
 

  

فیروس كورونا (المعروف أیًضا باسم كوفید-19) - معلومات لألطفال 
والشباب والعائالت من فریق أمراض الروماتیزم 

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم یعاني من حالة صحیة مزمنة مثل التھاب المفاصل، الذئبة 
الحمامیة، التھاب العضل، االلتھاب الوعائي، أو مرض أخر من أمراض الروماتیزم. توضح نشرة المعلومات ھذه التي وضعھا فریق 

أمراض الروماتیزم في مستشفى غریت أورموند ستریت نصیحتنا لألطفال والشباب الذین یستفیدون من خدماتنا. 

gosh.nhs.uk/ :یرجى قراءة ھذه النشرة إلى جانب معلوماتنا العامة للعائالت في صفحة األسئلة المتداولة عبر الرابط اإللكتروني
 .covid-19-FAQ

كذلك یمكنكم الحصول على أحدث األخبار والمعلومات والمصادر في صفحتنا المركزیة للمعلومات المتعلقة بفیروس كورونا على الموقع 
 .gosh.nhs.uk/coronavirus-hub :اإللكتروني

تتماشى ھذه التوجیھات مع تلك الصادرة عن الجمعیة البریطانیة 
 British Society of Rheumatology ألمراض الروماتیزم

والجمعیة البریطانیة ألمراض الروماتیزم لألطفال والمراھقین  
 British Society of Paediatric and Adolescent

Rheumatology ، وقد أقرھا الفریق السریري في مستشفى غریت 
أورموند ستریت. 

ھل یؤثر مرض فیروس كورونا على األطفال؟ 
تظھر آخر األدلة أنھ على الرغم من أن األطفال یصابون بمرض 

فیروس كورونا بالفعل، إال أن عددا قلیال جدا منھم یصاب بعدوى شدیدة 
بھذا المرض. لم ترد أیة أدلة حتى اآلن على أن الطفل المصاب بمرض 
من أمراض الروماتیزم معرض أكثر من غیره لإلصابة بمرض فیروس 

كورونا. 

مع ذلك، قد یكون األطفال والشباب الذین یتناولون أدویة الستیرویدات 
أو الحقن البیولوجیة معرضین أكثر من غیرھم لإلصابة بأي مرض 

فیروسي.  

لقد اتبعنا مشورة الحكومة لنحدد العائالت التي ینبغي على طفل أو 
شخص ناشئ فیھا ممارسة "الحمایة" لمدة 12 أسبوعا، وذلك وفقاً لما 
ھو محدد على موقع خدمة الصحة الوطنیة التابع للحكومة. ستكون قد 

استلمت ھذه العائالت رسالة من مستشفى غریت أورموند ستریت تحدد 
االحتیاطات التي یحتاج طفلھا إلى اتخاذھا. یمكنكم الحصول على 

توجیھات خاصة توضح معنى "الحمایة" بالنسبة لألطفال من الموقع 
http://gosh.nhs.uk/covid-19-and- :اإللكتروني

 .vulnerable-children

إذا لم تستلموا رسالة من مستشفى غریت أورموند ستریت بخصوص 
حمایة طفلكم، فذلك نتیجة لقرار اتخذه فریقكم السریري بعد دراسة 

متأنیة للتوجیھات الوطنیة. قد تستفیدون من زیارة الموقَعْین أدناه 
(CCAA.org.uk و rheumatology.org.uk) للحصول على 
مزید من المعلومات حول الفئات من مرضى الروماتیزم التي ُتنَصح 

بممارسة الحمایة أو العزلة. 

إذا كان طفلكم یعاني من أیة مشاكل طبیة إضافیة أو جدیدة، یرجى طلب 
المشورة من الفرق السریریة األخرى المشاركة في رعایتھ. 

