Această pagină cu informații a
fost actualizată la 20 martie
2020 la ora 16.00

Coronavirus (COVID-19) – informații pentru
copiii, tinerii și familiile de la echipa de
Cardiologie
Înțelegem că probabil sunteți îngrijorați de coronavirus – cunoscut și ca COVID-19 – în
special dacă copilul dumneavoastră suferă de o problemă de sănătate pe termen lung, cum
ar fi afecțiuni congenitale (din naștere) ale inimii. Această pagină cu informații din partea
echipei de Cardiologie de la Great Ormond Street Hospital (GOSH) prezintă sfaturile noastre
pentru copiii și tinerii care folosec serviciile noastre. Vă rugăm să le citiți împreună cu
informațiile noastre generale legate de coronavirus (COVID-19) disponibile online la
www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-andfamilies
Aceste informații provin de la British Congenital
Cardiac Association și au fost aprobate de echipa
clinică de la GOSH.

•

Copiii mai mici de 1 an care încă nu au avut
chirurgie reparatorie dar au planificată o
operație sau cateterizare. Aceasta nu se
aplică celor cu defecte septale mici care se
așteaptă să se închidă fără tratament.

•

Copiii a cărăr saturare cu oxigen (nivel de
oxigen din sânge) este mai mic de 85 la
sută în cea mai mare parte a timpului –
cianoză cronică.

•

Copiii care iau medicamente pentru a-și
îmbunătăți funțiile inimii, cum ar fi enalapril,
captopril, lisinopril, losartan și digoxin.
Aceata îi include pe cei cu cardiomiopatie.
Nu îi include pe cei care iau medicamente
pentru o aortă dilatată.

•

Copiii cu hipertensiune pulmonară
(tensiune ridicată în plămâni) care iau
medicamente pentru a o menține sub
control.

•

Copiii care au avut un transplant al inimii.

Afectează COVID-19 copiii?
Dovezile la zi arată că, desi copiii pot avea
COVID-19, foarte puțini copii vor avea o infecție
severă cu COVID-19.
Dar, sugerăm ca adulții, tinerii și copiii cu boli
congenitale ale inimii să fie considerți ca grupuri
mai vulnerabile în a se simți mai rău contractând
infecții respiratorii, inclusiv COVID-19, și, prin
urmare, trebuie să fie mai stricți în a urma
măsurile de distanțare socială prezentate în
măsurile guvernamentale.
•

Copiii cu circulație univentriculară
funcțională, cum ar fi Sindromul Hipoplastic
al Inimii și cei cu circulație fontanului
(Conectare Calvopulmonară totală sau
TCPC).
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•

Copiii cu alte condiții prezente precum și
cu o boală congenitală a inimii, cum ar fi o
boală cronică a rinichilor sau o boală a
plămânilor.
Dacă copilul dumneavoastră are imunitate
scăzută sau ia antibiotic pe termen lung
pentru a preveni o infecție, familia
dumneavoastră trebuie să urmeze măsurile
de distanțare socială dacă nu primesc alte
sfaturi de la echipa clinică. Dacă nu sunteți
siguri, trimiteți un email sau dați un telefon
echipei clinice.
Copiii care au avut glanda timusului
îndepărtată chirurgical în timpul unei operații a
inimii nu au un risc crescut de infecție.

Vă rugăm să consultați echipa specializată înainte
de a lua orice decizii legate de medicamente.

Trebuie să fac alte programări la
clinică?
Clinicienii noștri caută modalități de a elimina
necesitatea pacienților de a avea consultații la
spital dacă este posibil. Acestea pot fi consultații
telefonice sau posibil prin legături video.
Dacă copilul dumneavoastră are o programare
clinică curând, vă vom contacta pentru a discuta
cum putem face acest lucru cât mai bine de la
distanță.

Informații specifice legate de
medicamentele de la echipa de
Cardiologie
Luarea medicamentelor este foarte importantă și
neluarea lor poate duce la agravarea sănătății. Vă
rugăm să consultați echipa specializată înainte de
a lua orice decizii legate de medicamente.
Acest lucru este deosebit de important pentru
medicamentele care îmbunătățesc funcțiile inimii și
Previn coagularea sângelui.

Informații suplimentare și sprijin
Informații de la NHS la www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
Informații pentru copii sunt disponible pe pagina de web a BBC Newsround la www.bbc.co.uk/newsround
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