أُجري آخر تحديث لنشرة المعلومات هذه
يوم  20مارس  2020الساعة  4مسا ًء

فيروس كورونا (المعروف أيضًا باسم كوفيد - )19-معلومات لألطفال والشبان
والعائالت من فريق أمراض المناعة
نتفهم بأنه قد ينتابكم القلق بشأن فيروس كورونا ،خصوصا إذا كان طفلكم يعاني من حالة صحية مزمنة ،كتلك التي
تؤثر على الجهاز المناعي  .توضح نشرة المعلومات هذه والتي وضعها فريق أمراض المناعة في مستشفى غريت
أورموند ستريت نصيحتنا لألطفال والشبان الذين يستفيدون من خدماتنا .يرجى قراءة هذا إلى جانب معلوماتنا
العامة حول فيروس كورونا المتاحة عبر اإلنترنت عبر الرابط اإللكتروني:
www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-families

أيضا انظر للنصيحة الصادرة عن مؤسسة
 – Immunodeficiency UKعبر الرابط:
www.piduk.org/whatarepids/management
/coronavirusadviceforpidpatients

نصيحة خاصة حول األدوية من فريق المناعة
إن تناول الدواء مهم جدًا واإلحجام عن ذلك يمكن أن
يجعل حالتكم أسوأ .يرجى استشارة فريق تخصصك
قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الدواء الخاص بك.

هل يؤثر كوفيد 19 -على األطفال؟
نوصي جميع المرضى الذين يعانون من نقص المناعة
األولية بمواصلة العالجات التي يأخذونها ،بما في ذلك
تظهر آخر األدلة بأنه على الرغم من أن األطفال
المعطاة من خالل تسريب الغلوبيولين المناعي (تسريب
يصابون بـ كوفيد 19-بالفعل ،إال أن عددا قليال جدًا منهم سواء كان تحت الجلد  SCIGأو عبر الوريد).
سيصابون بعدوى شديدة بهذا المرض.
من المهم أيضًا أن يستمر المرضى في المتابعة
والمراقبة الطبية بشكل منتظم خالل هذه الفترة العصيبة.
ال يوجد دليل على أن األطفال الذين يعانون من نقص
المناعة األولية معرضون بشكل كبير لخطر اإلصابة بـ هل يجب علينا ترتيب مواعيد بديلة لزيارة الطبيب في
كوفيد ،19-أو أنهم أكثر عرضة لمضاعفات شديدة من
العيادة؟
هذه العدوى.
نهدف لتقليل حضور المرضى للمستشفى حيثما أمكن
ذلك ،واالستعاضة عن المواعيد المرتبة وجها لوجه
تشير البيانات من إيطاليا وبلدان أخرى التي يكثر فيها
عدد المرضى المصابين ،إلى أن المرضى الذين يعانون بالمراسلة عبر الهاتف لبعض المرضى .سيحتاج
من نقص المناعة األولية والمرضى ذوو المناعة
المرضى لالستمرار في إجراء فحوصات الدم حيث أن
الطبيعية سيان في مستوى تعرضهم لخطر اإلصابة بـ
النتائج ضرورية الستمرار إعطاء العالج والحماية
كوفيد ،19-ولكن تظل المعلومات محدودة في الوقت
بشكل آمن.
الحاضر .على حد علمنا ،لم يتوف أي طفل مصاب
بعدوى نقص المناعة األوليةجراء اإلصابة بمرض
كوفيد.19-

للمزيد من المعلومات والدعم
معلومات من خدمات الصحة الوطنية  NHSعلى الموقعawww.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :
تتوفر معلومات لألطفال على موقع www.bbc.co.uk/newsround :BBC Newsround

