
 

 

 

م بخصوص عالقة داء األمعاء االلتهابي )مرض كرونز    2020مارس  13إلحاقا لبيان الجمعية السعودية للجهاز الهضمي الصادر في  •

بناء على المعلومات العلمية المتوفرة حتى  و 19المسبب لمرض الكوفيد  ومرض القولون التقرحي( وفيروس كورونا المستجد

على هذه   وبناءامن غيرهم  صابةلإل هعرض أكثر ال يوجد دليل علمي يثبت أن مرضى داء األمعاء االلتهابي نود التنبيه انه الساعة

 توصي بالتالي: وتحديثا للبيان السابق الجمعية السعودية للجهاز الهضمي المعلومات فإن

للوقاية من فيروس كورونا المستجد وااللتزام    ةاالحترازي  تباإلجراءا المتعلقة  الحرص الشديد على اتباع إرشادات وزارة الصحة السعودية   .1

 يستجد على الحالة الصحية للمريض فيمابالخطة العالجية المتفق عليها والتواصل مع الطبيب المعالج 

  لتجنب نشاط المرض   استشارة الطبيب المعالج  دون(  الكوروناخوفا من فيروس )  المناعةعدم ايقاف اي من االدوية البيولوجية أو مثبطات  .2

 ن استخدامها آمن بشكل عامأ  لدينا المتوفرةحيث أن من المرجح حسب المعلومات  

 بحد ذاتها المعالجة للمرض  األدويةمن  لفيروسات وااللتهابات أكثرلإلصابة باويعرضك أكثر  المناعةنشاط المرض يضعف  .3

  العمل   طبيعةوالصحية    الحالةبناء على    وضعك الصحيالخروج للعمل والحياة االعتيادية يفضل استشارة طبيبك المعالج لتقييم  ب  الرغبة  عند .4

 : رجى الحرص على اآلتيي وعند السماح لك

 للضرورة القصوى اال  رأو السف زل  تجنب الخروج من المن •

 المعلنة  بحسب االرشادات الطبيةو باستمرار  %(60سبة بن )الكحولياو تعقيمها بالمعقم الطبي جيدا غسل اليدين  •

 باليدين مباشرة والعينين  تجنب مصافحة اآلخرين وتجنب مالمسة الوجه واالنف •

 ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية والصالة وتناول الوجبات بشكل فردي وعدم مشاركة اآلخرين والعمل في مكتب منفصل عند االمكانية   •

 عند الخروج من المنزل 

 تحقيق التباعد االجتماعي والحفاظ على مسافة آمنة عند االختالط مع اآلخرين بترك مسافة مترين على األقل  •

 الماء  كميات كافية من وشرب بانتظام الرياضةممارسة باألكل الصحي وااللتزام  .5

الكوفيد   .6 بمرض  حالة مصابة  بمخالطة  االشتباه  الكحة ينصح   19عند  أو  التنفس  أو ضيق  الحرارة  درجة  كارتفاع  بأعراض  الشعور  او 

واصل مع الطبيب المعالج لتحديد التغيير المناسب للتوجيه الصحيح وعند التأكد من التشخيص يتم الت  937باالتصال بوزارة الصحة على رقم  

 لخطتك العالجية فيما يتعلق بداء األمعاء االلتهابي

 على المريض  فيجب أو بوجود أعراض    إذا تم عمل اختبار الكشف عن فيروس كورونا وكانت نتيجة المسحة إيجابية من دون ظهور أعراض .7

 مع الطبيب المعالج تواصلوالعة للمنااألدوية المثبطة أن يتوقف عن تناول 

مع اشتراط    19-أيام على األقل منذ ظهور أعراض الكوفيد  10بعد مرور   19-يتم استئناف الخطة العالجية بعد اإلصابة بمرض الكوفيد .8

ساعة( بعد حصول التعافي التام )التعافي يعرف باختفاء الحمى دون استخدام األدوية التي تقلل من الحمى    72أيام على األقل )   3مرور  

 وس الكورونا إلثبات التعافي.  وتحسن أعراض الجهاز التنفسي كالسعال وضيق التنفس( وال يشترط إعادة فحص فير

 

التعافي إذا كانت الحالة الصحية للمريض تسمح بالتأخير فترة  لشديدة ينصح الفريق الطبي المعالج بتأخير العالج بعد  ا  19-الكوفيد حاالتفي   .9

 ة. حدويتم دراسة حالة كل مريض على 

ميوران االلتهابي من االمراض المزمنة التي تتسبب بإضعاف المناعة وخاصة عند استخدام االدوية البيولوجية أو األمعاء  يعتبر مرض داء األ  .10

 لتجاوز هذه األزمة لمرضى الدعم لوينصح أفراد المجتمع وجهات العمل بتقديم أوجه 

 



 

 

 بالفيروس؟  صابةأكثر لإل المعرضينمن هم فئات المرضى  •

 المرضى ممن هم فوق سن الستين -

 المرضى مما يعانون من نشاط للمرض -

 المرضى ممن لديهم سوء تغذيه -

 الكلىأمراض القلب وو الدم ضغط  ارتفاعكالسكري و مزمنةالمصابون بأمراض  المرضى -

 الحوامل  -

 

 لعمل الجراحة أو المناظير؟  بالنسبةما هي التوصيات  •

 تأخير الجراحات أو المناظير الغير عاجله  -

 ونا قبل الجراحة أو التنظير ورالكفيروس للكشف عن  ةيوصى بعمل مسحطارئة ة أو مناظير جراحعمل ت حالة المريض الصحية استدع إذا -

 استعملها حاليا؟ ما هي التوصيات بالنسبة للعالجات التي  •

 البيولوجية األدوية بقيةمن   أكثر المناعةاإلمكان حيث اثبت انه يضعف ر استشارة الطبيب قبل أخذ الكورتيزون بكل أنواعه قديفضل  -

 التوصية  الدواء 

 استمر على الدواء  Mesalamine المسالمين

 ولكن األفضل استشاره الطبيب لوقفه تدريجيا  الضرورة  دستمرار عناال  Corticosteroid الكورتيزون

   الضرورةعند  االستمرار  Imuran / Methotrexate ثوتركسيتيأميوران و الم

 استمر على الدواء   Anti- TNF ) انفليكسيماب ، هيوميرا،سيمزيا( البيولوجيةبر اال

 استمر على الدواء   Vedolizumab فيدولوزيماب أو انتيفيو

 استمر على الدواء   Ustekinumabاستيالرا أو استوكينوماب

 استمر على الدواء  Tofacitinibتوفاستينيب 

 

كل شرمن والعافية  السالمة لجميع هللا ل ونسألفي بلدك  وزارة الصحةبتوجيهات  مننصح بااللتزاالختام   وفي  

 مع تحيات الجمعية السعودية للجهاز الهضمي 


