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فیروس كورونا (المعروف أیًضا باسم كوفید-19) -- معلومات لألطفال والشبان 
والعائالت من فریق الكلى 

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من حالة صحیة طویلة األمد، مثل 
أمراض الكلى المزمنة.  تقدم ھذه النشرة الصادرة عن فریق الكلى في مستشفى جریت أورموند ستریت نصائحنا 

لألطفال والشبان واألھل ومقدمي الرعایة الذین یستفیدون من خدماتنا. 

یرجى قرآة ھذه المعلومات إلى جانب صفحة األسئلة المتكررة للعائالت gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ. كذلك یمكنكم 
الحصول على أحدث األخبار والمعلومات والمصادر في صفحتنا المركزیة للمعلومات المتعلقة بفیروس كورونا على 

 .gosh.nhs.uk/coronavirus-hub  :الموقع اإللكتووني
ھذه المعلومات صادرة عن الحكومة و"مؤسسة طب 

الكلى" (the Renal Association) والفریق السریري 
في مستشفى جریت أورموند ستریت. 

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، حتى لو كان الطفل 

یعاني من حالة صحیة أساسیة.   

ینصحكم فریق الكلى التابع لمستشفى جریت أورموند ستریت 
بعزل أطفالكم وأفراد أسركم عزال تاما إلى أن نستلم المزید 

من النصائح من الحكومة.  یمكنكم الحصول على المزید من 
التفاصیل حول معنى القیام بالعزلة الذاتیة عبر الرابط 

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

نصائح محددة حول حضور جلسات غسیل الكلى 

سنفتح وحدة غسیل الكلى أیام اإلثنین واألربعاء والجمعة 
والسبت فقط حتى إشعار آخر وذلك لضمان قدرتنا على 
مواصلة تقدیم الغسیل لطفلكم في ھذا الوقت العصیب. 

سنخصص فترات زمنیة للمرضى إما في الصباح أو بعد 
الظھر.  

نطلب منكم اتباع التوجیھات أدناه من أجل حمایة أطفالكم 
وأسرتكم وموظفینا. 

اعزلوا أطفالكم وأفراد أسركم إلى أن تستلموا ➢
المزید من النصائح من الحكومة وفریق الكلى 

التابع لمستشفى جریت أورموند ستریت. 

اتبعوا توجیھات التباعد االجتماعي الموجودة ➢
على موقع خدمة الصحة الوطنیة (NHS) إذا  

احتجتم لمغادرة المنزل. 

یجب أن یحضر شخص واحد فقط جلسة ➢
الغسیل مع الطفل، إما الوالد أو الوالدة أو من 

یقدم الرعایة، ویجب أن یحضر نفس الشخص 
في كل جلسة. من غیر الممكن أن یزور األخوة 

واألخوات المستشفى.  
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أجري آخر تحدیث لنشرة المعلومات ھذه یوم 20 
أبریل 2020 الساعة 5 مساء.

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


لقد أوصىت مؤسسة طب الكلى وفریق مكافحة ➢
العدوى التابع لمستشفى جریت أورموند ستریت 

مرضى غسیل الكلى وأھالیھم أو من یقدم 
الرعایة لھم بارتداء كمامات أثناء السفر إلى 
موعد الغسیل وخالل الجلسة إن استطاعوا 

تحمل ذلك. ستمّدكم وحدة الغسیل بكمامات. 
نتفھم بأن تلك التوجیھات قد ال تكون واقعیة 

فیما یتعلق باألطفال األصغر سناً.  

قد یخضع یوم جلسة الغسیل ووقتھا للتغییر بعد ➢
إخطار قصیر األجل في ھذه الفترة المثقلة 

باألعمال. 

یجب بقاء المرضى واألھالي أو مقدمي الرعایة ➢
في موقع الغسیل الخاص بالمریض وعدم 

مغادرة جناح إیغل خالل فترة العالج، وذلك من 
أجل التقلیل من مخاطر اإلصابة بالعدوى. 

سنوفر وجبات لطفلكم أثناء وجوده في قسم ➢
غسیل الكلى. ولكن ینبغي على األھالي أو 

مقدمي الرعایة إحضار وجباتھم ومشروباتھم 
الخاصة للتقلیل من التنقل داخل الجناح 

والمستشفى. 

اتبعوا توجیھات التباعد االجتماعي.  من ➢
المفترض أال یتواجد أكثر من شخصین في 

مطبخ األھالي في نفس الوقت إذااحتجتم 
استعمالھ. 

عندما تصلون سیسألكم أحد الموظفین بعض ➢
األسئلة للتحقق مما إذا كان یعاني طفلكم وأحد 

أفراد أسرتكم من أعراض فیروس كورونا قبل 
أن تدخلوا الوحدة. 

أفراد األسرة المصابون بمرض فیروس كورونا أو 
الذین یعانون من أعراضھ  

إذا أصیب طفلكم أو أحد أفراد أسرتكم ➢
بأعراض فیروس كورونا یجب علیكم إبالغ 

فریق الكلى قبل حضور جلسة الغسیل 

باالتصال بجناح إیغل على رقم 
02078298815 أو 

 .02078298817

إذا كان أحد الوالدین أو مقدمي الرعایة ➢
یعاني من أعراض فیروس كورونا، نرجو 

إیجاد شخص آخر من بین أفراد األسرة 
إلحضار طفلكم إلى وحدة الغسیل. ال یمكن 

لألھالي أو مقدمي الرعایة المصابین 
بأعراض الفیروس زیارة المستشفى. 

