
كوفيد – 19
واألطفال املصابني بالسكري

(الفئة العمرية: أقل من 18 سنة)
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تدابري 
الوقاية 

األساسية
من فريوس 

كورونا 
املستجد 

(كوفيد-19):

غسل اليدين بانتظام  باملاء والصابون ملدة 
ال تقل عن 20 ثانية أو استخدام معقم يد 

حيتوي عىل نسبة 60% حكول

اخلروج من املزنل للرضورة القصوى وعند 
اخلروج لبس المكامة لعمر السنتني وما فوق

احلفاظ عىل التباعد اجلسدي مبسافة 
ال تقل عن (2 مرت أو 6 أقدام)

السعال أو العطس يف احملارم 
الورقية أو مرفق الذراع

جتنب ملس الوجه

تعقمي األسطح بشلك متكرر

    أعلنت منمظة الصحة العاملية أن انتشار فريوس كورونا املستجد   
    واملسبب ملرض كوفيد-19 يعترب حالة طوارئ حصية تثري قلقًا دوليًا. 

عملا بأن األعراض يف أكرث من 80% من احلاالت تعترب خفيفة (أعراض تشبه اإلنفلونزا) 
وميكن للناس التعايف والشفاء التام يف املزنل، وحوايل 15% من احلاالت تصاب بأعراض 
أكرث شدة، وتقريبا 5% من احلاالت املصابة تكون لدهيم أعراض شديدة اخلطورة وتستديع 

الرعاية الصحية.

مرض السكري يدرج من بني الفائت عالية اخلطورة إال أن هناك تقارير تفيد بأنه ال 
يوجد فرق يف نسبة إصابة أطفال السكري مبرض كوفيد-19 مقارنة بأقراهنم الغري مصابني 

بالسكري ومن املمطنئ أن األطفال بشلك عام مه أقل تأثرا باملرض من الكبار.



ما يه األعراض احملمتلة لملرض؟

حتدث مشالك التنفس عندما تؤثر العدوى عىل الرئتني وتسبب االلهتاب الروئي.  

تبدأ األعراض عادة بعد 3 -7 أيام تقريًبا من إصابة الخشص بالفريوس، وقد تصل إىل   
14 يوًما لظهور األعراض.  

كيفية السيطرة عىل مرض السكري أثناء املرض؟

ارشادات عامة للعناية بالسكري ايام املرض حسب توصيات امجلعية الدولية لسكري األطفال واملراهقني 
(ISPAD)
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درجة حرارة 
أعىل من 38 
درجة موئية

عالمات بنفجسية  
عىل أصابع اليدين 
والقدمني (يف األطفال)

سعال مزمن 
حديث او متفامق

ظهور جديد 
آلالم العضالت

فقدان حاسة 
التذوق أو المش

إهسالظهور تعب جديد

صداعإلهتاب احللقسيالن األنف

زيادة مراقبة  
سكر الدم 

وحتليل الكيتون 
(عن طريق الدم 

أو البول). 
يرتاوح مستوى 

سكر الدم 
املسهتدف ما 
بني 4 - 10 
ملميول / لرت 

180-70)
ملغ / ديسيلرت) 
وكيتونات الدم 
أقل من 0.6 
ملميول / لرت 
عندما يكون 
الطفل مريضا

جيب عدم 
التوقف عن 

حقن 
اإلنسولني:

حيث تزداد عادة 
احتياجات 

اإلنسولني عند 
وجود حرارة عالية

احملافظة عىل 
ترطيب اجلسم 
عن طريق رشب 
املاء/ السوائل 
اخلالية من 

السكر

عالج املرض 
األسايس 
واألعراض

(مثل امحلى)



جيب استشارة املختصني بشلك طارئ مع إماكنية اللجوء إىل أقسام الطوارئ عند:

اسمترار امحلى أو اليقء و/ أو فقدان الوزن، مما يشري إىل تفامق اجلفاف فقد يؤثر ذلك عىل 
الدورة الدموية.

تغري النفس حيث يكون مصحوب براحئة الفاكهة (األسيتون)  / كيتونات الدم ال تزال مرتفعة 
>1.5 ملميول / لرت أو كيتونات البول ال تزال كبرية عىل الرمغ من أخذ اإلنسولني  ورشب 

السوائل اخلالية من السكر.

اإلجهاد حيث يكون الطفل أو املراهق مهناك، مشوشا، رسيع التنفس أو عند وجود أمل شديد 
يف البطن.

