
 

فیروس كورونا (المعروف أیًضا باسم كوفید-19) – معلومات 
لألطفال والشبان والعائالت من فریق داء األمعاء اإللتھابي  

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من حالة صحیة مزمنة، 
مثل داء األمعاء اإللتھابي.  توضح نشرة المعلومات ھذه التي وضعھا فریق داء األمعاء اإللتھابي في 

مستشفى غریت أورموند ستریت نصیحتنا لألطفال والشبان الذین یستفیدون من خدماتنا.  یرجى قراءة 
  gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ :ھذه النشرة إلى جانب معلوماتنا العامة حول فیروس كورونا لمتاحة على
یمكنك ایضا ان تجد آخر االخبار والمعلومات والمصادر في صفحتنا للمعلومات عن كوفید-19 على الرابط 

  .www.gosh.nhs.uk/covid-19 :التالي

 أقر ھذه المعلومات الفریق الطبي السریري في جوش
ھل یؤثر كوفید-19 على األطفال؟ 

تظھر آخر األدلة أنھ على الرغم من أن األطفال یصابون 
بـ كوفید-19 بالفعل، إال أن عددا قلیال جًدا منھم یصابون 

بعدوى شدیدة بھذا المرض. وھذا یشتمل على االطفال 
المصابین بداء االمعاء االلتھابي، بغض النظر عما اذا 

كانو یعانون من نقص المناعة ام ال. 

ما ھي النصیحة الحكومیة الوطنیة لألطفال 
المصابین بمرض مزمن؟ 

یجب على الجمیع اتخاذ االحتیاطات المنشورة على نطاق 
واسع لتجنب العدوى، من خالل غسل الیدین بشكل جید، 

عدم لمس عینیك وأنفك وفمك وتجنب االتصال الوثیق غیر 
الضروري مع اآلخرین. 

قالت خدمات الصحة الوطنیة (NHS) إن ھذه النصیحة 
مھمة بشكل خاص ألولئك الذین یعانون من مشاكل صحیة 

أساسیة. 

كما أرسلت خدمات الصحة الوطنیة (مؤخًرا رسائل إلى 
أي شخص تم تحدیده على أنھ شدید الضعف  أو 

المعرضین لخطر إكلینیكي كبیر من كوفید-19 - ھذا 
یشمل األشخاص الذین یتناولون أدویة مثبطة للمناعة. 

ما ھي األدویة المثبطة للمناعة المستخدمة في 
متالزمة كرون والتھاب القولون؟ 

 
تشتمل األدویة المثبطة للمناعة على اآلزاثیوبرین 

والسیكلوسبورین والمیركابتوبورین والمیثوتریكسات 
والسیرولیموس والتاكرولیماس وثالیدومید. 

 
األدویة البیولوجیة تشمل إنفلیكسیماب (ریمیسا) ، 
أدالیموماب (ھومیرا ، أمجیفیتا)،  أوستیكینوماب 

(ستیالرا) و فیدولیزوماب (إنتیفیو). 

الستیروید ذو التركیز العالي یشتمل على بریدنیزولون 
عن طریق الفم  اكثر من ( 20 ملغم ملغ یومیا أو  أكثر 

من0.5 ملغم / كغم یومیا) 
 

تشتمل الستیرویدات متوسطة التركیز على بریدنیزولون 
عن طریق الفم أقل من 20 ملغم یومیا أو   أقل من 0.5  

ملغم / كغم یومیا) 
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أُجري آخر تحدیث لنشرة المعلومات ھذه یوم 4 
مایو 2020 الساعة 12 ظھرا 

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


 
الستیروید ذو التركیز المنخفض یشتمل على بودیزونید 

عن طریق الفم 

إذا تلقیت ھذه الرسالة، یجب علیك اتباع النصیحة بعنایة. 
ھناك ثالثة احتیاطات مختلفة یجب علیك اتخاذھا، بناًء 

على مستوى الخطر لطفلك. 

