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متريض أورام األطفال خالل جائحة فريوس كورونا )كوفيد-19(

كيف يؤثر فريوس كورونا
ما هي توصيات يف األطفال املصابني بالرسطان؟ 1، 5، 8

التوظيف؟ 2، 4، 7

ينترش الفريوس الذي يسبب كوفيد-19 من خالل رذاذ املصابني، سواء أظهرت 

عليهم األعراض أم ال. 

أفضل حامية هي من خالل التدخالت التي تقلل من خطر انتقال العدوى:

نظافة اليدين املتكررة.	 

االستخدام السليم ملعدات الحامية الشخصية.	 

تدابري التباعد الجسدي. 	 

ال توجد أدوية معروفة ملنع فريوس كورونا.

هناك طرق أخرى لحامية مرضاك:

إرشادهم حول نظافة اليدين، والوقاية من العدوى، والتباعد 	 

الجسدي يف املنزل.

الحد من أو تقليل وقت انتظار مواعيد العيادة.	 

فحص املرىض وعائالتهم عن طريق الهاتف وقبل دخولهم املستشفى.	 

اقتصار مقدمي الرعاية عىل فرد واحد لكل مريض. 	 

وقف زيارات األشقاء وأفراد العائلة اآلخرين يف هذا الوقت. قد 	 

تكون هناك حاجة إىل ترتيبات خاصة لألطفال يف مرحلة االحتضار، أو 

املرىض الذين تم تشخيصهم حديثًا، أو املنتكسني.

العزل الصارم ألي مرىض يعانون من عدوى بفريوس كورونا إيجابية 	 

أو مشتبه بها.

ما هي توصيات إدارة العالج 
الكيميايئ؟ 6، 9

استخدم معدات الوقاية الشخصية املناسبة إلدارة العالج 	 
الكيميايئ والحامية من فريوس كورونا.

قد تكون هناك حاجة إىل إسرتاتيجيات لتحسني معدات 	 
الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع العالج الكيميايئ من 

أجل الحفاظ عليها
تتضمن األمثلة عىل اإلرشادات املؤقتة )من جمعية متريض 	 

األورام( ما ييل:
استخدام قناع مع حامية للوجه والعني فقط إذا كان الرذاذ 	 

محتماًل أو لتنظيف االنسكابات.
إعادة استخدام ثوب واحد ملريض واحد.	 
وجود ممرضة واحدة تؤدي جميع عمليات الفصل/وضع 	 

العالج الكيميايئ.
استخدام القفازات فقط )بدون ثوب( لألدوية ذات 	 

الخطورة األقل9. 

بشكل عام، ال يبدو أن األطفال معرضون لإلصابة بالفريوس مثل البالغني. ومع 

ذلك، يُعتقد أن األطفال املصابني بالرسطان معرضون للخطر بسبب حالتهم 

املناعية الضعيفة. األهم من ذلك، عدم معرفة مدى تأثر األطفال املصابني 

بالرسطان بفريوس كورونا

يجب أال تراعي املمرضات اللوايت يعتنني مبرىض العدالت املرىض 	 

الذين يشتبه يف أنهم مصابون بفريوس كورونا. 

إذا خالطت املمرضات املصابني بفريوس كورونا، فال يجب أن 	 

يراعني مرىض العدالت ملدة 14 يوًما.

يجب أال يعود املمرضون الذين ثبتت إصابتهم بفريوس كورونا 	 

إىل العمل ملدة 14 يوًما، ويجب أن يتم التأكد من شفائهم 

باستخدام مسحتني سلبيتني )وفًقا لتوصيات مركز السيطرة عىل 

األمراض(.

التطهري أو التدريب ألي ممرضات يطلب منهم التناوب أو 	 

إعادة االنتشار يف منطقة أخرى للمساعدة يف إدارة طفرات 

املرىض.
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أين ميكنني الحصول عىل مزيد من املعلومات؟

)http://covid19childhoodcancer.org( سيتم تحديث املعلومات باستمرار عندما تصبح متاحة يف مرصد فريوس كورونا العاملي ومركز موارد رسطان األطفال

www.together.stjude.org ميكن العثور عىل معلومات للمرىض والعائالت عىل

متريض أورام األطفال خالل جائحة فريوس كورونا )كوفيد-19(
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