
 
 

 على حافظ :السكر بداء المصابٌن األطفال لدى وباء كورونا المستجد بشأن الثانً التوصٌات ملخص

 العامة الصحة ونصائح السكر مرضى برعاٌة واالهتمام الهدوء
  ٕٕٓٓمن مارس   ٕٗ,  ((ISPAD والمراهقٌن األطفال لدى السكر لمرض الدولٌة الجمعٌة

 

 لدى السكر لمرض الدولٌة الجمعٌة وتقدم توجٌهات  ٕٕٓٓمن مارس  ١ٔخ ٌالوثٌقة الوثٌقة األولى المنشورة بتار هذه تكمل   

 مواجهة فً السكر، بمرض المصابٌن والمراهقٌن باألطفال ٌهتمون الذٌن الصحٌة الرعاٌة مقدمى ( لجمٌع(ISPADوالمراهقٌن  األطفال

 .المستجد كورونا وباء

 عرضةالسكر أكثر مرضى اعتبار العالم بالد كثٌرمن فً المستجد كورونا وباء توصٌات تتضّمن الشكوك، كثر من الرغم على     

لم  أنه صرحوا الذٌن وإٌطالٌا الصٌن ووهان، فً األطفال صماء غدد ألمراض زمالء من تقرًٌرا نقدم التحدٌث، هذا فً .االصابة لمخاطر

 أعمارهم تقل الذٌن الشباب أو المراهقٌن أو األطفال فً ،احتاجت الى مستشقى التى ،المستجد ى حاالت من فٌرس كوروناأ ٌتم تشخٌص

 لوباء كورونا المستجد على األطفال لدى الصماء الغدد أمراض خبراء من التقارٌر هذه أن السكر. نجد بداء المصابٌن عاًما ۵ٕ عن

 األطفال أن إلى المتواترة التقارٌر هذه تشٌر. االطمئنان على تبعث نهاأال إمتواترة، كونها تقارٌر  من الرغم على العالم، مستوى

 األطفال أن واسع نطاق على أفٌد .السكر مرض من ٌعانون ال الذٌن باألطفال مقارنة مختلًفا مرض نمط ٌظهروا لم السكر بداء المصابٌن

 الحذر نفس وٌنطبق --- العامة الصحة إرشادات اتباع إلى الحاجة من األحوال من حال بأي ٌقلل ال وهذا. البالغٌن من تأثراً  أقل عام بشكل

 اإلصابة خطر من ٌزٌد أن ٌمكن صعوبة أكثر التحكم فى مرض السكر ٌجعل مرض أي. السكر بداء المصابٌن طفال والمراهقٌناأل على

 ال السكر بداء المصابٌن والمراهقٌن األطفال بأن طمأنة بمثابة الملخص هذا ٌعمل ذلك، ومع (.DKA) السكري الكٌتونً بالحماض

 .أقرانهم من أكثر كورونا المستجد بفٌروس ٌتأثرون

 الذٌن الشباب لدى عنها اإلبالغ تم شدٌدة إصابة حاالت أو بالمستشفٌات إصابة حاالت وجود بعدم التقارٌر أفادت: الصٌن ووهان،( ١

 مدٌر ، تونغجً مستشفى ، األطفال طب قسم ورئٌس أستاذ) لو بٌنغ شٌاو الدكتور شدد .السكر بداء المصابٌن عاًما 52 عن أعمارهم تقل

(  والتكنولوجٌا للعلوم هواتشونغ جامعة, الطبٌة تونججى كلٌة, االطفال طب كلٌة عمٌد, الوراثً الغذائً التمثٌل أمراض تشخٌص مركز

 عدة عن بلغأ وقد الماضٌٌن. ونصف الشهرٌن خالل جهودهم وباء كورونا المستجد بكل ٌواجهون كانوا نهمأالوضع و ةخطور على

 تأخر مع ولاأل النوعالسكر من  فى مرضى (DKA) السكري و حاالت الحماض الكٌتونًأ حاالت تم تشخٌصها حدٌثاً من النوع األول

 و اً استقرار كثرأ الصٌن فً  اآلن الوضع نأ وأكد الصحٌة لغٌر حاالت وباء كورونا المستجد.بسبب غلق الرعاٌة  المستشفى الى دخولهم

بفٌرس   صابتهاإ بحالة محتمل االتصال عند دائماً  قناع ارتداء و الٌدٌن بغسل نفسناأ ةحماٌ ضرورة على ٌؤكد و .ةالسٌطر تحت الحاله نأ

 كورونا.