االعتكاف (الخطر المرتفع) •
 التباعد االجتماعي الصارم (الخطر المتوسط) •
التباعد االجتماعي لعامة الناس (الخطر القلیل) •

ما االحتیاطات التي یجب علي اتخاذھا الجل 
لطفلي؟ 

 
نشرت كل من جعیة متالزمة كرون والتھاب القولون  
في بریطانیا مخططًا انسیابیًا مفیًدا لمساعدتك في تحدید 
مستوى الخطر لطفلك، والذي یمكنك العثور علیھ عبر 

اإلنترنت على   
www.crohnsandcolitis.org.uk/decision-
tree-children   . ھذا أیًضا  موجود الحقًا في ھذه 

النشرة. 

ستعتمد االحتیاطات التي یجب أن تتخذھا أنت وطفلك 
أثناء جائحة كوفید-19على مستوى الخطر، كما ھو 

موضح أدناه: 
 

الخطر المرتفع: ینصح المرضى في ھذه المجموعة 
باالعتكاف، وھذا یشتمل البقاء في المنزل وتجنب 
االتصال وجھاً لوجھ مع أي شخص آخر لمدة 12 

أسبوعاً.  قد یشمل ھذا األطفال الذین یتناولون 
بریدنیزولون ذو التركیز العالي عن طریق الفم، 

والكورتیزون عن طریق الورید أو أولئك الذین بدأوا 
مؤخًرا بتناول عالج بیولوجي في األسابیع الستة الماضیة 

(انظر أعاله). 
 

من المفروض أن ھؤالء المرضى قد تلقوا رسالة من 
جوش تفید بأنھ یجب علیھم االعتكاف. یمكنك قراءة 
المزید حول ما یعنیھ االعتكاف ألطفالك على الرابط 

التالي: 

www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-
covid-19-information-hub/coronavirus-
covid-19-and-vulnerable-children. 

الخطر المتوسط: یُنصح ھؤالء المرضى بشدة باتباع 
إرشادات "التباعد االجتماعي الصارم" ، مما یعني تقلیل 

التخالط االجتماعي مع اآلخرین قدر اإلمكان. 
 

یشمل ذلك األطفال الذین یتناولون األدویة المثبطة 
للمناعة المدرجة في الجدول أعاله، أو أولئك الذین 

تناولوا دواء بیولوجیًا لمدة تزید عن 6 أسابیع. 
 

الخطر القلیل: یتم توجیھ ھؤالء المرضى إلى اتباع نفس 
إرشادات "التباعاد االجتماعي" المقدمة لعامة الناس. ھذا 

یشمل األطفال الذین یتناولون فقط ASA-5 عن طریق 
الفم  (میساالزین و بینتاسا و اساكول و سالوفالك ) و 

فیسكوس بودیزوناید عن طریق الفم. 
 

قامت خدمات داء األمعاء اإللتھابي بمراجعة جمیع 
األطفال الذین في رعایتنا لتصنیف خطر اإلصابة بـ 

كوفید-19 تماشیاً مع التوجیھ الوطني، وتوصي  بأن یتخذ 
جمیع األطفال الذین یتناولون أدویة مثبطة للمناعة (انظر 

أعاله) عنایة خاصة في اتباع إرشادات التباعد 
االجتماعي. 

  
لقد تغیر عالج أو وضع طفلي الصحي. ھل ھو 

معرض  لخطر مرتفع باإلصابة بكوفید-19؟ 
 

سنراجع توصیاتنا كل أسبوعین للتأكد من أن كل مریض 
مصنف في مجموعة المخاطر الصحیحة. 

 
سوف نتصل بك مباشرة إذا حصل اي تغییر ، لیتسنى لك 

الحصول على المعلومات والدعم الذي تحتاجھ التخاذ 
االحتیاطات الالزمة لحمایة طفلك. 

 
یمكنك أیًضا العثور على اإلرشادات األكثر حداثة في 

ورقة المعلومات ھذه ، والتي سیتم تحدیثھا بانتظام 
وإتاحتھا على الرابط التالي:  

www.gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-
guides 

إذا حصل لطفلك أي مشاكل طبیة إضافیة، یرجى طلب 
المشورة من الفرق األخرى المشاركة في رعایتھ. 

