
 Koronawirus COVID-19 a dystrofia mięśniowa Duchenne (DMD) i Beckera (BMD)

15 rzeczy o któych  do tej pory wiemy o COVID19 w związku z dystrofią mięśniową Duchenne'a i Beckera.

1.  Na  chwile  obecną (do  21.03.2020)  nie  ma potwierdzonych przypadków pacjentów z  DMD /  BMD zakażonych

koronawirusem COVID-19. 

2. Wydaje się, że osoby z DMD/BMD nie mają zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem niż inni

3. Stosowanie wentylacji nieinwazyjnej czy kaflatora (asystenta kaszlu) nie wpływa na szanse zarażenia się wirusem. 

4. Mycie rąk wodą z mydłem jest najważniejsze dla wszystkich (pacjentów i opiekunów). Czyszczenie powierzchni,

klamek i ekranów dotykowych jest również ważnym środkiem zapobiegawczym. 

5. Pozostań w domu jak najdłużej i zachęcaj innych do takiego samego postępowania

#Home4Duchenne

#Home4Becker

6. Przełóż planowe/rutynowe wizyty w szpitalu, jeśli możesz lub skorzystaj z konsultacji telefonicznych. 

7.  W krajach, w których szkoły są nadal otwarte,  zaleca się aby dzieci  stosujące codzienną podaż sterydów czy z

zaburzeniami oddychania pozostały w domu.

8. Sterydoterapia stosowana w dawce typowej dla pacjentów z DMD nie jest uważana za problem. Nie zaleca się

odstawiania sterydów, ponieważ właśnie to może zwiększyć ryzyko dla pacjenta. 

9.  Nie  wprowadzaj  żadnych zmian w schemacie  leczenia,  chyba że zalecą  to  twoi  lekarze (dotyczy to również

inhibitorów ACE). 

10. Rozsądnie byłoby zamówić zapas leków, które zażywasz na dodatkowy miesiąc lub 2 w przypadku niedoboru. 

11.  Zasadniczo  pacjenci  z  niewydolnością  oddechową  powinni  zostać  zaszczepieni  na  krztusiec  i  infekcje

pneumokokowe. Nie zapewni to jednak ochrony przed zakażeniem koronawirusem COVID-19. 

12.  Nie  wykazano,  aby  konkretne  pokarmy  lub  witaminy  pomagały  w  zwalczaniu  wirusów.  Dzieciom  zgodnie  z

zasadami zdrowego odżywiania zaleca się stosowanie różnorodne diety, bogate w owoce i  warzywa, aby uzyskać

witaminy i składniki mineralne. 

13.  Pacjenci  z  DMD/BMD  będą  narażeni  na  większe  ryzyko,  jeśli  zostaną  zakażeni  wirusem,  ponieważ  może  to

doprowadzić  do  rozwinięcia  wirusowego  zapalenia  płuc,  a  zapalenie  płuc  zawsze  stanowi  ryzyko  niewydolności

oddechowej w tej populacji. 

14. Choroba serca jest czynnikiem ryzyka, więc u pacjentów DMD/BMD z niewydolnością serca istnieje większe ryzyko

poważnego przebiegu infekcji COVID-19. 

15. Należy jeszcze raz podkreślić istotę zachowania zasad zdrowego rozsądku i przestrzegania zasad higieny, tak jak ma

to zastosowanie do ogółu populacji, co w przypadku chorych DMD/BMD, jak i ich rodzin, pomocników i opiekunów ma

jeszcze większe znaczenie 
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