 ، ذلك ومع وباء كورونا المستجد فى المنطقة : ب اإلصابة شدة عن أًٌضا ٌتحدث إٌطالٌا كرٌمونا، من سكاراموزا أندرٌا البروفٌسور( 5

عاًما.  ٕ٘السكرالذٌن تقل أعمارهم عن  بداء المصابٌن الشباب من فٌروس كورونا المستجد لدى حادة حاالت بوجود ٌعلم ال أنه أًٌضا أفاد

 مرض أعراض لدٌهم ٌكون عندما الطوارئ خدمات أو األطفالأطباء  إلى أطفالهم األسر تأخذ ال وباء كورونا المستجد، بسبب أنه ٌخشى

 السكري الكٌتونً الحماضب مصابٌن الطوارئ لخدمات ٌقدمون لمرضى عدٌدة حاالت . وٌذكر(DKA) الكٌتونً السكرأو حاالت الحماض

 وعند السكر، لمرض القٌاسٌة الرعاٌة إلى باإلضافة العامة الصحة تدابٌر اتباع أهمٌة على سكارموزا الدكتور ٌؤكد . كما(DKA) الحاد

    ) Sick Day Management GuidelinesISPAD(المرض. أٌام فً السكر مرض إلدارة العامة المبادئ اتباع الحاجة،

الذى قام بتقدٌمه  نابولً من وفرٌقه ، الفوسكو دارٌو الدكتور األطفال، لدى الصماء الغدد أخصائًو زمٌلقَِبِل  من فٌدٌو شارك كما     

  لوباء كورونا. مظلمةوقات الظهور مرض السكر من النوع األول حتى فى األأعراض  حول الوعً على نشر للحفاظ

 والشباب األطفال بأن إٌطالٌا،ب أنكونا من شٌروبٌنً فالنتٌنو بروفٌسوروال إٌطالٌا كٌٌتً، من شٌارٌلً فرانشٌسكو البروفٌسور أفاد (٣

 .اآلن حتى ٌتأثروا لم بالسكر المصابٌن

https://cdn.ymaws.com/www.ispad.org/resource/resmgr/consensus_guidelines_2018_/13.sick_day_management_in_ch.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OAiKgjLFn8Q&feature=youtu.be


 
 

بوباء كورونا  ٌتعلق فٌما النقاط هذه على الضوء ((ISPADوالمراهقٌن األطفال لدى السكر لمرض الدولٌة الجمعٌة تسلط وباختصار،

 :الوباء من عانوا الذٌن وإٌطالٌا الصٌن فً بهم الموثوق األطفال صماء غدد زمالء من التقارٌر هذه على بناءً  المستجد

لفٌرس  حاالت وجود بعدم وإٌطالٌا الصٌن من األطفال لدى الصماء الغدد أخصائٌو أفاد ،(ٕٕٓٓ مارس ٕٗ) اآلن حتى .ٔ

 دخول تتطلبالتى  و السكر بداء المصابٌن عاًما ۵ٕ عن أعمارهم والشباب الذٌن تقل والمراهقٌن األطفال المستجد فًكورونا 

 .المستشفىو متابعة فى 

 .الصحٌة الرعاٌة نظام علىالكبٌر ضغطال عن الزمالء هؤالء أَْبلَغ .ٕ

 السكر مرضى لرعاٌة المستمر االنتباه أهمٌة على ((ISPADوالمراهقٌن األطفال لدى السكر لمرض الدولٌة وتؤكد الجمعٌة .ٖ

 لزم إذا الطوارىء و ولكن تؤكد على أهمٌة مراجعة المستشفٌات الطوارىء، وزٌارات المستشفى إلى الحاجة لتجنب القٌاسٌة

 .األمر

 اإلصتتابةخطتتر  وتقلٌتتل بالستتكر المصتتابٌن رعاٌتتة لمواصتتلة كوستتٌلة ُبْعتتد   عتتن الصتتحٌة عاٌتتةالر فتتً ستترٌعة زٌتتادة هنتتاك كانتتت .ٗ

 عتن الصتحٌة الرعاٌتة طترق تتوفر أن ٌمكن. األهمٌة بالغ أمر الصحٌة الرعاٌة وفرق واألسر المرضى بٌن التواصل. بالعدوى

  .العدوى انتقال خطر وبالتالى تقلٌل المستشفٌات أو العٌادات زٌارة تجنب مع السكر مرض بشأن الالزمة بالنصٌحة القٌام ُبْعد  

 .العصٌبة الفترة هذه فً زمالئنا وكذلك وأسرهم المرضى ندعم أن الصحٌة، الرعاٌة كمقدمً للغاٌة، المهم من .٘

كورونتا  وبتاء حتول األفكتار لتبتادل ((ISPAD والمتراهقٌن األطفتال لتدى الستكر لمترض الدولٌتة منتتدى الجمعٌتة فى توسعالتم   .ٙ

 .العالم مستوى على بمرض السكر المصابٌن والشباب والمراهقٌن األطفالالمستجد فى 

 .الدولٌٌن الزمالء تقارٌر إلى استناًدا التحدٌثات توفٌر فً ((ISPAD والمراهقٌن األطفال لدى السكر لمرض الدولٌة الجمعٌة ستستمر

  FORUM: COVID-١ٔ  موقعنا إلى الدخول تسجل أن تذكر

 هنا السكر بداء المصابٌن األطفال لدى المستجد كورونا وباء بشأن األولى  التوصٌات ملخص تجد سوف

 

 التنفٌذي المجلس                                                                                              

 ((ISPADوالمراهقٌن األطفال لدى السكر لمرض الدولٌة للجمعٌة

 

https://www.ispad.org/Login.aspx?returl=%2fforums%2fTopics.aspx%3fforum%3d244751
https://www.ispad.org/page/CoronavirusinfectionCOVID-19

