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تعميم رقم 27

السادة األفاضل  /مديرو ومديرات املدارس اخلاصة ورياض االطفال

حتية طيبة وبعد،

احملرتمون  /احملرتمات

NX

املوضوع :قائمة األمراض املزمنة التي مينع فيها الطالب املصاب من احلضور الفعلي للمدرسة

RI

تهديكم إدارة شؤون المدارس الخاصة اطيب التحية ،وفي إطار فتح المدارس أبوابها الستقبال أبنائها الطلبة
ونظ ار للظروف الراهنة التي تمر بها البالد ،ووفقا لإلجراءات الموصي بها من قبل الجهات المختصة في الدولة للحد
من الحضور الفعلي للمدرسة.

IN

تجدون طيه المرفقات االتية:

XIX

من انتشار فيروس كورونا_ كوفيد  ،19فإننا نرفق لكم قائمة باألمراض المزمنة والتي يمنع فيها الطالب المصاب

✓ قائمة األمراض المزمنة التي ال ينصح فيها الطالب المصاب بالحضور الفعلي إلى المدرسة (باللغة العربية
✓ طريقة التقديم على طلب شهادة إعفاء طبي للطالب.

IXR

و اإلنجليزية).

NX

وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحرتام..

نسخة:
وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص

قائمة أمراض األطفال املزمنة التي تمنع حضورهم للمدرسة أثناء جائحة كوفيد 19

I

▪ أمراض القلب :
 زراعة القلب أمراض القلب الخلقية غير املعالجة اعتالل عضلة القلب آفات القلب اإلنسدادي املتوسطة إلى الشديدة -ضعف القلب املعتدل إلى الشديد

IXR

NX

▪ أمراض الكلى:
ً
 املتالزمة الكلوية التي تم تشخيصها حديثا أثناء االنتكاس أي مرض في الكلى بسبب الستيرويد أو التثبيط املناعي أمراض الكلى املزمنة. زراعة الكلى الغسيل الكلوي -طفل مصاب بمرض كلوي وعدوى نشطة
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▪ أمراض الغدد الصماء :
 السكري بنوعيه قصور الغدة الكظرية -املرض ى الذين يتناولون أدوية الستيرويد

NX

▪ أمراض الرئة و الجهازالتنفس ي:
 التليف الكيس ي أمراض الرئة املزمنة الربو املتوسط إلى الشديد خلل الحركة الهدبي األولي توسع القصبات ارتفاع ضغط الشريان الرئوي -أي مريض يتلقى الدعم التنفس ي
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▪ أمراض املناعة :
 جميع حاالت نقص املناعة -أخوة مرض ى نقص املناعة

▪ أمراض الدم واألورام :
 مريض السرطان تحت العالج الكيماوي زراعة النخاع العظمي داء الكريات املنجلية ( ال يشمل حاملي املرض ) -الثالسيميا ( ال يشمل حاملي املرض )
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▪ أمراض األيض :
 الهيموسيستينيوريا -الفينيل كيتونيوريا
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▪ أمراض الجهازالهضمي :
 زراعة الكبد مرض الكبد املزمن مرض التهاب األمعاء -التهاب الكبد املزمن
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▪ أمراض أخرى :
 -الحاالت العصبية والنفسية والعقلية تحت العالج

List of chronic medical conditions that can increase the risk of severe
Covid-19 among children
Cardiology:

XIX

IN

Cystic fibrosis
Chronic lung disease
Moderate to severe asthma
Primary ciliary dyskinesia
Bronchiectasis
Pulmonary hypertension
Any patient on respiratory support

Endocrinology:
-

▪

All immunodeficiency
Siblings of patients with immunodeficiency

Pulmonology:
-

▪

RI

Immunology:
-

▪

Newly diagnosed nephrotic syndrome, during relapse
Any kidney disease, on steroid or immunosuppression
Chronic kidney disease, post transplantation or on dialysis
Child with kidney disease and active infection.
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▪

I

Nephrology:
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▪

Post heart transplantation
Unoperated congenital heart disease
Cardiomyopathy
Moderate to severe obstruction heart lesions
Moderate to severe cardiac dysfunction
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-
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▪

Diabetes mellitus (both types)
Adrenal insufficiency
Patients who are on steroid medication

Hematology and Oncology:
-

Cancer patient, on chemotherapy
Post bone marrow transplantation
Sickle cell disease (Does not include sick cell disease carriers )
Thalassemia ( Does not include Thalassemia carriers )

Metabolic Diseases:
-

Gastro-intestinal diseases:

I

Others:

XIX
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- Any neurotic , mental and psychotic condition on treatment

IN

▪

Post liver transplantation
Chronic liver disease
Inflammatory Bowel Disease
Chronic viral hepatitis
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-
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▪

Homocystinuria
Phenylketonuria
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▪
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