
 

  

فایروس كورونا (المعروف أیضاً باسم كوفید-19) - معلومات لألطفال 
والشباب والعائالت من فریق حساسیات الجھاز الھضمي والجلد 

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا (المعروف أیضاً باسم كوفید-19)، خصوصاً إذا كان طفلكم یعاني من 
حساسیة في الجھاز الھضمي أو حساسیة جلدیة. توضح نشرة المعلومات ھذه التي وضعھا فریق حساسیات الجھاز 

الھضمي والجلد في مستشفى غریت أورموند ستریت (غوش) نصیحتنا لألطفال والشباب واألھل ومقدمي الرعایة الذین 
یستفیدون من خدماتنا. یرجى قراءة ھذه النشرة إلى جانب معلوماتنا العامة المتعلقة بفایروس كورونا (كوفید-19) 

 hub-information-19-covid-coronavirus/news/uk.nhs.gosh.www :على الموقع اإللكتروني

نقدم ھذه التوجیھات لألطفال الذین ھم حالیاً تحت رعایة خدمتنا 
لمرضى حساسیات الجھاز الھضمي و/أو الحساسیات الجلدیة، أو 

للذین ھم على الئحة االنتظار الستالم رعایة ھذه الخدمة. 

بما أن خدمة الحساسیة تقع تحت رعایة الفریقین الرئیسیین 
ألمراض الجھاز الھضمي وأمراض الجلد، فقد یكون لدیكم أیضا 

استشاري متخصص في أمراض الجھاز الھضمي أو أمراض 
الجلد یشرف على رعایة طفلكم. 

ھل یؤثر كوفید-19 على األطفال؟ 
تظھر آخر األدلة أنھ على الرغم من أن األطفال یصابون 

بكوفید-19 بالفعل، إال أن عدداً قلیالً جداً منھم سیعانون من 
أعراض شدیدة. 

ھل یجب علینا ترتیب مواعید بدیلة لزیارة الطبیب في 
العیادة؟ 

یتطلع األطباء إلعفاء المرضى من الحاجة لحضور مواعیدھم 
وجھاً لوجھ حیثما أمكن. قد ُیستعاض عن ذلك بترتیب مواعید عبر 
الھاتف أو إعطاء المشورة الطبیة عبر الفیدیو، أو تأجیل المراجعة 

إلى ما بعد تخفیف احتیاطات كوفید-19. 

تستند أیة قرارات متعلقة بتأجیل إجراءات أو مواعید لدخول 
المستشفى أو مواعید طبیة إلى دراسة متأنیة من قبل الفریق 

الطبي. إذا كان لدى طفلكم موعد قادم لزیارة الطبیب في العیادة، 
فسنكون على اتصال بكم لمناقشة أفضل السبل لتنفیذ ذلك عن بعد. 

إذا لزم األمر، سُیمَنح طفلكم موعًدا وجھاً لوجھ في المستقبل.   

یرجى مالحظة أنھ قد یقابلكم في الموعد الھاتفي أخصائي التغذیة 
التابع لنا المتخصص بطب األطفال، حیث قد تقتضي الضرورة 

نقل أعضاء آخرین من الفریق إلى وظائف مختلفة. كونوا على ثقة 
من أنھ ستتم مناقشة خطط العالج واالتفاق علیھا مسبقاً مع فریق 

الحساسیة بأكملھ. 

إذا لم تتم إحالة طفلكم إلى الخدمة و/أو لم یكن لدیھ طبیب 
متخصص بأمراض الجھاز الھضمي أو بأمراض الجلد یشرف 

على رعایتھ، فقد ال تنطبق ھذه النشرة على طفلكم. یرجى 
إخبارنا حتى نتمكن من تصحیح سجالتنا الطبیة. 
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أُجري آخر تحدیث لنشرة المعلومات ھذه   یوم 
24 أبریل 2020 الساعة 12 ظھراً

http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub


أین یمكننا العثور على مزید من المعلومات عن حالة 
طفلنا؟ 

لمساعدتكم في توفیر الدعم إلدارة حالة (حاالت) طفلكم، قمنا 
بتضمین قائمة من المواقع اإللكترونیة المفیدة وأرقام لالتصال 

أدناه. یرجى االنتباه إلى أن ھذه نشرة عامة، لذلك لن ینطبق جمیع 
المواقع واألرقام على حالة طفلكم. إذا كنتم غیر متأكدین بشأن أي 
منھا أو كانت لدیكم أیة أسئلة، یرجى االتصال بفریقكم السریري. 

