
 

 

 

 

 

الشبان  وألطفال ل معلومات –( 19-كوفيد المعروف أيًضا باسمفيروس كورونا )

 لتهابي  داء األمعاء اإلمن فريق  لعائالتوا

داء  مثل، مزمنةحالة صحية يعاني من  مطفلك إذا كان خصوصا، كورونابشأن فيروس بأنه قد ينتابكم القلق نتفهم 

ريت غشفى في مست داء األمعاء اإللتهابي فريق والتي وضعها المعلومات هذه  نشرة توضح . األمعاء اإللتهابي 

إلى جانب  ه النشرةيرجى قراءة هذ خدماتنا. من  فيدونيستالذين  نأورموند ستريت نصيحتنا لألطفال والشبا

 بر الرابط اإللكتروني: المتاحة عبر اإلنترنت ع كورونامعلوماتنا العامة حول فيروس 
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 على األطفال؟ 19-كوفيدهل يؤثر 

األدلة أنه على الرغم من أن األطفال آخر  تظهر
جًدا إال أن عددا قليال ، بالفعل 19-بـ كوفيديصابون 

 هذا المرض.سيصابون بعدوى شديدة بهم من
 

-حول مرض كوفيدأصدرت الحكومة توجيهات محددة 
ممن لديهم مليون شخص األكثر ضعفاً  1.5 للـ 19

هذا يشمل   -في المملكة المتحدة مشاكل مزمنة 
 أدوية مثبطة للمناعة.الذين يحتاجون ألخذ  األشخاص

 
لتهابي داء األمعاء اإلذلك، ساعدت مراكز للتعامل مع 

مخاطر وضع تقييم على  في جميع أنحاء المملكة المتحدة
كون هذا من ثالثة يتوالمرفق.  اإلصابة للمرضى

 مستويات:
 

هؤالء المرضى اتباع  مطلوب من: مرتفعخطر 
" الحماية الدرعيةتطلب "ت". الدرعية إرشادات "الحماية

من األشخاص البقاء في المنزل وتجنب االتصال وجهاً 
 لوجه مع أي شخص آخر.

 
لإلصابة بـ خطر متزايد محتمل وجود : خطر معتدل

 .ةحتمي ضرورةالجتماعي باعد الذا فإن الت، 19-كوفيد

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

المعطاة للعامة من ع نفس النصائح ااتب يعني :خطر أقل
 .الناس

 

لمخاطر هذا غير كامل وسيتغير حتًما اندرك أن تقييم 
 انتقال بعض المرضى بين بشكل كبيرنتوقع و. باستمرار

 أسبوع 12 الـ خالل فترة مستويات خطورة اإلصابة

 الحالية.
 

المتخصص في  داء األمعاء االلتهابيسيقوم فريق 
، بهذا الداءبمراجعة سجالت كل مريض  المستشفى
ى مستومجموعة حسب ثالثة ل المرضى وتصنيف

وتقديم المشورة لهم بشأن  19-خطورة اإلصابة بـ كوفيد

 عليهم القيام به. يجبما 
 

مشاكل طبية إضافية،  ةأيك يعاني من إذا كان طفل
األخرى  المتخصصة فيرجى طلب المشورة من الفرق

 المشاركة في رعايته.
 

داء األمعاء حول األدوية من فريق  خاصةنصيحة 
 لتهابي اإل

 

يمكن أن واإلحجام عن ذلك تناول الدواء مهم جًدا إن 
أسوأ. يرجى استشارة فريق تخصصك قبل  ميجعل حالتك

 اتخاذ أي قرارات بشأن الدواء الخاص بك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعلومات هذه  نشرةآخر تحديث ل  أُجري

 صباحا  9الساعة  2020مارس  23 يوم
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 Crohn مرض كرونللمناعة ل ةالمثبط تتضمن األدوية

آزوثيوبرين، ميركابتوبورين،  التهاب القولون كال من:و
ميثوتريكسات، سيكلوسبورين، إنفليكسيماب، 

أداليموماب، سيروليموس، أوستكينوماب، بريدنيزولون، 
 بوديسونايد، فيدوليزوماب وتاكروليموس. 

 
لنشاط يؤدي  هذه األدوية تناول طفلكإن التوقف عن 

 المستشفى. هدخولليؤدي  مما المرض الذي يعاني منه

 
 

 
 
 
 

لزيارة الطبيب في مواعيد بديلة  ترتيبهل يجب علينا 
 لعيادة؟ ا

 
حاجة لحضور المن  إلعفاء المرضىيتطلع األطباء 

، ويستعاض عن وجهاً لوجه حيثما أمكن ذلك هممواعيد
البحث في إمكانية هاتف أو ترتيب مواعيد عبر البذلك 

 بالفيديو.إعطاء المشورة الطبية 
 

، لعيادة الخارجيةفي ا قريبموعد م إذا كان لدى طفلك
لمناقشة أفضل السبل إلجراء ذلك عن  مفسنتواصل معك

 بُعد.
 

 لمساعدتكم.هنا لتهابي موجود إن فريق داء األمعاء اإل
 
 

 

 مزيد من المعلومات والدعملل

 www.crohnsandcolitis.org.uk عبر الرابط: Crohn's and Colitis UKمؤسسة  معلومات من

 عبر الرابط:لألطفال في المملكة المتحدة(  داء األمعاء االلتهابي )جمعية CIRCAمعلومات من 

www.cicra.org/news/coronavirus/ 

 عبر الرابط:ريت أورموند ستريت غمعلومات من مستشفى 

  families-and-people-young-hildrenc-information-19-covid-www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus 

 www.111.nhs.uk/covid-11 عبر الرابط: NHS 111 معلومات من موقع

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

 www.bbc.co.uk/newsround موقع: على BBC Newsroundمعلومات لألطفال على موقع كذلك تتوفر 
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