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فیروس كورونا (كوفید-19) - معلومات لألطفال، الشبان والعائالت 
من فریق األمراض القلبیة الوعائیة الوراثیة 

نتفھم بأنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا - المعروف أیضا باسم كوفید-19 - خصوصاً إذا كان طفلكم یعاني من 
حالة صحیة مزمنة. توّضح نشرة المعلومات ھذه الصادرة عن فریق األمراض القلبیة الوعائیة الوراثیة في مستشفى 

غریت أورموند ستریت بعض النصائح 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. یمكنكم الحصول على أحدث األخبار، المعلومات والمصادر في صفحتنا المركزیة 

 gosh.nhs.uk/coronavirus-hub :للمعلومات المتعلقة بكوفید-19 عبر الرابط اإللكتروني

أُجري آخر تحدیث لنشرة المعلومات ھذه          
یوم 27 إبریل 2020 الساعة 4 مساًء 

http://gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-families
https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub
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ھذه المعلومات صادرة عن جمعیة أمراض القلب الوراثیة 
 (Association for Inherited Cardiac Conditions)
وقد صادق علیھا الفریق السریري في مستشفى غریت أورموند 

ستریت. 

ھل یؤثر كوفید-19 على األطفال؟ 

ُتظھر آخر األدلة أنھ على الرغم من أن األطفال یصابون 
ا منھم سیصابون بعدوى  بكوفید-19 بالفعل، إال أن عدداً قلیال جّدً
شدیدة من ھذا المرض، حتى وإن كانت لدیھم مشكلة صحیة 

أساسیة. 

في مستشفى غریت أورموند ستریت، نتخذ احتیاطات إضافیة 
للحفاظ على سالمة مرضانا الصغار، تتضمن تقدیم إرشادات 
خاصة للمرضى الذین قد نعتبرھم مصابین بضعف المناعة أو أنھم 
جزٌء من مجموعة مستضعفة. یمكن الحصول على تلك اإلرشادات 

عبر الرابط اإللكتروني:  
 gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guides

نصائح محددة حول األمراض القلبیة الوعائیة الوراثیة: 

معظم األطفال الذین یعانون من األمراض القلبیة الوعائیة الوراثیة 
لیسوا معرضین أكثر من غیرھم لإلصابة بأعراض حادة 
لكوفید-19 ویجب علیھم اتباع ذات النصائح الحكومیة المقدمة إلى 

سائر المواطنین. 

متالزمة بروغادا: 

یجب على المرضى الذین تم تشخیصھم بمتالزمة بروغادا، أو 
األطفال المعرضین لخطر ھذا المرض بسبب تاریخ عائالتھم، 

إیالء عنایة خاصة لمداواة أیة إصابات بالحمى بشكل نشیط 
بالباراسیتامول أو اآلیبیوبروفین. إذا لم تستجب الحمى لھذه 
األدویة، یجب على ھؤالء المرضى االتصال بخدمة الصحة 
الوطنیة على الرقم 111 لطلب النصیحة أو االستعانة بخدمة 111 

 .111.nhs.uk عبر موقعھا على اإلنترنت

قد ُیطلب منھم الحضور إلى قسم الحوادث والطوارئ في منطقتھم، 
إلجراء تخطیط لكھربیة القلب.  

ً كانت حالتھ الصحیة األساسیة،  إذا كنتم قلقین جداً بشأن طفلكم، أیا
ُیرجى االتصال بالرقم 999 أو اصطحابھ إلى قسم الحوادث 

والطوارئ، كما ستفعلون عادة.   

نصائح محددة من فریق األمراض القلبیة الوعائیة الوراثیة حول 
األدویة:  

ً وقد یؤدي عدم تناولھ إلى تفاقم حالة  ُیعتبر تناول الدواء أمراً مھما
طفلكم. یرجى استشارة فریقكم التخصصي قبل اتخاذ أیة قرارات 

بشأن دواء طفلكم. 

ھل یحب علینا تحدید مواعید بدیلة في العیادة؟ 

 ً یطمح األطباء إلى إلغاء حاجة المرضى لحضور المواعید وجھا
لوجھ حیثما أمكن ذلك. قد یتضمن ذلك مواعید تجرى عبر الھاتف 

أو استكشاف إمكانیة عقد لقاءات مع االستشاریین عبر الفیدیو. 

إذا كان لدى طفلكم موعد قادم في العیادة، فسنتواصل معكم 
 لمناقشة أفضل السبل إلجراء ذلك عن ُبعد.

لمزید من المعلومات والدعم: 

یمكن الحصول على معلومات متعلقة بأمراض قلبیة وعائیة وراثیة محددة من خالل المواقع اإللكترونیة التالیة: 

 British Heart Foundation

https://webmail.gosh.nhs.uk/owa/redir.aspx?C=rzEPoN46sgE2-TpJL7mSqKKx0snmmDP2ZZAYrLhFVImMEcvWSuDXCA..&URL=https%253a%252f%252feur01.safelinks.protection.outlook.com%252f%253furl%253dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.gosh.nhs.uk%25252Fcovid-19-specialty-guides%2526data%253d02%25257C01%25257CJessica.Hytner%252540GOSH.ORG%25257Cd7c78bc05b464f8b640908d7dc5e92e4%25257C4540b500ab6e47c79e06bf00d8504cba%25257C0%25257C0%25257C637220171075711921%2526sdata%253d8f2DRhurNjMQkCzFz6lrZIzXuoOceBiA%25252BIjgK5zRYS8%25253D%2526reserved%253d0
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https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/coronavirus-and-your-
health 

 Cardiomyopathy UK
https://www.cardiomyopathy.org/ 

 Marfan Trust
http://www.marfantrust.org/news/marfan-trust-statement-on-covid-19 

 Association for Inherited Cardiac Conditions – AICC
https://theaicc.org/?page_id=649 

 Arrhythmia Alliance
http://www.arrhythmiaalliance.org.uk/ 

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

BBC Newsround  
 www.bbc.co.uk/newsround

https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/coronavirus-and-your-health
https://www.cardiomyopathy.org/
http://www.marfantrust.org/news/marfan-trust-statement-on-covid-19
https://theaicc.org/?page_id=649
http://www.arrhythmiaalliance.org.uk/
http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
http://www.bbc.co.uk/newsround

