
 

 

 

 

 

 

الشبان وألطفال لمعلومات  -( 19-كوفيد المعروف أيًضا باسمفيروس كورونا )

   أمراض المناعةمن فريق  والعائالت

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

ريت غشفى في مست أمراض المناعةفريق والتي وضعها المعلومات هذه  نشرة توضح . تؤثر على الجهاز المناعي 

يرجى قراءة هذا إلى جانب معلوماتنا  خدماتنا. من  فيدونيست الذين نأورموند ستريت نصيحتنا لألطفال والشبا

 بر الرابط اإللكتروني: المتاحة عبر اإلنترنت ع كوروناول فيروس العامة ح
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الصادرة عن مؤسسة  لنصيحةلانظر أيضا 
Immunodeficiency UK – :عبر الرابط 

www.piduk.org/whatarepids/management 

/coronavirusadviceforpidpatients 

 
 األطفال؟على  19 -كوفيدهل يؤثر 

 
أنه على الرغم من أن األطفال باألدلة آخر  تظهر

هم جًدا منإال أن عددا قليال ، بالفعل 19-بـ كوفيديصابون 

 هذا المرض.سيصابون بعدوى شديدة ب
 

ال يوجد دليل على أن األطفال الذين يعانون من نقص 
المناعة األولية معرضون بشكل كبير لخطر اإلصابة بـ 

م أكثر عرضة لمضاعفات شديدة من ، أو أنه19-كوفيد

 هذه العدوى.
 

التي يكثر فيها تشير البيانات من إيطاليا وبلدان أخرى 
، إلى أن المرضى الذين يعانون عدد المرضى المصابين

والمرضى ذوو المناعة من نقص المناعة األولية 
الطبيعية سيان في مستوى تعرضهم لخطر اإلصابة بـ 

في الوقت  لومات محدودة، ولكن تظل المع19-كوفيد

أي طفل مصاب  يتوفالحاضر. على حد علمنا، لم 
 مرضاإلصابة ب جراءبعدوى نقص المناعة األولية

 . 19-كوفيد

 

 

  المناعةحول األدوية من فريق  خاصةنصيحة 
 

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

 قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الدواء الخاص بك.
 

نوصي جميع المرضى الذين يعانون من نقص المناعة 
 ، بما في ذلكالتي يأخذونهااألولية بمواصلة العالجات 

ريب ستولين المناعي )يالغلوب ريبست المعطاة من خالل
 (.عبر الوريد أو SCIG تحت الجلد سواء كان

 

في المتابعة  المرضى يستمرمن المهم أيًضا أن 
 خالل هذه الفترة العصيبة. بشكل منتظمالطبية والمراقبة 

 

لزيارة الطبيب في مواعيد بديلة  ترتيبهل يجب علينا 
 لعيادة؟ ا

 

ا أمكن للمستشفى حيثم نهدف لتقليل حضور المرضى
، واالستعاضة عن المواعيد المرتبة وجها لوجه ذلك

  سيحتاجلبعض المرضى. هاتف بالمراسلة عبر ال
 

  حيث أنالدم  فحوصاتالستمرار في إجراء لالمرضى 
العالج والحماية الستمرار إعطاء نتائج ضرورية ال

 .بشكل آمن
 

 

 

 

 

 

المعلومات هذه  نشرةآخر تحديث ل  أُجري

 مساءً  4الساعة  2020مارس  20 يوم

 

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


 

 

 مزيد من المعلومات والدعملل

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

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