
 

Koronavirüs (KOVİD-19) – İmmünoloji (Bağışıklık 

Bilimi) ekibinden çocuklar, gençler ve aileler için bilgi 

 

Çocuğunuzun özellikle bağışıklık sistemini etkileyen uzun süreli bir sağlık sorunu varsa, ayrıca 

KOVİD-19 olarak da bilinen koronavirüs hakkında endişeleriniz olabileceğini anlıyoruz.  Great 

Ormond Street Hastanesi (GOSH) İmmünoloji  (Bağışıklık Bilimi) ekibinden gelen bu bilgi sayfası, 

hizmetlerimizi kullanan çocuklar ve gençler için tavsiyelerimizi ortaya koymaktadır. Lütfen bu bilgi sayfasını 

ve koronavirüs (KOVİD-19 hakkında bulunan genel bilgilerimizi aşağıdaki internetten sitesinden okuyunuz. 

www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus -covid-19-informationchildr-young-people-and-fanilies 

 

 

Ayrıca Birleşik Krallık Primary Immunodeficiency’den 

(Primer Bağışıklık Yetmezliği) de tavsiyelere bakınız - 

www.piduk.org/whatarepids/management/coronav  

irusadviceforpidpatients 

COVID-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. 

Primer Bağışıklık Yetmezliği olan çocukların KOVİD-

19’a yakalanma riskinin daha yüksek olmasına dair 

veya bu enfeksiyondan kaynaklanan ciddi 

komplikasyonlarla karşılaşacağına dair hiçbir kanıt yok.  

 

Daha fazla hastanın enfekte olmuş İtalya ve diğer 

ülkelerden gelen veriler, Primer Bağışlık Yetmezliği 

olan hastaların, normal bağışıklığı olan çocuklarla aynı 

risklere sahip olduklarını öne sürerken mevcut 

bilgilerin de sınırlı oluğunu gösterir. Bildiğimiz  

 

 

 

 

kadarıyla, Primer Bağışıklık Yetmezliği olan hiçbir 

çocuk henüz KOVİD19 enfeksiyonundan ölmemiştir. 

 

İmmünoloji (Bağışıklık Bilimi) ekibinden 

ilaçlar hakkında özel tavsiyeler 

İlaçlarınızı almanız çok önemlidir ve almamak 

durumunuzu daha da kötüleştirebilir. İlacınızla ilgili 

herhangi bir karar vermeden önce lütfen özel ekibinize 

danışın. 

Primer Bağışıklık Yetmezliği olan tüm hastaların 

immünglobulin infüzyonu (SCIG veya IVIG) dahil 

olmak üzere güncel tedavilere devam etmesini öneririz. 

Hastaların bu zor döneminde düzenli tıbbi takip ve 

kontrol edilmeye devam etmeleri de önemlidir. 

Alternatif klinik randevusu almalı 

mıyız? 

Mümkün olan yerlerde hastaneye gelmenizi en aza 

indirmeyi ve bazı hastalar için yüz yüze randevuları 

telefon kliniğine değiştirmeyi hedefliyoruz. 
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Test sonuçlarının güvenli devam eden tedaviyi sağlamak ve korumak amaçlı olarak hastalar kan testlerine devam 

 etmeleri gerekirmektedir. 

  

 

Daha fazla bilgi ve destek 

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/  NHS web sitesindeki bilgi 

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

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
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