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

Transkrypt webinaru WDO (World Duchenne Organization – Światowa Organizacja Duchenne) 

z dnia 14.03.2020, sobota, godz 16:00

 

To seminarium internetowe (webinarium) zostało przeprowadzone, aby umożliwić zadawanie pytań

lekarzom  na  temat  aktualnej  epidemii  zakażenia  koronawirusem,  jaki  może  ona  mieć  wpływ na

społeczność  pacjentów  z  DMD/BMD  i  ich  rodziny.  Zebraliśmy  najczęściej  zadawane  pytania  i

pogrupowaliśmy je. Następnie poprosiliśmy ekspertów DMD/BMD o wyrażenie opinii.  Seminarium

internetowe  prowadzi  Elizabeth  Vroom  (przewodnicząca)  i  Suzie-Ann  Bakker  (koordynator  ds.

komunikacji) ze Światowej Organizacji Duchenne.

Uczestniczący klinicyści to prof. Eugenio Mercuri, prof. Francesco Muntoni, prof. Jonathan Finder i

prof.  Nathalie  Goemans.  Organizacje  pacjentów  mogą  swobodnie  tłumaczyć  webinarium  i

udostępniać  poniższe  materiały.  Należy  pamiętać,  że  są  to  ogólne  wskazówki  i  wiele  zależy  od

aktualnej sytuacji w danym kraju. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem. Aby uzyskać bardziej

szczegółowe informacje na tematy, możesz obejrzeć nagranie webinaru (link poniżej). 

Podsumowanie

Dzięki wiedzy z 14 marca (sobota) możemy przedstawić następujące sugestie i uwagi. Są one ogólne i

wiele zależy od aktualnej sytuacji  w danym kraju. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem.

Ponieważ w ciągu najbliższych dni i tygodni informacje będą się zmieniać, WDO będzie zapewniać

cotygodniową aktualizację webinaru i będzie nadal aktualizować transmisję na żywo na temat zmian.

1. Na chwile obecną (do 14.03.2020) 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. 
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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 

Transkrypt webinaru WDO, sobota 14.03.2020

Koronawirus  COVID-19  jest  wirusem  układu  oddechowego,  który  może  rozprzestrzeniać  się  za

pomocą małych kropelek lub aerozolu  podczas kaszlu  i  kichania.  Wirus  może przetrwać od kilku

godzin do kilku dni na twardych powierzchniach, więc w rzeczywistości nie musisz widywać się z

osobą objawową i rozprzestrzeniającą wirusa, aby ulec zarażeniu. Szczególnie zagrożone są osoby

starsze powyżej 60. roku życia i osoby wrażliwe. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia

oficjalnie ogłosiła pandemię, co oznacza, że choroba ta dotyka cały świat. Jeśli chcesz dowiedzieć się

więcej o wirusie pod względem tego, jak to się rozpoczęło, i czego nauczyła nas wielka pandemia

grypy z 1918 r.,  pod kątem powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania  się wirusa,  zdecydowanie

zalecamy webinarium o nazwie „Coronavirus dla nie-wirusologów”.
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Chcielibyśmy  podkreślić,  że  nie  ma  kogoś  takiego  jak  DMD/BMD  ekspert  od  koronawirusa.

Dotychczas  nie  znamy  przypadków  pacjentów  DMD/BMD,  które  zostały  zainfekowane  przez

koronawirusa  w Chinach  lub  we  Włoszech,  dlatego  trudno jest  ustalić,  jak  infekcja  wpływa  na

dystrofię mięśniową Duchenne'a i Beckera. Poprosiliśmy ekspertów DMD/BMD o przeanalizowanie

niektórych głównych tematów. Nie należy ich mylić z wytycznymi; ich odpowiedzi odzwierciedlają

to, co obecnie wiemy. Każdy kraj, a czasem nawet szpital, ma inne zasady i reguły, a my musimy ich

je szanować i przestrzegać. 

Pytania i odpowiedzi klinicystów (Q&A)

Lekarze klinicyści zaangażowani w webinarium:

● Prof. Eugenio Mercuri, neurolog dziecięcy 

● Prof. Francesco Muntoni, neurolog dziecięcy 

● Prof. Nathalie Goemans, pediatra, neurolog dziecięcy 

● Prof. Jonathan Finder, pulmonolog dziecięcy

Minimalizowanie ryzyka infekcji 

Czy moje dziecko nie powinno uczęszczać do szkoły? Jeśli tak, jak długo? Skąd mam wiedzieć, kiedy

może bezpiecznie wrócić? 

