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 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

سن شوند روسیکرونا و روسیو یماریتوانند به ب یم یکودکان در هر  ساالن  کودکاناما اکثر  .مبتال  معموالً به اندازه بزرگ

 نداشته باشند.  یعالئم چیاز آنها ممکن است ه یشوند و بعض ینم ماریب

 مارسددتانیممکن اسددت الزب باشددد در بو  شددوند یم مبتال 19ید بیماری کوویدشددد نوع از کودکان به ی، برخحال نیا با

 .رندیتحت معالجه قرار بگ ژهیو یدر بخش مراقبت هایا ، شوند یبستر

سم ابتی، دی، مانند چاقیا نهیزم یها یماری، کودکان مبتال به بنیبر ا عالوه ست در معرض خطر بو آ  یشتری، ممکن ا

 یعصب ستمیسبیماریهای  ای یکیژنت بیماریهای، قلب یمادرزاد یماریکه به ب یباشند. کودکان یجد یماریب برای ابتال به

  قرار داشته باشند. یشتریدر معرض خطر ب استممکن نیز ، مبتال هستند یسمیمتابول ای

شدددن کودک خود بددحبت  ماریدرمورد احتمال ب پزشددک، حتماً با مبتال اسددت یا نهیزم یماریب کیاگر کودک شددما به 

مانند  عیشا یها یماریب ریتواند مانند عالئم سا یدر بزرگساالن و کودکان مشابه است و م19بیماری کووید . عالئم دیکن

، اما کودکان ممکن است هر در کودکان تب و سرفه است19کووید عالئم  نیعتریباشد. شا یلرژآ ای، گلودرد یسرماخوردگ

 را داشته باشند: زیرعالئم  نیاز ا کی

 لرز ای تب 

 سرفه  

 ینیب زشیآبر ای ینیب یگرفتگ 

 ییایبو ای ییرفتن چشا نیب از  

 درد گلو 

 در تنفس یدشوار اینفس  یتنگ 

 اسهال 

 استفراغ ایتهوع  حالت 

 درد معده 

 یخستگ 

 سردرد 

 بدن ایعضله  درد 

 سال 1 ریدر نوزادان ز ژهی، به ونامناسب هیتغذ ای فیضع یاشتها 

 :دنداشته باش ریبه موارد ز یا ژهیو توجهوالدین باید 

 شدید تب 

 درد گلو 
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 شود  یدر تنفس م یکنترل نشده که باعث دشوار سرفه 

 معده درد ای، استفراغ اسهال 

 همراه با تب ژهی، به و دیسردرد شد 

 دهند؟ ینشان م سیروکرونا ونسبت به  یکودکان واکنش متفاوت چرا

 19بیماری کووید  دیشدنوع  بهکنند که کودکان ممکن است  یاز متخصصان اظهار م ی. برخستیهنوز مشخص ن پاسخ

سرماخوردگ ییها یماریباعث بکرونا وجود دارد که  یها روسیو ی ازانواع مختلف رایند زوشن مبتال  شوند. از یم یمانند 

سرماخوردگ سشوند یم یآنجا که کودکان غالباً دچار  ست   کرونامحافظت در برابر  یبدن آنها برا یمنیا ستمی، ممکن ا

شده شد. همچن فعال  س نیبا ست  س یمنیا ستمیممکن ا ساالن با و یمنیا ستمیبدن کودکان متفاوت از   روسیبدن بزرگ

ساالن یبرخدر ارتباط برقرار کند.  شدتاز بزرگ س یبه نظر مشوند  یم ماریب ی که به  سد   حداز  شیبدن ب یمنیا ستمیر

 اتفاق ممکن است در کودکان کمتر  نیشود. ا یبه بدن آنها م شتریب بیدهد و باعث آس یواکنش نشان م روسیدر برابر و

 مشاهده شود. 

 ست؟ی( چMIS-Cدر کودکان ) یسندرم التهاب

ست که در آن برخ یجد یماریب کی( MIS-Cدر کودکان ) یالتهاب سندرب سمت ها یا ، ها هی، رمانند قلب -بدن  یاز ق

دهد که  یشوند. شواهد نشان م یبه شدت ملتهب م -چشم ها  ای، پوست ها، دستگاه گوارش، مغز هی، کلیخون یرگ ها

س شته به و نیاز ا یاریب شده اند کرونا  روسیکودکان در گذ شان مدارند یباد یمثبت آنت شیآزما و، آلوده  دهد  ی، که ن

MIS-C است. ویروس کرونا بهاز حد  شیب یمنیاز پاسخ ا یناش 

 عبارتند از: MIS-C یاحتمال یو نشانه ها عالئم

 کشد یطول م شتریب ایساعت  24که  تب 

 استفراغ 

 اسهال 

 در معده درد 

 یپوست بثورات 

 عیقلب سر ضربان 

 یدر پ یو پ عیسر تنفس 

 قرمز چشمان 

 تورب لب و زبان ای یقرمز 

 رمعمولیغ یخستگ احساس 
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 پاها ایتورب دست ها  ای یقرمز 

 سر یسبک ای جهی، سرگ سردرد 

 یشدن غدد لنفاو بزرگ 

 است: ریشامل موارد ز MIS-C اورژانسیهشدار دهنده  عالئم

 ماندن داریب ایشدن  داریب در ییتوانا عدب 

 تنفس مشکل 

 گیجی 

 یآب مایل به یخاکستریا ، دهیناخن رنگ پر ای، لب ها پوست  

 معده دیشد درد 

بخش اورژانس  نیکتریرا به نزد او، است درگیربیماری به شدت با عالئم  اینشان داد کودک شما عالئم هشدار دهنده  اگر

 . دیبرسان

 مراقبت از کودکان:

 .دیریتماس بگ یو پزشکشد با  ماریبو اگر کودک  دیرا در خانه نگه داران کودک

 .دیرا در خانه نگه دار او را دارد 19بیماری کووید عالئم کودک  اگر

 بیماری، از خود در برابر رانهیشگیاقدامات پ ریو سا ماسک، شستن مداوب دستها دنیبا پوش ماریمراقبت از کودک ب هنگاب

 .دیمحافظت کن

 ای، او را به مدرسه کودک کامال بهبود یافت نکهیپس از ا تنهااست.  ماریکه فرزند شما ب دیمدرسه فرزند خود اطالع ده به

 .دیبرگردان یحضور یتهایفعال ریسا

به طور کلی نگهداری کودکان در خانه، شستشوی مرتب دستان  .دیبرسان بیمارستان اورژانسرا به او ، یارموارد اضطر در

 در اجتماعات و پوشیدن ماسک میتواند از ابتالی کودکان پیشگیری کند.  آنها، پرهیز از حضور

 منابع:

https://www.cdc.gov/ 

https://www.mayoclinic.org/ 
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