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الجدید بیان (۲) بخصوص فیروس كورونا 

رقم: ۲/ب/۲۰ - تاریخ: ۲۰۲۰/۳/۲۳

ألمراض  السعودیة  للجمعیة  األول  للبیان  وإلحاقا  الجدید  كورونا  وباء  من  والعالم  العزیزة  بالدنا  بھ  تمر  لما  نظرا 
في  الجلدیة  لعیادات  بالنسبة  الصحة  وزارة  تعلیمات  في  ماورد  أھمیة  على  تؤكد  الجمعیة  فإن  الجلد،  وجراحة 
وتعلیق  والطارئة  الحرجة  الحاالت  على  المراجعات  باقتصار  والخاص  العام  القطاع  في  والعیادات  المستشفیات 

والتكمیلیة. التجمیلیة  اإلجراءات 

 راجین من هللا أن یحمي وطننا ویحمینا جمیعا من كل سوء إنھ سمیع مجیب،،    

السیطرة ومستقرة،  للمناعة والتي تحت  المثبطة  البیولوجیة واألدویة  العالجات  تتلقى  التي  الجلدیة  بالنسبة لحاالت   •
والتي  محتملة  عدوى  أي  الكتسابھم  وتفادیا  سالمتھم  على  حفاظا  والعیادات  للمستشفیات  مراجعتھم  بعدم  فنوصي 
العالج  في  باالستمرار  وذلك  األول  بیانھا  في  موقفھا  على  مازالت  الجمعیة  أن  كما  المستشفیات.  بعدوى  تعرف 

للعالج والسیطرة على المرض وعدم وجود أعراض عدوى. البیولوجي في حال االستجابة 

لدى  الوراثیة  المزمنة  واألمراض  الفقاعیة  واألمراض  والصدفیة  اإلكزیما  مثل  المزمنة  الجلدیة  لحاالت  بالنسبة   •
االطفال والتي تحت السیطرة ومستقرة طبیا، فنوصي بعدم مراجعة المستشفیات والتواصل مع أطبائھم أومستشفیاتھم 
من خالل وسائل التواصل المتاحة من ھاتف أو تواصل الكتروني أوعیادات افتراضیة. وذلك في حال الحاجة لصرف 

أدویة أو وجود تساؤالت.

التھاب شدید  أو  إعیاء وتعب  أو  التنفس  أو ضیق في  أو كحة جافة مستمرة  الحرارة  أعراض مثل  • في حال وجود 
أو  البیولوجي  للعالج  المتلقین  للمرضى  الصحیة  الحالة  في  تدھور  أو  البطن  في  ألم  أو  تقیؤ  أو  اسھال  أو  الحلق  في 
أدویة مثبطات المناعة، فعلیھم ایقاف ھذه العالجات والتوجھ للمستشفیات لتلقي الرعایة المطلوبة. أما في حال ثبوت 
المستشفیات  في  للعالج  والخضوع  للمناعة  المثبط  أو  البیولوجي  العالج  ایقاف  من  فالبد  كورونا  بفیروس  اإلصابة 

الصحیة. الصحة والجھات  قبل وزارة  الحاالت والموضحة من  لھذه  المتبعة  العزل  وإجراءات 

الحالیة.  الظروف  للمناعة لمرضى جدد في  المثبطة  البیولوجیة واألدویة  بالعالجات  الشروع  • بشكل عام یفضل عدم 
تتطلب األخذ  العالج، والتي  إلى خطر  النفع  بمبدأ نسبة  بعد األخذ  المعالج  للطبیب  النھائي في ھذا  القرار  ولكن یرجع 
بعین االعتبارات لعوامل مختلفة مثل شدة المرض، وعمر المریض، ووجود أمراض أخرى مصاحبة، وتوفر عالجات 

بدیلة.
محمل  على  تؤخذ  أن  ویجب  ثابتھ  علمیة  حقیقة  المستشفیات ھي  من  المكتسبة  العدوى  أن  على  الجمعیة  تؤكد  كما   •

الجانب مطلقا. التھاون في ھذا  الجد وعدم 

بالتالي: الجمعیة  الراھنة توصي  الظروف  وفي ظل 

في  طبیة  معلومات  ظھور  عند  أو  ذلك  األمر  تتطلب  ما  متى  وتنبیھاتھا  بیاناتھا  إصدار  في  الجمعیة  تستمر  وسوف 
موقفھا. مراجعة  تتطلب  التخصص 


