ملخص التوصٌات الثانً بشأن وباء كورونا المستجد لدى األطفال المصابٌن بداء السكر :حافظ على
الهدوء واالهتمام برعاٌة مرضى السكر ونصائح الصحة العامة
الجمعٌة الدولٌة لمرض السكر لدى األطفال والمراهقٌن ) ٕٗ ,)ISPADمن مارس ٕٕٓٓ
تكمل هذه الوثٌقة الوثٌقة األولى المنشورة بتارٌخ  ٔ١من مارس ٕٕٓٓ وتقدم توجٌهات الجمعٌة الدولٌة لمرض السكر لدى
األطفال والمراهقٌن ) )ISPADلجمٌع مقدمى الرعاٌة الصحٌة الذٌن ٌهتمون باألطفال والمراهقٌن المصابٌن بمرض السكر ،فً مواجهة
وباء كورونا المستجد.
على الرغم من كثر الشكوك ،تتضمّن توصٌات وباء كورونا المستجد فً كثٌرمن بالد العالم اعتبار مرضى السكر أكثرعرضة
لمخاطر االصابة .فً هذا التحدٌث ،نقدم تقرٌرً ا من زمالء ألمراض غدد صماء األطفال فً ووهان ،الصٌن وإٌطالٌا الذٌن صرحوا أنه لم
ٌتم تشخٌص أى حاالت من فٌرس كورونا المستجد ،التى احتاجت الى مستشقى ،فً األطفال أو المراهقٌن أو الشباب الذٌن تقل أعمارهم
عن  ٕ۵عامًا المصابٌن بداء السكر .نجد أن هذه التقارٌر من خبراء أمراض الغدد الصماء لدى األطفال لوباء كورونا المستجد على
مستوى العالم ،على الرغم من كونها تقارٌر متواترة ،إال أنها تبعث على االطمئنان .تشٌر هذه التقارٌر المتواترة إلى أن األطفال
المصابٌن بداء السكر لم ٌظهروا نمط مرض مختل ًفا مقارنة باألطفال الذٌن ال ٌعانون من مرض السكر .أفٌد على نطاق واسع أن األطفال
بشكل عام أقل تأثراً من البالغٌن .وهذا ال ٌقلل بأي حال من األحوال من الحاجة إلى اتباع إرشادات الصحة العامة  ---وٌنطبق نفس الحذر
على األطفال والمراهقٌن المصابٌن بداء السكر .أي مرض ٌجعل التحكم فى مرض السكر أكثر صعوبة ٌمكن أن ٌزٌد من خطر اإلصابة
بالحماض الكٌتونً السكري ( .)DKAومع ذلكٌ ،عمل هذا الملخص بمثابة طمأنة بأن األطفال والمراهقٌن المصابٌن بداء السكر ال
ٌتأثرون بفٌروس كورونا المستجد أكثر من أقرانهم.
 )١ووهان ،الصٌن :أفادت التقارٌر بعدم وجود حاالت إصابة بالمستشفٌات أو حاالت إصابة شدٌدة تم اإلبالغ عنها لدى الشباب الذٌن
تقل أعمارهم عن  52عا ًما المصابٌن بداء السكر .شدد الدكتور شٌاو بٌنغ لو (أستاذ ورئٌس قسم طب األطفال  ،مستشفى تونغجً  ،مدٌر
مركز تشخٌص أمراض التمثٌل الغذائً الوراثً ,عمٌد كلٌة طب االطفال ,كلٌة تونججى الطبٌة ,جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجٌا)
على خطورة الوضع وأنهم كانوا ٌواجهون وباء كورونا المستجد بكل جهودهم خالل الشهرٌن ونصف الماضٌٌن .وقد أبلغ عن عدة
حاالت تم تشخٌصها حدٌثا ً من النوع األول أو حاالت الحماض الكٌتونً السكري ( )DKAفى مرضى السكر من النوع األول مع تأخر
دخولهم الى المستشفى بسبب غلق الرعاٌة الصحٌة لغٌر حاالت وباء كورونا المستجد .وأكد أن الوضع اآلن فً الصٌن أكثر استقراراً و
أن الحاله تحت السٌطرة .و ٌؤكد على ضرورة حماٌة أنفسنا بغسل الٌدٌن و ارتداء قناع دائما ً عند االتصال بحالة محتمل إصابتها بفٌرس
كورونا.
ضا عن شدة اإلصابة بوباء كورونا المستجد فى المنطقة  :ومع ذلك ،
 )5البروفٌسور أندرٌا سكاراموزا من كرٌمونا ،إٌطالٌا ٌتحدث أٌ ً
أفاد أٌضًا أنه ال ٌعلم بوجود حاالت حادة من فٌروس كورونا المستجد لدى الشباب المصابٌن بداء السكرالذٌن تقل أعمارهم عن ٕ٘ عامًا.
ٌخشى أنه بسبب وباء كورونا المستجد ،ال تأخذ األسر أطفالهم إلى أطباء األطفال أو خدمات الطوارئ عندما ٌكون لدٌهم أعراض مرض
السكرأو حاالت الحماض الكٌتونً ( .)DKAوٌذكر حاالت عدٌدة لمرضى ٌقدمون لخدمات الطوارئ مصابٌن بالحماض الكٌتونً السكري
الحاد ( .)DKAكما ٌؤكد الدكتور سكارموزا على أهمٌة اتباع تدابٌر الصحة العامة باإلضافة إلى الرعاٌة القٌاسٌة لمرض السكر ،وعند
الحاجة ،اتباع المبادئ العامة إلدارة مرض السكر فً أٌام المرض(ISPAD Sick Day Management Guidelines).
كما شارك فٌدٌو من ِقب َِل زمٌل وأخصائً الغدد الصماء لدى األطفال ،الدكتور دارٌو الفوسكو ،وفرٌقه من نابولً الذى قام بتقدٌمه
للحفاظ على نشر الوعً حول أعراض ظهور مرض السكر من النوع األول حتى فى األوقات المظلمة لوباء كورونا.
 )٣أفاد البروفٌسور فرانشٌسكو شٌارٌلً من كٌٌتً ،إٌطالٌا والبروفٌسور فالنتٌنو شٌروبٌنً من أنكونا بإٌطالٌا ،بأن األطفال والشباب
المصابٌن بالسكر لم ٌتأثروا حتى اآلن.

