
 

 

فیروس كورونا (كوفید-19) - معلومات لألطفال والشباب والعائالت من فریق 
غسیل الكلى  

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من حالة صحیة مزمنة، مثل 
مرض الكلیة المزمن.  توضح نشرة المعلومات ھذه التي وضعھا فریق غسیل الكلى في مستشفى غریت أورموند 

ستریت نصیحتنا لألطفال والشباب الذین یستفیدون من خدماتنا.  یرجى قراءة ھذه النشرة 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

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


ھذه المعلومات صادرة عن "الرابطة البریطانیة 
ألمراض الكلى عند األطفال"  

 British Association for Paediatric Nephrology 
والفریق 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 سیصابون بعدوى شدیدة من ھذا المرض. 

تنصح الرابطة البریطانیة ألمراض الكلى عند األطفال 
وقد نصحت باتباع تدابیر صارمة للتباعد االجتماعي 

لجمیع األطفال الذین یخضعون لغسیل الكلى. 

یطالب قسم أمراض الكلى في مستشفى غریت أورموند 
ستریت بعزل طفلك وأفراد أسرتك لمدة 12 أسبوًعا. ھذا 

لیس فقط لحمایة طفلك ولكن أیضا لیمكننا من الحفاظ 
على خدمة غسیل الكلى في المستشفى.  

 .

إذا ظھرت أعراض مرض فیروس كورونا على 4.
أحد الوالدین أو القائم  بالرعایة، یرجى محاولة 
العثور على فرد آخر من األسرة لمرافقة الطفل 

لموعد غسیل الكلى. 

سیحاول فریقنا اإلتصال بك صباح یوم غسیل 5.
الكلى لیسألك بعض األسئلة تتعلق بفیروس 

كورونا؛ لكن، إذا ظھرت على طفلك أعراض 
مرض فیروس كورونا قبل ھذه المكالمة 

الھاتفیة، فیرجى االتصال بجناح إیغل في أقرب 
وقت ممكن إلبالغ فریق غسیل الكلى. 

إذا كنت قد أبلغت فریق غسیل الكلى أن طفلك 6.
مصاب بمرض كورونا أو أن لدیھ أعراض 

كورونا، ولكن ُطلب منك الحضور إلى مستشفى 
غوش، یرجى االتصال بجناح إیغل عند 

وصولك إلى مدخل المستشفى وسیأتي أحد 

نصیحة خاصة حول حضور جلسات غسیل الكلى 
للمستقبل المنظور، ستكون وحدة غسیل الكلى مفتوحة 

فقط أیام اإلثنین، األربعاء، الجمعة والسبت.  سیتم 
تخصیص فترة زمنیة خاصة للمرضى إما صباحیة أو 

بعد الظھر. 
من أجل تمكیننا لحمایة طفلك وأسرتك وفریقنا، نطلب 

منك اتباع اإلرشادات التالیة: 

.1 NHS اتبع توجیھات خدمات الصحة الوطنیة
الخاصة بالتباعد اإلجتماعي على موقعھا 

اإللكتروني. 

الرجاء اإلتصال بجناح إیغل على الھاتف رقم: 2.
8815 7829 020 قبل جلسة غسیل الكلى إذا  

ظھرت على طفلك أو أحد أفراد األسرة أعراض 
مرض فیروس كورونا. 

ُیسمح فقط لشخص واحد فقط (أحد الوالدین / 3.
أو القائم على الرعایة) لحضور جلسة الطفل 

لغسیل الكلى.  یجب أن یكون ھذا ھو نفس 
الشخص الذي یحضر كل جلسة. لن یتمكن 

األشقاء من زیارة المستشفى.  

         
                                                           

اتبع توجیھات التباعد االجتماعي التي تنصح 10.
بتواجد اثنین فقط من اآلباء في المطبخ في 

الوقت الواحد إذا كنت بحاجة إلى استخدامھ. 

قد یكون ھناك انخفاض في عدد السائقین لنقل 11.
المرضى. لذلك، قد ُیطلب من أسر المرضى 

الذین یملكون سیارات إحضار أطفالھم بأنفسھم 
إلى مواعید غسیل الكلى.  المعلومات عن موقف 

السیارات موجودة على موقعنا اإللكتروني:  
www.gosh.nhs.uk/parents-and-visitors/
travelling-gosh/driving-and-parking. 

یرجى استخدام الباب إلى یسار المصاعد لدخول 12.
جناح إیغل.  سیطرح علیك أحد الموظفین بعض 
األسئلة لفحص طفلك وأسرتك بخصوص مرض 

فیروس كورونا قبل أن تدخل الوحدة. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=ar&a=www.gosh.nhs.uk%252Fparents-and-visitors%252Ftravelling-gosh%252Fdriving-and-parking.


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

o

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

