
  

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

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا، خصوصا إذا كان طفلكم قد خضع لعملیة زراعة للقلب و/أو الرئة. توضح نشرة 
المعلومات ھذه التي وضعھا فریق زراعة القلب والرئة في مستشفى غریت أورموند ستریت نصیحتنا لألطفال والشبان الذین یستفیدون 

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

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

لقد أقر ھذه المعلومات 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 سیصابون 
بعدوى شدیدة بھذا المرض. 

بما أن طفلكم یتناول أدویة مثبطة للمناعة للتقلیل من خطر رفض 
زراعتھ، فسیكون ضمن مجموعة "المرضى المعرضین لمخاطر 

شدیدة" وفقا لما حددتھ الحكومة.   

تقول التوصیات الحالیة بإنھ ینبغي أال یغادر طفلكم البیت لمدة 
12 أسبوعا على األقل وأنھ ینبغي علیھ تطبیق إجراءات 

"الحمایة" المحددة على موقع الحكومة اإللكتروني. 

نقدر أن ھذه النصائح قد تثیر القلق، فمن أجل توضیح ما یعنیھ 
األمر بالنسبة لطفلكم وعائلتكم لقد جھزنا مجموعة من التوجیھات 

http:// :الخاصة تتوفر عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
 .gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children

نصائح محددة حول األدویة من فریق زراعة 
القلب والرئتین 

تفوق مخاطر إیقاف أدویة طفلكم خطر اإلصابة بمرض فیروس 
كورونا. یجب مواصلة طفلكم تناول أدویتھ كالعادة، أو وفقاً لما 

ینصح بھ استشاري الزراعة الذي یقوم برعایة طفلكم.. 

تذكروا أنھ یجب على مرضى زراعة القلب والرئة أال یتناولوا        
دواء اإلیبوبروفین أبدا. 

c  

Ref: 2019F2287 © GOSH NHS Foundation Trust, May 2020 Page c  of c1 2

أُجري آخر تحدیث لنشرة المعلومات ھذه یوم 1 
مایو 2020 الساعة 5 مساًء

http://gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-families
http://gosh.nhs.uk/coronavirus-hub
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub/coronavirus-covid-19-and-vulnerable-children


ھل یجب علینا ترتیب مواعید بدیلة للعیادة؟ 
في الظروف العادیة، یخضع طفلكم لفحوص دم دوریة 

لمراقبة حالتھ. نحن نراجع أوضاع جمیع المرضى حالیاً 
وسنرتب إجراء فحوص دم محلیاً حیثما كان ذلك ممكناً 
وعملیاً. سنخبركم بالمكان الذي ستحصل فیھ الفحوص.  

سنتصل بكم لمناقشة ھذه الترتیبات عندما ننتھي من وضعھا. 
نقدر صبركم حیال ھذا األمر، فاإلجراءات قد تستغرق وقتاً 

أطول من المعتاد. 

إذا حضرتم مستشفى أو عیادة من أجل فحص دم أو جلسة 
مراجعة، یجب أن یرافق طفلكم شخص واحد فقط من 

الوالدین أو مقدمي الرعایة. 

یحاول األطباء السریریون التخلص من ضرورة حضور 
المرضى مواعیدھم وجھا لوجھ حیثما أمكن. سنجري 

المواعید عبر التلیفون أو عبر مكالمات فیدیو بدالً من ذلك. 

یرجى عدم المجيء إلى مستشفى غریت أورموند ستریت إذا كان 
طفلكم یعاني من أعراض مرض فیروس كورونا. ذلك لضمان 

بقاء جمیع المرضى آمنین قدر اإلمكان. إذا راودكم القلق حیال ما 
إذا تعین علیكم حضور أحد مواعیدكم القادمة، یرجى االتصال 

بفریقكم السریري.  

كما ھو الحال دائماً، یرجى االتصال بنا إذا طرأ تغییر على حالة 
طفلكم األساسیة أو إذا راودتكم أیة مخاوف تجاھھ. في حال 

الخوف الشدید على طفلكم أو إذا كانت حیاتھ معرضة للخطر، 
دائماً یجب االتصال برقم 999 أو الذھاب إلى قسم الحوادث 
والطوارئ في مستشفاكم المحلي أو إلى أقرب مركز للرعایة 

العاجلة. 

إذا أٌْدِخل طفلكم إلى مستشفاكم المحلي، یرجى إخبارنا والطلب 
من فریقكم المحلي أن یتصلوا بمستشفى غریت أورموند ستریت 

بشكل مباشر. 

  

للمزید من المعلومات والدعم 
   /www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19:تتوفر معلومات من خدمة الصحة الوطنیة على الموقع اإللكتروني

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