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تتبع رابطة مدارس الصحة العامة األوروبية اسفر) (ASPHERاألدلة العلمية كأساس لقواعد الصحة العامة ،وذلك باعتبارها
الطريقة الوحيدة والمثلى لضمان توفير أفضل نظم الرعاية الصحية للسكان.
وقد سبق للرابطة األوربية تقديم بيانآ آخر يتناول استخدام األقنعة الوقائية وأجهزة التنفس بشكل عام [ ]1وممكن قراءته على
الرابط التالي)  .( https://www.aspher.org/aspherstatement-masks.htmlإن خصوصية استخدام األقنعة
التنفسية لدى األطفال ،خاصة مع تزايد احتمال فرض االستخدام اإللزامي لهذه األقنعة في العديد من الحاالت خالل فترة إلغاء
الحجر المنزلي ،قد دفعت الرابطة اسفر ) (ASPHERإلى اتخاذ موقفا ،وذلك نظرا للصعوبات الكبيرة التي تم التعرف عليها
من خالل التجربة العملية في استخدام هذه األقنعة لدى األطفال في مختلف بلدان العالم .ومع توافق اآلراء حاليا على كيفية
استخدام األقنعة وأجهزة التنفس لدى البالغين في جميع البلدان تقريبا ،وفي الحاالت التي يوصى باستخدامها فيها ،فإن اسفر
) (ASPHERتشعر بالقلق البالغ فيما يتعلق بسالمة استخدام هذه األقنعة لدى األطفال ،وذلك مع إدراكها الكامل للمزايا
اإليجابية الستخدامها .ولذلك ،تشعر الرابطة بوجوب اتخاذ إجراءات إضافية ،وعلى وجه السرعة للتأكد من توفير نفس
الدرجة من الحماية واألمان لدى األطفال ،كما هو الحال لدى البالغين تماما.

وفى هذا الخصوص فإننا نود لفت االنتباه للنقاط التالية:
 .1يمكن أن يوفر القناع التنفسي نفس القدر من الحماية المطلوبة لمكافحة كوفيد 19-لدى األطفال ،مثلما هو الحال
بالنسبة للبالغين .ولذلك ،يجب العمل على نشر ثقافة استخدام األقنعة الوقائية التنفسية لألطفال دون تردد ،في الظروف
الحالية التي تتطلب استخدامها .ولكن يجب أن ال ننسى أنه ،وألسباب مختلفة ،فقد ثبت علميا أن األقنعة التنفسية توفر
مستويات حماية متباينة ،بحساب المتوسط الربيعي  ،[2] IQRوذلك بدرجة أقل لدى األطفال مقارنة بالبالغين.
 .2وعلى الرغم من وجود بعض أنواع األقنعة المخصصة لألطفال ،إال أن توافرها ما زال نادراً حتى في المرافق الصحية
والمستشفيات ،وقد يكون من المستحيل الحصول عليها حاليا ً مع تفشي الوباء .ومن الناحية األخرى ،فيمكن أن توفر
األقنعة المصنوعة في المنازل أو التي تنتجها صناعة المالبس الجاهزة حال بديال مع إمكانية توفير األحجام المناسبة
والتكيف مع متطلبات العرض.
أما في بيئة المستشفيات ،وعلى عكس حال جميع األجهزة الطبية األخرى ،فإنه يتوفر فقط حجما واحدا من أقنعة التنفس،
وهوالحجم المخصص للبالغين .ونظرا لعدم تناسب وتناسق هذه األقنعة مع الحاجيات الفعلية لألطفال ،فمن المحتمل أن
تفقد فاعليتها وقد تسبب لهم االنزعاج ،مما سيقلل من االلتزام بها واستخدامها لدى األطفال ،إلخ .لهذا السبب ،ينبغي
العمل على توفير أقنعة تتناسب وحجم الطفل ،مع مراعاة الجوانب األخرى بخالف التصميم .وهناك ضرورة لتمويل
دراسات متخصصة لقياس مدى االلتزام باستخدام القناع مع قياس فاعليته لدى األطفال.
 .3فيما يتعلق بالمواد والقياسات المناسبة لتصنيع أقنعة األطفال الوقائية ،يجب االلتزام بالقواعد والمبادئ األولية التالية:
2

أ.
ب.

ت.

ث.

ج.

