
Covid-19  واألشخاص الذین یعانون من أمراض األعصاب و العضالت 

   (World Muscle Society) موقف وتوصیات الجمعیة العالمیة ألمراض العضالت

أمراض األعصاب والعضالت (NMD) تشمل مجموعة واسعة من التشخیصات المختلفة و تختلف حدة 

المرض ودرجة اإلعاقة و ذلك حتى لدى األشخاص الذین یعانون من نفس التشخیص و لذلك من الصعب 

تقدیم توصیات محددة تنطبق بشكل عام على كل المرضى. فیما یلي التوصیات التي تنطبق على العدید 

من مرضى األعصاب والعضالت و قد وضعت ھذه التوصیات في المقام األول للمرضى ومقدمي 

الرعایة وأطباء األعصاب ومقدمي الخدمات الطبیة غیر المتخصصین. كما أنھا تھدف خاصة إلى إمداد 

المتخصصین في األمراض العصبیة العضلیة بمعلومات فیما یتعلق بالتساؤالت التي تطرح كثیراً وذلك 

مع توفیر روابط مرجعیة دقیقة. 

یجب المالحظة ان وضع  Covid-19 یتطور سریعاً ولذلك تخضع التوصیات الواردة في ھذه الوثیقة 

للمراجعة كل ٣ أیام ویرجى التأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار للوثیقة. 

١- ھل األشخاص الذین یعانون من مرض عصبي عضلي (NMD) ) أكثر عرضة لمخاطر اإلصابة 

بفیروس Covid-19  ؟ 

أصدرت الجمعیات العصبیة الوطنیة والشبكات العصبیة العضلیة (رابطة أطباء األعصاب البریطانیین 

والشبكة المرجعیة األوروبیة EURO-NMD وغیرھا) إرشادات حول تأثیر Covid-19 على مرضى 

األعصاب و العضالت وكیفیة التعامل الطبي في حالة اإلصابة. تحدد ھذه الوثائق خطر اإلصابة بعدوى 

Covid-19 على أنھا عالیة أو متوسطة الخطورة في جمیع أشكال أمراض األعصاب و العضالت 

NMD باستثناء األنواع البسیطة. 

 الحاالت التي قد تكون ُعرضة لمخاطر عالیة أو عالیة جًدا من اإلصابة بالمرض الشدید على سبیل 

المثال في حاالت األتیة: 

• ضعف عضالت الجھاز التنفسي أو الحجاب الحاجز، مما قد ینتج عنھ ضعف بوظائف التنفس ألقل من 

 .(scoliosis) وخاصة  مع المرضى الذین یعانون من انحراف بالعمود الفقري ( FVC <60٪)  ٪60

• االستعانة بأجھزة التنفس الصناعي عن طریق القناع أو شق القصبة الھوائیة. 

• ضعف القدرة على السعال وعدم القدرة على التخلص من البلغم و اإلفرازات بسھولة. 

• وجود ورم بالقصبة الھوائیة. 

• اإلصابة بضعف في عضلة القلب (و / أو تعاطي األدویة الخاصة بالقلب). 

• إحتمال خطر التدھوركمضاعفات للحمى (ارتفاع حرارة الجسم) أو الصوم أو العدوى. 



• إحتمال حدوث تكسیر العضالت السریع (انحالل الربیدیات Rhabdomyolysis) كمضاعفات  

للحمى أو الصیام أو العدوى. 

•  المرضى المصابین بمرض السكري والسمنة. 

المرضى الذین یخضعون للعالج بالكورتیزون او مثبطات المناعة. •

٢- ما الذي یجب على األشخاص المصابین بالـ NMD فعلھ لتجنب العدوى؟ 

تنتشر عدوى Covid-19 من خالل الرزاز عندما یسعل الشخص المصاب أو یعطس أو یتحدث، وأیضا 

 NMD عن طریق لمس سطح ملوث. یجب على المرضى الذین یعانون من مرض عصبي عضلي

والمعرضین لخطر تدھور الحالة (لألسباب المحددة أعاله) عند اإلصابة بعدوى Covid-19، اتخاذ 

االحتیاطات التالیة: 

من أحد المتطلبات االساسیة ھو اإلقصاء االجتماعي و ھو ان تكون المساحة الشخصیة بین األفراد ال •

تقل عن مترین (٦أقدام) كما ینصح بالعزلة الذاتیة لألفراد األكثر عرضة لخطر تدھور الحالة (كما ھو 

موضح في١) ویجب اتباع النصائح الرسمیة حول كیفیة العزلة الذاتیة. 

