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Koronavirüs (KOVİD-19) - Metabolik
çocuklar, gençler ve aileler için bilgi

ekipten

Çocuğunuzun özellikle metabolik hastalığı gibi uzun süreli bir sağlık sorunu varsa, ayrıca KOVİD19 olarak da bilinen koronavirüs hakkında endişeleriniz olabileceğini anlıyoruz. Great Ormond
Street Hastanesi (GOSH) Metabolik 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-informationchildren-young-people-andfamilies
Bu bilgi İngiliz İrsi Metabolik Hastalık
Grubu (British Inherited Metabolic Disease
Group (BIMDG) ve Metabolik Klinik Referans
Grubundan (Metabolic Clinical Reference Group
(CRG) kaynaklanmış 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.
Metabolik bozuklukları olan bazı çocuklarda
akciğer (pulmoner) hastalığı olabilir veya sık
göğüs enfeksiyonlarına yatkın olabilirler ve bu
durumları da KOVİD-19’a yakalandıkları
durumunda onları daha fazla riske koyabilir.
Metabolik bozuklukları olan diğer çocuklar, başka
herhangi bir enfeksiyonun metabolik durumlarını
aynı şekilde rahatsız edebileceği gibi, KOVİD-19
‘a yakalanırlarsa "metabolik dekompansasyon"
(semptomların kötüleşmesi) riski altında olabilirler.

Çocuğunuzda, KOVİD-19 riskini daha fazla
arttıracak hale getirebilen bu metabolik
bozukluklardan biri varsa biz bir önlem olarak izole
veya koruma için NHS’in tavsiyesini uygulamanızı
tavsiye edebiliriz.

Metabolik ekipten ilaçlar hakkında
özel tavsiyeler
Tüm normal ilaçlara devam edilmelidir ve
Metabolik ekibi tarafından tavsiye edilen
ilaçlar/tedavi olduğu durumunda çocuğunuzun acil
kademli uygulama ile iyileşme amaçlayan tedavi
kaynağınızın olmasından emin olmalısınız.

Alternatif klinik randevusu almalı
mıyız?
NHS tavsiyesi doğrultusunda, klinisyenler,
hastaların mümkün olduğu durumunda yüz yüze
randevu alma ihtiyacını ortadan kaldırmak istiyor.
Bu, telefon randevularını veya video görüşmelerini
keşfetmeyi içerebilir.
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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/ NHS web sitesindeki bilgi
Çocuklar için bilgi BBC Newsround web sitesinde www.bbc.co.uk/newsround adresinde mevcuttur
Metabolik bozukluklar ve KOVİD-19 ile ilgili özel bilgileri www.bimdg.org.uk adresinde mevcuttur
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