تعویضیة من الھایدركورتیزون 
(أي أنھا لیست من الستیرویدات عالیة الجرعة المشار إلیھا في 

التوجیھات الحكومیة) وھي محسوبة بشكل عام للحفاظ على 
صحتھم.  یرجى ضمان تناول الجرعات العادیة من 

الھایدركورتیسون بشكل منتظم.  

إذا أصیب طفلكم بمرض فیروس كورونا، یرجى ضمان   
اتباعكم قواعد "یوم المرض" بدقة، وفقاً   للرسم البیاني 
لإلجراءات.  یجب زیادة جرعة الھایدركورتیزون وفقاً 

للتوصیات السابقة (جرعة مضاعفة من الھایدركورتیزون      
مع إضافة جرعة صباحیة مضاعفة الساعة الرابعة صباحاً). 

من المھم شرب كمیة وافرة من السوائل وخاصة مع وجود 
الحمى.  تقدیم كمیات صغیرة من السوائل في فترات متقاربة 

فّعال في معظم األحیان. 

قد یعاني األطفال من اضطراب في الجھاز الھضمي. إذا كانت 
األعراض خفیفة یجب ضمان شرب كمیة جیدة من السوائل. 

لكن، إذا عانى طفلك من إسھال حاد و/أو ترجیع، فیرجى 
االتصال بالفریق المناوب في مستشفى غریت أورموند ستریت 
الذین یستطیع تقدیم المزید من النصائح. نرجو مالحظة أنھ إذا 
كان یعاني طفلكم من أعراض شدیدة یمكنكم إعطاء حقنات من 

الھیدروكورتیزون والغلوكوز في العضل وفقاً للتوصیات 
السابقة؛ كذلك االتصال باإلسعاف. 

فرط األنسویلین الِخْلقي 

یرجى ضمان اتباع النصائح التي قدمھا فریق فرط األنسویلین 
الخلقي في خطة الرعایة الخاصة بكم. یجب تناول الدواء بشكل 

منتظم ومراقبة غلوكوز الدم وفقاً للتوصیات. 

معظم األطفال الذین یعانون من فرط األنسولین الِخْلقي غیر 
معرضین للخطر إال إذا كانوا یتناولون دواء السیرولیموس 

(وھؤالء أقلیة). لیست ھناك حاجة خاصة للعزلة الذاتیة. 

إذا أصیب طفلكم بمرض فیروس كورونا، فمن المھم إعطاؤه 
سوائل كافیة، خاصة مع وجود الحمى. تقدیم كمیات صغیرة 

من السوائل في فترات متقاربة فّعال في معظم األحیان. 

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-%2520isolation-advice/
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قد یعاني األطفال من اضطراب في الجھاز الھضمي. إذا 
كانت األعراض خفیفة یجب ضمان شرب كمیة جیدة من 

السوائل. إذا عانى طفلكم من إسھال حاد و/أو ترجیع 
وعجز عن إبقاء الدواء في المعدة یرجى االتصال بالفریق 

المناوب في مستشفى غریت أورموند ستریت الذین 
یستطیع تقدیم المزید من النصائح. 

السكري 

من المتوقع أن األطفال الذین تمت إدارة حالة السكري 
عندھم بشكل جید سیتبعون نفس مسار نظرائھم غیر 

المصابین  

بالسكري. إذا ظھرت عندھم أعراض مرض فیروس 
كورونا نوصي باتباع النصائح العامة إلدارة "یوم 
المرض" التي قدمھا لك فریق السكري. ال توقفوا عالج 
األنسولین بل زیدوا من الجرعة حسب الحاجة وراقبوا 

غلوكوز الدم والكیتونات بانتظام. 
من المھم إعطاء كمیة كافیة من السوائل وخاصة مع 
وجود الحمى. تقدیم كمیات صغیرة من السوائل في فترات 
متقاربة فّعال في معظم األحیان. قد یعاني األطفال من 
اضطراب في الجھاز الھضمي. إذا ظلت األعراض خفیفة 
یجب ضمان شرب كمیة جیدة من السوائل. إذا عانى 
طفلكم من إسھال حاد و/أو ترجیع یرجى االتصال بالفریق 
المناوب في مستشفى غریت أورموند ستریت الذین 
یستطیع تقدیم المزید من النصائح. یتضمن موقع الجمعیة 
الدولیة لمرضى السكري من األطفال والمراھقین 
توجیھات مفصلة حول إدارة "یوم المرض" للنمط األول 
من داء السكري أثناء فترة اإلصابة بمرض فیروس 

كورونا على:  
w w w . i s p a d . o r g / p a g e /
CoronavirusinfectionCOVID-19 

قلة نشاط الغدة النخامیة/خلل تنسج الحاجز البصري 

األطفال الذین یعانون من نقص الكورتیسول بسبب قلة 
نشاط الغدة النخامیة/خلل تنسج الحاجز البصري لیسوا 
معرضین أكثر من غیرھم لإلصابة بمرض فیروس 

كورونا. لیست ھناك حاجة خاصة للعزلة الذاتیة. 