• یتم التشجیع على العمل من المنزل أو تقسیم أوقات العمل إن أمكن. 

• تجنب التجمعات الكبیرة ووسائل النقل العام كما یتم حث األشخاص بشكل عام على منع الزیارات 

لألشخاص المعرضون لخطر االصابة. 

• غسل الیدین بشكل متكرر (عشرون ثانیة بالصابون والماء الدافئ)، واستخدام المطھرات الكحولیة 

(على ان تكون نسبة الكحول ال تقل عن٦٠٪)، كما ان تطھیر األسطح من أألمور ذات األھمیة البالغة. 

یجب أن تتوفر الرعایة بالمنزل إن أمكن للمرضى، كما یجب على مقدمي الرعایة األساسیین (على سبیل 

المثال الفنیین المختصین بأجھزة التنفس الصناعي) إرتداء أقنعة الوجھ ومعدات الوقایة الشخصیة المناسبة 

ویجب أن تكون وفقًا للتوجیھات الحدیثة، لمنع انتقال الفیروس. 

ال یُنصح بزیارة أخصائیین العالج الطبیعي في ھذا الوقت، ومع ذلك، یفضل استشارة أخصائیین •

العالج الطبیعي بشأن كیفیة الحفاظ على النشاط البدني وذلك عن طریق إعطاء التمارین عبر الھاتف أو 

بإرسال رابط فیدیو للتمارین. 

• یجب اإلستعداد لجمیع االحتماالت بما في ذلك غیاب المساعدین ومقدمي الخدمة بسبب المرض أو 

الحجر الصحي، یجب على مقدمین الرعایة االساسیین وضع الخطط لرعایة المریض على أفضل وجھ 

دون اللجوء إلى المستشفى. 

یتم اتباع أحدث تعلیمات الحمایة بانتظام، كما ننصح مقدمي الرعایة واألخصائیین الطبیین باتباع •

التوصیات والتوجیھات الرسمیة الحدیثة الصادرة من المواقع الرسمیة في بالدھم لمنع انتقال الفیروس.  



تقوم الحكومات بتحدیث التوصیات بشأن الحمایة من العدوى بانتظام، وینصح اھل المرضى ومقدمي •

الرعایة واألخصائیین الطبیین باتباع التوصیات المحدثة من المواقع الرسمیة في بالدھم. 

٣. ما ھي عواقب اإلصابة بـ Covid-19 على العالجات المستخدمة لدى األشخاص الذین یعانون من 

أمراض االعصاب و العضالت؟ 

• یجب على المرضى التأكد من حصولھم على إمدادات كافیة من األدویة ومعدات التنفس الصناعي 

المستخدمة في فترة العزلة لفترات طویلة (على األقل ١ شھر). 

• یجب على المرضى ومقدمي الرعایة استخدام خدمات توصیل األدویة والمستلزمات الطبیة من  

الصیدلیات و ذلك بطلبھا عن طریق اإلنترنت والھاتف. 

• یجب على المرضى و مقدمي الرعایة التأكد من إجراءات الطوارئ الخاصة بحالتھم ومعداتھم. 

• یجب على مرضى الدوشین DMD  مواصلة العالج بالكورتیزون كالسابق بدون تغییر كما یجب عدم 

إیقاف الكورتیزون فجأة، وكما ان من الممكن ان یقوم الطبیب بزیادة جرعة الكورتیزون عند حاجة 

المریض لذلك. 

• ال یجب إیقاف العالج بمثبطات المناعة لمرضى التھاب العضالت ووھن العضالت والتھاب األعصاب 

الطرفیة إال في ظروف محددة وبالتشاور مع أخصائي األعصاب والعضالت. 

• nursinersen قد تؤثر متطلبات العزل على أنظمة العالج التي تتطلب أخذھا في المستشفى مثل

,alglucosidase alfa (Myozyme) (IVIg ,Rituximab  ,(Spinraza)  أو العالجات 

التي تتعلق بالتجارب السریریة و لكن یجب عدم إیقاف ھذه العالجات و اذا امكن یتم نقلھا إلى مكان 

خارج المستشفى (كإعطائھا بالمنزل مع وجود تمریض خاص). یمكن إستبدال عالج IVIg إلى 

الجلوبیولین المناعي تحت الجلد كلما أمكن ذلك ألخذه بالمنزل بدل من المستشفى، اما عن التجارب 

السریریة فیجب إستشارة المراكز المتخصصة لذلك. 