الحساسیة 

إذا عانى طفلكم من رد فعل تحسسي، یرجى اتباع •
الخطة الموصى بھا للسیطرة على الحساسیة. 

o خطط العمل متاحة عبر الرابط
اإللكتروني: 

www.bsaci.org/about/
download-paediatric-
  allergy-action-plans

o إذا احتجتم إلى تدریب على كیفیة استخدام
جھاز حقن األدرینالین التلقائي - یرجى 

التحقق من نوع الجھاز الخاص بكم (الروابط 
أدناه): 

▪ JEXT
 www.kids.jext.co.uk

▪ Emerade
www.emerade-

 bausch.co.uk/patient

▪ Epipen
www.epipen.co.uk/

patients/epipenr-user-
  guide

o یرجى اإلحتفاظ بجمیع أدویة الطوارئ
الخاصة بطفلكم معھ في جمیع األوقات. 

إذا كان طفلكم مستعداً للبدء بتناول األطعمة الصلبة •
ویعاني من األكزیما و/أو حساسیة غذائیة موجودة 

من قبل، فقد ترغبون في النظر بإدخال البیض 
المطبوخ ومن ثم الفول السوداني إلى نظامھ الغذائي 

بشكل مبكر ابتداًء من 4 أشھر من العمر. (یرجى 
عدم القیام بذلك إذا سبق أن ظھر لدى طفلكم رد 

فعل تجاه ھذین النوعین من الطعام أو َنَصح فریق 
الحساسیة الخاص بكم بتجنبھما). یرجى االطالع 

على التوجیھات اإلضافیة التالیة: 
www.bsaci.org/pdf/Infant-feeding-and-
allergy-prevention-PARENTS-FINAL-

 booklet.pdf

معلومات مفیدة أخرى: •

o  www.itchysneezywheezy.co.uk

owww.allergyuk.org/information-
and-advice/conditions-and-

  symptoms

ohttps://
bsaci.worldsecuresystems.com/

Coronavirus%20and
%20Allergies%20FAQ%20and

%20Answers%20FINAL
 %5B1%5D.pdf

إذا كنتم قلقین جداً من أن طفلكم یعاني من رد فعل •
تحسسي، یرجى االتصال برقم 999 أو 111 

حسب خطورة الموقف. 

الربو 

اتبعوا خطة طفلكم العالجیة المتعلقة بصفیر الصدر •
– اطلبوا المساعدة من الطبیب العام أو اتصلوا برقم 

111 لطلب المشورة عند الحاجة. 

إذا كنتم تشعرون بأن طفلكم مریض جداً، اتصلوا •
بالرقم 999 دون أي تأخیر و/أو اطلبوا المشورة 

الطبیة العاجلة. 

حافظوا دائماً على التزام طفلكم الحریص باستخدام •
دواء البخاخ الوقائي الخاص بھ حسب تعلیمات 

الطبیب: 

o ،بكلومیثازون / كلینیل مودیوالیت
سیمبیكورت، سیریتاید – ھذه ھي 

البخاخات البنیة، البنفسجیة أو البرتقالیة 
اإلعتیادیة. 

o مونتیلوكاست الصودیوم/ سینكولیر

إذا كنتم بحاجة إلرشادات حول كیفیة اتباع التقنیة •
الصحیحة الستعمال البخاخ أو البخاخ األنفي، 

یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي: 
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www.asthma.org.uk/advice/inhalers- 
 /medicines-treatments/using-inhalers

إذا ُتِركْت أدویة طفلكم في المدرسة أو في أي مكان •
آخر، یرجى استرجاعھا إذا أمكن. 

لإلطالع على مزید من المعلومات حول مرض •
الربو أو كوفید-19، یرجى زیارة الموقع 

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

أنظمة االستبعاد الغذائیة 

نتفھم أن طفلكم قد یتبع بالفعل نظاماً غذائیاً خالیاً من بعض المواد 
المسببة للحساسیة، وأنكم قد تشعرون بالقلق بشأن توّفر ھذا الطعام 

الخالي من مسببات الحساسیة.   

لقد تلقینا تأكیداً بأن عملیات توصیل الطلبات مستمرة بشكل 
منتظم؛ مع ذلك نقدر أنھ یصبح من الصعب جداً الحصول على 

بعض المنتجات بسھولة وقد تكون الخیارات محدودة. 

ھناك محالت لبیع المواد الغذائیة على اإلنترنت قد تتمكن من 
توصیل الطلبات بینما یتعذر ذلك على المحالت التجاریة العادیة.  

یرجى االطالع على قائمة الشركات المفیدة أدناه: 

•  www.goodnessdirect.co.uk

•  www.britishonlinesupermarket.com

•  www.britishgram.com

•  www.milkandmore.co.uk

www.findmeamilkman.net – یضیف العدید •
من خدمات توصیل الحلیب المحلیة أصنافاً من 

األطعمة التي تقدمھا إلى خدمة التوصیل. یرجى 
إلقاء نظرة على ما ھو متاح في منطقتكم المحلیة. 