یتناول ھؤالء األطفال جرعات تعویضیة من 
الھایدركورتیزون (أي أنھا لیست من الستیرویدات عالیة 

الجرعة المشار إلیھا في التوجیھات الحكومیة) وھي 

محسوبة بشكل عام للحفاظ على صحتھم.  یرجى ضمان تناول 
الجرعات العادیة من الھایدركورتیسون بشكل منتظم.   

إذا صدف وأصیب طفلك بمرض فیروس كورونا، یرجى 
ضمان اتباعكم قواعد "یوم المرض" بدقة وفقاً للرسم البیاني 

لإلجراءات، وزیادة جرعة الھایدركورتیسون وفقاً للتوصیات 
السابقة (أي جرعة مضاعفة من الھایدركورتیزون مع إضافة 

جرعة صباحیة مضاعفة الساعة الرابعة صباحاً). 

من المھم إعطاء كمیة كافیة من السوائل وخاصة مع وجود 
الحمى. تقدیم كمیات صغیرة من السوائل في فترات متقاربة 

فّعال في معظم األحیان. 

قد یعاني األطفال من اضطراب في الجھاز الھضمي. إذا كانت 
األعراض خفیفة یجب ضمان شرب كمیة جیدة من السوائل. 

إذا  

عانى طفلكم من إسھال حاد و/أو ترجیع یرجى االتصال 
بالفریق المناوب في مستشفى غریت أورموند ستریت الذین 

یستطیع تقدیم المزید من النصائح. 

نرجو مالحظة أنھ إذا كان طفلكم یعاني من أعراض شدیدة 
یمكنكم إعطاء حقنات من الھیدروكورتیزون والغلوكوز في 
العضل وفقا للتوصیات السابقة؛ كذلك االتصال باإلسعاف.  

یجب االستمرار بتقدیم بقیة األدویة (ھرمون النمو والثیروكسین 
وبدیل التستوسترون/اإلیستروجین) وفقاً للتوصیات. 

یجب تقدیم دعم خاص لألطفال الذین یعانون من نقص 
الكورتیزول والسكري الكاذب معا ویتناولون دوائي 

الھیدروكورتیزون والدزموبریسین معا.  یلعب الھایدركورتیزون 
دوراً أساسیاً في إخراج الماء الزائد من الجسد عبر الكلى. إذا لم 

یحتو الجسم على كمیة كافیة من الكورتیزول، فقد تتجمع السوائل 
وخاصة إذا استمر الطفل في تناول الدزموبریسین. لذلك من المھم 

للغایة مضاعفة جرعة الھایدركورتیزون على الفور إذا كان 
الطفل یعاني من حمى بعد اإلصابة بمرض فیروس كورونا. 

اسمحوا للطفل بشرب ما یرغب فیھ، لكن الرجاء مراقبة كمیة 
السوائل التي یتناولھا.  إذا كان الطفل یتبول بشكل طبیعي یجب 
االستمرار بإعطاء الدزموبریسین بالجرعات الموصوفة. أما إذا 

لم یكن الطفل یتبول، فیرجى وقف الدزموبریسین ومواصلة 
جرعة الھایدركورتیزون المعززة واالتصال بفریق أمراض الغدد 
الصماء المناوب في مستشفى غریت أورموند ستریت للمزید من 

النصائح.  

http://www.ispad.org/page/CoronavirusinfectionCOVID-19
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قلة نشاط الغدة الدرقیة 

األطفال الذین یعانون من قلة نشاط الغدة الدرقیة لیسوا 
معرضین أكثر من غیرھم لإلصابة بمرض فیروس كورونا. 

لیست ھناك حاجة خاصة للعزلة الذاتیة. 

یجب أن یستمروا في تناول جرعتھم العادیة من 
الثیروكسین وإذا كانوا یعانون من اضطراب في الجھاز 

الھضمي مع ترجیع قد یتعین إعادة إعطاء الجرعة. 

فرط نشاط الغدة الدرقیة 
األطفال الذین یعانون من فرط نشاط الغدة الدرقیة 
لیسوا معرضین أكثر من غیرھم بمرض فیروس 
كورونا. یجب أن یستمروا في تناول جرعتھم العادیة 
من الدواء وإذا كانوا یعانون من اضطراب في الجھاز 
الھضمي مع ترجیع قد یتعین إعادة إعطاء الجرعة.  

معظم الشباب الذین یتلقون عالج الكاربیمازول لیسوا 
معرضین لخطر إضافي. ال یوجد ما یشیر إلى 
ضرورة التزام العزلة الذاتیة بناء على تلقي عالج 

الكاربیمازول فقط. 

