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 األسئلة المتكررة ) الحادCOVID-19متالزمة ما بعد اإلصابة بمرض ( 
 

ومع ذلك، فإن بعض األشخاص   ) بالكامل بعد مرضھم األولي.COVID-19یتعافى معظ األشخاص الذین یصابون بمرض (
) الحاد والذي یسمى أیضاً  COVID-19تشیر متالزمة ما بعد اإلصابة بمرض ( تكون لدیھم أعراض دائمة ومشاكل صحیة.

كوفید طویل األجل أو كوفید المزمن إلى مجموعة متنوعة من األعراض التي تظھر خالل أو بعد اإلصابة بمرض 
)COVID-19.ویطلق أحیاناً على األشخاص الذین یعانون من متالزمة ما بعد اإلصابة  ) وتستمر لعدة أسابیع أو أشھر

تتضمن ھذه الوثیقة معلومات عن المتالزمة ومكان الحصول على   ضى المسافات الطویلة.) اسم مرCOVID-19بمرض (
  الرعایة. 

 
 ) الحاد؟ COVID-19ما ھي األعراض والحاالت الصحیة المرتبطة بمتالزمة ما بعد اإلصابة بمرض (

أعضاء أخرى في الجسم  ) ھو مرض یصیب الجھاز التنفسي (الرئتین)، ولكنھ یمكن أن یؤثر على COVID-19إن مرض (
وأما أكثر األعراض شیوعاً فھو  ) الحاد كثیراً.COVID-19ولھذا السبب، تتنوع أعراض ما بعد اإلصابة بمرض ( أیضاً.

وتتضمن األعراض األخرى األكثر شیوعاً صعوبات في الخلود للنوم والسعال المتواصل وصعوبة التنفس  اإلرھاق (التعب).
وقد یعاني األشخاص أیضاً من فقدان حاستي التذوق والشم   اع أو ألم في المفاصل و العضالت.أو ألم في الصدر أو الصد

وظھور طفح جلدي وتساقط الشعر وتسارع دقات القلب والتعرق خالل اللیل وعدم القدرة على ضبط حرارة الجسم واإلمساك 
 واإلسھال وأعراض أخرى. 

 
 ) الحاد حاالت صحیة خطرة أخرى مثل:COVID-19وقد تتضمن متالزمة ما بعد اإلصابة بمرض (

وھو مرض معقد یتضمن اإلرھاق والتعب عند بذل جھد وصعوبات في  متالزمة االلتھاب الدماغي/التعب المزمن: •
 الذاكرة والتركیز (ویسمى أیضاً "ضباب الدماغ").  

) بجعل خالیا COVID-19(ویمكن أن یتسبب الفیروس الذي یسبب مرض  تجلط الدم ومشاكل األوعیة الدمویة: •
 ویمكن أن تتكون ھذه الخثرات في الرئتین أو األرجل او الكلى أو أعضاء أخرى. الدم أكثر احتماالً للتكتل والتخثر. 

كبیرة في القلب إلى اإلصابة بنوبات قلبیة ویمكن أن یؤدي تشكل خثرات في الدماغ   ویمكن أن یؤدي تكون خثرات
  إلى اإلصابة بجلطة.

) الحاد الحقاً إلى اإلصابة  COVID-19ویمكن أن تؤدي النجاة من اإلصابة بمرض ( الصحة العقلیة والرفاه: •
 بمتالزمة إجھاد ما بعد الصدمة واإلحباط والقلق.

 
 ) إلى اآلخرین وأنا أعاني من ھذه األعراض أو الحاالت الصحیة؟COVID-19رض (ھل یمكن أن أنقل م

) الحاد من أعراض ألسابیع أو أشھر بعد انتھاء  COVID-19ویعاني األشخاص الذین یعانون من اإلصابة بمرض ما بعد (
أیام من بدایة   10بالعدوى بعد ) COVID-19وال یتسبب غالبیة األشخاص الذین یصابون بمرض ( فترة العدوى لدیھم.

  ظھور األعراض علیھم.
 

  ) الحاد؟COVID-19كم تستغرق متالزمة ما بعد اإلصابة بمرض (
  ھناك نطاق واسع لفترة التعافي وقد تستغرق أسابیع أو أشھر أو أطول حتى زوال األعراض بالكامل.