كن دامئاً  مستعد:

تأكد من أن لديك مجيع البيانات لألخشاص الذين من املمكن أن تتصل هبم عند احلاجة.

يساعد عىل جتنب  السكر مما  زيادة حفص  طريق  عن  الدم.  السيطرة عىل سكر  تكثيف 
املضاعفات النامجة عن ارتفاع أو اخنفاض مستوى السكر يف الدم.

إذا ظهرت أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا (اكرتفاع درجة احلرارة والسعال وصعوبة يف 
التنفس) ، مفن املهم استشارة أخصايئ الرعاية الصحية.

أي عدوى سوف ترفع مستويات السكر يف الدم وتزيد من احلاجة للسوائل، لذا تأكد من أنه 
ميكن احلصول عىل إمدادات اكفية من املياه حسب توصيات الطبيب املعاجل.

تأكد من وجود مكية اكفية من أدوية السكري / أرشطة حفص سكر الدم. فكر يف االحتياجات 
الرضورية عند فرض احلظر أو احلجر اليحص لبضعة أسابيع.

تأكد من احلصول عىل ما يكيف من الطعام.

تأكد من وجود عالج اكيف إذا اخنفض مستوى السكر يف الدم جفأة ووجود إبرة هبوط سكر 
الدم (اجللواكجون).

تأكد من مدة صالحية مجيع األدويه واحفظهم بعيدا عن متناول يد األطفال.

احلفاظ عىل جدول زمين منتظم، واحلصول عىل ساعات نوم جيدة.
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ماذا تفعل إذا اكن هناك احمتالية للعدوى؟

االتصال بإدارة خدمة املواطن التابعة لوزارة الصحة
يف دولة الكويت عىل رمق 151 واتباع التعلميات.

من الرضوري أن يمت حتديد األخشاص املصابني وأولئك الذين اكنوا
عىل اتصال هبم وعزهلم ملدة أسبوعني، لتجنب املزيد من انتشار الفريوس.
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جتنب اإلفراط يف 
اسهتالك األطعمة املقلية

إعطاء األولوية لألطعمة ذات 
املؤرش السكري املنخفض 

(مثل اخلرضوات واملعكرونة 

واحلبوب الاكملة)

احلد من اسهتالك األطعمة 
الغنية بالسكريات 

والكربوهيدرات والدهون

تناول حصتني أو ثالث 
حصص من الفواكه يوميا

تناول اخلرضوات 
والورقيات اخلرضاء

اختيار الربوتينات اخلالية من 
الدهون (مثل األمساك واللحوم 
والبيض واحلليب والفاصوليا 

بعد طههيا بالاكمل)

من املهم لألخشاص املصابني بالسكري أن 
يتناولوا نظاًما غذائًيا متنوًعا ومتوازًنا للحفاظ 
عىل استقرار مستويات السكر يف الدم وتعزيز 

جهاز املناعة لدهيم. من املستحسن:

التغذيـة 
الصحيـة
التغذيـة 
الصحيـة
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تأكد من جتنب األمحال الزائدة وحدد كثافة المتارين الرياضية عىل حسب 
الدم  مراقبة سكر  أيًضا  املهم  من  البدنية.  اللياقة  ومستوى  الفردية  القدرة 

ورشب املاء بانتظام قبل وأثناء وبعد ممارسة الرياضة.

أمثلة عىل األنشطة اليت من 
املمكن ممارسهتا يف املزنل:

ممكن ممارسة هذا 
النوع من الرياضة بدء 
من 7-8 سنوات وجيب 

جتنب األوزان الثقيلة

(ينصح باإلرشاف عىل 
األطفال واملراهقني عند 
ممارسة هذه الرياضة 
وعدم اخللط بيهنا وبني 

رياضة رفع األثقال)

حتريك املفاصل، 
المتدد واليوغا

قفز احلبل

العاب القوة 
ومتارين الضغط

استخدام ممشاة 
أو دراجة ثابتة 

الرياضة

(إذا اكنت متوفرة)
امليش الرسيع ملدة 

ساعة واحدة (ال حاجة 
للركض)، واليت ميكن 

أيًضا تقسميها إىل 
ثالث جلسات يف اليوم، 

لك جلسة تسمتر ملدة 
20 دقيقة

الدراجة اهلوائية

1

الرقص

2

صعود ونزول الدرج
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بيانــات االتصــال
البدالة: 2999 2224 965+ 

واتس اب: 877 1877 965+  
 www.dasmaninstitute.org :أو زيارة موقعنا