مع ذلك، قد تؤثر الكاربیمازول على تعداد الخالیا 
البیضاء أحیاناً، بالتالي ینبغي قیامھم بفحص تعداد 
كریات الدم وطلب إستشارة طبیة إذا أصابھم المرض. 

نصائح محددة حول األدویة من فریق أمراض الغدد 
الصماء 

یرجى ضمان تناول طفلكم لجمیع أدویتھ بانتظام 
وبالجرعات والتواتر الصحیحین. 

ینبغي حیازة ما یكفي ألسبوع على األقل من دواء 
الھایدركورتیزون أو األنسولین أو غیرھما من 

األدویة؛ لكن ننصح بعدم التمّون بكمیات كبیرة من 
األنسولین أو غیره من األدویة ألن ذلك قد یعّرض 

سلسلة اإلمداد للخطر ویؤدي إلى حاالت النقص على 
الصعید اإلقلیمي أو العالمي. 

لم ترد أیة تقاریر عن حاالت نقص لألنسولین أو غیره من 
األدویة في الفترة األخیرة. یرجى الحفاظ على الكمیة 
العادیة من األنسولین/األدویة االحتیاطیة وااللتزام بالقواعد 
واإلعالنات المحلیة. إذا نفد ما لدیكم من علب 
الھایدركورتیزون الطارئة یرجى االتصال بفریق أخصائیي 
التمریض السریري التابع لنا الذین یمكنھم تدبیر إرسال 

مجموعة جدیدة إلیكم في البرید. 

ھل علینا تنظیم مواعید بدیلة في العیادات؟  

یحاول األطباء السریریون التخلص من ضرورة حضور المرضى 
ً لوجھ حیثما أمكن. قد یتضمن ذلك االنتقال إلى  مواعیدھم وجھا
مواعید بواسطة التلفون أو استكشاف إمكانیة عقد لقاءات مع 

االستشاریین عبر الفیدیو. 

من الممكن لمواعید فریق أمراض الغدد الصماء بشكل خاص أن 
تناسب اللقاءات عبر التلیفون أو الفیدیو، وستتلقون اتصاالً من فریق 
االستشاري الخاص بكم لغرض تنظیم موعد مناسب معكم في وقت 

یناسبكم. 

قد یحصل لقاؤكم مع طبیب رجسترار متخصص والذي سیناقش 
اللقاء فیما بعد مع الطبیب اإلستشاري القائم على رعایة طفلكم. 
قد یكون توقیت المواعید تقریبیاً ألنھ من الضروري أن تصبح 

تذكروا أنھ إذا كان عند طفلكم آلیة عطش طبیعیة سیشرب كمیة 
سوائل كافیة لحاجاتھ في حال عدم تناولھ للدزموبریسین. 

إذا لم یمتلك آلیة عطش طبیعیة یجب إعطاؤه حصتھ العادیة 
من سوائل المداومة وإعطاء سوائل إضافیة للتعویض عما 

یفقده في البول.
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ممارساتنا أكثر مرونة نظراً للتطورات الجاریة في البالد 
حالیا.  

إذا كان ھناك موعد لطفلكم في العیادات الخارجیة في الفترة 
القادمة فسنتصل بكم لنناقش أفضل السبل إلجراء الموعد 

عن بعد. 

للمزید من المعلومات والدعم 

ننصحكم بالتسجیل لالشتراك في خدمة MYGOSH التي تفسح مجاالً لتواصل أفضل بین المرضى وعائالتھم والموظفین اللذین یعتنوا بھم. 

فریق أخصائیو التمریض السریري التابع لقسم علم الغدد الصماء: اتصلوا برقم 02078138214 (الرقم للبرید الصوتي، سنرد بأقرب ما 
یمكن). إذا حصلت حالة طارئة خارج ساعات الدوام یرجى االتصال برقم 02074059200 وطلب الطبیب تحت الطلب لعلم الغدد الصماء 

 /www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19  :على الموقع اإللكتروني NHS معلومات من خدمات الصحة الوطنیة

تتوفر معلومات لألطفال على المواقع اإللكترونیة التالیة: 

 WWW.BBC.CO.UK/NEWSROUND :على BBC NEWSROUND 

www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-resources-general- :على RCPCH الكلیة الملكیة لطب األطفال وصحة األطفال
 public

  www.eurospe.org/ :موقع الجمعیة األوروبیة لعلم العدد الصماء الخاص باألطفال على

www.btf-thyroid.org/news/thyroid-disease-and-coronavirus- :على (BTF) المؤسسة البریطانیة للغدة الدرقیة
 covid-19

http://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-resources-general-public
http://www.eurospe.org/
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