Odporúčania pre pacientov s reumatickými zápalovými chorobami v súvislosti
s infekciou koronavírusom (COVID-19)

Vzhľadom na šíriacu sa epidémiu spôsobenú COVID-19 MZ SR a ÚVZ SR vydalo
odporúčania na prevenciu šírenia infekcie, ktoré sú platné pre všetkých občanov SR. Pacienti
so zápalovými reumatickými chorobami (ZRCH) na imunosupresívnej liečbe sú ohrozenou
skupinou obyvateľstva. Týka sa to nie len pacientov na biologickej liečbe (adalimumab,
etanercept, golimumab, certolizumab, infliximab tocilizumab, sarilumab, abatacept,
rituximab), liečbe JAK inhibítormi (baricitinib, tofacitinib) ale aj pacientov liečených
bežnými chorobu modifikujúcimi liekmi (metotrexát, leflunomid, azatioprín, cyklosporín,
apremilast) a kortikoterapiou. Samotné ZRCH predisponujú pacienta k vyššiemu riziku
infekčného ochorenia, takže preventívne opatrenia je nutné dôsledne dodržiavať!
Podľa dostupných analýz chorých v iných štátoch hlavné rizikové faktory ochorenia
a závažného priebehu boli vysoký vek a pridružené choroby ako cukrovka, ochorenie
srdcovocievneho aparátu, pľúcne choroby. Zatiaľ nie sú jednoznačné údaje o vyššom riziku
tejto infekcie u imunosuprimovaných pacientov. V prípade prerušenia tejto liečby však môže
dôjsť k vzplanutie základného reumatologického ochorenia, čo znamená jednoznačne vyššie
riziko akejkoľvek infekcie. Z tohto dôvodu po vyhodnotení pomeru riziko/benefit
odporúčame túto liečbu neprerušiť a pokračovať v dávkovaní bez zmeny!
Pacienti, ktorí majú príznaky infekcie (napr. kašeľ, zvýšenú teplotu, dýchavičnosť),
či už v súvislosti s možnou infekciou COVID-9 alebo iného pôvodu, by mali prestať užívať
biologickú liečbu alebo liečbu JAK-inhibítormi až do odznenia príznakov infekcie.
Pacienti, ktorí prišli do kontaktu s osobou s podozrením na infekciu COVID-19,
alebo navštívili v ostatnej dobe krajinu, ktorá je považovaná za rizikovú, by sa mali
riadiť príkazmi hlavného hygienika alebo nariadenia vlády a ostať v karanténe. Biologickú
liečbu alebo liečbu JAK-inhibítormi by mali obnoviť až po skončení doby karantény ak sú
bez prejavov infekcie.
Vo všetkých prípadoch je nutné sa riadiť nariadením vlády na prevenciu šírenia
infekcie koronavírusu, ktoré určujú okrem iného aj osoby na ktoré spadá povinnosť
dodržiavať karanténu a aktualizujú zoznam rizikových krajín.
V prípade plánovanej rutinnej kontroly najprv skontaktujte telefonicky svojho
reumatológa, či je vyšetrenie nutné alebo môže byť realizované aj neskôr, event. inou formou
(telefonickou alebo mailovou komunikáciou).
Odporúčame:
Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu (min. 60%)!
Nedotýkajte sa svojej tváre, úst, očí!
Zakrývajte si nos a ústa pri kýchaní, kašli alebo ak nemáte aktuálne k dispozícii vreckovku
tak použite lakťovú jamku!
Noste rúško ak opustíte svoje obydlie!
Používajte výťah len v nevyhnutných prípadoch- pri príchode domov si umyte/dezinfikujte
ruky – tlačítka vo výťahu môžu byť infekčné!
Nakupujte len ak je to nutné a vždy len jeden člen rodiny!

Necestujte do zahraničia ani na území SR ak to nie je nevyhnutné!
Nepodávajte si ruky, neobjímajte a nebozkávajte svojich blízkych!
Vhodné je obmedziť používanie prostriedkov hromadnej dopravy.
Sledujte svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka,
kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktujte
všeobecného lekára a/alebo územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Nezabudnite oboznámiť lekára zoznamom užívaných liekov!
Vyhýbajte sa priamym sociálnym kontaktom (napr. návštev kultúrnych, spoločenských,
športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania
spoločenských aktivít v mieste izolácie)
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