يجب استخدام األقنعة الوقائية ذات الرباط المرن فقط .فقد ثبت أن األقنعة ذات الرباط الخشن أكثر صعوبة
عند استعمالها وغير مالئمة وال تناسب األطفال بالشكل المطلوب.
تصميم القناع التنفسي المناسب للقياسات البشرية ،أمر بالغ األهمية أيضا .ويمكن التحقق من كفاءة القناع
الوقائي إذا ما كان الهواء يمرعبرالنسيج فقط .إذ يسمح القناع الكبير بتسريب الهواء عبر الجوانب أيضا ،مما
يقلل من فاعليته وسالمته.
التصميم المزين مهم أيضا :هناك أهمية كبيرة الختيار التصميم الجذاب والعصري ،إذ تفيد الخبرات المكتسبة
في طب األطفال أن األطفال يتفاعلون بشكل أفضل مع األشكال الجذابة والمزينة بالرسومات الكرتونية وصور
من عالمهم الخاص .وينطبق األمر نفسه أيضا على األقنعة ،حيث يتفاعل األطفال بشكل أفضل مع األقنعة
اإل جتماعية المصنوعة من األقمشة المزينة بصور كرتونية وأكثرمن األقنعة الجراحية التقليدية.
وكما ذكرنا أعاله فيما يتعلق بالحجم التقليدي العام لألقنعة ،فإن األقنعة الوقائية التي تناسب حجم رؤوس
األطفال غير متوفرة حاليا .وهذه مسألة مهمة بشكل خاص بسبب تعدد الفئات العمرية المختلفة واختالف حجم
الرأس وشكله بين األفراد واألطفال.
بحسب الدراسات القليلة جدا المتوفرة حاليا حول الموضوع ،فإن األطفال غالبا ما يشتكون من الحرارة ومن
الرطوبة التي تسببها األقنعة [.]3،4

