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فایروس كورونا (المعروف أیًضا باسم كوفید-19) - معلومات لألطفال 
والشباب والعوائل من فریق التنفس للحاالت التي ال تحتاج للتدخالت 

الجراحیة أو فریق الفتحة الرغامیة   
نتفھم أنھ قد ینتابكم القلق بشأن فیروس كورونا- خاصة إذا كان طفلكم یعتمد على دعم التنفس بالتھویة من خالل قناع 

أو فتحة رغامیة.  توضح نشرة المعلومات ھذه التي وضعھا فریق التنفس للحاالت التي ال تحتاج للتدخالت الجراحیة 
أوفریق الفتحة الرغامیة في مستشفى غریت أورموند ستریت نصائحنا لألطفال والشباب واآلباء ومقدمي الرعایة الذین  

یستفیدون من خدماتنا.   

 .gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ :یرجى قراءة ھذه النشرة إلى جانب األسئلة العامة المتداولة للعائالت على الموقع األلكتروني
gosh.nhs.uk/ :یمكنكم أیًضا العثور على آخر األخبار والمعلومات والموارد في مركز معلومات كوفید-19 على الموقع األلكتروني

 .coronavirus-hub
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أُجري آخر تحدیث لنشرة المعلومات ھذه یوم  
14أبریل 2020 الساعة 9 صباحا 

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


ھل یؤثر كوفید-19 على األطفال؟ 

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

شدیدة بھذا المرض. 

 سیعاني معظم األطفال المصابین بالفیروس من أمراض تنفسیة 
خفیفة إلى متوسطة و سیتعافون دون الحاجة إلى عالج 

متخصص. لكن أولئك الذین یعانون من حاالت طبیة كامنة مثل 
أمراض الجھاز التنفسي المزمنة ھم أكثر عرضة لإلصابة 

بأعراض خطیرة. 

نعتقد أن المجموعات المدرجة أدناه من البالغین والشباب 
واألطفال، الذین یعانون من دعم طویل األمد بجھاز التنفس 

الصناعي، ھي أكثر عرضة لإلصابة بأي أمراض تنفسیة بما في 
ذلك كوفید- 19؛ بالتالي یجب أن تكون متیقظة للغایة في إتباع 

إرشادات خدمة الصحیة الوطنیة للفئات األكثر عرضة للخطر، بما 
في ذلك عزل الطفل  على  الموقع األلكتروني: 

 NHS guidance for vulnerable groups, including 
  .shielding the child

ربما تكون قد تلقیت رسالة من الحكومة تفید بأنھ یجب علیك اتباع 
نصیحة العزل ھذه. نحن نقدر أن ھذه النصیحة قد تسبب لك القلق، 
لذلك قمنا بتجھیز بعض اإلرشادات الخاصة لتوضیح ما یعنیھ ھذا 

لطفلك وعائلتك ، وھو متاح على الموقع األلكتروني:  

  gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children

نوصي بالعزل الذاتي لمدة 12 أسبوًعا و إتباع النصائح یشأن 
العزل لألطفال والشباب التالیین: 

أي طفل على جھاز التنفس عن طریق الفتحة الرغامیة •
لمدة طویلة األمد   

أي طفل یعاني من التنفس ویعتمد على أجھزة التنفس •
العادیة (التي التحتاج للتدخالت الجراحیة) في الحیاة 

الیومیة أو عندما یكون مریضا. 

أي طفل على جھاز التنفس عن طریق القناع أو الفتحة •
الرغامیة لمدة طویلة األمد بسبب ضعف العضالت 

أي طفل على جھاز التنفس عن طریق القناع أو الفتحة •
الرغامیة لمدة طویلة األمد بسبب إعاقة عصبیة شدیدة. 

تنص نصیحة خدمة الصحیة الوطنیة على أنھ إذا اتبعت بقیة أسرتك 
النصیحة الصارمة بشأن التباعد االجتماعي وقللت من خطر انتشار 
الفیروس داخل المنزل، فلن تكون ھناك حاجة لھم للعزل كذلك مع 

الطفل. 

إذا ظھرت على طفلك أعراض مرض كوفید-19  

أطلب المشورة الطبیة باستخدام خدمة الصحة الوطنیة •
NHS 111 على الموقع األلكتروني  nhs.uk.111 أو 
اتصل بـالرقم المخصص من قبل خدمة الصحة الوطنیة 

وھو  111. 
• escalation إذا كان لدى طفلك خطة تصعید تدریجیة

plan ، یرجى اتباع الخطة كما تفعل مع أي التھاب أو 
عدوى في الجھاز التنفسي.  

إذا إحتجت إلى تصعید الرعایة، أخبر التمریض السریري •
المتخصص في دعم التنفس والرئة للحاالت التي التحتاج 

للتدخالت الجراحیة (NIV/LTV CNS) وذلك ألننا قد نحتاج 
 (A&E) إلى االتصال مسبًقا بـقسم الحوادث و الطوارئ

المحلي للمساعدة في الدعم عن ُبعد. 
إذا كان لدیك فریق رعایة، فتأكد من إبالغ إدارة  الرعایة •

الخاصة بك للتأكد من أن لدیھم معدات الحمایة الشخصیة 
 .(PPE) الصحیحة

إذا كنت قلًقا جًدا بشأن طفلك - مریض للغایة أو أن حیاتھ •
معرضة للخطر - یجب علیك دائًما االتصال برقم 999. 

