Ebeveynler ve bakıcılar
için sağlık tavsiyeleri
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Koronavirüs sırasında ebeveynler/bakıcılar için tavsiyeler
Çocuğunuz koronavirüs pandemisi sırasında hasta olduğunda ne yapacağınızı bilmek kafa karıştırıcı olabilir.
NHS'nin hâlâ güvenli bakım sağladığını unutmayın.

Koronavirüs (COVID-19) pandemisi hepimiz için endişe verici bir
dönem oldu ve ebeveynlerin ve ailelerin yerel sağlık hizmetlerini
güvenli bir şekilde ne zaman ve nasıl kullanabileceklerini
bilmelerini zorlaştırmış olabilir.

Pratisyen hekim muayenehaneleri ve hastaneler, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için
değişiklikler yaptılar. Çocuğuyla birlikte sadece bir ebeveyn/bakıcı acil serviste bulunabilir. Lütfen sağlanan el
dezenfektanlarını kullanın, kapalı alanlarda maske takın ve sosyal mesafenizi koruyun. Unutmayın: Çocuğunuz
iyi değilse tavsiye ve tıbbi yardım alın.
İşte size yardımcı olacak bazı tavsiyeler:
Çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerden herhangi biri varsa:
• Alışılmadık derecede soğuk hissettiren soluk, benekli (lekeli) cilt.

Bu kitapçık, çocuğunuzun fiziksel veya zihinsel sağlığıyla ilgili
endişeleriniz varsa nerede ve ne zaman tavsiye ve yardım almanız
gerektiğini açıklar. Çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu her türlü bakım
ve desteği doğru zamanda ve doğru yerde almasına yardımcı
olmayı amaçlar.
Sonbaharda, genellikle çocuklarda solunum veya solunum sistemi
enfeksiyonlarında bir artış görüyoruz. Bu enfeksiyonlar çocuklarda
çok yaygındır ve çoğu zaman yerel eczacınızın desteğiyle bir
doktora görünmeden çocuğunuza evde güvenle bakılabilir. Bu
kitapçığın içinde, Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji'nden,
çocuklarda dikkat edilmesi gereken semptomları ve eğer hastaysa
çocuğunuz için nerede ve ne zaman yardım isteyebileceğinizi
açıklayan kullanışlı bir kılavuz bulacaksınız.

• Şiddetli nefes alma zorluğu - nefes alıp verirken uzun duraklamalar, düzensiz
nefes alıp verme, mavileşmeye başlama veya konuşamayacak / yemek yiyemeyecek /
içemeyecek kadar nefes darlığı.

En yakın acil servis departmanına
gidin veya 999'u arayın

• Bir kriz / nöbet (beklenmedik oldukları sürece).

KIRMIZI

• Aşırı derecede sıkıntılı hâle gelir (oyaladığınız halde çok uzun süre ağlar), kafası
karışır, sürekli uykuludur ve uyanmakta güçlük çeker veya uyanıkken bile tepki
vermez.
• Bir bardak cilde hafifçe bastırıldığında kaybolmayan bir döküntüsü var.
• 3 aylıktan küçükken 38 °C / 100,4 °F veya üzeri ateş (aşıları takip eden 48 saat
içindeki ateş hariç ve başka KIRMIZI veya SARI belirtiler olmadığı müddetçe).
• Testislerde ağrı, özellikle ergenlik çağındaki erkeklerde.
• Çocuk kendine ciddi ölçüde zarar verdi ve tıbbi yardıma ihtiyacı var.
• Çocuğunuz çok hasta göründüğü için korkuyorsanız.

Çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerden herhangi biri varsa:

SARI

Bu yıl yaz sonundan itibaren bronşiolit veya RSV adı verilen viral
bir enfeksiyon hakkında daha fazla şey duyabilirsiniz. Bu, çoğu
yıldır dolaşımda olan çocuklarda çok yaygın bir viral enfeksiyondur.
Bronşiolit vakalarının çoğu ciddi değildir ve semptomlar, tedavi
ve ne zaman bir sağlık uzmanından yardım istenmesi gerektiği
hakkında bilgiler ekledik.
Son zamanlarda pandemi esnasında ruh sağlıkları için NHS'den
yardım isteyen çocuk ve gençlerin sayısında bir artış gördük. Altıncı
ve sekizinci sayfalarda çocuklar, gençler ve aileleri için yerel ruh
sağlığı desteği ve tavsiye hizmetleri hakkında (nereden acil yardım
alınacağı da dâhil olmak üzere) bilgi bulabilirsiniz.

