
  

  

Koronavirüs (KOVİD-19) – Romatoloji 

ekibinden çocuklar, gençler ve aileler için 

bilgiler 

 

Çocuğunuzun özellikle romatoloji hastalığı gibi uzun süreli bir sağlık sorunu varsa, ayrıca 

KOVİD 19 olarak da bilinen koronavirüs hakkında endişeleriniz olabileceğini anlıyoruz. 

Great Ormond Street Hastanesi (GOSH) Romatoloji 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-

informationchildr-young-people-and 

-families     

Bu kılavuzu, British Society of Rheumatology 

(İngiltere Romatoloji Derneği) ve British Society of  

Paedriatric and Adolescent Rheumatology (İngiliz 

Pediatrik ve Adölesan Romatoloji Derneği) 

sağlanmış olup GOSH klinik ekibi tarafından 

onaylanmıştır. 

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. 

Steroid kullanan veya biyolojik infüzyon alan 

çocuklar ve gençler herhangi bir viral hastalık 

kapmaları konusunda risk altında oldukları 

dikkatte alınmalıdır, bu nedenle genel 

bilgilendirme sayfamızda belirtilen önlemler, 

savunmasız gruplar için izlenmelidir.   

Klinik ekibi aksine bir tavsiyede bulunmadıkça 

aileniz sosyal mesafe bırakma kılavuzuna 

uymalıdır. Bu konuda ile ilgili emin değilseniz, 

klinik ekibinize e-posta gönderin veya telefon edin. 

  
Çocuğunuzun ek sağlık sorunları varsa, lütfen 

bakımları ile ilgilenen diğer ekiplerden tavsiye alın. 

Romatoloji ekibinden ilaçlar 

hakkında özel tavsiyeler 

İlaçlarınızı almanız çok önemlidir ve ilaçlarınızı 

almamak durumunuzu daha da kötüleştirebilir. 

İlaçlarını hakkında herhangi bir karar almadan 

önce lütfen özel ekibinize danışın. 

Eğer yeni bir ilaca başlamak veya geçmeyi 

planlıyorsanız, bunun şimdi gözden geçirilmesi 

gerekebilir. Uzun süreli glukokortikoidler 

(steroidler, prednizolon) alan hastaların bu ilaçları 

aniden durdurmamaları gerektiğini unutmamalıdır. 

Bir enfeksiyon varsa, romatoloji  kibi ile de konuyu 

görüştükten sonra enfeksiyon olduğu müddet ve 
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kendilerini iyi hissedene kadar bağışıklık sistemini 

baskılayan terapisine ara verilecektir.  Uygulama 

açıdsından, bu infüzyon siz kendinizi daha iyi 

hissedene kadar ertelenebilir anlamına gelebilir.   

Alternatif klinik randevusu almalı 

mıyız? 

Klinisyenler, hastaların mümkün olduğu her yerde 

yüz yüze randevu alma ihtiyacını ortadan 

kaldırmak istiyor. Bu, telefon randevularını veya 

video görüşmelerini 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 

Yapmamız gereken başka bir şey var 

mı? 

Paediatric Rheumatology European Society 

(PRES) (Pediyatrik Romatoloji Avrupa Derneği) 

tarafından hazırlanan internette olan aşağıdaki 

videoyu izleyiniz: 

Www.wordday.org/wpcontent/uploads/2020/03/W

ORDday2020CORONA-PReguidelines.mp4   

 

NHS www.nhs.uk/conditions/coronavirusi-covid-19/  daki bilgiler. 

 

 

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