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 السرطان ما یجب أن یعرفھ مرضى: COVID-19 مرض كورونا المستجد
 

 COVID-19 مرض كورونا المستجدوضع  مععلى صحتك  مركز الكویت لمكافحة السرطان حرصا من
 .تھمك وتتبادر الى ذھنكقد مات التي ونقدم لك بعض المعل

 
  ھل انا معرض لإلصابة بمرض كورونا؟

بعض أنواع السرطان والعالجات مثل العالج الكیمیائي یمكن أن تضعف جھاز المناعة لدیك وقد تزید من 
 مرض كورونامثل ، الفیروس الذي یسبب  SARS-CoV-2خطر اإلصابة بأي عدوى، بما في ذلك 

COVID-19 . 
 

 أعلى لدى مرضى السرطان؟ COVID-19 بمرض كورونامضاعفات اإلصابة  تعتبرھل 
مضاعفات أكثر خطورة  الى السرطان، مرضى یعانون من حاالت صحیة مزمنة، بما في ذلك منیتعرض 

 .COVID-19 مرض كوروناعند اإلصابة ب
 

 ؟COVID-19 بمرض كوروناكیف یمكنني حمایة نفسي من اإلصابة 
ومنھا ما  COVID-19 مرض كوروناللمساعدة في منع انتشار توصي وزارة الصحة باتخاذ تدابیر وقائیة 

 یلي:
 .مع مرضى اخرون واالختالطتجنب التجمعات • 
 األشخاص.بین  تقریبا متر ٢ المصافحة وترك مسافةتجنب • 
ستخدام دورة ثانیة على األقل، خاصة بعد ا 20بالماء والصابون لمدة جیدا غسل الیدین المواظبة على • 

 .والعطس والسعال األكل وقبل المیاه
 ٪60 ولنسبة كح عدم توفر الصابون والماء بسھولة، فینصح باستخدام معقم للیدین یحتوي علىفي حال • 

 على األقل. ال بد من تغطیة جمیع أسطح الیدین ویستمر فركھما معًا حتى یجف معقم الیدین.
 تجنب لمس الوجھ والعینین واالنف والفم بأیٍد غیر مغسولة.• 
 . للضرورة القصوىوعدم الخروج االفي المنزل  البقاء• 
 

 أتلقى عالج للسرطان وأنا اآلن في أحد مرافق الحجر الصحي، فماذا علي أن أفعل؟
، قد یضطر األطباء COVID-19انتشار مرض كورونا مع تعدیل أنظمة الرعایة الصحیة ألنشطتھا لمعالجة 

الذین یعالجون مرضى السرطان إلى تغییر وقت وكیفیة إجراء عالج السرطان وزیارات المتابعة. یجب 
المریض للعدوى. یمكن  عرضمقابل إمكانیة ت المعاینة الطبیةالموازنة بین خطر فقدان عالج السرطان أو 

لحین التأكد من خلو المریض  ضرر بدون الحاق المریض بأيو أن تؤجل بعض عالجات السرطان بأمان
 . COVID-19 مرض كورونامن اإلصابة ب

أطباء مركز الكویت لمكافحة السرطان على تواصل مستمر مع األطباء المشرفین في المحاجر الصحیة 
 .لتحدید أولویات المرضى وضع الخطة المناسبة لكل مریض
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 اصة بي؟ما ھي آلیة زیارات المتابعة في العیادات الخارجیة الخ
ك الى دون الحاجة الى قدومحرصا على صحتك سوف تستبدل زیارات المتابعة الروتینیة باالتصال الھاتفي 

ان . كما انھ بإمكاال كما یحدده لك الطبیب المعالج او في الضرورة القصوى مركز الكویت لمكافحة السرطان
 تضطر إلى الذھاب إلى الصیدلیة.، حتى ال الى منزلكوترسل لك طبیبك وصف العالجات الالزمة 

 
 الوصفات الطبیة الخاصة بي؟ صرفكیف یمكنني 

 –یمكنك التواصل مع قسم الصیدلیة لدى مركز الكویت لمكافحة السرطان عن طریق تطبیق واتس آب 
WhatsApp  96735242التالي: ظھرا على الرقم  ١٢صباحا حتى  ٨من الساعة 

قم ملفك لدى مركز الكویت لمكافحة السرطان أو الرقم المدني لیتسنى یرجى التكرم بالتعریف عن نفسك ور
 .عمل الالزم

 
 كیف یمكنني االتصال بموفري الرعایة الصحیة في مركز الكویت لمكافحة السرطان؟

األقسام المختلفة لدى مركز الكویت لمكافحة السرطان عن طریق االتصال بالخط مع یمكنك التواصل 
 ظھرا كما ھو موضح ادناه:  ١٢صباحا حتى  ٨من الساعة  WhatsApp –األرضي او تطبیق واتس آب 

 

 
 

 .أجمعالغالي والبشریة  دوام الصحة والعافیة وراجین هللا ان یرفع ھذا الوباء عن وطننا نتمنى
 

 أسرة مركز الكویت لمكافحة السرطان