لمزید من الدعم في العثور على منتجات مناسبة تخلو من المواد 
 .FoodMaestro المسببة للحساسیة، نوصیكم بتحمیل تطبیق

إذا كان طفلكم یتناول تركیبة أوصى بھا أخصائي، فعلیھ 
االستمرار بتناولھا. سوف یستمر تزویدكم بھذه التركیبة من قبل 

صیدلیتكم المحلیة. لن ُتوَصف ھذه التركیبة إال إذا شعر أخصائي 
التغذیة بأن ھناك حاجة طبیة إلیھا. 

األطعمة الخالیة من القمح أو الغلوتین 

لألسف، لم تعد المنتجات الخالیة من مادة الغلوتین •
متوفرة من خالل وصفة طبیة في معظم الحاالت، 

إال أنھ قد ال یزال یتسنى لبعض األطباء العامین 
وصف ھذه المنتجات. یرجى االتصال بطبیبكم العام 

مباشرًة لمعرفة ما یمكنھ تقدیمھ. 

ھناك العدید من األطعمة الخالیة من الغلوتین بشكل •
طبیعي ویمكن استخدامھا كبدیل مناسب عن 
المنتجات المصنعة الخالیة من الغلوتین. ھذه 

األطعمة تشمل الحنطة السوداء، البولینتا (دقیق 
الذرة)، الذرة، البطاطس، األرز، حبوب الكینوا 
والتابیوكا (مستحضر نشوي)، وكلھا خالیة من 

الغلوتین. 

المنتجات الخالیة من الحلیب أو األلبان 

یرجى االستمرار في تزوید طفلكم بحلیبھ النباتي •
العادي،  كما ُیرجى مالحظة أن حلیب األرز غیر 
مناسب لألطفال دون سن 5 سنوات. یجب علیكم 

دائماً اختیار الحلیب النباتي المدعم بالكالسیوم 
(ولیس النوع العضوي). 

إذا كان طفلكم یتبع نظاماً غذائیاً خالیاً من مشتقات •
األلبان ولم یكن حلیبھ النباتي العادي متوفراً، فمن 
المھم التأكد من تواجد ما یكفي من الكالسیوم في 

نظامھ الغذائي. سیقتضي ذلك البدء بإعطاء طفلكم 
مكمالت الكالسیوم إذا تعذر علیكم الحصول على ما 

یحتاج إلیھ. یوضح الجدول التالي متطلبات 
الكالسیوم حسب العمر. 

الكالسیوم (مرجع تناول العمر
العناصر الغذائیة) 

(ملغم / یوم)

0524 - 12األشھر

3 - 1352

6 - 4452

10 - 7552
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یمكنكم شراء مكمالت الكالسیوم دون وصفة طبیة •
من المتاجر الكبیرة أو الصیدلیات المحلیة. یرجى 

االطالع أدناه على قائمة من المنتجات المتاحة 
بسھولة دون وصفة طبیة: 

o Vitabiotics) فیتابایوتك ویلِكد
WellKid) الكالسیوم السائل (العمر 
4+). یرجى مالحظة أن ھذا المنتج 
مناسب لألطفال دون سن 4 سنوات. 

یرجى إعطاء جرعة 5 ملم إلى الطفل 
دون 4 سنوات أو التأكد من أخصائي 

التغذیة الخاص بكم. 

o Haliborange) ھالیبورانج سوفتیز
Softies) كالسیوم مع فیتامین دال 

(العمر 3+). یرجى مالحظة أن ھذا 
المنتج قد یسبب االختناق لألطفال دون 3 

سنوات. 

o (Boots Essential) بوتس إّسنشیال
كالسیوم مع فیتامین دال (العمر 11+). 

یرجى مالحظة أن ھذا المنتج مناسب 
لألطفال فوق سن 11. 

تذكروا أن ھناك العدید من المصادر الغذائیة •
األخرى للكالسیوم التي یمكنكم إضافتھا كجزء من 

نظام طفلكم الغذائي، اعتماداً على حساسیاتھ 
المعروفة األخرى. یحتوي كل من الخبز، حبوب 
اإلفطار المدعمة، معجون الطحینة (یحتوي على 

السمسم)، سمك السردین، السبانخ، البروكلي، 
الفاصولیاء البیضاء المطبوخة والمشمش المجفف 

على نسبة عالیة من الكالسیوم. 

إذا لم تتمكنوا من شراء مكمالت الكالسیوم دون •
وصفة طبیة وكنتم تشعرون بالقلق بشأن كمیة 

الكالسیوم التي یتناولھا طفلكم، یرجى االتصال إما 

بطبیبكم العام أو بأخصائي التغذیة في مستشفى 
غریت أورموند ستریت. 