Prof. Eugenio Mercuri:  Pozostawienie dziecka w domu powinno zależeć od sytuacji w danym kraju.

Dzieci są mniej podatne na zarażenie, mówi się, że jest to ok. 2-3 procent. Jednak wiele dzieci może

być  bezobjawowymi  nosicielami,  czyli  nie  mieć  objawów,  ale  zarażać  innych..  W  pojedynczych

przypadkach  nie  jest  to  istotne,  ale  poprzez  niechodzenie  do  szkoły,  można  ograniczyć

rozprzestrzenianie się wirusa. Nie można zastosować żadnej ogólnej reguły, należy ją dostosować do

konkretnej osoby i kraju, w którym się żyje. 

Prof. Francesco Muntoni: Ogólnie rzecz biorąc, dzieci mają bardzo małe szanse na złapanie wirusa,

chociaż nigdy nie jest to zero. Paradoksalnie ryzyko dla dziadków jest znacznie większe. Zależy od

kraju i tego, czy uwzględniając sytuację epidemiologiczną dziecko powinno zostać w domu, czy nie.

Jeśli twoje dziecko nie jest narażone na bezpośrednie ryzyko, nie sugeruję trzymania go poza szkołą.

Oczywiście zmienia się to, gdy wzrasta poziom rozprzestrzeniania się koronawirusa. Lepiej trzymać

dzieci z dala od dziadków.

Prof. dr Jonathan Finder:  Moim zdaniem, powinno się zostawić dziecko w domu. W tej chwili  nie

wiemy zbyt wiele o tym, czy wirus może wpływać na mięśnie, ale jeśli weźmiesz pod uwagę, w jaki

sposób grypa może zaszkodzić naszym chłopcom i prowadzić do utraty funkcji mięśni oddechowych i

zapalenia płuc, unikałbym narażenia. W USA podjęto decyzję o zamknięciu szkół. 
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Prof. Nathalie Goemans: Na całym świecie obserwuje się, że dzieci są dotknięte wirusem w mniejszym

stopniu  niż  dorośli  i  osoby  starsze,  jednak  dla  bezpieczeństwa,  w  Belgii  na  początku  tygodnia

udzieliliśmy porady wszystkim pacjentom z zaburzeniami czynności układu oddechowego i wszystkim

chłopcom z DMD przyjmującym sterydy, aby pozostać w domu, i nie uczęszczać do szkoły. W dniu

wczorajszym nasza federalna agencja potwirdziła to dla wszystkich uczniów i studentów, co jeszcze

bardziej  ułatwiło  nam życie.  Dodatkowe środki  muszą być dostosowane do poszczególnych osób,

biorąc pod uwagę ich wrażliwość i profil ryzyka, ich środowisko.

Czy przebywanie w samolocie zwiększa ryzyko zarażenia wirusem? 

Prof.  Jonathan Finder: Oczywiście,  wszelkie  bliskie  narażenia/ekspozycja,  takie  jak występujące w

samolocie,  zwiększą  ryzyko.  Czy  anulowałbym wakacje?  Tak,  ale  mam nadzieję,  że  do  maja  lub

czerwca sytuacja powróci do normy. Ale nie wiadomo, jak długo to potrwa. 

Prof. Nathalie Goemans: Wszystkie podróże w celach rekreacyjnych należy tymczasowo odwołać, aby

ograniczyć ryzyko osobiste i  ograniczyć rozprzestrzenianie się.  To nie  tyle  powietrze w samolocie,

które ma być filtrowane, ale  fakt bycia blisko siebie przez dłuższy czas, tak jak ma to miejsce w

przypadku innych wydarzeń np na koncercie.  Podobnie, dotykani różnych przdmiotów na lotnisku,

poręczy, drzwi, toalety. Jednak nikt nie wie, jak długo będzie to trwało, zależy to od krzywej infekcji w

populacji, która może różnić się w zależności od kraju.

Jak  postępować  zgodnie  z  instrukcjami,  jeśli  zasoby  (żele  do  rąk,  maski,  szczepionki  p/

pneumokokom) są ograniczone? 

Prof. Eugenio Mercuri: Oczywiście należy myć ręce i czyścić powierzchnie. Mydło i woda nie kosztują

dużo  i  są  najbardziej  wydajne.  Mycie  jest  najlepszym  sposobem  walki  z  infekcją.  Unikaj

zanieczyszczenia wirusem i zetrzyj powierzchnie. 