یمكنكم الحصول على مشورة طبیة عاجلة عن طریق االتصال برقم 
111 التابع لخدمة الصحة الوطنیة أو استخدام الخدمة على اإلنترنت 

 ./http://111.nhs.uk :عبر الموقع اإللكتروني
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أُجري آخر تحدیث لنشرة المعلومات ھذه یوم 1 
مایو 2020 الساعة 3 مساًء

https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-families
https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub
http://gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children
http://www.111.nhs.uk


إذا كنتم قلقین جدا على طفلكم، ینبغي االتصال برقم 999 أو إحضاره 
إلى قسم الحوادث والطوارئ، كما ستفعلون عادة. 

نصائح محددة حول األدویة من فریق أمراض 
الروماتیزم 

من المھم جداً أن یواصل طفلكم تناول أدویتھ كالمعتاد. ھذا األمر مھم 
جًدا، واإلحجام عن تناولھا قد یزید حالتھ سوءا.  یرجى استشارة فریقكم 

التخصصي قبل اتخاذ أیة قرارات بشأن دواء طفلكم. 

یرجى تذكر أنھ یجب على المرضى الذین یتناولون أدویة 
جلوكوكورتیكوید على المدى الطویل (الستیرویدات والبریدنیزولون) 

عدم إیقافھا بشكل مفاجيء. إذا كنتم تخططون مع فریقكم السریري لیبدأ 
طفلكم تناول دواء جدید أو یستبدل الدواء الحالي، فقد تجري مراجعة ھذا 

األمر اآلن. سنتصل بكم لمناقشة أیة تغییرات. یجري استبدال بعض 
األدویة المسّربة بأدویة تعطى عن طریق الحقن، لكي یتسنى إعاطاؤھا 

في البیت. 

إذا كنتم تشّكون في أن طفلكم قد أصیب بعدوى، فاتصلوا بفریقكم 
السریري إلخبارھم. قد یكون من الضروري إیقاف العالج المثبط 

للمناعة طوال فترة العدوى وحتى یشعر طفلكم بتحسن. سیتم القیام بذلك 

من خالل تشاور دقیق مع فریق أمراض الروماتیزم. قد ینجم عن ذلك 
تأجیل إعطاء أدویة مسربة أو عالجات أخرى حتى یشعر طفلكم 

بتحسن.  

ھل علینا تنظیم مواعید بدیلة في العیادات؟ 
لقد حاول األطباء السریریون التخلص من ضرورة حضور المرضى 

مواعیدھم وجھا لوجھ حیثما أمكن. بالتالي قد ُیعَرض على طفلكم مواعد 
تلیفوني أو جلسة استشاریة عبر مكالمة فیدیو. 

إذا كان لدى طفلكم موعد قریب في العیادة الخارجیة، فسنتصل بكم 
لمناقشة أفضل السبل إلجراء ذلك عن ُبعد.  

إذا أصیب طفلكم بمرض واحتاج إلى مراجعة طبیة، فما زلنا موجودین 
لتقدیم الدعم وبإمكان فریق أمراض الروماتیزم تنظیم لقاء في مستشفى 

غریت أورموند ستریت. 

للمزید من المعلومات والدعم 
نصائح لمرضى الروماتیزم 

  /www.versusarthritis.org/news/2020/march/coronavirus-covid-19-what-is-it-and-where-to-go-for-information

  /www.ccaa.org.uk/coronavirus-support-resources

 https://www.rheumatology.org.uk/News-Policy/Details/Covid19-Coronavirus-update-members

دعم ونصائح عامة 

https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19- :صفحة المستشفى المركزیة للمعلومات المتعلقة بمرض فیروس كورونا
  information-hub

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

Royal College Paediatrics and Child Health http:// معلومات لألھآلي ومقدمي الرعایة من الكلیة الملكیة لطب األطفال وصحة الطفل
  www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-resources-parents-carers

  www.bbc.co.uk/newsround:اإللكتروني BBC Newsround تتوفر معلومات لألطفال على موقع
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