
  

  

Coronavirus (COVID-19) - Çocuklar, gençler ve 

aileler için İrritabl Bağırsak Hastalığı ekibinden 

bilgi 

Çocuğunuzun özelikle tahriş olan / İrritabl Bağırsak Hastalığı (İBH) gibi uzun süreli bir sağlık 

sorunu varsa, ayrıca KOVİD 19 olarak da bilinen koronavirüs hakkında endişeleriniz 

olabileceğini anlıyoruz. Great Ormond Street Hastanesi (GOSH) Gastroenteroloji ekibinden 

gelen bu bilgi sayfası, hizmetlerimizi kullanan çocuklar ve gençler için tavsiyelerimizi ortaya 

koymaktadır. Lütfen bu bilgi sayfasını ve koronavirus (KOVİD-19) hakkında bulunan genel 

bilgilerimizi aşağıdaki internetten sitesinden okuyunuz. www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus 

-covid-19-information-children-young-people-and-families 

KOVİD-19 çocukları etkiler mi? 

Bugüne kadar elimizde olan kanıtlar, çocukların 

KOVİD-19’a yakalanmalarına rağmen çok az 

sayıda çocuğun KOVİD-19’dan şiddetli 

enfeksiyona yakalanabileceğini göstermektedir. 

Devlet, İngiltere'de kronik hastalık ile yaşayan en 

savunmasız 1.5 milyon kişi için özel KOVİD-19 

rehberi /kılavuzu yayınladı- bu bağışıklık sistemini 

baskılayan ilaçlara ihtiyacı olan insanları içerir.   

 

Bu sorunu çözmek için, Birleşik Krallıktaki İBH 

merkezleri aşağıda belirtilen risk değerlendirmesini 

sağlamakta yardımcı oldu. Bu risk üç düzeyden 

oluşur: 

Daha yüksek risk: Bu hastalara 'koruma' 

kılavuzunu izlemeleri talimatını verilir. 'Koruma' 

insanların evde kalmasını ve başkaları ile yüz 

yüze temas etmemesini gerektirir.    

Orta risk: KOVİD-19’dan olası artan risk 

olduğundan dolayı sosyal mesafe bırakılması 

zorunludur. 

  
Daha düşük risk: genel nüfus için sağlanan aynı 

tavsiyeleri izleyin. 

Bu risk değerlendirmesinin mükemmel olmadığını 

ve kaçınılmaz olarak sık sık değişeceğini biliyoruz. 

Bazı hastaların, bu 12 haftalık dönemde risk 

grupları arasında hareket etmelerini / risk 

guruplarının değişebileceğini bekliyoruz.  

GOSH IBH ekibi her IBH hastasının kayıtlarını 

inceleyecek, onları bu üç risk düzeyine göre 

kategorize edecek ve ne yapmaları gerektiği 

konusunda onlara tavsiyede bulunacak.   

Çocuğunuzun başka sağlık sorunları varsa, lütfen 

bakımı ile ilgilenen diğer ekiplerden yardım isteyin. 

İBH ekibinden ilaçlar hakkında özel 

tavsiyeler 

İlaçlarınızı almanız çok önemlidir ve almamak 

durumunuzu daha da kötüleştirebilir. İlacınızla ilgili 

herhangi bir karar vermeden önce lütfen uzman 

ekibinize danışın. 

Bu bilgi sayfası en son23  Mart 

2020 tarihinde saat 09:00'da 

güncellenmiştir. 
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Crohn ve Kolit için bağışıklık sistemini baskılayan 

ilaçlara azatiyoprin (azathioprine) , merkaptopürin 

(mercaptopurine),  metotrekstat (methotreksat), 

siklosporin (ciclosporin), infliksimab (infliximab), 

adalimumab, (adalimumab) sirolimus,  (sirolimus),  

ustekinumab, (ustekinumab), prednizolon 

(prednisolone), budesonide, (budesonide), 

vedolizumab (vedolizumab) ve  takrolimus 

(tacrolimus) dahildir. 

Çocuğunuzu bu ilaçları vermemek, hastalıklarının 

alevlenmesine yol açabilir ve bu da hastaneye 

yatırılmasına yol açabilir.   

  

 

 

 

Ek bilgi ve destek  

Alternatif klinik randevuları yapmalı 

mıyız? 

Klinisyenler, hastaların mümkün olduğu her yerde 

yüz yüze randevu alma ihtiyacını ortadan 

kaldırmak istiyor. Bu, telefon randevularını veya 

video görüşmelerini uygulamayı içerebilir.   

Çocuğunuzun yaklaşan bir klinik randevusu varsa, 

bunu uzaktan en iyi şekilde nasıl 

gerçekleştirebileceğimizi görüşmek için sizinle 

irtibata geçeceğiz. 

İBH ekibiniz sizi desteklemek için burada. 

 

www.crohnsandcolitis.org.uk sitesinde Birleşik Krallık Crohn's ve Colit’ten bilgiler 

www.cicra.org/news/coronavirus/ sitesinde CIRCA’dan  (Birleşik Krallıklardaki Çocuklar için IBH Vakfı)  

bilgiler 

www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-informationchildren-young-people-and-families sitesinde Great 

Ormond Street Hastanesinden bilgiler 

www.111.nhs.uk/covid-11 sitesinde NHS 111’den bilgiler 

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ sitesinde NHS’ten bilgler 

Çocuklar için bilgiler BBC Newsround web sitesinde www.bbc.co.uk/newsround adresinde mevcuttur. 
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