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Coronavirus (COVID-19) – informații pentru 
copiii, tinerii și familiile de la echipa de Boli 
Inflamatorii ale Intestinului 

Înțelegem că probabil sunteți îngrijorați de coronavirus – cunoscut și ca COVID-19 – în 

special dacă copilul dumneavoastră suferă de o problemă de sănătate pe termen lung, cum 

ar fi bolile inflamatorii ale intestinului (IBD). Această pagină cu informații din partea echipei 

de  Gastroenterologie de la Great Ormond Street Hospital (GOSH) prezintă sfaturile noastre 

pentru copiii și tinerii care folosec serviciile noastre. Vă rugăm să le citiți împreună cu 

informațiile noastre generale legate de  coronavirus (COVID-19) disponibile online la 

www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-

families 

Afectează COVID-19 copiii? 

Dovezile la zi arată că, deși copiii pot avea 

COVID-19, foarte puțini copii vor avea o infecție 

severă cu COVID-19. 

Guvernul a întocmit măsuri specifice pentru  

COVID-19 pentru cei 1.5 milioane de persoane 

vulnerabile care trăiesc cu boli cronice în Marea 

Britanie  – acestea includ și persoanele care au 

nevoie de medicamente imunosupresoare.  

Pentru a ajuta cu aceasta, centrele IBD din 

întreaga Mare Britanie au efectuat o evaluare a 

riscului. Aceasta constă din trei nivele de risc:  

Risc ridicat: acești pacienți sunt sfătuiți să urmeze 

măsurile ‘shielding’ (ocrotire). ‘Shielding’ le cere 

oamenilor să stea acasă și să evite contactul 

direct cu alte persoane.  

Risc moderat: posibil risc crescut din cauza  

COVID-19 așa că distanțarea socială este foarte 

importantă. 

Risc scăzut: urmați aceleași sfaturi care se dau 

populației în general.  

Ne dăm seama că această evaluare a riscului nu 

este perfectă și că inevitabil se va schimba 

frecvent. Ne așteptăm ca pacienții să se mute de 

la un grup de risc la altul în această perioadă de 

12 săptămâni.   

Echipa GOSH IBD va revizui fișele medicale ale 

fiecărui pacient IBD, îi va distribui în cele trei 

nivele de risc și îi va sfătui ce trebuie să facă.   

Dacă copilul dumneavoastră are și alte probleme 

medicale, vă rugăm să cereți sfatul celorlalte 

echipe implicate în îngrijirea sa. 

Informații specifice legate de 

medicamentele de la echipa IDB 
 

Luarea medicamentelor este foarte importantă și 

neluarea lor poate duce la agravarea sănătății. Vă 

rugăm să consultați echipa specializată înainte de 

a lua orice decizii legate de medicamente.  

Această pagină cu informații a 

fost actualizată la  23 martie 

2020 la ora 09.00 
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Medicamentele imunosupresive pentru Crohn și 

Colită includ azathioprine, mercaptopurin, 

methotrexate, ciclosporin, infliximab, adalimumab, 

sirolimus, ustekinumab, prednisolone, budesonide, 

vedolizumab și tacrolimus.  

Întreruperea medicamentelor copilului 

dumneavoastră poate duce la agravarea bolii, care 

poate duce la spitalizare.  

 

 

Trebuie să fac alte programări la 

clinică? 

Clinicienii noștri caută modalități de a elimina 

necesitatea pacienților de a avea consultații la 

spital dacă este posibil. Acestea pot fi consultații 

telefonice sau posibil prin legături video.   

Dacă copilul dumneavoastră are o programare 

clinică curând, vă vom contacta pentru a discuta 

cum putem face acest lucru cât mai bine de la 

distanță.   

Echipa dumneavoastră IBD este aici pentru a vă 

sprijini.

Informații suplimentare și sprijin 

Informații de la Crohn’s and Colitis UK at www.crohnsandcolitis.org.uu    

Informații de la CIRCA (IBD Charity for Children in the UK) at www.cicra.org/news/coronavirus/    

INformații de la Great Ormond Street Hospital la www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-

informationchildren-young-people-and-families    

Informații de la  NHS 111 website at www.111.nhs.uk/covid-11  

Informații de la NHS la www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/   

Informații pentru copii sunt disponible pe pagina de web a BBC Newsround la   www.bbc.co.uk/newsround  
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