Acil yardıma ihtiyacınız var:

• Şunlar da dâhil olmak üzere nefes almakta zorlanmak: alt kaburgalarının
altındaki, boyundaki veya kaburgalarının arasındaki kasların içeri çekilmesi.
• Susuz kalmış görünüyor (gözler çökmüş, uykulu veya 12 saat boyunca hiç çiş
yapmamış).
• Aşırı uykulu veya hırçın hâle gelir (oyuncak, TV, yemek veya avutmayla
sakinleşmez) - özellikle de ateşi düşmesine rağmen.
• Bariz bir açıklaması olmayan aşırı titreme veya kas ağrısı.
• 3 ila 6 aylık bebeklerde 39 °C / 102,2 °F veya üzerinde ateş.
• Ateşi 5 günden fazla 38 °C veya üzerinde olan bebekler ve çocuklar
• Sürekli hasta olmak.
• Sürekli veya kötüleşen karın ağrısı.
• Kakada veya çişte kan.
• Giderek daha fazla susamak ve daha fazla çiş yapmak.
• Hareketin azalmasına veya kalıcı ağrıya neden olan herhangi bir kol veya bacak
yaralanması.
• Sürekli ağlamaya veya uyuşukluğa neden olan kafa travması.
• Durumu kötüleşiyorsa veya endişeleniyorsanız.

Çocuğunuzda yukarıdaki KIRMIZI veya SARI belirtilerden hiçbiri
yok; evde bakım yapın ancak gelişen yeni belirtiler için dikkatli
olun:
• Çocuğunuzun COVID-19'la ilgili olabilecek herhangi bir semptomu varsa (yüksek
ateş, yeni sürekli öksürük veya tat/koku kaybı) NHS test web sitesi aracılığıyla
veya 119 numaralı telefonu arayarak test edilmelerini sağlayın.

YEŞİL

AKIL
SAĞLIĞI

• Siz ve destek çemberinizdeki herkes, çocuğunuzun test sonuçları gelene kadar
evde kalmalısınız.

Hemen aile hekiminize
başvurun ve çocuğunuzun
o gün görülmesi için bir
randevu alın veya
111'i çevirerek
NHS 111'i arayın.
Koronavirüs pandemisi sırasında,
yoğun zamanlarda bir sağlık
uzmanına erişim gecikmeli
olabilir. Semptomlar 4 saat
veya daha uzun süre devam
ederse ve pratisyen hekiminizin
muayenehanesinden veya NHS
111'den bir personel ile irtibat
kuramıyorsanız çocuğu en yakın
acil servise götürmeyi düşünün.

Çocuğunuzun bakımını evde
sağlamaya devam edin.
Hâlâ çocuğunuzla ilgili
endişeleriniz varsa NHS 111
ile iletişime geçin - 111.nhs.uk
adresini ziyaret edin veya 111'i
arayın.

• Çocuğunuz yandıysa ilk yardım tavsiyesi ve ne zaman tıbbi yardım almanız
gerektiği hakkında bilgi için https://safetea.org.uk/first-aid/ adresini ziyaret
edin.
• Endişeleniyorsanız ve çocuğunuz çocuk veya ergen ruh sağlığı servisleri (CAMHS) tarafından biliniyorsa lütfen onlarla
iletişime geçin.
• Çocuğunuzun acil ruh sağlığı desteğine veya tavsiyesine ihtiyacı varsa yerel hizmetler ve 7/24 acil yardım hatları için
https://www.nhs.uk/service-search/mental-health adresini ziyaret edin veya 85258'e SHOUT yazıp gönderin
• Çocuğunuzda herhangi bir kendine zarar verme kaynaklı yaralanma fark ederseniz lütfen NHS 7/24 Akıl Sağlığı çevrimiçi
desteği ile (www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mentalhealth/ adresini ziyaret edin) veya pratisyen hekiminiz ile iletişime geçin.
• Bir yeme probleminden/bozukluğundan endişeleniyorsanız BEAT ile (https://www.beateatingdisorders.org.uk/supportservices adresini ziyaret edin) veya pratisyen hekiminizle iletişime geçin.
• Every Mind Matters (https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters) ve MindEd for Families
(https://www.mindedforfamilies.org.uk/) adreslerinden de yardımcı tavsiye alınabilir.
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Bebeklerde ve küçük
çocuklarda bronşiolit

Bronşiolit semptomları
Bronşiolitin erken semptomları, burun akıntısı ve öksürük gibi soğuk algınlığına
benzer semptomlardır. Daha sonra, genellikle sonraki birkaç gün içinde başka
semptomlar gelişir; bunlara aşağıdakiler dâhildir:
• hafif yüksek vücut sıcaklığı (ateş)
• kuru ve kalıcı öksürük
• beslenme zorluğu
• hızlı veya gürültülü solunum (hırıltı).