إذا كان طفلك یعاني من أعراض كوفید-19 ، فیرجى 
استخدام خدمات الصحة الوطنیة ( NHS 111 ) عبر 
اإلنترنت على  nhs.uk.111 لطلب استشارة طبیة 
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عاجلة، ثم اتصل بفریق داء األمعاء اإللتھابي لمزید من 
الدعم. 

إذا كنت قلقًا جًدا بشأن طفلك، فیجب علیك دائًما االتصال 
برقم 999 أو الذھاب إلى مركز خدمات الطوارئ 

(A&E) المحلي أو مركز الرعایة العاجلة كما تفعل 
عادةً. 

 
ھل یجب على طفلي التوقف عن تناول الدواء 

كإجراء وقائي؟ 
 

ال، من المھم جًدا أن یستمر طفلك في تناول أدویتھ ما لم 
یخبرك فریقك السریري بخالف ذلك. 

النصیحة الحالیة من أخصائیي داء األمعاء اإللتھابي 
عالمیا، ھي أن فائدة البقاء على الدواء أكبر من المخاطر 

المرتبطة بإیقافھ. 

 .

یمكن أن یسبب توقف  طفلك عن اخذ أدویتھ إلى استفحال 
مرضھ ، مما قد یؤدي إلى دخول المستشفى.  

ھل یجب علینا تحدید مواعید بدیلة للعیادة؟ 

 
یتطلع األطباء إلى التخلص من حاجة المرضى لحضور 
المواعید وجھاً لوجھ حیثما أمكن ذلك.  قد تشتمل البدائل 

إجراء  مواعید عبر الھاتف أو استشارة عبر الفیدیو. 
 

إذا كان لدى طفلك موعد عیادة قادمة، فسنتواصل معك 
لمناقشة أفضل السبل إلجراء ذلك عن بُعد. 

 
فریق داء األمعاء اإللتھابي  الخاص موجود لدعمك! 

 
إذا كنت بحاجة إلى مزید من النصائح، یرجى االتصال 
 mygosh.nhs.uk  :على MyGOSH بنا عبر
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مزید من المعلومات والدعم

معلومات من جمعیة  متالزمة كرون والتھاب القولون في بریطانیا على الرابط التالي: 
www.crohnsandcolitis.org.uk 

معلومات من سیركا (جمعیة داء األمعاء اإللتھابي الخیریة لالطفال في بریطانیا ) على الرابط التالي :    
www.cicra.org/news/coronavirus/ 

     معلومات من خدمات الصحة الوطنیة على الرابط التالي :
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

معلومات لالطفال من خدمات الصحة الوطنیة على الرابط التالي :  
what0-18.nhs.uk/popular-topics/coronavirus 

  معلومات لالطفال من موقع اخبار ال بي بي سي
www.bbc.co.uk/newsround 

http://www.crohnsandcolitis.org.uk
http://www.cicra.org/news/coronavirus/
http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
http://www.bbc.co.uk/newsround
http://www.crohnsandcolitis.org.uk
http://www.cicra.org/news/coronavirus/
http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
http://www.bbc.co.uk/newsround
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نحن نعمل مع جمعیة طب األطفال البریطانیة  
ألمراض الجھاز الھضمي والكبد والتغذیة 

(BSPGHAN) ، الذین وضعوا ھذه االرشادات 
المحددة  لالطفال المصابین بالكرون والتھاب 

القولون. یرجى اتباع ھذه النصیحة ما لم یكن قد 
قیل لك خالف ذلك من قبل فریق داء األمعاء 
االلتھابي لطفلك. تستطیع ان تجد المزید من 

المعلومات على:  
crohnsandcolitis.org.uk/COVID-19

ما ھو مستوى الخطر لطفلي؟

ھل ینطبق أي مما یلي على طفلك؟ 

یأخذ حالیا (أو أخذ في آخر اسبوعین) كورتیزون •
عن طریق الفم أو الورید (باستثناء بودیزونید أو 

بیكلومیثازون) بما یعادل 20 ملغم أو أكثر من  
البریدنیزولون یومیا (یزن أكثر من 40 كغم) ، أو 
0.5 ملغم / كغم بریدنیزولون في الیوم (یزن أقل 

من 40 كغم). 

