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 تمت صیاغة الوثیقة ومراجعتھا بواسطة ممثلین من:
 ، األمراض المعدیة))IRلألطفال (الرعایة المعقدة، األمراض البیوكیمیائیة، طب الصدر، طب األعصاب، التداخل الشعاعي ( بریتیش كولومبیامستشفى  •
 Sunny Hillالقسم العصبي الحركي في مركز  •
 Canuck Placeدار  •
 أطباء األطفال المجتمعیین •
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 ت صحیة مركبة:األطفال الذین یعانون من حاال ھل یعاني طفلك من حالة صحیة مركبة؟
Does your child have medical complexity? Children with medical complexity have the following: 

 یعانون حالة (حاالت) مزمنة تؤثر في عدة أجزاء من الجسم وتتطلب رعایة مستمرة 
 (مثل: أنبوب التغذیة) یعتمدون على التكنولوجیا في الحیاة الیومیة 
  الرعایة الصحیة (مثل: العدید من االختصاصیین) إلى مواردتزید حاجتھم 
 " العائالت التي تحتاج إلى مساعدة في رعایة أطفالھا الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة (مثل: برنامج الرعایةAt Home Program(" 

 
لمكافحة األمراض  بریتیش كولومبیاذات الصلة في مركز  * بالنسبة إلى األطفال الذین یعانون من حاالت طبیة أخرى، یمكن التعرف على المعلومات

)BCCDC:(19.bccdc.ca/-http://covid. 
 

 للعائالت ذات األطفال الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة: 19-أین یمكن العثور على معلومات كوفید
Where to find COVID-19 Information for Families of children with medical complexity: 

لمكافحة األمراض على  بریتیش كولومبیاھو موقع مركز  بریتیش كولومبیا) في 19-أفضل مصدر للمعلومات الحدیثة حول فیروس كورونا المستجد (كوفید
 .www.bccdc.ca: الویب

 
على سبیل المثال، ما یجب القیام بھ في حالة مرض مقدم الرعایة الرئیسي لطفلك. یمكنك االستعانة  نوصیك بإعداد خطة في حاالت الطوارئ. خطط الطوارئ:

 ، فھو مورد جید لالمتالك والتحدیث بانتظام كجزء من خطتك.MyBooklet BCبكتیب المعلومات 
 

 :موارد دعم العائلة
Family Support Resources: 

وقد یكون الوقت عصیبًا على الجمیع، وال سیما العائالت ذات األطفال الذین یعانون من حاالت  تؤثر في الجمیع بطرق مختلفة. 19-ال تزال جائحة كوفید
وتتضمن  أخرى في المدارس و/أو في مجتمعك قد تكون مفیدة لعائلتك.باإلضافة إلى ھذه التوجیھات الطبیة، ھناك كذلك موارد وأشكال دعم  صحیة مركبة.

 تلك ما یلي:
  بریتیش كولومبیامؤسسة دعم األسرة في Family Support Institute of BC 
  مؤسسة األمراض النادرةRare Disease Foundation 
  المركز البحثيCanChild 
 ) أخصائي اجتماعي من برنامج األطفال والشباب ذوي االحتیاجات الخاصةCYSN( إذا كان طفلك مشارًكا في برنامج الرعایة ،At Home 

Program 
  مركز محلي للتنمیةعامل دعم أسري، إذا كان طفلك مشارًكا في 
  لألطفال ( بریتیش كولومبیاأخصائي اجتماعي منتسب، إذا كان طفلك مشارًكا في برنامج متعدد التخصصات في مستشفىBCCH( 
  موردCanadaAnxiety : 19-التكیف مع كوفید 
  مركز معلوماتKelty Mental Health للصحة العقلیة 
 المجموعة و/أو الجماعة الدینیة المحلیة 
 فرق المدرسة 
 المحلیة بیوت الحي أو المراكز المجتمعیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://covid-19.bccdc.ca/
http://www.bccdc.ca/
https://mybookletbc.com/
https://familysupportbc.com/
https://rarediseasefoundation.org/
https://canchild.ca/en/resources/my-covid-disability-q/q-a-section
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/child-behaviour-development/special-needs/complex-health-needs/at-home-program
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/child-behaviour-development/special-needs/complex-health-needs/at-home-program
https://www.bcacdi.org/bcacdi-member-agencies
https://www.anxietycanada.com/covid-19/
https://www.anxietycanada.com/covid-19/
https://keltymentalhealth.ca/
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 لدى األطفال الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة 19-كوفید
COVID-19 in children with medical complexity 

 
، كانت نسب إصابة األطفال الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة متشابھة مع بریتیش كولومبیافي مقاطعة  19-خالل أول ستة أشھر من جائحة كوفید •

 األطفال الذین ال یعانون من حاالت مرضیة مزمنة (والتي كانت أقل مقارنة بالبالغین).نسب 

 األطفال الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة والمدرسة
Children with medical complexity and school 

وذھاب طفلك إلى المدرسة ھو  بحق التعلم أثناء الجائحة.یتمتع كل طفل  ھل یجب أن یذھب األطفال الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة إلى المدرسة؟ •
 .بریتیش كولومبیاوالمخاطر المرتبطة بذھاب طفلك إلى المدرسة منخفضة نسبیًا في الوقت الحالي في  قرار شخصي، إلى جانب نصیحة المتخصص.

