
  

  

Koronavirus(KOVİD-19) – Hematoloji/Onkoloji 

ekibinden çocuklar, gençler ve aileler için bilgi 

 

Özellikle çocuğunuza hematoloji/onkoloji tanısı konulmuş ise, ayrıca KOVİD 19 olarak da 

bilinen koronavirüs hakkında endişeleriniz olabileceğini anlıyoruz. Great Ormond Street 

Hastanesi (GOSH) Hematoloji/Onkoloji 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
 

Bu kılavuz, aşağıda belirtilen siteden 

ulaşabileceğiniz 
www.cclg.org.uk/news/coronavirus-covid-19-

guidance-for-children-youngpeople-with-cancer-

undergoing-treatment CCLG kılavuzluğundan 

GOSH’daki ekip tarafından değiştirilmiştir.  

KOVİD-19 çocukları etkiler mi? 

Bugüne kadar ki kanıtlar, çocuklarda KOVİD-19'un 

çok az sayıda çocuğun KOVİD-19 ile ciddi 

enfeksiyon alabilen çok az sayıda çocuğun 

gelişeceğini göstermektedir. 

Semptomatik KOVİD-19 hastalığı çocuklarda az 

bulunur – Çin'deki 72.314 vakanın yüzde 1'inden 

azı 10 yaşın altındaydı. 

14 Mart itibariyle, çocuk hematolojik hastalığı olan 

veya kemik iliği nakli yapılan çocuklarda KOVİD-

19'un Lombardiya'da (İtalya'nın en çok etkilenen 

bölgesi) pozitif bir vaka olmamıştır.   

  

Sadece Çin'de lösemi olan bir çocukta bir KOVİD-

19 vakası bildirilmiştir. 18 Mart tarihi itibarı ile, 

Birleşik Krallıkta, İtalya ve Fransa’da Aplastik 

Anemi olan çocuklar veya gençlerde hiçbir pozitif 

KOVİD -19 vakası olmamıştır. 

 

Tedavi gören kan bozukluğu olan çocuklar ve 

gençler, vücudun KOVİD-19 (mevsimsel grip ile 

aynı şekilde) gibi enfeksiyonlarla mücadele 

etmesini zorlaştıracak bağışıklık sistemi zayıftır. 

Hematoloji/onkoloji hastalıkları olan çocukların ve 

ailelerinin kendilerini mümkün olduğunca korumak 

için koruma önlemlerine uymaları önemlidir. 

Çocuğunuzun ateşi varsa hastaneye gitmek için 

normal rehberliği takip etmelisiniz. Çocuğunuz 

yerel politikaya göre değerlendirilecek ve 

muamele görecek. Çocuğunuzun KOVİD-19 

belirtileri olduğunu veya bilinen bir KOVİD-19 

teması olduğundan endişe ediyorsanız, gerekli 

düzenlemelerin yapılabilmesi için gelmeden önce 

tedavi eden hastaneyi bilgilendirmeniz 

gerekmektedir. 

Bu bilgi formu en son 27 Mart 

2020 tarihinde saat 13.00'de 

güncelleştirilmiştir 
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Hematoloji/Onkoloji ekibinden 

tedavi ve prosedürler hakkında 

özel tavsiyeler 

Mümkün olan her yerde, planlı tedavi planlandığı 

gibi sunulmaya devam edecektir. MRI taramaları 

ve kemik iliği biyopsileri gibi rutin taramalar ve 

prosedürlerin ertelenmeleri gerekebilir. 

Kararların uzman ekipleriniz tarafından her vaka 

için duruma göre alınması gerekmektedir. Lütfen 

uzman ekibinizle görüşün. 

Destekleyici bakım ve kan nakilleri planlandığı gibi 

devam etmelidir. Durum önemli ölçüde kötüleşirse, 

çocuğunuzun transfüzyon eşiğinin (kan 

sonucunun kan nakli ihtiyacını tetikleyen) 

değiştirilmesi gerekebilir. 

Transfüzyonlarından kaynaklanan KOVİD-19’dan 

bulaşıcı vakalar olduğu bildirilmemiştir. KOVİD-19 

bir solunum virüsüdür ve bu nedenle transfüzyon 

yoluyla bulaşmaz. Kan nakli güvenlidir.  

Hematoloji/Onkoloji ekibinden ilaçlar 

hakkında özel tavsiyeler 

Enfeksiyonu edinme riskini azaltmak için 

çocuğunuzun tedavisini durdurmanız veya 

değiştirmeniz önerilmez. Enfeksiyon çocukların 

büyük çoğunluğunda hafiftir – tedaviyi rutin olarak 

azaltmak veya uygulamamak bu nedenle 

TAVSIYE EDİLMEZ.   

Klinik bir çalışma kapsamında tedavi gören 

çocuklar ve gençler için plan, mümkün olan 

yerlerde devam etmek ve durumu sık sık 

değerlendirmektir. Erken Aşama I ve Aşama II 

klinik çalışmaları için bazı merkezler, 

 

 

Daha fazla bilgi ve destek 

 

 

yeni bir bildirime kadar insanlar üzerindeki 

çalışmaları askıya koydu. Kararların yerel ekipler 

tarafından duruma göre verilmesi gerekecektir.  

Çocuğunuzun tedavisi ile ilgili herhangi bir sorunuz 

varsa, lütfen çocuğunuzun danışmanına veya 

ekibin bir üyesine danışın. 

Alternative klinik randevuları yapmalı 

mıyız? 

Çocuğunuzun tedavi için planlanmış bir randevusu 

varsa ve hasta değilse, randevularına 

gelmelidirler. 

Sağlanan hizmetlerde herhangi bir aksaklık olduğu 

durumunda, klinisyenler her zaman en ihtiyaçlı 

hastalara ve tedavi konusunda öncelik tanınması 

gereken hastalar hakkında bu hususu hastalarla 

da konuşarak karar verecektir. Başlıca odak 

noktası, en fazla risk altında olanlara doğru 

tedaviye erişmelerine yardımcı olmak için temel 

hizmetler sağlamaları olacaktır.  

Klinisyenler mümkün olduğu durumda hastaların 

yüz yüze randevulara gelme ihtiyacını ortadan 

kaldırmayı düşünüyorlar. Bu, telefon randevularını 

veya video vasıtası ile konsültasyonları keşfetmeyi 

içerebilir.   

Çocuğunuzun yaklaşan bir klinik randevusu varsa, 

bunu uzaktan en iyi şekilde nasıl 

gerçekleştirebileceğimizi görüşmek için sizinle 

irtibata geçeceğiz. 

Şu anda, eve sosyal yardım ziyaretleri mümkün 

olduğunca devam edecektir. Lütfen planlanan ev 

ziyaretlerinden önce, elemanlar ile, ev üyelerinin 

semptomatik ve kendini izole eden birileri olup 

olmadığını bildirmek için onlar ile temasa geçiniz. 

   

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ sitesinde NHS’den bilgi 

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