البیض 

إذا كنتم تعانون من صعوبة في الحصول على بدیل •
البیض الذي اعتدتم على استخدامھ في عمل 

المخبوزات، یرجى مالحظة أنھ بإمكانكم استخدام 
"بیض الكتان"، صلصة التفاح أو الموز المھروس 

كبدیل. 

الصویا 

إذا لم تتمكنوا من العثور على منتجات الصویا التي •
اعتدتم علیھا، یرجى البحث عن أنواع بدیلة من 

الحلیب النباتي أو المنتجات النباتیة. إذا لم تكن ھذه 
المنتجات مدعمة بالكالسیوم وكنتم تشعرون بأن 

طفلكم ال یحصل على الكمیة الكافیة من الكالسیوم 
من خالل مصادر غذائیة أخرى، فیرجى البدء 

بإعطائھ مكمالت الكالسیوم وفقاً للتوجیھات أعاله. 

ما ھي االحتیاطات التي یجب أن نتخذھا لحمایة طفلنا؟ 
یجب اتباع االحتیاطات لتجنب العدوى، من خالل النظافة 

الشخصیة الجیدة، غسل الیدین، عدم لمس العینین واألنف والفم 
وتجنب االختالط عن قرب دون ضرورة مع األشخاص المرضى. 

یرجى اإلحتفاط بجمیع أدویة طفلكم معھ في جمیع األوقات 
والتعرف على كیفیة استخدام أدویة الطوارئ الخاصة بھ ومتى 

یجب إعطاؤھا إْن لزم األمر. 

ھل یجب التوقف عن تناول الدواء في حال اإلصابة 
بفایروس كورونا؟ 

كال، تناول األدویة مھم جداً وعدم تناولھا قد یجعل حالة الطفل 
أسوأ. الرجاء عدم التتردد باستشارة الفریق المختص القائم على 

رعایتكم قبل اتخاذ أي قرار بشأن أدویة طفلكم. 

إذا ظھرت عند طفلكم أعراض كوفید-19 (السعال المستمر و/ أو 
ارتفاع درجة الحرارة إلى 37.8 أو ما فوق)، یرجى زیارة موقع 

  (NHS)خدمة 111 اإللكتروني التابع لخدمة الصحة الوطنیة
للحصول على المشورة الطبیة العاجلة.  

ماذا یجب أن نفعل إذا أصبح طفلنا مریضاً؟ 

الصبیانالسنین

14 - 111000

18 - 151000

البنات

14 - 11800

18 - 15800
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إذا أصبح طفلكم مریضاً یجب علیكم االتصال برقم 111، زیارة 
موقع nhs.uk.111 اإللكتروني أو االتصال بالطبیب العام. یجب 

علیكم االتصال برقم 999 أو الذھاب إلى قسم الحوادث  

والطوارئ في مستشفاكم المحلي في حال أصبح طفلكم مریضاً 
جداً، إذا شعرتم بالقلق حیال صحتھ، أو إذا نصحكم بذلك موظف 

خدمة 111 أو طبیبكم العام. 

یرجى مالحظة أن أقرب مستشفى یمكنھ استقبال األطفال في قسم 
الحوادث والطوارئ قد یكون تغیر، لذا یجب علیكم التحقق مسبقاً 
عبر اإلنترنت أو االتصال برقم 111 للعثور على أقرب مستشفى 

یستقبل األطفال في قسم الحوادث والطوارئ. 

بمن یجب أن نتصل إذا كان لدینا استفسار طبي عاجل؟ 
إذا كنتم قد سجلتم على تطبیق MyGOSH، یمكنكم االتصال 
بأخصائیي التغذیة أو الممرضین المتخصصین لدینا عبر ھذا 

التطبیق. إذا لم تكونوا مسجلین، یمكننا مساعدتكم على القیام بذلك 
- حیث أن ھذه ھي طریقتنا المفضلة للتواصل. یمكن العثور على 

معلومات حول تطبیق MyGOSH عبر الرابط اإللكتروني أدناه: 
 www.gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygosh

إذا لم یكن ھذا الخیار متاحاً، أو كنتم بحاجة إلى مساعدة للتسجیل، 
یرجى اإلتصال بنا عبر البرید إلكتروني الخاص بـ: 

 أمراض الجھاز الھضمي – فریق الحساسیات:
gastroenterology.medicalpa@gosh.nhs.uk 

  أمراض الجلد – فریق الحساسیات:
 RDadmin@gosh.nhs.uk

نحن ھنا لكي نوفر لكم الدعم، ونحن ممتنون لتفھمكم خالل ھذه 
الفترة. 

شكراً جزیالً. 

لمزید من المعلومات والدعم 
 (NHS) معلومات من خدمة الصحة الوطنیة

 /www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

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