 .4وقد توصلت العديد من الشركات المصنعة لألقنعة إلى حلول مبتكرة لتصاميم األقنعة أو القبعات المخصصة لألطفال
(مثال هناك قبعة بالستيكية ذات حماية بزاوية دائرية قدرها ( )360درجة تلتف حول رأس الطفل ،مع توفير غطاء
للكتفين) .ويعتبر ذلك حال مثاليا مثيرا لإل هتمام بشكل خاص بالنسبة للفئات العمرية التي تتراوح ما بين  6 - 2سنوات.
ومع ذلك ،يجب أن نضع في اعتبارنا أن التصميم الجديد ليس بديلً دقيقا ً للغرض األساسي من القناع وذلك لألسباب التالية:
أ .فيما يتعلق بفيروس كوفيد ،19-يوفر القناع بشكل أساسي الوقاية من العدوى الناجمة عن االتصال باألفراد اآلخرين
خالل مرحلة ما قبل ظهور أعراض المرض [.]5،6
ب .قد يحمي القناع أو القبعة الطفل من الرذاذ أو القطرات التنفسية ولكن كما هو الحال مع قناع الوجه للبالغين ،ال
يوجد دليال علميا على أنه يوفر حماية لألفراد اآلخرين.
ت .قد يتم فقدان الحماية الكاملة بسبب تسرب الرذاذ أو القطرات الصادرة من جهاز التنفس جزئيا وحيث تبقى القطرات
المحملة بفيروس سارس كوفي 2-عالقة لساعات أو أليام على سطح البالستيك المكون للقناع .وبما أن سطح القناع
في متناول يدي الطفل ،فيحتمل انتقال العدوى بشكل فوري عند تعامل الطفل مباشرة مع سطح القناع.
 .5بالنسبة لألطفال ،قد تمثل األقنعة الوقائية بعدًا نفسيًا ذا داللة خاصة .وعلى عكس البالغين يجب فهم هذه الخصوصية
من جانبين (الجانب الجسدي والجانب النفسي) .إذ من المهم النظر الي المشاكل الخاصة باألقنعة التي يستخدمها األطفال
واألقنعة التي يستخدمها البالغون الذين يعيشون معهم .فمن المعروف أن القدرة على التعرف على أفراد العائلة واألحباء
اآلخرين تعتمد بشكل أساسي على القدرة على التعرف على الوجه .ومن المعروف أن األطفال الصغار (خاصة من هم
أقل من  4سنوات) يتخوفون من األشخاص الذين يرتدون األقنعة ،ولذلك فهناك حاجة ماسة لتدريب مثل هؤالء
األشخاص وخاصة ذوي الصلة باألطفال على كيفية التعامل معهم .وعلى سبيل المثال ،إنه من المفيد أن يالعب المرء
الطفل عن طريق وضع القناع على الوجه وإزالته بشكل متتالي،وذلك لإلفادة من تحويل مثل هذه األلعاب المحببة للطفل
لطريقة تعليم وتدريب للطفل.
 .6وكما هو الحال مع البالغين ،يجب أن يصاحب سياسة إلزامية استخدام األقنعة الوقائية لدى األطفال التدريب على
كيفية استخدامها والطريقة الصحيحة للتخلص منها أيضا [ .]7وبما أن مستوى ميل األطفال لإلتصال الجسدي مع
أقرانهم أعلى مقارنة مع البالغين ،وبما أنهم يميلون أيضا لإلتصال بشكل أكثر باألسطح وللمس الوجه من غير حذر
أو بحذر أقل وما إلى ذلك فقد يؤدي كل ذلك لتعريضهم لمخاطر عدم استخدام األقنعة بشكل صحيح [ .]8كما يجب
مالحظة أن السبب في عدم استخدام القناع بشكل صحيح ،قد ال يعود الى الفشل في استيعاب مفهوم إرتداء األقنعة،
ولكن قد يكون بسبب فشل المسؤولين عن توفير األقنعة على تدريب الطفل.
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 .7يجب مراعاة استخدام األقنعة الوقائية المناسبة لألطفال فقط .إذ ال ينبغي تعريضهم إلستخدام أجهزة التنفس الوقائية
المعروفة ( )FFP2 / FFP3و) (N95وذلك لألسباب التالية:
أ -إن تصميم هذه األنواع من أجهزة التنفس يكون أقل راحة ،مما يؤدى إلى قلة اإللتزام بها.
ب -وبشكل عام ال توجد أجهزة تنفسية وقائية تناسب األطفال [ .]9وعموما فاألقنعة المتوفرة عامة أقل مرونة
وغير قابلة للتعديل؛ وبسبب طبيعة المواد المستخدمة في تصنيعها تصبح هذه األقنعة أقل فاعلية عند استخدام
مقاسات غير مناسبة منها.
ت -كما يجب أال ننسى أن الغرض من تصميم أجهزة وسائل التنفس المهنية هو توفيرها لإلستخدامات المهنية،
وليس إلستخدامها من قبل األطفال في السياق االجتماعي.
 .8عند النظر في استخدام األقنعة لدى األطفال ،يجب التمييز بين أربع مجموعات عمرية على األقل:
