أُجري آخر تحديث لنشرة المعلومات هذه
يوم  1أبريل  2020الساعة  3عصرا

فيروس كورونا (المعروف أيضًا باسم كوفيد - )19-معلومات لألطفال والشباب
والعائالت من فريق األمراض الجلدية
نتفهم بأنه قد ينتابكم القلق بشأن فيروس كورونا ،خصوصا إذا كان طفلكم يعاني من حالة صحية مزمنة ،مثل
كمرض جلدي حاد أو تشوه األوعية الدموية ،مثال .توضح نشرة المعلومات هذه التي وضعها فريق األمراض
الجلدية في مستشفى غريت أورموند ستريت نصيحتنا لألطفال والشباب 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

هذه اإلرشادات صادرة عن "الرابطة البريطانية ألخصائيي
األمراض الجلدية British Association of Dermatologists
و"الكلية الملكية لألطفال وصحة األطفال"
Royal College of Paediatrics and Child Health؛ وقد
تم اعتماد هذه اإلرشادات من قبل الفريق السريري في
مستشفى غريت أورموند ستريت.

هل يؤثر فيروس كورونا على األطفال؟
تظهر آخر األدلة بأنه على الرغم من أن األطفال
يصابون بـ فيروس كورونا بالفعل ،إال أن عددا قليال
جدًا منهم يصابون بعدوى شديدة من هذا المرض.
األطفال والشباب الذين يتناولون أدوية معينة ،بما في
ذلك :ميثوتريكسات ،أزاثيوبرين،سيكلوسبورين،
سيروليموس ،بريدنيزلون على المدى الطويل،
مايكوفينوليت موفتيل واألدوية لبيولوجية -هم
معرضون لخطر اإلصابة بأي مرض فيروسي .لذلك
يجب اتباع اإلحتياطات الخاصة بالفئات الضعيفة ،كما
هو مبين في المعلومات العامة حول فيروس كورونا
(الرابط أعاله).

نصيحة خاصة حول األدوية من فريق األمراض الجلدية
يجب على طفلك االستمرار في تناول األدوية الموصوفة
لحالته ما لم ينصح فريق األمراض الجلدية بخالف ذلك.
من المهم بشكل خاص أن المرضى الذين يتناولون عقار
بريدنيزلون على المدى الطويل يجب أن ال يتوقفوا عن
تناوله فجأة.
إذا كان طفلك مصابًا بتهيجات عدوى ،فقد يكون من
الضروري إيقاف بعض العالجات مؤقتًا ،بعد التشاور
مع فريق األمراض الجلدية.
هل يجب علينا ترتيب مواعيد بديلة لزيارة الطبيب في
العيادة؟
يتطلع األطباء إلعفاء المرضى من الحاجة لحضور
مواعيدهم وجها ً لوجه حيثما أمكن ذلك ،ويستعاض عن
ذلك بترتيب مواعيد عبر الهاتف أو البحث في إمكانية
إعطاء المشورة الطبية بالفيديو.
إذا كان عند طفلكم موعد قريب في العيادة الخارجية،
فسنتواصل معكم لمناقشة أفضل السبل إلجراء ذلك عن
بُعد.

للمزيد من المعلومات والدعم
معلومات من خدمات الصحة الوطنية  NHSعلى الموقع:

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

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

