
  

  

Koronavirus (KOVİD-19) – Bulaşıcı Hastalıklar 

ekibinden çocuklar, gençler ve aileler için bilgi 

 

Çocuğunuzun özellikle uzun süreli bir sağlık sorunu varsa, ayrıca KOVİD-19 olarak da bilinen 

koronavirüs hakkında endişeleriniz olabileceğini anlıyoruz. Great Ormond Street Hastanesi 

(GOSH) Bulaşıcı Hastalıklar 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-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. 

Çocuğunuzun zayıflamış bağışıklığı var ise, 

KOVİD-19 da dahil olmak üzere solunum yolu 

enfeksiyonlarında rahatsızlığa karşı daha 

savunmasız olabilir ve bu nedenle Hükümet 

yönergelerinde belirtilen sosyal mesafe bırakma 

tedbirlerini takip etmede özellikle ciddi olmalıdır. 

Enfeksiyonuna kapmanın KOVİD-19 ile ciddi 

hastalık riskinin artmasına ilişkin olduğuna dair 

güncel bir kanıt bulunmamaktadır.    

Çocuğunuzun siroz gibi kronik karaciğer 

hastalığına neden olan bir hepatit enfeksiyonu 

varsa, KOVİD-19 ile ağır hastalık riski yüksek 

olabilir. Çocuğunuzun kronik bir karaciğer hastalığı 

varsa, özellikle izolasyon önerilerini ciddi bir 

şekilde uygulamaları tavsiye edilir. 

HIV 

İyi bir CD4 sayısı (350'nin üzerinde) ve tespit 

edilemeyen bir viral yüke sahip oldukları sürece, 

HIV ile yaşayan insanların KOVİD-19 ile ciddi 

hastalık riski altında olduğuna dair güncel bir kanıt 

yoktur.   

HIV'li çocuklar ve gençler, aşağıda belirtilen 

rahatsızlıkları var ise sosyal mesafe bırakma 

konusunda verilen tavsiyeleri ciddi bir şeklide 

uygulamalıdır: 

• CD4 sayısı 350'den az veya 

• Kronik bir akciğer hastalığı (astım veya 

bronşektaz) veya 

• Hükümet rehberliğinde listede olan diğer 

kronik sağlık sorunlar veya 

• Hükümet rehberliğindeki listede olan 

savunmasız bir kişi olarak sınıflandırılmış 

evde bulunan aile/ev üyesi  

 

 

 

Bu bilgi formu en son 25 Mart 

2020 tarihinde saat 14:00'de 

güncelleştirilmiştir. 
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Bulaşıcı Hastalıklar ekibinden ilaçlar 

hakkında özel tavsiyeler 

İlaçlarınızı almak çok önemlidir ve almamak 

durumunuzu daha da kötüleştirebilir. İlacınızla ilgili 

herhangi bir karar vermeden önce lütfen özel 

ekibinize danışın. 

 

 

Alternatif klinik randevuları yapmalı 

mıyız? 

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. 

 

Daha fazla bilgi ve destek 

 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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