Bronşiolit tedavisi
Bronşiolite neden olan virüsü öldürecek bir ilaç yoktur, ancak enfeksiyon genellikle
tedaviye gerek kalmadan 2 hafta içinde iyileşir.
Çoğu çocuğa evde soğuk algınlığını tedavi ettiğiniz gibi bakılabilir.
Çocuğunuzun dehidrasyon yaşamasını önlemek için yeterince sıvı aldığından emin
olun. Ateş onları rahatsız ediyorsa ateşlerini düşürmek için bebeklere parasetamol
veya ibuprofen verebilirsiniz. Her zaman etiketi kontrol edin.

Ne zaman tıbbi yardım alınmalı
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Çoğu bronşiolit vakası ciddi değildir, ancak aşağıdaki durumlarda doktorunuza
başvurun veya NHS 111'i arayın:
• çocuğunuz için endişeleniyorsanız
• çocuğunuz son 2 veya 3 beslemede normal miktarın yarısından azını tükettiyse
veya 12 saat veya daha uzun süredir bezi kuru kaldıysa
• çocuğunuzun sürekli 38 °C veya üzerinde yüksek ateşi varsa
• çocuğunuz çok yorgun veya huysuz görünüyorsa.

Aşağıdaki durumlarda ambulans için 999'u arayın:

Bronşiolit, bebekleri ve 2 yaşın altındaki küçük çocukları
etkileyen yaygın bir alt solunum yolu enfeksiyonudur. Çoğu
vaka hafiftir ve tedaviye gerek kalmadan 2 ila 3 hafta içinde
düzelir, ancak bazı çocukların semptomları daha şiddetlidir ve
hastanede tedavi gerektirir.
Bronşiolite, enfekte birinin öksürmesi veya hapşırmasından
kaynaklanan küçük sıvı damlacıkları yoluyla yayılan solunum
sinsisyal virüsü (RSV) olarak bilinen bir virüs neden olur.

• bebeğiniz nefes almakta zorlanıyorsa
• bebeğinizin dili veya dudakları mavi ise
• bebeğinizin nefes alıp vermesinde uzun duraklamalar varsa.

Bronşiolitin önlenmesi
Bronşioliti önlemek çok zordur, ancak çocuğunuzun bronşiolite yakalanma riskini
azaltmak ve virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için atabileceğiniz
adımlar vardır.
Şunları yapmalısınız:
• ellerinizi ve çocuğunuzun ellerini sık sık yıkayın
• oyuncakları ve yüzeyleri düzenli olarak yıkayın veya silin
• enfekte çocukları semptomları iyileşene kadar evde tutun
• yeni doğan bebekleri soğuk algınlığı veya grip olan insanlardan uzak tutun
•	çocuğunuzun yanında sigara içmekten kaçının ve başkalarının da çocuğunuzun
yakınlarında sigara içmesine izin vermeyin.

Daha fazla bilgi için NHS web sitesini ziyaret edin: nhs.uk/conditions/bronchiolitis
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Çocuklar, gençler ve aileleri için
ruh sağlığı desteği

Çocuklar, gençler ve aileleri için
ruh sağlığı desteği

Koronavirüs (COVID-19) pandemisi günlük hayatımızı etkilemeye devam ederken birçok
çocuk ve genç için zorlu bir dönem olmaya devam ediyor. Çocuklar ve gençler, daha yaşlı
yetişkinlere kıyasla koronavirüs için çok daha az risk altındayken ruh sağlığı için NHS'den
yardım arayan çocuk ve gençlerin sayısında bir artış gördük.

Çocuklar ve gençler için web siteleri de dâhil olmak üzere diğer
destekler

Londra'nın kuzeyindeki (Barnet, Camden, Enfield, Haringey ve Islington) çocukların,
gençlerin ve ailelerinin bu belirsiz zamanlarda ihtiyaç duydukları tavsiye ve desteği
almalarını sağlamak için yerel yönetim ortaklarımız ve diğer NHS kuruluşlarıyla birlikte
çalışıyoruz.

Acil yardım nereden alınır
7/24 ruh sağlığı kriz destek hattı
Barnet, Camden, Enfield, Haringey veya Islington'da yaşayan 18 yaşından
küçük bir çocuk veya genç iseniz veya kriz durumunda olan bir çocuğun
veya gencin ebeveyni veya bakıcısıysanız yedi gün 24 saat 0800 151 0023
numaralı telefondan ruh sağlığı kriz destek hattını arayabilirsiniz.