Prof.  dr  Jonathan  Finder:  Najlepszym  sposobem  ochrony  naszych  dzieci  jest  unikanie  tłumów  i

staranne mycie rąk mydłem i wodą. 

Prof. Nathalie Goemans: 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

Wzmocnienie układu odpornościowego

Czy probiotyki lub dodatkowa suplementacja witaminą D i witaminą C mogą pomóc? 

Prof.  Eugenio Mercuri: Zdrowa dieta,  bogata w witaminy i  składniki  mineralne jest  zalecana dla

każdego. Żadne konkretne witaminy nie pomagają w walce z jakimkolwiek wirusem. Dzieci powinny

często jeść owoce i warzywa bogate w witaminy. 
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Prof. Jonathan Finder: Nie, niestety. W przeciwieństwie do wszystkich nonsensownych reklam, które

widziałem  w  Internecie,  nie  ma  żadnego  pożywienia  ani  witaminy,  która  wzmocniłaby  układ

odpornościowy. 

Dr Nathalie  Goemans: Brak dowodów naukowych na „wzmocnienie  odporności”  witaminami  itp.

Znowu,  zdrowy  rozsądek,  zdrowe  jedzenie,  higiena  rąk,  dystans  społeczny,  unikanie  kontaktu  z

chorymi i ponowne mycie, mycie i mycie będzie miało największy wpływ. (uwaga: dokładne mycie rąk

wodą i  mydłem jest  lepsze  niż  środków dezynfekujących do rąk.  Zawartość  alkoholu  w środkach

dezynfekujących powinna wynosić  co najmniej>  70 °,  co nie  ma miejsca  w przypadku większości

środków dezynfekujących, dając fałszywe poczucie bezpieczeństwa)

Czy po zarażeniu pacjenci z DMD / BMD dłużej będą walczyć z wirusem? 

Prof. Francesco Muntoni:  U pacjentów z DMD może wystąpić ciężka choroba, która nie różni się od

ogólnej populacji. 

Prof.  Jonathan Finder: Nie  mamy na ten temat  żadnych informacji.  Zakładając,  że stosowane są

sterydy, prawdopodobnie choroba będzie trudniejsza do zwalczenia, ponieważ sterydy są łagodnie

immunosupresyjne. Nie oznacza to, że należy przerwać podawanie sterydów: NIE NALEŻY PRZERWAĆ

STOSOWANIA STEROIDÓW, ponieważ jest to niebezpieczne i bardziej ryzykowne niż możliwe ryzyko

związane z COVID-19. 

Dr  Nathalie  Goemans: Tak,  wiadomo,  że  ciężki  przypadek  COVID-19  może  spowodować  trwałe

uszkodzenie płuc. Pozytywna uwaga: chociaż wiadomo, że sterydy zmniejszają odporność, może być

tak,  że  sterydy  mogą odgrywać  ochronną rolę  w patofizjologii  (burza  cytokin)  ciężkiego ARDS  w

COVID 19. Ale tego nie wiemy jeszcze.

Jaki wpływ ma stosowanie sterydów na układ odpornościowy? Czy powinniśmy przestać używać

sterydów? 

Prof. Francesco Muntoni: Analiza korzyści i  ryzyka powinny decydować o wszystkim, co robimy w

codziennych  czynnościach.  Przerwanie  podawania  sterydów  jest  szkodliwe,  ponieważ  nie  można

zaprzestać podaży nagle. Istnieją problemy związane z nagłym odstawieniem sterydów. Jeśli dzieci

zachorują podczas zmniejszania dawki lub w czasie  przez kilka miesięcy po odstawieniu sterydów,

trudnij  jest  im  zwalczyć  wirusa  i  mogą  wymagać  podaży  zwiększonych  tzw.  dawek  stresowych

sterydów. 
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Prof.  Eugenio  Mercuri: Sterydy wpływają  na odpowiedź  immunologiczną,  ale  w łagodny sposób,

szczególnie u starszych dzieci, które otrzymują względnie niższą dawkę. Wszyscy zgadzamy się, że nie

powinniśmy odstawiać sterydów. W praktyce możemy powiedzieć, że bardzo małe dzieci są rzadko

dotknięte chorobą, dlatego zajmujemy się głównie starszymi chłopcami. Jednak u nastolatków czy

chłopców  dwudziestoletnich  są  podawane  znacznie  niższe  dawki,  więc  istnieje  mniejsze  ryzyko

poważnej immunosupresji. 