 ،LVR ٤. ما ھي االحتیاطات االزمة في حالة استخدام اجھزة التنفس الصناعي عند العزل (أكیاس

وأجھزة التنفس المنزلیة وما إلى ذلك) 

• یجب ان تقدم المراكز العصبیة العضلیة للمرضى أرقام التلیفون ساخن لتقدیم المشورة عند الحاجة.  

• یجب أن یكون لدى المرضى بطاقة تعریف / سوار طبي یوفر اتصاالً بالمركز العصبي العضلي عند 

الطوارئ. 

• یجب على المراكز العصبیة والعضلیة  ان تكون على تواصل مستمر مع المرضى مستخدمي أجھزة 

التنفس للتأكد من أن لدیھم المعلومات الكافیة والمعدات المناسبة. 



٥- متى یجب على األشخاص المصابین باألمراض العصبیة العضلیة NMD اللجوء للمستشفى عند 

ظھور أعراض العدوى؟ 

یجب تجنب الحجز بالمستشفى إن أمكن، ولكن ال یجب التأجیل اذا كان ھناك ضرورة لذلك و قد یكون ھذا 

قراًرا صعبًا و یحتاج األشخاص الذین یعانون من األمراض العصبیة العضلیة NMD إلى إدراك ما یلى 

 قد تكون خدمات الطوارئ تحت ضغط شدید. •

قد تختلف من بلد ألخرى اإلجراءات المتخذة مما یؤثر على إمكانیة قبول العنایة المركزة لألشخاص •

الذین یعانون من األمراض العصبیة العضلیة NMD و خاصة الذین یحتاجون إلى التنفس الصناعي. 

 قد یحدث خلط بین مصطلحي "غیر قابل للشفاء" و "غیر قابل للمعالجة" من قبل الطاقم الطبي، قد •

تكون االضطرابات العصبیة والعضلیة غیر قابلة للشفاء، ولكنھا قابلة للعالج، وتبعات اآلثار المترتبة 

على قرارات العالج مختلفة تماًما. 

قد یحظر استخدام المعدات المنزلیة  الخاصة بلمرضى (أي أجھزة التنفس الصناعي الخاصة) بموجب •

بعض سیاسات مكافحة العدوى في المستشفى، أو تتطلب تعدیالت، ولذلك یجب أن تكون ھناك خطة 

احتیاطیة. 

٦- ھل یمكن أن یكون لعالجات Covid-19 مضاعفات لمرضى األمراض العصبیة والعضلیة؟ 

الزلت العدید من العالجات المحددة لكوفید 19 قید التحقیق العلمي، و لكن قد یؤثر بعضھا على الوظیفة •

العصبیة والعضلیة بشكل كبیر على سبیل المثال: الكلوروكین (عالج المالریا) واألزیثرومیسین 

(مضاد الفیروسات) غیر آمنین في حالة الوھن العضلي (myasthenia gravis)، باستثناء عند توفر 

أجھزة التنفس الصناعي. 

• قد تكون للعالجات مضاعفات على بعض أمراض األعصاب و العضالت على وجھ الخصوص: 

اضطرابات الوصالت األیضیة (metabolic myopathy) وأمراض المیتوكوندریا والمیوتونیا 

واألمراض التي تؤثر على الوصلة العصبیة العضلیة) وقد تتأثر عملیة اختیار العالج في حاالت خاصة 

(مثل استخدام المریض ألجھزة التنفس الصناعي لمدة طویلة). 

في حالة تقدیم العالجات التجریبیة لـ  Covid-19 یجب أن یكون بعد التشاور مع أخصائي الجھاز •

العصبي العضلي للمریض. 

٧- ما ھو دور المتخصصون في مجال األعصاب والعضالت للمساعدة في وضع القرارات السلیمة في 

حالة الطوارئ الطبیة و دخول العنایة المركزة و العالجات في حالة  مرضى األعصاب والعضالت؟ 



قد تتأثر القرارات المتعلقة بقبول المرضى للعنایة المركزة بمشاكل قدرة االستیعاب المتوقعة أو الحالیة 

كما ان تحدید األولویات في دخول المرضى یمكن أن یكون لھا عواقب عملیة وأخالقیة. 