 
 الحاد؟ ) COVID-19ما ھي مخاطر متالزمة ما بعد اإلصابة بمرض (

) الحاد قد تكون أكثر شیوعاً لدى األشخاص األكبر سناً COVID-19وتظھر الدراسات أن متالزمة ما بعد اإلصابة بمرض (
واإلناث واألشخاص الذین یعانون من السمنة أو من مشاكل في الصحة العقلیة أو ثالثة أو أكثر من األمراض المزمنة (مثل 

) الحاد أكثر  COVID-19كما أن متالزمة ما بعد اإلصابة بمرض ( ع ضغط الدم).أمراض الرئتین أو السكري أو ارتفا
ومع ذلك، یمكن أن  ) الشدید وتطلب ذلك دخولھم إلى المستشفى.COVID-19شیوعاً بین األشخاص الذین أصیبوا بمرض (



ناً وغیرھم من  ) الحاد وحتى البالغین األصغر سCOVID-19یعاني أي شخص من متالزمة ما بعد اإلصابة بمرض (
  ) خفیف.COVID-19األشخاص األصحاء واألشخاص الذین أصیبوا بمرض (

 
 ) الحاد؟ COVID-19كیف یتم عالج متالزمة ما بعد اإلصابة بمرض (

یعتمد العالج على األعراض التي   ) الحاد.COVID-19ال یزال ھناك الكثیر ال نعرفھ عن متالزمة ما بعد اإلصابة بمرض (
یعاني منھا كل شخص وقد تتضمن إعادة تأھیل طبیعي أو تمارین تنفسیة أوعقلیة وأدویة مثل الستیرویدات القشریة أو  

یجب على األشخاص الذین یعانون من أعراض مستمرة السعي للحصول على الرعایة من مقدم رعایة   مضادات التخثر.
ص الذین یصابون بمتالزمة ما بعد اإلصابة بمرض كوفید الحاد إلى العالج على ید أخصائي  وقد یحتاج األشخا صحیة.

 أمراض معدیة أو طبیب قلب أو رئتین أو أخصائیین آخرین بناًء على أألعراض التي یعانون منھا.
 

 أفعل؟ ماذا یجب علّي أن ) الحاد.COVID-19أنا أعتقد بأنني أعاني من متالزمة ما بعد اإلصابة بمرض (
لتحدید   عیادات رعایة ما بعد مرض كوفیدإذا كنت تعاني من أعراض متواصلة فتابع مع مقدم الرعایة األولیة الخاص بك أو ارجع لقائمة 

اتصل بالرقم إذا كانت حالة طبیة طارئة،  خصصات ذو خبرة في رعایة ما بعد مرض كوفید.موعد مع فریق رعایة صحیة متعدد الت 
911 . 

 
للتواصل مع أشخاص آخرین یعانون من ھذه   Survivor Corpsأو  Body Politicفكر باالنضمام إلى مجموعة دعم مثل 

  وتتضمن الموارد األخرى ما یلي: المتالزمة وللحصول على المزید من المعلومات. 
 

•  COVID Advocacy Exchange   
•  National Patient Advocate Foundation   
 "  Long Haul COVID fightersمجموعات على الفیسبوك مثل "  •

 
  ماذا لو لم یكن عندي مقدم رعایة صحیة أو تأمین صحي؟

) ترحب بجمیع سكان مدینة NYC Health + Hospitalsإذا كنت بحاجة إلى مقدم للرعایة الصحیة، فإن مرافق (
  nychealthandhospitals.orgقُم بزیارة  نیویورك، بغض النظر عن حالة الھجرة أو حالة التأمین أو القدرة على الدفع.

 NYCیوجد لدى  .311أو   844-692-4692 لمزید من المعلومات وللبحث عن مقدم رعایة صحیة، أو اتصل بالرقم
Health + Hospitals ) منشآت متخصصة في عالج متالزمة ما بعد اإلصابة بمرضCOVID-19 .الحاد ( 

 
 ) الحاد؟ COVID-19ھل یجب ان أحصل على اللقاح إذا كنت مصاباً بمتالزمة ما بعد اإلصابة بمرض (

إن لقاحات مرض   ) مرة أخرى، یجب أن تحصل على اللقاح.COVID-19نعم، حیث إنھ من الممكن أن تصاب بمرض (
)COVID-19.نھا جسمك بالفعل   ) آمنة وقد تعزز الحمایة التي كوَّ

 
مكنك أیًضا ی للعثور على موقع للحصول على اللقاح قریب منك ولحجز موعد.  nyc.gov/vaccinefinderتفضل بزیارة  

 .NYCلتحدید موعد بأحد مواقع  877-829-4692االتصال بالرقم  

 

  4.5.2021  بتغییر التوصیات مع تطور الموقف. NYCقد تقوم إدارة الصحة في 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-care-clinics.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-care-clinics.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-care-clinics.pdf
https://www.wearebodypolitic.com/covid19
https://www.survivorcorps.com/
https://covidadvocacyexchange.com/
https://covidadvocacyexchange.com/
https://covidadvocacyexchange.com/
https://www.npaf.org/
https://www.npaf.org/
https://www.npaf.org/
https://www.nychealthandhospitals.org/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
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