أ -الفئة العمرية ( )2-0سنة :بالنسبة لهذه الفئة لم يثبت بعد وجود أي مزايا إيجابية إلستخدام القناع الوقائي لديها.
وعلى الرغم من عدم وجود دراسات علمية كافية للتثبت من األمر حتى اآلن ،هناك توصيات من مصادر
عديدة ضد استخدام القناع لهذه الفئة العمرية ،وذلك وفقا لتوصيات جمعية طب األطفال اليابانية ،ومركز
السيطرة والتحكم في األمراض األمريكية ( )CDCوالرابطة األكاديمية لطب األطفال ( )EAPوذلك بسبب
المخاطر العديدة المحتملة (.)1l,10
 -1وقد تكون هناك استثناءات عند أخذ األطفال إلى المستشفيات عند احتمال مخالطة المرضى الحاملين
لفيروس كوفيد ،19-أو في الحاالت األخرى التي قد تعرضهم لمخاطر العدوى .وحتى في هذه الحاالت،
يجب على المرء أن يوازن ما بين المكاسب والخسائر المحتملة ،ليس فقط فيما يتعلق بالعدوى ،ولكن
أيضا باعتبارالصعوبات التنفسية التي قد يواجهها الطفل ،خاصة فيما يتعلق بحاجته للهدوء والراحة ،وما
إلى ذلك .ولذلك فمن األجدى ترك القرار النهائي الخاص بوجوب أو عدم وجوب استخدام القناع لتقديرات
المسؤولين في طب األطفال في المستشفيات.
 -2أما بالنسبة لألطفال (ممن قد يكونون في حالة االستلقاء) مثل المرضى المنومون في المستشفيات ،فإن
وضع واستخدام القناع لديهم سيكون أسهل بكثيروستقل مقاومتهم الطبيعية بشكل تلقائي .وتعتبر هذه الحالة
عالمة سريرية واضحة تؤكد الحاجة لتعزيز حماية مثل هؤالء األطفال ،ويجب أن يحدد الطبيب المساعد
القرار النهائي سواء باستخدام القناع أو بعدم استخدامه.
 -3وتجدر اإلشارة إلى أن استخدام القناع لألطفال في هذه الفئة العمرية ينطوي على خطر مقاومة الطفل
لوضع القناع ،فقد يقوم الطفل بإزالته ،إذ يمكن أن يسبب القناع صعوبات في التنفس لدى الطفل بسبب
تعدد طبقات األنسجة كما هو موضح في توصيات أغطية الوجه القماشية من مركز السيطرة والتحكم في
األمراض األميركية (.]9[ )CDC
ب -الفئة العمرية ( )4-3سنوات :لقد أثبتت التجارب العملية في التعامل مع هذه الفئة العمرية ،أن مقاومة الطفل
الرتداء القناع تصبح أقل ،ولكن غالبا ما يخشى الطفل من هذه القئة إقتراب األشخاص البالغين منه ،خاصة
الذين يرتدون هذه األقنعة ،وغالبا ما يميل الطفل لإلكثار من البكاء في مثل هذه المواقف.
 -1وينبغي التوصية باستخدام القناع عند ذهاب الطفل في مثل هذه السن الى المستشفيات أو العيادات.
 -2وغالبا ما يلعب والدي الطفل أو /أولياء أمر الطفل دورا حاسما في تهدئة الخوف وتهدئة الطفل وتدريبه.
وأفضل طريقة لتحقيق ذلك ،هي تدريب الطفل من خالل اللعب معه بارتداء القناع .وأيضا ،فإن تصميم
قناع الطفل مهم جدا إلقناعه بقبوله .وال سيما في هذه الفئة العمرية ،ومن الضروري استخدام األقنعة
المصنوعة من المطاط فقط.
ت . -الفئة العمرية (  )6-5سنوات:
 .1قد يكون النهج المقترح لألطفال من سن  4-3مفيدا أيضا لهذه الفئة العمرية ،مع مالحظة أن البكاء
ومظاهر الخوف األخرى قد تصبح أقل تكرارا لديهم .وهنا ،واعتمادا على التفسير العقالني الستخدام
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األقنعة ،يمكن للمرء أن يبدأ بتقديم التعليمات الضرورية المناسبة للطفل وذلك لتشجيعهم على االلتزام
بالقتاع ،مع عدم التالعب بعقولهم في هذه السن ،وما إلى ذلك.
ث -الفئة العمرية فوق  6سنوات:
 .1قابلية استخدام القناع لدى األطفال في هذه السن وما فوقها تشبه إلى حد كبير قابلية استخدامه لدى
البالغين.
 .2يجب أن تتناسب طرق التواصل حول استخدام القناع ،ووضعه ،والتخلص منه وما إلى ذلك ،مع
اإلحتياجات التربوية لكل فئة عمرية على حدة ،أي فيما يتعلق بطريقة اتباع التعليمات (وقد تعتمد بشكل
أو بآخر على الرسومات) وعمق الفهم المطلوب .ونقترح االهتمام بالتفرقة ما بين متطلبات الفئات العمرية
التالية:
أ 10-6 .سنة.
ب 14-11 .سنة.
ت .فوق  14سنة.
.9