تماعي، وتمكن الوالدین من ممارسة العمل، والحصول على وھناك فوائد تعود على الجمیع عند ذھاب طفلك إلى المدرسة، بما في ذلك التواصل االج
وإذا كان المعتاد في األعوام السابقة ھو إرسال طفلك إلى المدرسة أثناء موسم اإلنفلونزا، فمن  الخدمات والمعدات المتخصصة التي توفرھا المدرسة.

في ھذا األمر لیحصل األطفال على التعلیم وتقدیم أشكال الدعم أثناء الجائحة  ونحن ندعو جمیع الجھات المعنیة للتعاون المنطقي إرسالھ إلیھا ھذا العام.
 .ھناتتاح المزید من المعلومات المتعلقة بالمدارس  (مثل خدمات المعالجة).

وفقًا لخدمات دعم  :في المدرسة لألطفال الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة الذین ال یحضرون إلى المدرسة شخصیًا التمریض المباشرساعات  •
في المنزل قابلة اآلن للتحویل إلى تمریض مباشر في المدرسة لألطفال الذین یحصلون كذلك على ساعات  التمریض المباشر، فإن ساعات التمریض
في المنزل وال على األطفال الذي یحصلون على  تمریضوال یسري ذلك على األطفال الذین یحصلون فقط على ساعات  ثناء ساعات الدراسة.المنزل أ
 منتدبة في المدرسة. تمریضساعات 

: مجلس مدارس مقاطعة فانكوفر Canuck Place Schoolتفضل بزیارة مدونة  الموارد الخاصة باألطفال: •
20/20-school-to-https://blogs.vsb.bc.ca/cpch/category/back 

 

 لألطفال الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة 19-فحص كوفید
COVID-19 testing for children with medical complexity 

 .لن یتمكن على األرجح األطفال الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة من القیام بطریقة غسل الفم والغرغرة بسبب الطریقة المتبعة المطلوبة :الطریقة •
http://www.bccdc.ca/health- لمكافحة األمراض على الویب للتعرف على المزید من التفاصیل: بریتیش كولومبیاراجع موقع مركز 

youth-/children19/testing-conditions/covid-info/diseases 
یفضل أن یخضع األطفال الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة للفحص في قسم الطوارئ* حیث قد یصاب ھؤالء األطفال بأي مرض فیروسي  :المكان •

تقییم متخصصة لطب وتمتلك بعض المراكز كذلك القدرة على القیام بالفحص في مراكز  وال تمتلك مراكز الفحص القدرة على تقییم حالتھم ومساعدتھم.
 وغالبًا ما یتوفر طبیب أطفال عام محلي لدعم ھذه المراكز إذا احتاج مثل ھؤالء األطفال للفحص. األطفال تكون ملحقة بجناح المستشفى.

 *یرجى مراجعة قسم "الزیارات العاجلة إلى قسم الطوارئ" أدناه
لتحدید ما إذا كان طفلك بحاجة إلى  /https://bc.thrive.health عبر اإلنترنت كولومبیابریتیش یمكنك استخدام أداة التقییم الذاتي في  :المسؤول •

إلى لتلقي المشورة حول ما إذا كان طفلك بحاجة  8-1-1كما یمكنك االتصال على خط الصحة بالمقاطعة  .19-المزید من التقییم أو الفحص المتعلق بكوفید
 المزید من التقییم على ید مقدم رعایة صحیة.

 

 لقاح اإلنفلونزا (البرد) واللقاحات األخرى
Influenza (flu) and other immunizations 

 یوصى بإعطاء لقاح اإلنفلونزا لألطفال الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة وأفراد عائالتھم •

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/childcare-schools/schools
https://www.vsb.bc.ca/Student_Support/Learning_Support_Services/Provincial_Resource_Programs/canuck-place/Pages/Default.aspx
https://blogs.vsb.bc.ca/cpch/category/back-to-school-2020/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth
https://bc.thrive.health/
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لمكافحة األمراض بضرورة تلقي األطفال الذین یعانون من حاالت صحیة مركبة جمیع لقاحات الطفولة الروتینیة ما لم  بریتیش كولومبیایوصي مركز  •
 یوصي أحد األخصائیین المھنیین بعدم تلقي اللقاح.