• یجب أن یكون ھناك تعاون وثیق بین أطباء الجھاز العصبي العضلي والجھاز التنفسي. 

• یجب أن یكون األخصائي العصبي العضلي متاحا للعب دور في ضمان توفیر عادل للعنایة المركزة 

لمرضى األعصاب و العضالت. 

• من الناحیة المثالیة،  یجب ان یشارك المتخصصون في األمراض العصبیة والعضلیة في صیاغة 

سیاسات المستشفى و اتخاذ القرارات والتوثیق. 

یجب على أخصائیي العضالت واألعصاب وضع توصیات للعالج تضمن بقاء المرضى في المنزل •

ألطول فترة ممكنة. 

٨- ما ھو الدعم الذي ینبغي أن تقدمھ مراكزأمراض األعصاب والعضالت للمریض؟ 

یجب أن تھدف مراكزأمراض األعصاب والعضالت والخدمات المتخصصة إلى توفیر ما یلي: 

• الخطوط الساخنة للمرضى ولتوفیر استشارة متخصصین في أمراض األعصاب والعضالت، 

وأخصائیو العالج الطبیعي وغیرھم من الموظفین المتخصصین ، مع دعم طبي متخصص (طب األطفال 

والكبار). 

إمكانیة استمرار العیادات الدوریة عن طریق المكالمات الھاتفیة والفیدیو (و لذلك من المفید ان تعدل •

 .(HIPPA لوائح أمن البیانات الوطنیة والمؤسسیة مثل موافقة

توفیر استراتیجیات للتوعیة  للمرضى مستخدمي تقنیة التنفس الصناعي. •

استراتیجیات للحفاظ على العالج في المستشفى مع الحد األدنى من اإلضطراب. •

یجب على المتخصصین في أمراض األعصاب و العضالت أن یكونوا على إتصال مع أقسام الطوارئ  •

والعنایة المركزة بالمستشفیات  بشأن القیود المفروضة على استخدام معدات التنفس الصناعي المنزلي 

Non invasive ventilation(NIV) بالمستشفى. 

یجب على المتخصصین في الجھاز العصبي العضلي دعم مستشفیاتھم لتحدید األجھزة المعتمدة •

وضمان توافرھا (على سبیل المثال ، أنظمة قناع وحدة العنایة المركزة مع مرشحات الجسیمات 

الفیروسیة للسماح باستخدام أجھزة التنفس الصناعي المنزلي 

 (NIV) للمرضى في المستشفى. 

المشاركة في الرعایة المقدمة بالعنایة المركزة. •



لمزید من المعلومات الوثائق متاحة على الروابط: 

  

  https://www.theabn.org/page/COVID-19

  https://www.youtube.com/watch?v=3DKEeRV8alA&feature=youtu.be

http://www.eamda.eu/2020/03/19/coronavirus-covid-19-information-

  for-people-with-nmd/

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-

and-protecting-extremely- vulnerable-persons-from-covid-19/

guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable- persons-

  from-covid-19

  https://ern-euro-nmd.eu/

  European Neuromuscular Centre website: www.enmc.org

مؤلفو ھذه الوثیقة: 
تم تجمیعھا بواسطة 

الدكتور ماكسویل دامیان •
 الحاصل على درجة الدكتوراة ، و زمیل األكادمیة األوروبیة لألعصاب 

• (WMS)  أعضاء المجلس التنفیذي لـلجمعیة العالمیة ألمراض العضالت
 (www.worldmusclesociety.org)

أعضاء ھیئة تحریر الدوریة العلمیة: "االضطرابات العصبیة العضلیة“  •
 (WMS) الدوریة العلمیة الرسمیة للجمعیة العالمیة ألمراض العضالت  

٢٨ مارس ٢٠٢٠ الساعة الرابعة مساء 

تم ترجمة الوثیقة للعربیة بواسطة 
الدكتورة رشا الشریف 

رئیس مركز أمراض العضالت و األعصاب مایوكیر القاھرة، مصر. 
 الحاصلة على درجة الدكتوراة و استشارى أمراض  األعصاب و العضالت. 

٣٠ مارس ٢٠٢٠ الساعة السابعة مساء 
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