يرتبط استخدام وتصحيح استخدام األقنعة من قبل األطفال ارتباطا ً مباشراً بمستوى تعليم والديهما []12
 وهذا يعني أن درجة الحماية لكل طفل تعتمد إلى حد كبير على المستوى االجتماعي لألبوين ،معاختالفات قد تقارب ثالثة أضعاف مستوى االمتثال في استخدام القناع.
 ويجب أن يحصل جميع األطفال على الدعم من المعلمين ،وخاصة أولئك األطفال الذين ينتمون إلى أسرأقل تأهيال تعليميا.
 ومن الناحية المثالية ،يجب أيضا اإلهتمام بتدريب أولياء األمور من قبل المدرسة ،والعمل على إنشاءشراكة تعليمية ما بين المدرسة وأولياء األمور.

 .10وكما هو الحال لدى البالغين ،ال ينبغي اعتبار القناع عالجا لكل داء أو حال فريدا للحماية من عدوى كوفيد .19-فكما
أشرنا في بيان استخدام األقنعة لدى البالغين [ ،]1يجب دائما تضمين نصا واضحا بأن هذه التعليمات تأتي في سياق
التدابير الغير العالجية األخرى ) ، (NPMsالتي يجب تدريسها كجزء من النظام الصحي العام واألشمل.
 .11إن جميع أطفالنا مختلفون وذووا شخصيات متفردة .وبالتالي ،يجب التريث واالنتباه عند تقييم االحتياجات الخاصة بكل
طفل على حده وذلك عند محاولة إلزام الطفل بارتداء القناع الوقائي .وكمثال ،يجب تركيز تفكيرنا في مدى الحماية
الفعالة التي سيوفرها اإلستخدام الصحيح للقناع مقارنة بتأثيره على فقدان اإلدراك واإلحساس والعالقات وغيرها من
االعتبارات األخرى المهمة بالنسبة لحياة الطفل وأسرته .كما يجب التأكد من أن الطفل لن يفقد االتصال او التواصل
بسبب أي من المشاكل الصحية التي قد تسببها صعوبات استخدام األقنعة ،مثل تقييد حرية الحركة لدي مقارنة بأقرانه
اآلخرين غير المرضى ،بحيث ال تبدو هذه اإلجراءات بما يشبه العقوبات بسبب اإلستخدام إللزامي للقناع.
 .12يجب توخي الحذر بشكل خاص عند اتخاذ القرار بفرض وضع القناع الوقائي على الطفل من ذوي االحتياجات
الخاصة [،]13
فهناك ثالث مجموعات من الحاالت الخاصة ينبغي االهتمام بها بشكل خاص:
أ .الحاالت التي يمكن أن يتسبب استخدام القناع فيها في الحد من عالقة الطفل بالعالم .والحالة األكثر شيوعا في
هذا الخصوص ،هي حالة الطفل األصم ،حيث تكون لغة اإلشارة جزءا من نظام التواصل األساسي لديه.
ويمكن أن يتسبب استخدام القناع في الحد من عملية التواصل ،واالحتكاك االجتماعي للطفل أو قد يعيقها ،وقد
يؤثر على عملية التوازن بين تجنب العدوى وفقدان االتصال ،إذ تجب الموازنة الفعالة بين مدى الخطر الفعلي
الذي قد يتعرض له الطفل والمخاطر العامة الحتمال العدوى ،ومخاطر فقدان اإلتصال الذى قد يتعرض له
الطفل بشكل مؤكد.
ب .فئات األطفال ممن قد يزيد استخدام القناع من مشاكلهم الصحية األخربما في ذلك التدهور السريع لفعالية
استخدام القناع .هناك العديد من المتالزمات الصحية التي قد تزيد من سيالن اللعاب المستمر لدى الطفل
وغيرها الكثير من المشاكل ،مما يؤدي إلى إضعاف فعالية القناع ،وإلى احتمال زيادة إجهاد الجهاز التنفسي
واإلنزعاج الشديد للطفل .وفي مثل هذه الحاالت ،يوصى بعدم فرض استخدام القناع .وإال فقد يصبح األطفال،
5

الذين يعانون من مثل هذه الظروف ،محدودي االنتماء وقاصري الهوية ،فقد يحد ذلك كثيرا من تواصلهم
وانتمائهم االجتماعي ،وخاصة عند استخدام وسائل النقل العام ،والدخول إلى المتاجر وغيرها من األماكن التي
تتطلب استخدام األقنعة.
ت .الفئة األخيرة ،وهي فئة األطفال الذين ال تدعم مقدراتهم العقلية مسألة استخدام األقنعة .وربما يكون الوضع
األكثر شيوعا ،ولكنه ليس الوحيد ،هو حالة األطفال المصابون بالتوحد .فقد يؤدي فرض إلزامية استخدام
القناع لدى هذه الفئة الى إضاعة قدر كبير من الجهود الذى تم بذلها لشهورأو لسنوات في دعمهم تربويا،
وتدريبهم إلدماجهم اجتماعيا ،مما قد يؤدي الى فقدانهم الثقة في األشخاص الذين يشرفون عليهم ،وما إلى ذلك.
ولذلك فمن غير المقبول تعريض مثل هؤالء األطفال لهذا الخطر .وقد يكون الحل المتاح هو استخدام األقنعة،
إذا كان ذلك ممكنا .وقد يكون هناك رد فعل سلبي أيضا لدى مثل هؤالء األطفال فيما يتعلق بالمشرفين والعاملين
معهم بسبب عدم ظهور وجوههم نتيجة الستخدامهم األقنعة الوقائية .وبالمثل ،قد يكون استخدام الواقي خيارا
جيدا [.]14
وقد استشهدنا في هذا البيان بما هو متاح من األدلة العلمية المتوفرة حاليا فيما يتعلق باستخدام األقنعة من قبل األطفال للحماية
من األمراض المعدية .ومن أجل سد الفجوات في األدلة العلمية ،ولتقديم أفضل التوصيات الممكنة ،فقد قمنا بإجراء مقابالت
عديدة مع الممرضات والممرضين واألطباء والطبيبات العاملين في مستشفيات األطفال .إن ندرة المصادر واألدلة العلمية
المتاحة حول هذا الموضوع توضح مدى الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث والدراسات في هذا المجال.
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