Prof. Jonathan Finder: Sterydy są łagodnymi środkami immunosupresyjnymi i zmniejszają aktywność

limfocytów, a są to komórki, które pomagają zwalczać wirusy. 

Czy osoby z DMD / BMD mają większe szanse na złapanie wirusa? 

Prof. Eugenio Mercuri: Zwykle pacjenci z Duchenne nie wychodzą zbyt często zimą ani nie odwiedzają

zatłoczonych miejsc. Zatem rozprzestrzenienie się na nich wirusa nie jest tak łatwe. Nie ma dowodów

z Chin i  Włoch, że niepełnosprawne dziecko jest  dotknięte inaczej.  Nasz szpital  monitoruje grupę

innych  osób  niepełnosprawnych  i  nie  ma dowodów na to,  że  zarówno dzieci,  jak  i  nastolatki  są

bardziej dotknięte, jeśli są niepełnosprawne lub stosują  wentylację nieinwazyjną. Jeśli przestrzegasz

zasad higieny i unikasz zatłoczonych miejsc, szanse na infekcję są niższe. 

Prof. Jonathan Finder : Nie, i być może mają mniejsze ryzyko, biorąc pod uwagę, że rzadziej dotykają

klamek, rzadziej podają rękę na przywitanie, i tym podobne. Osoby w szkołach lub poza domem mają

takie samo ryzyko związane z kontaktem z aerozolem z dróg oddechowych. 

Czy pacjenci z DMD / BMD są grupą wysokiego ryzyka lub wrażliwą i częściej umierają? 

Prof. Jonathan Finder: Są na pewno bardziej zagrożeni, ponieważ chorobą jest wirusowe zapalenie

płuc, a zapalenie płuc w tej populacji stanowi ryzyko niewydolności oddechowej. Ale jeśli chodzi o

„bardziej  prawdopodobne,  że  umrze”,  powiedziałbym  NIE,  ponieważ  ci  pacjenci  są  młodsi  i

przeważnie  nie  mają  podstawowej  choroby  płuc.  Osoby  z  przewlekłą  chorobą  płuc  są  grupą

najwyższego  ryzyka,  podobnie  jak  osoby  starsze.  Z  drugiej  strony  choroba  serca  jest  również

czynnikiem ryzyka,  a dotyczy  to  również populacji  DMD.   Dlatego mam obawy dotyczące  ryzyka

zakażenia COVID-19 u pacjentów z niewydolnością serca. 

Czy inhibitory ACE są potencjalnym czynnikiem ryzyka? Czy powinniśmy przestać je brać? 

Prof.  Jonathan  Finder: Zobacz  poniżej  więcej  na  ten  temat  (krótka  odpowiedź:  brak  informacji

umożliwiających dokładną odpowiedź), ale NIE należy zaprzestać używania. 
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COVID-19 i wentylacja

Czy powinienem starać się o asystenta kaszlu (kaflator), nawet jeśli mój syn w chwili obecne tak

naprawdę go nie potrzebuje? 

Prof. dr Jonathan Finder: COVID-19 powoduje wirusowe zapalenie płuc, a zatem nie produkuje wiele

na  drodze  wydzielin,  które  wymagają  oczyszczenia.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  asystent  kaszlu

(CoughAssist) nie jest pomocny, jeśli go nie potrzebujesz. Jeśli uważasz, że twój syn ma słaby kaszel,

to  na pewno weź  go,  ponieważ istnieje  ryzyko wtórnego bakteryjnego zapalenia  płuc.  Wirusowe

zapalenie płuc powoduje, że płuca stają się sztywniejsze i trudniejsze do nadmuchania, więc osoba ze

słabą przeponą jest narażona na ryzyko niewydolności oddechowej. 

Prof. Dr. Francesco Muntoni : Jeśli masz poważny problem, asystent kaszlu może nie pomóc. COVID

to inny rodzaj zapalenia płuc, w którym nie gromadzi się płyn. To suchy kaszel. Asystent kaszlu może

pomóc, jeśli ludzie dostaną dodatkowe bakteryjne zapalenie płuc.

Czy pacjenci stosujący wentylację rzadziej zarażają się wirusem? 

Prof. dr Jonathan Finder: Ma to sens i  prawdopodobnie tak się stanie. Ale higiena rąk jest nadal

bardzo ważna. Na przykład ci, którzy nie spożywają pokarmu samodzielnie, są narażeni na kontakt z

dowolnym wirusem ze strony opiekuna. 

