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

نتفھم أنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من مرض الربو.  تقدم ھذه النشرة 
الصادرة عن فریق مرض الربو المعّقد في مستشفى جریت أورموند ستریت نصائحنا لألطفال والشباب الذین 

یستفیدون من خدماتنا.  یرجى قراءة ھذه المعلومات إلى جانب معلوماتنا العامة حول فیروس كورونا على موقعنا 
 www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub :اإللكتروني
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مصدر ھذه المعلومات ھو اإلرشادات الحكومیة، 
 British Thoracic جمعیة األمراض الصدریة البریطانیة

 Asthma وجمعیة الربو في المملكة المتحدة   Society

UK؛ وقد تمت الموافقة علیھا من قبل الفریق الطبي في 

مستشفى جوش. 

ھل یؤثر كوفید-19 على األطفال؟ 

حتى الیوم، تشیر الدالئل إلى أنھ على الرغم من 
أن األطفال یصابون بفیروس كوفید-19 إال أن 
القلیل منھم یتعرضون لتھیجات عدوى شدیدة 

بسبب ھذا الفیروس. 

الیوجد حالیا أي دلیل منشور یثبت أن األطفال 
الذین یعانون من الربو ھم عرضة لخطر أعلى 

من اإلصابة بأعراض أعقد أو أخطر من غیرھم 
بسبب كوفید-19.  یجب على الناس الذین 

یعانون من ربو حاد ومن مرض كوفید-19 أن 
یخبروا فریق الربو في المستشفى المحلي. 

التباعد االجتماعي والحمایة 

الرجاء التأكد من أنك وعائلتك تتبعون نصائح التباعد  
االجتماعي بما فیھا التقید الصارم بغسل الیدین، 

والخروج     فقط ألغراض ضروریة والحفاظ على 
مسافة مترین. 

إذا استلمت أنت أو طفلك رسالة من الحكومة توصي باتباع 
نصائح الحمایة، فیجب علیك اتباع ھذه النصائح بعنایة. لقد قمنا 

بكتابة بعض اإلرشادات الخاصة لتوضیح معنى الحمایة لك 
ولطفلك، یمكنك اإلطالع علیھا ھنا: 

 Gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children

یمكنك أیضاً قراءة النصائح التي توصي بھا جمعیة الربو 
البریطانیة على ھذا الرابط: 

www.asthma.org.uk/advice/triggers/coronavirus-
covid-19/ 

الحفاظ على الصحة أثناء جائحة فیروس كورونا 

بالنسبة لألطفال الذي یعانون من الربو ولكن بمستوى تحت 
السیطرة، لیس ھناك أدلة كافیة للقول بأنھم معرضون لخطر 

اإلصابة بفیروس كوفید-19 أو معرضون لإلصابة بمضاعفات 
بسبب كوفید-19. 

لذلك نود منك أن تتبع اإلرشادات التالیة للحفاظ على الربو 
بمستوى تحت السیطرة قدر اإلمكان خالل ھذه األوقات: 

حافظ على تناول أدویتك. تأكد من التزامك الحریص بتناول •
أدویتك الوقائیة كل یوم، مع التأكد من وجود أدویة احتیاطیة  
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للمعلومات اإلضافیة والدعم 
إذا كنت بحاجة للتواصل مع فریق أمراض الربو المعّقد، الرجاء االتصال بنا على ھاتف رقم 02074059200، توصیلة 5914         

 Gos-tr.complexasthma@nhs.net :أو االتصال على رقم 07740545041 أو إرسال رسالة بالبرید اإللكتروني

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

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

P a g e  | ̀3

في المنزل حتى ال تنفذ. عدم تناول ھذه األدویة قد 
یجعل حالة الربو عندك أسوأ. ھذا یشمل االلتزام 

بأدویة مثل مضادات الھیستامین وبخاخات األنف. 
سیساعد ھذا في السیطرة على الربو قدر اإلمكان 

وسیمنع نوبات الربو. ال یوجد حالیاً أي دلیل للقول بأن 
تناول عقارات الكورتیكوسترویدز یزید من خطر 

اإلصابة بفیروس كوفید-19.  

استعمل أداة مباعدة البخاخ: سیكون دواؤك أكثر •
فعالیة عند استعمال أداة المباعدة. یجب أیضاً 

التأكد من استعمال التقنیة الصحیحة.  إن لم تكن 
متأكداً، تحقق من خالل ھذه الصفحة: 

 www.asthma.org.uk/advice/inhaler-videos/
تأكد أیضاً من تنظیف األداة بشكل منتظم وعدم 

مشاركة  
     األداة او الدواء مع فرد آخر من األسرة. یمكنك 

قراءة تعلیمات االستخدام عبر خالل الرابط: 
https://www.asthma.org.uk/advice/
inhalers-medicines-treatments/inhalers-
and-spacers/spacers/#cleanspacer  

كن على معرفة جیدة بخطتك العالجیة للربو التي •
ستدلك على األدویة التي یجب تناولھا بشكل یومي 

وخطة زیادة الجرعات.  ستساعدك أیضاً في 
التعرف على المسببات واألعراض المقلقة التي 

یمكن أن تتطلب منك الحصول على رعایة طبیة. 
حساسیة الطعام:إذا كان عندك حساسیات غذائیة، •

الرجاء التأكد من وجود أدویة غیر منتھیة 
الصالحیة بحوزتك وتأكد من أنك على درایة بكیفیة 

استعمالھا وفقاً لخطة عمل BSCAI للحساسیة. 
یمكنك اإلطالع 

على طریقة استعمالھا بالنقر على ھذا الرابط: 
www.medicinesforchildren.org.uk/adrenaline-auto-
injector-anaphylaxis-0   

إحرص على حمل البخاخ تأكد من أنك تحمل البخاخ (عادًة ما •
یكون سالبوتامول بلون أزرق) وأداة المباعدة الخاصة في 

جمیع األوقات وتأكد من أن عندك جھازا احتیاطیا.  
قلل من محفزات الربو: تأكد من اتباع كل الخطوات المساعدة •

في تقلیل المحفزات التي قد تسبب نوبة ربو. 
راقب أعراضك: راقب أعراضك واعرف كیف تتعامل معھا. •

یمكنك تدوین أعراضك في مذكرة خاصة باألعراض، وإذا 
لزم األمر دّون قیاسات أقصى درجات التدفق.  

اطلب المشورة إذا تطلب األمر: إذا كانت أعراض الربو •
عندك تزداد سوًءا، واضطررت الستعمال بخاخ السالبوتامول 
أكثر من المعتاد، الرجاء طلب المساعدة من طبیب العائلة أو 

فریق الربو عن طریق الھاتف أو على اإلنترنت. إذا كنت قلقاً 
بشأن حالة طفلك وتعتقد أنھ یعاني من تفاقم الربو ویحتاج إلى 

جرعة من الكورتیزون بالفم، الرجاء طلب المساعدة من 
طبیب العائلة أو فریق الربو المحلي عن طریق الھاتف أو 

اإلنترنت. 
في حاالت الطوارئ: ال تتردد في االتصال برقم 999 لطلب •

الطوارئ، كالمعتاد. 

ھل یمكننا طلب مواعید عیادة بدیلة ؟ 

حالیاً في مستشفى جوش نحاول تقلیل عدد مواعید المقابالت 
الشخصیة قدر اإلمكان.  إذا كان لدى طفلك موعد قادم، سوف 

نتواصل معك لمناقشة إمكانیة إجراء الموعد على التلفون.
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