إذا كان طفلكم یعاني من أعراض فیروس ➢
كورونا سنطلب منكم االتصال بجناح إیغل 

قبل وصولكم إلى المدخل الرئیسي بعشر دقائق 
لیتمكن أحد الموظفین من ارتداء كمامة 

ومرافقتكم إلى الجناح. كذلك قد نتخذ تدابیر 
لتجري معالجة طفلكم في مستشفى محلي أو 

جناح آخر في مستشفى جریت أورموند ستریت 
من أجل حمایة مرضى غسیل الكلى اآلخرین 

وموظفي القسم.  سنضمن دائماً أن طفلكم یتلقى 
كفایتھ من الغسیل.  

كذلك سیحاول فریقنا االتصال بكل أسرة صباحاً ➢
في یوم جلسة الغسیل للتحقق مما إذا كان یعاني 

أحدكم بأعراض بفیروس كورونا. ولكن إذا 
ظھرت عند طفلكم أي عرض من أعراض 

فیروس كورونا ال تنتظروا ھذا االتصال 
لتخبرونا. یرجى إبالغ فریق الكلى بأقرب ما 

یمكن. 

المواصالت الخاصة بالمستشفى 

یستطیع قسم المواصالت اللقاء بكم قبل أو بعد ➢
وقت الموعد المحدد معكم بساعة.  قد ینخفض 
عدد السائقین المتوفرین لنقل المرضى في ھذا 

الوقت لذلك یرجى مالحظة أنھ قد یحصل تأخیر 
في رحالت الذھاب واإلیاب. 

قد نطلب من األھالي الذین یمتلكون سیارات ➢
توصیل أطفالھم إلى موعد الغسیل. توجد 

معلومات بخصوص صف السیارة على موقعنا 
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اإللكتروني.  سنعوض تكالیف النقل بناء على 
عدد األمیال المقطوعة خالل ھذه الفترة. تحدثوا 

إلى الممرضة المسوؤلة للحصول على ھذه 
المعلومات وعلى االستمارات المناسبة.  

وصفات األدویة 

من الضروري إعطاء إشعار مدتھ أسبوع عندما ➢
تطلبون أیة وصفات لألدویة المتكررة أو 

للمعدات. 

یرجى استالم وصفاتكم وأنتم ذاھبون إلى قسم ➢
الغسیل أو عائدون منھ - یرجى عدم مغادرة 
الجناح الستالمھا بینما طفلكم خاضع لعالج 
الغسیل.  إذا احتاج طفلكم إلى الوصفة قبل 

المغادرة سیستلمھا أحد الموظفین نیابة عنكم.  

معلومات إضافیة لمرضى غسیل الكلى المنزلي 

یجب على مرضى غسیل الكلى المنزلي ضمان ➢
أنھم یمتلكون احتیاطا من األدویة یكفي لمدة 

أسبوعین. 

إذا بدأ یعاني طفلكم من أعراض فیروس ➢
كورونا یرجى اتباع نصائح الصحة العامة من 

الجھات الرسمیة، ولكن نرجو منكم كذلك 
االتصال بفریق غسیل الكلى المنزلي أو جناح 

إیغل.  قد یرسلون طفلكم إلى مستشفاكم المحلي 
للمراجعة.  

یرجى عدم إحضار طفلكم إلى جناح إیغل في ➢
حال إصابتھ بالمرض إال إذا قد تم ترتیب األمر 

مع فریق غسیل الكلى المنزلي أو جناح إیغل. 

إذا أُصیب أحد الوالدین أو مقدمي الرعایة ➢
بالمرض وقد تلقى ھذا الشخص تدریبا لیقوم 
بغسیل الكلى، یرجى االتصال بفریق غسیل 
الكلى المنزلي أو جناح إیغل من أجل تنظیم 

جلسات لغسیل الكلى في المستشفى إن اقتضت 
الضرورة.  

ھل یجب علینا ترتیب مواعید بدیلة للعیادة؟ 

ستستمر مواعید المراجعة في العیادات الخارجیة لألطفال 
الخاضعین لغسیل الكلى داخل المستشفى أثناء فترة خضوعھم 

للغسیل. سیقوم أطباء الكلى الذین تلتقون بھم عادة بمراجعة 
طفلكم أثناء فترة خضوعھ للغسیل.  

ستجرى المواعید مع أطباء مرضى غسیل الكلى المنزلي 
عبر التلیفون وسُترسل عینات الدم إلى مستشفاكم المحلي 

للتحلیل. 

إذا كان ھناك موعد قادم لطفلكم في العیادات الخارجیة 
الیتعلق بطب الكلى سنتصل بكم لنناقش كیف یمكننا عقده عن 

بعد بأفضل شكل. 

للمزید من المعلومات والدعم 

   /www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19 :معلومات من خدمة الصحة الوطنیة

 /renal.org/renal-association-statement-ppe-use-masks-dialysis-patients :معلومات من مؤسسة طب الكلى

 www.nice.org.uk/guidance/ng160 (NICE) معلومات من المعھد الوطني لالمتیاز في مجال الصحة والرعایة

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