أُجري آخر تحديث لنشرة المعلومات هذه يوم 1
مايو  2020الساعة  5مسا ًء

فيروس كورونا (المعروف أيضًا باسم كوفيد - )19-معلومات لألطفال
والشبان والعائالت من فريق زراعة القلب والرئتين
نتفهم بأنه قد ينتابكم القلق بشأن فيروس كورونا ،خصوصا إذا كان طفلكم قد خضع لعملية زراعة للقلب و/أو الرئة .توضح نشرة
المعلومات هذه التي وضعها فريق زراعة القلب والرئة في مستشفى غريت أورموند ستريت نصيحتنا لألطفال والشبان الذين يستفيدون
من خدماتنا .يرجى قراءة هذه النشرة إلى جانب معلوماتنا العامة للعائالت في صفحة األسئلة المتداولة عبر الرابط اإللكتروني:
.gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ

كذلك يمكنكم الحصول على أحدث األخبار والمعلومات والمصادر في صفحتنا المركزية للمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا على الموقع
اإللكتروني.http://gosh.nhs.uk/coronavirus-hub :
لقد أقر هذه المعلومات الفريق السريري في مستشفى غريت
أورموند ستريت.

هل يؤثر مرض فيروس كورونا على األطفال؟
تظهر آخر األدلة أنه على الرغم من أن األطفال يصابون بمرض
فيروس كورونا بالفعل ،إال أن عددا قليال جدا منهم سيصابون
بعدوى شديدة بهذا المرض.
بما أن طفلكم يتناول أدوية مثبطة للمناعة للتقليل من خطر رفض
زراعته ،فسيكون ضمن مجموعة "المرضى المعرضين لمخاطر
شديدة" وفقا لما حددته الحكومة.

نصائح محددة حول األدوية من فريق زراعة
القلب والرئتين
تفوق مخاطر إيقاف أدوية طفلكم خطر اإلصابة بمرض فيروس
كورونا .يجب مواصلة طفلكم تناول أدويته كالعادة ،أو وفقا ً لما
ينصح به استشاري الزراعة الذي يقوم برعاية طفلكم..
تذكروا أنه يجب على مرضى زراعة القلب والرئة أال يتناولوا
دواء اإليبوبروفين أبدا.

تقول التوصيات الحالية بإنه ينبغي أال يغادر طفلكم البيت لمدة
 12أسبوعا على األقل وأنه ينبغي عليه تطبيق إجراءات
"الحماية" المحددة على موقع الحكومة اإللكتروني.
نقدر أن هذه النصائح قد تثير القلق ،فمن أجل توضيح ما يعنيه
األمر بالنسبة لطفلكم وعائلتكم لقد جهزنا مجموعة من التوجيهات
الخاصة تتوفر عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني:
http://gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable.children
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هل يجب علينا ترتيب مواعيد بديلة للعيادة؟

يرجى عدم المجيء إلى مستشفى غريت أورموند ستريت إذا كان
طفلكم يعاني من أعراض مرض فيروس كورونا .ذلك لضمان
بقاء جميع المرضى آمنين قدر اإلمكان .إذا راودكم القلق حيال ما
إذا تعين عليكم حضور أحد مواعيدكم القادمة ،يرجى االتصال
بفريقكم السريري.

في الظروف العادية ،يخضع طفلكم لفحوص دم دورية
لمراقبة حالته .نحن نراجع أوضاع جميع المرضى حاليا ً
وسنرتب إجراء فحوص دم محليا ً حيثما كان ذلك ممكنا ً
وعملياً .سنخبركم بالمكان الذي ستحصل فيه الفحوص.

كما هو الحال دائما ً ،يرجى االتصال بنا إذا طرأ تغيير على حالة
طفلكم األساسية أو إذا راودتكم أية مخاوف تجاهه .في حال
الخوف الشديد على طفلكم أو إذا كانت حياته معرضة للخطر،
دائما ً يجب االتصال برقم  999أو الذهاب إلى قسم الحوادث
والطوارئ في مستشفاكم المحلي أو إلى أقرب مركز للرعاية
العاجلة.

سنتصل بكم لمناقشة هذه الترتيبات عندما ننتهي من
وضعها .نقدر صبركم حيال هذا األمر ،فاإلجراءات قد
تستغرق وقتا ً أطول من المعتاد.
إذا حضرتم مستشفى أو عيادة من أجل فحص دم أو جلسة
مراجعة ،يجب أن يرافق طفلكم شخص واحد فقط من
الوالدين أو مقدمي الرعاية.
يحاول األطباء السريريون التخلص من ضرورة حضور
المرضى مواعيدهم وجها لوجه حيثما أمكن .سنجري
المواعيد عبر التليفون أو عبر مكالمات فيديو بدالً من ذلك.

إذا أ ٌ ْدخِ ل طفلكم إلى مستشفاكم المحلي ،يرجى إخبارنا والطلب
من فريقكم المحلي أن يتصلوا بمستشفى غريت أورموند ستريت
بشكل مباشر.

للمزيد من المعلومات والدعم
تتوفر معلومات من خدمة الصحة الوطنية على الموقع اإللكترونيwww.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :
تتوفر معلومات لألطفال على موقع  BBC Newsroundاإللكترونيwww.bbc.co.uk/newsround :
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