وباختصار ،تسلط الجمعٌة الدولٌة لمرض السكر لدى األطفال والمراهقٌن) )ISPADالضوء على هذه النقاط فٌما ٌتعلق بوباء كورونا
المستجد بنا ًء على هذه التقارٌر من زمالء غدد صماء األطفال الموثوق بهم فً الصٌن وإٌطالٌا الذٌن عانوا من الوباء:
ٔ.

ٕ.
ٖ.

ٗ.

٘.
.ٙ

حتى اآلن (ٕٗ مارس ٕٕٓٓ) ،أفاد أخصائٌو الغدد الصماء لدى األطفال من الصٌن وإٌطالٌا بعدم وجود حاالت لفٌرس
كورونا المستجد فً األطفال والمراهقٌن والشباب الذٌن تقل أعمارهم عن  ٕ۵عامًا المصابٌن بداء السكر و التى تطلبت دخول
و متابعة فى المستشفى.
أَ ْبلَغ هؤالء الزمالء عن الضغط الكبٌرعلى نظام الرعاٌة الصحٌة.
وتؤكد الجمعٌة الدولٌة لمرض السكر لدى األطفال والمراهقٌن) )ISPADعلى أهمٌة االنتباه المستمر لرعاٌة مرضى السكر
القٌاسٌة لتجنب الحاجة إلى المستشفى وزٌارات الطوارىء ،ولكن تؤكد على أهمٌة مراجعة المستشفٌات و الطوارىء إذا لزم
األمر.
كانتتت هنتتاك زٌتتادة ستترٌعة فتتً الرعاٌتتة الصتتحٌة عتتن بُعْ تتد كوستتٌلة لمواصتتلة رعاٌتتة المصتتابٌن بالستتكر وتقلٌتتل خطتتر اإلصتتابة
بالعدوى .التواصل بٌن المرضى واألسر وفرق الرعاٌة الصحٌة أمر بالغ األهمٌةٌ .مكن أن تتوفر طترق الرعاٌتة الصتحٌة عتن
بُعْ د القٌام بالنصٌحة الالزمة بشأن مرض السكر مع تجنب زٌارة العٌادات أو المستشفٌات وبالتالى تقلٌل خطر انتقال العدوى.
من المهم للغاٌة ،كمقدمً الرعاٌة الصحٌة ،أن ندعم المرضى وأسرهم وكذلك زمالئنا فً هذه الفترة العصٌبة.
تم التوسع فى منتتدى الجمعٌتة الدولٌتة لمترض الستكر لتدى األطفتال والمتراهقٌن ) )ISPADلتبتادل األفكتار حتول وبتاء كورونتا
المستجد فى األطفال والمراهقٌن والشباب المصابٌن بمرض السكر على مستوى العالم.

ستستمر الجمعٌة الدولٌة لمرض السكر لدى األطفال والمراهقٌن ) )ISPADفً توفٌر التحدٌثات استنا ًدا إلى تقارٌر الزمالء الدولٌٌن.
تذكر أن تسجل الدخول إلى موقعنا FORUM: COVID-ٔ١
سوف تجد ملخص التوصٌات األولى بشأن وباء كورونا المستجد لدى األطفال المصابٌن بداء السكر هنا
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