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) المستمرة لفترة  COVID( 2019): أعراض مرض فیروس كورونا Long Haulersالمصابون بمرض طویل األمد (

 لدى البعض 
)، أي من سبقت إصابتھم بمرض فیروس كورونا  Long Haulersربما سمعت عن ھؤالء المصابین بمرض طویل األمد (

2019 )COVID-19  واستمرت إصابتھم باألعراض بعد تعافیھم المبدئي. یمكن لآلثار طویلة األمد لمرض فیروس كورونا (

2019 )COVID-19  أن تدوم لشھور أحیانًا. یتعافى أغلب المصابین بفیروس كورونا تماًما خالل بضع أسابیع. ولكن البعض (

لون مصابین بأعراض. ویكون المسنون والمصابون بحاالت طبیة منھم _حتى أولئك الذین أصیبوا بحاالت بسیطة من المرض_ یظ

)، ولكن حتى الشباب،  COVID-19( 2019خطیرة ھم األكثر ُعرضة لخطر األعراض المتبقیة لمرض فیروس كورونا 

 واألشخاص األصحاء الذي ال یعانون سوى من ذلك، یمكن أن یشعروا بالتوعك ألسابیع أو لشھور بعد العدوى.

 المات واألعراض المتبقیة لفترة ما یلي: تتضمن الع

 اإلرھاق •

 ضیق التنفس •

 السعال  •

 ألم المفاصل •

 ألم الصدر  •

 أعراض أخرى متبقیة وردت تقاریر بخصوصھا:

 ألم العضالت أو الصداع  •

 نبض القلب السریع أو الخفّاق •

 فقدان حاسة الشم أو التذوق  •

 مشكالت الذاكرة أو التركیز أو النوم •

 تساقط الشعر الطفح الجلدي أو  •

)، توصل الباحثون إلى الكثیر من المعلومات عن  COVID-19( 2019بعد شھور من اإلصابة بمرض فیروس كورونا  

) على المصابین بھ  COVID-19( 2019المرض، ولكن ال یزال الكثیر مجھوًال بشأن مدى تأثیر مرض فیروس كورونا  

) أو «مرض فیروس كورونا COVID-19( 2019س كورونا بمرور الوقت. ُسمیت الحالة متالزمة ما بعد مرض فیرو

2019 )COVID-19) طویل األمد». أجرت دراسة حدیثة بكلیة الطب في جامعة إندیانا (Indiana University 

School of Medicine ( 2019) استبیانًا بشأن أعراض مرض فیروس كوروناCOVID-19 التي یعانون منھا. وقد ُسجل (

)، األستاذة البحثیة المساعدة Natalie Lambertعرًضا طویل األمد. قالت د. ناتالي المبرت ( 98ستبیان لدى من أجروا اال

المشرفة على الدراسة إن «األعراض الجدیدة التي كشفتھا دراستنا تتضمن ألم األعصاب الشدید، وصعوبة التركیز، وصعوبة  

ركز األبحاث المستقبلیة على األعراض واسعة النطاق لتطویر النوم، وتشّوش البصر، بل وحتى تساقط الشعر». یجب أن ت

 المعالجات الطبیة والعالجات الالزمة. 



) یتعافون سریعًا دون أن یصیروا من المصابین COVID-19( 2019یجب تذّكر إن أغلب المصابین بمرض فیروس كورونا 

 2019مد الناجمة عن مرض فیروس كورونا ). ولكن المشكالت المحتملة طویلة األLong Haulersبمرض طویل األمد (

)COVID-19  تضاعف من أھمیة الحد من انتشار المرض عن طریق اتباع االحتیاطات مثل ارتداء الكمامات وتجنب الزحام (

 والحفاظ على نظافة الیدین.

) تكون عادةً Long Haulersمن األعراض التي یصاب بھا المصابین بمرض طویل األمد ( %26.5أشارت التقاریر إلى أن 

 مؤلمة.

 ) بقایا قصور إدراكي. COVID-19( 2019% من المصابین بمرض فیروس كورونا 30وتظھر على قرابة 

 )Long Haulersموارد للمصابین بمرض طویل األمد (
 )Survivor Corpsفیالق الناجین ( 

 )COVID 19( 2019للمصابین بمرض فیروس كورونا  Nationwide grassrootsحركة 

https://www.survivorcorps.com 

 

 ) التابع لشبكة األمل  COVID( 2019برنامج نقاھة إعادة التأھیل العصبي بعد مرض فیروس كورونا 

)Hope Network Neuro Rehabilitation Post COVID Recovery Program ( 

885-407-7575 

rehab-covid-rehab/post-https://hopenetwork.org/neuro 

 

 ) في الطریق COVID-19( 2019لقاحات مرض فیروس كورونا  
). یجري اتباع  COVID-19( 2019التخطیط المحلي على قدم وساق لإلعداد لتوصیل لقاحات مرض فیروس كورونا یجري 

 ةرادإ ةحصلا تامدخلاو ةیرشبلا) وCenters for Disease Controlالتوجیھات الصادرة عن مراكز مكافحة األمراض (

) لضمان التوزیع السلس للقاح في  Michigan Department of Health and Human Servicesتشیغان (ةیالول یم

 ). Kent Countyمقاطعة ِكنت ( 

)، سیستغرق األمر بعض الوقت إلبطاء انتشار  COVID-19( 2019وحتى عند بدء إعطاء لقاحات مرض فیروس كورونا 

أشخاص   8أو  7)، فینبغي أن یحوز COVID-19( 2019الفیروس أو إیقافھ. یُقدر أنھ للسیطرة على مرض فیروس كورونا 

ملیون شخص المناعة ضده، سواًء كان  250المناعة ضده. وفي الوالیات المتحدة، فھذا یعني الحاجة إلى أن یحوز  10من كل 

 ذلك عن طریق اإلصابة بالمرض أو عن طریق التطعیم.

ي حتى یكون جسمك مستعًدا یتطلب إیقاف الجائحة استخدام كل األدوات المتاحة. تعمل اللقاحات جنبًا إلى جنب مع جھازك المناع

لمكافحة الفیروس إن تعرض لھ. وتساعد الخطوات األخرى، مثل الكمامات والتباعد االجتماعي، من احتمالیة تعرضك للفیروس أو 

 ). COVID-19( 2019نقلھ إلى غیرك. وسیوفر ذلك كلھ الحمایة المثلى من مرض فیروس كورونا 

https://www.survivorcorps.com/
https://hopenetwork.org/neuro-rehab/post-covid-rehab/