) إلى Pneu-P-23الرئویة (لقاح بالنسبة إلى األطفال المعرضین لخطر مرتفع لإلصابة بأمراض تنفسیة، یوصى كذلك بإعطاء لقاح السكارید المكورات  •
یرجى  ویكون ذلك مجانًا لمن یفي بالمعاییر في أي عیادة صحیة عامة أو صیدلیة. بعد مرور خمسة أعوام. جرعة منشطةاألطفال بعمر عامین ومن ثم 

 للتعرف على المزید من المعلومات: HealthLink BCزیارة موقع الویب الخاص بخدمة المعلومات عن بعد 
vaccine-polysaccharide-files/pneumococcal-https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc 

http://www.bcchildrens.ca/our-لألطفال  كولومبیابریتیش تتاح إمكانیة حجز مواعید لطفلك وعائلتك لدى عیادة تطعیم األسرة في مستشفى  •
immunization-services/clinics/family 

 مكانًا آخر یمكن أن یتلقى فیھ األطفال اللقاحات.مة وحدات الصحة العاتُعد  •
 

 كم عدد األشخاص المتاح لھم مصاحبة طفلك؟ -المواعید الطبیة 
Medical appointments - How many people can accompany your child? 

یرجى التحقق مع عیادة طفلك والمناقشة مسبقًا حال الحاجة إلى  للحفاظ على الجمیع آمنًا. 19-بوجھ عام، ستمتلك العیادات المجتمعیة خطة سالمة كوفید •
 اتخاذ ترتیبات خاصة من أجل عائلتك.

 لألطفال، تقتصر زیارات العیادة على حضور مرافق بالغ واحد مع كل مریض. بریتیش كولومبیافي مستشفى  •
o لمرافقة طفلك في موعده. واحد یمكن طلب االستثناءات عند حجز الموعد إذا كنت بحاجة إلى أكثر من شخص 
o بریتیش كولومبیاوعند الحاجة إلى إجراء فحص بدني أو زیارة شخصیة، یحدث ذلك في مستشفى  معظم المواعید افتراضیًا أو ھاتفیًا. ىتجر 

 لألطفال.
o :یمكن االطالع على المعلومات المحدثة على موقع الویب ھذا -visit/planning-services/your-http://www.bcchildrens.ca/our

visit-your 
 

 المحلي واألولیةالزیارات العاجلة إلى قسم الطوارئ أو مركز الرعایة العاجلة 
Urgent visits to the emergency department or local urgent and primary care centre 

 واحتیاجھ إلى: 19-إذا كنت قلقًا بشأن إصابة طفلك بكوفید •
o ،تقییم في قسم الطوارئ/ مركز الرعایة العاجلة 
o ،(رذاذة، ضغط المجرى الھوائي اإلیجابي، ضغط المجرى الھوائي ثنائي المستوى) إجراءات تولید الرذاذ 

إلخباره  واألولیةھ الذي یمكنھ االتصال مسبقًا بقسم الطوارئ/ مركز الرعایة العاجلة نوصیك بالتواصل مع اختصاصي الرعایة الصحیة المتابع لحالت •
 بوصولك.

 ویمكن إجراء االستثناءات عند الطلب. تسمح معظم أقسام الطوارئ بوجود مرافق بالغ واحد مع الطفل. •
 

 :تغییر أنبوب المفاغرة المعدیة الصائمیة العاجل/ غیر المخطط لھ
Unplanned/urgent gastrojejunostomy (GJ) tube changes: 

 عند الحاجة إلى تغییر أنبوب المفاغرة على نحو غیر مخطط لھ:
  لألطفال: بریتیش كولومبیافي مستشفى 

o  داخلي  604-875-2329م، تتصل العائالت بموظف الحجز في قسم التداخل الشعاعي على الرقم  3:30 -ص  7:30أیام األسبوع بین
3. 

o  األطفال ساعات العمل أو أیام العطلة األسبوعیة، یرجى التوجھ إلى قسم الطوارئ بمستشفىبعد. 
 :بالنسبة إلى األماكن األخرى 

o  أو طبیب األطفال للوصول إلى أفضل خطة. الرعایة األولیةرتب مع أخصائي 

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/pneumococcal-polysaccharide-vaccine
http://www.bcchildrens.ca/our-services/clinics/family-immunization
http://www.bcchildrens.ca/our-services/clinics/family-immunization
https://immunizebc.ca/finder#8/49.246/-123.116
http://www.bcchildrens.ca/our-services/your-visit/planning-your-visit
http://www.bcchildrens.ca/our-services/your-visit/planning-your-visit
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، 19-ضوع للعزل الذاتي بسبب مخالطة شخص مصاب بكوفیدأو طلبت منك وكالة الصحة العامة الخ 19-إذا كنت أنت أو طفلك تعاني من أعراض كوفید
 فذلك یتیح لھ إصالح أنبوب المفاغرة بطریقة آمنة للجمیع. یرجى إخبار موظف الحجز عند التحدث معھ.
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