إذا كان لدیك دعم مقدم الرعایة في المنزل 

ھناك احتمال أن یمرض مقدمو الرعایة أو أن یحتاجو للعزل، مما 
قد یؤدي إلى حدوث ثغرات في رعایة طفلك.  إلیك بعض 

التوصیات: 

اتصل بوكالة مقدمي الرعایة الخاصة بك وناقش معھم •
مستویات الدعم البدیلة. على سبیل المثال، ضع في 

اعتبارك متى تكون احتیاجات طفلك أكبر، ھل أثناء النھار 
أو أثناء اللیل، حتى یتمكن مقدم الرعایة من إعطاء األولویة 

للوقت الذي یحتاج فیھ طفلك إلى أكبر قدر من دعم 
الرعایة. 

إذا كان بإمكان الوالدان تقدیم الرعایة في المنزل، فقد •
تضطر إلى إجراء نوبات مناوبة لتحل محل مقدم الرعایة 

إذا قل مقدار الدعم المحلي الذي یمكنھم تقدیمھ.  
في حالة الطوارئ، اتصل بمزودي الرعایة الصحیة •

المحلیین أو فریقك السریري في مستشفى غریت أورموند 
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ستریت للحصول على المشورة.  إذا كنت قلًقا جًدا بشأن 
طفلك - إذا كان مریًضا للغایة أو مصاب بجرح، أو أن 
حیاتھ معرضة للخطر- فیجب علیك دائًما االتصال برقم 

999 أو الذھاب إلى قسم الحوادث والطوارئ  (A&E) أو 
مركز الرعایة العاجلة المحلي.  

إذا ظھرت عند أحد الوالدین / مقدم الرعایة أعراًضا، فیجب 
علیھما عزل الذات وتسلیم الرعایة إلى الوالد اآلخر أو فرد آخر 

سلیم وقوي من العائلة. 

نصیحة محددة حول المعدات واإلمدادات من فریق التنفس 
للحاالت التي ال تحتاج للتدخالت الجراحیة أو فریق الفتحة 

الرغامیة 

إذا ظھرت مشاكل في جھاز التنفس الصناعي أو تعطل ، فاتبع 
نفس اإلرشادات المعتادة. إذا كان لدیك عقد خدمة، فیرجى 

االتصال بشركة الصیانة، حیث لم یتم إبالغنا بأي تغییرات على 
الخدمات التي تقدمھا خالل ھذه الفترة. إذا لم یكن لدیك عقد خدمة، 

فیرجى االتصال بفریق  التنفس للحاالت التي التحتاج للتدخالت 
الجراحیة (NIV) الخاص بك في مستشفى غریت أورموند 

ستریت. 

كما ھو الحال دائما، تأكد من أن لدیك ما یكفي من المعدات 
وحاول طلب المزید من اإلمدادات وإعطاء الوقت الكافي لذلك. 

إستخدام أجھزة التنفس التي التحتاج للتدخل الجراحي   

تحقق من وجود قناع احتیاطي وأنابیب وفالتر ومنفذ أكسجین (إذا 
لزم األمر). تحدث إلى فریق التنفس للحاالت التي التحتاج للتدخل 
الجراحي (NIV) الخاص بك إذا كنت بحاجة إلى أي شيء آخر. 

التنفس عبر الفتحة الرغامیة  

إذا حدث نقص في المعدات المستھلكة (وھذا أمر نادر)، مثل 
األنابیب وأشرطة الربط، فقد تضطر إلى استخدامھا بعد تاریخ 

التغییر الموصى بھ. 

یرجى التحدث إلى موّرد الرعایة المنزلیة الخاص بك (أو أي 
شخص یقوم عادة بتزوید معداتك) إذا كان لدیك أي أسئلة. 

األوكسجین 

ال نتوقع نقًصا في إمدادات األكسجین المنزلي، لذا یرجى عدم 
محاولة تخزین األكسجین، ألن الموردین یستبدلون األسطوانات 

الفارغة فقط بأخرى ممتلئة.  

نصیحة محددة حول األدویة من فریق التنفس للحاالت التي ال 
تحتاج للتدخالت الجراحیة أو الفتحة الرغامیة  

یجب أن یستمر طفلك باتباع خطة الرعایة الخاصة بھ، بما في 
ذلك األدویة والعالج الطبیعي ونظام التنفس. ال تقم بأي تغییرات 

قبل مناقشة ذلك مع فریق التخصص الخاص بك. 

ھل یجب علینا ترتیب مواعید بدیلة لزیارة الطبیب في 
العیادة؟ 

یتطلع األطباء إلعفاء المرضى من الحاجة لحضور مواعیدھم 
وجھاً لوجھ حیثما أمكن ذلك، ویستعاض عن ذلك بترتیب مواعید 
عبر الھاتف أو البحث في إمكانیة إعطاء المشورة الطبیة بالفیدیو. 

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

 تم إلغاء جمیع دراسات النوم المخطط لھا، لكن إذا كان من 
المقرر أن یبدأ طفلك بإستعمال جھاز تنفس الیحتاح لتدخل 

جراحي، فقد نتمكن في ظروف إستثنائیة من إجراء دراسة النوم. 
إننا نراجع كل حالة على حدة وسنتصل بك إلطالعك على آخر 

المستجدات. 

للمزید من المعلومات والدعم 

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

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