 بدأ  بتناول دواء بیولوجي جدید خالل الـ 6 •
اسابیع الماضیة مع مثبطات مناعة أخرى أو 

كورتیزون (باستثناء بودیزونید أو بیكلومیثازون) 

 یعااني من متالزمة األمعاء القصیرة التي تتطلب •
الدعم الغذائي. 

ھل یتناول طفلك أیا من األدویة التالیة؟ 

باستثناء الكورتیزون، أجب بنعم إذا أخذ طفلك أیًا من ھذه األدویة خالل األشھر الثالثة الماضیة
بیولوجیة 

أوستیكینوماب  (ستیالرا) •

فیدولیزوماب (إنتیفیو)  •

اینفلیكسیماب (ریمیكید، انفلیكترا، •
ریمسیما، زیسلي) 

ادالیموماب (ھومیرا، امجیفیتا، ھایریموز، •
ایمرالدي، ھولیو) 

جولیموماب (سیمبوني) •

مثبطات جانوس كیناس 
توفاسیتینیب (كسیلجانز) •

كورتیزون 
جمیع جرعات الكورتیزون •

األخرى (باستثناء تلك الموجودة 
في الصندوق السابق، بودیزونید 

أو بیكلومیثازون) 

مثبطات المناعة 
اآلزوثیوبرین (ایموران) •

میركابتوبورین (6 - ام بي) •

تیوجوانین (6 – ثیوجوانین) •

 میثوتریكسات (ماكستریكس، •
میثوفیل، میتوجاكت، 

ایبیتریكس، ناماكسیر، 
نوردیمیت، زالتا) 

تاكرولیموس  •

سیكلوسبورین •

أدویة اخرى 
مثبطات مناعیة أو ادویة •

ھل یتناول طفلك أیا من 
األدویة التالیة؟: 

 ASAs 5- (على سبیل •
المثال  میساالزین ، 

سلفازاالزین ، 
أولساالزین) 

عالجات المستقیم (مثل •
الكورتیزون أو تحامیل  

ASA  -5 أو الحقن 
الشرجیة) 

الكورتیزون الذي یعمل •
موضعیا ویعطى تحت 

المراقبة عن طریق الفم 
(بودیزونید أو 

بیكلومیتازون) 

التغذیة المعویة / الجزء •
معویة حصریا 

(الوجبات السائلة) أو 

متالزمة  كرون أو التھاب القولون 
نشط عند  طفلك – مثال في حالة 

تھیج 

ھل لدى طفلك أي مشاكل صحیة أخرى ممكن أن تعرضھم لخطر 
اإلصابة بمرض شدید جراء العدوى بكوفید-19 ؟  

على سبیل المثال: 

الجھاز التنفسي (مثل الربو والتلیف الكیسي) •

القلب (أمراض القلب) •

الغدد الصماء أو التمثیل الغذائي (مثل مرض السكري، •
متالزمة  كرون أو التھاب 

القولون نشط عند  طفلي - مثال 
في حالة تھیج 

تباعد اجتماعي صارم * 
طفلك معرض لخطر متوسط لالصابة 

بمرض حاد  جراء كوفید-19. یوصى بشدة أن 
یتبع بدقة نصیحة الحكومة بشأن 
البقاء في المنزل والتباعد االجتماعي 

االعتكاف 
 طفلك لدیھ خطر أعلى للتعرض لمرض حاد 
من كوفید-19.  علیھ بالعزل الذاتي للحفاظ 

على سالمتھ 

التباعد االجتماعي المطبّق على عامة الناس* 
یعاني طفلك من مخاطر منخفضة لالصابة 

بمرض شدید جراء التعرض لكوفید-19. یجب 
علیھم اتباع نصیحة الحكومة بشأن البقاء في 

المنزل والتباعد االجتماعي 

*ھذه المعلومات حول المخاطر تتعلق فقط بالكرون والتھاب القولون. إذا كان طفلك 
لدیھ مشكلة صحیة أخرى قد تكون مخاطرھم أعلى. تحدث إلى أخصائیي الرعایة الصحیة 

الذین یعالجون طفلك إذا كنت غیر متأكد. 
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