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20202 tarihinde saat 12.00’de
güncelleştirilmiştir.

Koronavirüs (KOVİD-19) – Böbrek Nakli
ekibinizdeki çocuklar, gençler ve aileler için
bilgi
Özellikle çocuğunuz böbrek nakli ameliyatı olmuşsa, ayrıca KOVİD 19 olarak da bilinen
koronavirüs hakkında endişeleriniz olabileceğini anlıyoruz. Great Ormond Street Hastanesi
(GOSH) Böbrek Nakli 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-andfamilies

Bu bilgiler GOSH'taki klinik ekibi tarafından
onaylanmıştır.

Bu hasta grubu için mevcut tavsiye, çocuğunuzun
12 hafta boyunca evinizden ayrılmaması ve NHS
web sitesinde belirtilen 'koruma' önlemlerini
uygulamanızı gerektirmektedir.

COVID-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.
Çocuğunuz böbrek reddedilme riskini azaltmak için
bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar aldığından
dolayı, çocuğunuz Hükümet tarafından
tanımlandığı gibi 'son derece savunmasız hasta'
gruplarına dahildir.
Ancak, İtalya'daki klinisyenlerden gelen bilgilere
göre bugüne kadar (27 Mart) böbrek nakli yapılan
hastalarda KOVİD-19 ile rahatsız olmuş oldukları
konusunda bize herhangi bir haber gelmedi.

Böbrek nakli ekibinden ilaçlar
hakkında özel tavsiyeler
Çocuğunuzun ilaçlarını durdurma ve potansiyel
olarak böbreğini kaybetme riski KOVİD-19’a
yakalanma riskinden daha ağır basar. Çocuğunuz
ilaçlarını her zamanki gibi almaya devam etmelidir.
Unutmayın, böbrek nakli hastaları asla ibuprofen
almamalıdır.

Alternatif klinik randevusu almalı
mıyız?
Normal şartlar altında, çocuğunuzun böbrek
fonksiyonlarını izlemek için düzenli kan testleri
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yapılırdı. Biz her hastayı gözden geçiriyoruz ve
mümkün ve pratik olduğu durumunda, biz yerel bir
yerde onların kan testleri ayarlayacağız ve bu
testlerin nerede olacağını sizlere bildireceğiz.
Gosh'a sadece kan tahlilleri için gelmeniz
istenilebilir.
Bu düzenlemeler yapılır yapılmaz bu konuyu
görüşmek üzere sizinle irtibata geçeceğiz – lütfen
bunu yapabilmemiz için bize zaman verin.
Kan testi için herhangi bir hastane veya kliniğe
gidecekseniz, çocuğunuza sadece bir ebeveyn
veya bakıcı eşlik etmelidir.
Klinisyenler mümkün olduğu durumda hastaların
yüz yüze randevulara gelme ihtiyacını ortadan
kaldırmayı düşünüyorlar. Bu, telefon randevularını
veya video vasıtası ile konsültasyonları keşfetmeyi
içerebilir.

Daha fazla bilgi ve destek
Siz veya çocuğunuz rahatsızsa lütfen GOSH'a
rutin bir klinik için gitmeyin. Bu, tüm hastaların
mümkün olduğunca güvende kalmasını sağlamak
içindir.
Çocuğunuz bu süre zarfında yerel hastanenize
yatırılırsa/kaldırılırsa, lütfen bizi bilgilendirin ve
yerel ekibinizden GOSH ile iletişime geçmelerini
isteyin.
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
sitesinde NHS’den bilgi
İngiliz Pediatrik Nefroloji Derneği
www.renal.org/bapn/
Çocuklar için bilgi BBC Newsround web sitesinde
www.bbc.co.uk/newsround adresinde mevcuttur
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