معلومات للمرىض الذين تم إدخالهم إىل املستشفى إلصابتهم بفريوس كورونا
(كوفيد)19-
ميكن أن يسبب فريوس كورونا (كوفيد )19-مرضً ا ت رتاوح حدته من الخفيفة إىل الحادة.
لقد تم إدخالك إىل املستشفى إلصابتك بفريوس كورونا (كوفيد )19-حتى ميكننا مالحظة تنفسك .قد يحتاج تنفسك إىل الدعم باألكسجني،
ويف بعض األحيان قد تقتيض حالتك وضعك عىل جهاز التنفس االصطناعي .كام سرنغب يف تقديم املساعدة يف عالج أي أع راض قد تظهر عليك.
ستوضح هذه الورقة املوجزة نوع العالج الذي قد تتلقاه ،والدعم الذي سيكون متا ًح ا.

ما العالج الذي سأتلقاه؟
بجانب اإلج راءات الفعالة لعالج املرض ،من املهم أن نخفف الضغط الذي قد تتعرض له .ويكون هذا من خالل عالج أع راضك:
•ميكن تحسني ضيق التنفس من خالل املحافظة عىل الهدوء واالسرتخاء قدر اإلمكان ،لكن إذا ازداد ضيق التنفس سو ًءا لديك ،فسنستخدم
دوا ًء للتخفيف منه .يعترب املورفني أكرث األدوية املستخدمة يف هذا األمر شيو ًع ا .وعىل الرغم من أن املورفني يوصف دامئًا لتخفيف األمل،
فيمكن كذلك استخدامه بأمان يف تخفيف الشعور بضيق التنفس.
•ميكن أيضً ا تخفيف السعال باستخدام املورفني.
•ميكن أن يكون القلق شائ ًع ا ،وتشمل األدوية املستخدمة للمساعدة عىل عالج هذا العرض لورازيبام وميدازوالم.
•قد يحدث أرق إذا ظهرت عليك حمى ،وميكن التحكم فيه باستخدام باراسيتامول.
سوف تُعطى جميع األدوية بانتظام وعند احتياجك لها .وإذا أصبحت غري قادر عىل ابتالع الدواء ،فقد تُحقن به إما يف الوريد أو تحت الجلد.
يف الحاالت األشد خطورة ،قد يؤثر فريوس كورونا (كوفيد )19-تأث ًريا حا ًدا عىل الرئتني ويوقفهام عن العمل بشكل طبيعي .قد يُ ستخدم
جهاز التنفس االصطناعي يف تحريك الهواء إىل داخل رئتيك وإىل خارجهام ملساعدتك عىل التنفس .وقد نحتاج إىل وضعك عىل جهاز التنفس
االصطناعي لعدة أيام حتى تتمكن رئتاك من العمل كام ي رام مرة أخرى.

هل ميكنني تقرير طريقة عالجي؟
يجب عليك التحدث مع األطباء حول ما املهم لك .قد تكون لديك تفضيالت بشأن كيفية أخذ إج راءات معينة وموعدها .عىل سبيل املثال،
الوقت الذي يجب فيه بدء وضعه عىل جهاز التنفس االصطناعي ،أو إذا ما كان يلزم إعادة تنشيط قلبه حال توقفه .سيأخذ األطباء آراءك بعني
االعتبار بجانب حالتك الطبية .وقد يتعني اتخاذ ق رارات صعبة بشأن رعايتك الصحية رسي ًع ا ،إذا اعتلت صحتك ،لذا من املهم أن ت ُعلم الفريق
الطبي ما الذي تريدهم أن يفعلوه .إذا مل تكن متأك ًدا ،فحينها يُ رجى مناقشة هذا األمر مع أحد أف راد الفريق الطبي.

كيف ميكنني التواصل مع األشخاص املهمني بالنسبة يل؟
ت ُطبق قواعد عزل صارمة خارج املستشفى وداخلها ،وهو ما يعني أنه قد ال يُ سمح للزائرين بزيارتك .سيجب عىل أي زائرين ارتداء معدات
الوقاية الشخصية (والتي ت ُعرف أيضً ا باسم  - PPEمثل قناع الوجه وما إىل ذلك) .سيحاول طاقم عمل الجناح مساعدتك عىل التواصل هاتف ًي ا
أو من خالل إج راء مكاملات الفيديو مع األشخاص املهمني لك إذا أمكن ذلك .يُ رجى إطالع طاقم عمل الجناح أنه ال مانع لديك من أن يشاركوا
معلوماتك بهذه الطريقة ،وإذا ما كان هناك أشخاص معينون ترغب يف إطالعهم باملستجدات.
ورقة املعلومات املوجزة هذه كتبتها الدكتورة صابرينا باجوا (معهد سيسييل سوندرز ،كلية كينجز لندن) مع إسهامات كثرية من مؤلفني مشاركني ومجموعات املرىض/مقدمي
الرعاية وهي تأيت مع افتتاحية املجلة األوربية للتنفس (“ )ERJإدارة احتياجات الرعاية الداعمة للمصابني بفريوس كورونا (كوفيد .”)19-يُرجى االستشهاد بهذه االفتتاحية كام
ييل:
Bajwah S, Wilcock A, Towers R, Costantini M, Bausewein C, Simon ST, Bendstrup E, Prentice W, Johnson MJ, Currow DC, Kreuter M, Wells
AU, Birring SS, Edmonds P, Higginson IJ (2020). Managing the supportive care needs of those affected by COVID-19. ERJ: doi https://doi.
org/10.1183/13993003.00815-2020
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هل ميكنني الحصول عىل دعم إضايف؟
ندرك أن هذا وقت عصيب .فقد تريد التحدث عن مدى شعورك .يُ رجى أن تطلب من طاقم عمل الجناح التواصل مع أي خدمة من خدمات الدعم التالية املتوفرة لك:

قامئة خدمات الدعم املحلية باملستشفيات:
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