Çocuk ve Gençlere Yönelik Ruh Sağlığı Hizmetleri (veya CAMHS)
Çocuğunuz şu anda çocuklar ve gençler için ruh sağlığı hizmetleri (CAMHS)
tarafından destekleniyorsa mesai saatleri içinde bakım koordinatörünüze
veya ekibin görev numarasına başvurabilirsiniz. Mesai saatleri dışında ve
hafta sonları lütfen 0800 151 0023 numaralı telefondan ruh sağlığı kriz
destek hattını arayınız.

Kaza ve Acil Servis (A&E)
Bir çocuk veya gencin acil tıbbi yardıma ihtiyacı varsa ciddi şekilde hastaysa
veya hayatı tehlikedeyse 999'u arayın veya en yakın Kaza ve Acil Servis'e
(A&E) götürün.
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NHS 111
Ne yapacağınızdan emin değilseniz NHS 111'i çevrimiçi olarak kontrol
edebilir veya tavsiye için 111'i arayabilirsiniz.
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Bir çocuk veya genç, kendi ruh sağlığı veya yaşadığı zorluklar hakkında daha fazla bilgi
veya tavsiye isterse aşağıdaki web sitelerinden veya kuruluşlardan birini deneyebilir:
Childline – Sorunu olan herhangi bir
çocuk için gizli bir yardım hattı sağlar.
Rahatlatır, tavsiyede bulunur ve korur.
Şunları yapabilirsiniz:
• 0800 1111 'i ücretsiz arayın, 09.00'dan
03.30'a kadar
• bir danışmanla çevrimiçi sohbet edin,
09.00'dan 22.30'a kadar
• mesaj forumlarına göz atın.

Kooth – Londra genelinde 11-25 yaş
arası gençler için ücretsiz, güvenli, anonim
çevrimiçi duygusal ve zihinsel sağlık
desteği sağlar.
Çevrimiçi bir hizmet olarak haftada yedi
gün, yılda 365 gün 24 saat kullanılabilir.
Kooth ekibi hafta içi her gün öğleden
22.00'ye kadar ve Cumartesi ve Pazar
günleri 18.00'den 22.00'ye kadar
çalışmaktadır (tatillerde kapsam daha
azdır).

www.childline.org.uk
The Mix – Sorun ne olursa olsun,
gençlere en iyi yardımı bulmayı amaçlayan
ücretsiz bir gizli yardım hattı ve çevrimiçi
hizmet sunar. Şunları yapabilirsiniz:
• 0808 808 4994'ü ücretsiz arayın - her
gün, 15.00'dan - 00.00'a kadar (gece
yarısı)
• tartışma forumlarına erişin
• The Mix'e e-posta gönderin

www.kooth.com
Shout 85258 – İngiltere'de bunalım
yaşayan herkes için ücretsiz, gizli, 7/24 kısa
mesaj desteği sağlar. İntihar düşünceleri,
depresyon, kaygı, panik atak, istismar,
kendine zarar verme, ilişki sorunları ve
zorbalık gibi konularda yardımcı olabilirler.
Sorunları çözmek için sizi dinleyecek
ve sizinle birlikte çalışacak eğitimli bir
gönüllüyle konuşmak için 85258'e "Shout"
yazıp gönderin.

www.themix.org.uk
Her Akıl Önemlidir – Gençler için,
ruh sağlıklarına ve sağlıklarına nasıl
bakacakları ve onlar için önemli
olan sorunlarla nasıl başa çıkacakları
konusunda tavsiyeler içerir.

www.giveusashout.org
Papyrus – İntihar düşünceleriyle
mücadele eden gençlere ve bir genç için
endişelenen herkese gizli destek ve tavsiye
sağlar:
• 0800 068 41 41'i ücretsiz arayın - her
gün 09.00'dan 00.00'a kadar (gece
yarısı)
• ayrıca 07860 039967'ye (ücrete tabi
olabilir) mesaj atabilirsiniz
• pat@papyrus-uk.org adresine e-posta
gönderebilirsiniz
www.papyrus-uk.org

www.nhs.uk/oneyou/every-mindmatters/youth-mental-health
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Çocuklar, gençler ve aileleri için
ruh sağlığı desteği
Ebeveynler ve bakıcılar için tavsiyeler
Ebeveynler ve bakıcılar için, koronavirüs (COVID-19) pandemisi sırasında çocukların ve
gençlerin ruh sağlığını ve sağlığını destekleme konusunda rehberlik.
www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supportingchildren-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-parentsand-carers-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-andwellbeing-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
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