Jak skuteczne są filtry bakteryjne w nieinwazyjnych respiratorach? 

Prof. dr Jonathan Finder: Nadają się do kropelek oddechowych.

Pulmonolodzy UZ Leuven:  Wentylacja inwazyjna nie jest systemem „zamkniętym”, w przeciwnym

razie w krążeniu nastąpiłoby ponowne oddychanie z hiperkapnią. Respirator wykorzystuje powietrze z

otoczenia. Filtry bakteryjne w nieinwazyjnych respiratorach są mniej wydajne w przypadku wirusów,

ponieważ wirusy są znacznie mniejsze.

Czy koronawirus może powodować długotrwałe uszkodzenie płuc? 

Prof. dr Jonathan Finder: Brak informacji na temat długoterminowych obserwacji, ponieważ jest to

nowy wirus. Jednak na podstawie naszych doświadczeń z podobnymi infekcjami wydaje się to mało

prawdopodobne. 

COVID-19 i niedobór leków 

Czy może pojawić się niedobór leków z powodu COVID-19? 

Prof. dr Francesco Muntoni: Może zaistnieć szansa, że apteki napotykają trudności z zaopatrzeniem,

dlatego polecam zaopatrzenie się w leki. Musisz zapoznać się z dawkami stresowymi steroidów. 
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Prof.  dr  Jonathan  Finder: Jest  mało  prawdopodobne,  aby  były  to  braki  w  rodzajach  leków

stosowanych przez pacjentów z DMD, ale nie można przewidzieć. Myślę, że to dobry plan, aby zdobyć

dodatkowy zapas lekarstw na wypadek, gdyby ktoś znalazł się w kwarantannie i nie mógł wyjść z

domu, aby odebrać zapas. 

Prof. dr Nathalie Goemans: Nie mogę wypowiedzieć się na temat możliwego niedoboru leków, to też

różni się w zależności od kraju, jednak brak masek jest problemem W Belgii, dlatego mamy surowe

zasady dotyczące używania tych masek.

Wpływ COVID-19 na szpitale i wizyty w szpitalach

Czy to możliwe, że pacjentom z Duchenne można odmówić leczenia? 

Prof. dr Jonathan Finder: Wydaje się mało prawdopodobne, aby pacjentowi z Duchenne odmówiono

leczenia,  kiedy  lekarze  mają  politykę  wyboru  leczenia  pacjentów,  którzy  najprawdopodobniej

przeżyją. Ale jednocześnie unikałbym zabrania kogokolwiek do szpitala bez podejrzeń o COVID-19,

chyba, że pacjent ma trudności z oddychaniem. 

Czy można odwołać rutynowe / kontrolne wizyty w szpitalu? 

Prof. dr Francesco Muntoni: Jeśli twój kraj jest na wczesnym etapie rozprzestrzeniania się choroby,

wczesna wizyta w szpitalu może być przydatna, ponieważ teraz w szpitalach jest miejsce. Radzimy

odłożyć wizyty w szpitalu i skorzystać z konsultacji telefonicznej. Jeśli sytuacja jest nagła i krytyczna,

musisz iść. Szpitale mogą nie stanowić problemu w przypadku zagrożenia infekcją, ale dotarcie tam

może być problemem (ze względu na wysokie ryzyko transportu publicznego). U młodych dorosłych z

niewydolnością oddechową lub problemami z sercem szanse na poważne zagrożenie są większe. 

Prof. dr Jonathan Finder : Jeśli masz niepokojących objawów, przełożyłbym trmin wizyty, aby uniknąć

ryzyka narażenia. 

Prof.  dr Nathalie  Goemans: Rozsądne wydaje się  opóźnienie każdej  niepilnej  wizyty  w szpitalu w

nadchodzących tygodniach. 

Możliwe leczenie lub leki

Czy są jakieś leki,  które moglibyśmy wziąć, czy też stosowanie inhibitorów ACE może zapewnić

pacjentom dodatkową ochronę? 

Prof. dr Eugenio Mercuri: Wszyscy zgadzamy się, aby nie zmieniać niczego w przypadku inhibitorów

ACE. Jest list napisany przez Włoskie Towarzystwo Nadciśnienia, który stwierdza, że nie ma dowodów

na zalecenie odstawienia inhibitorów ACE. Nie odstawiawsz czegoś, co wiesz, że jest korzystne dla

osób z DMD. Jeśli istnieje poważny problem, absolutnie usłyszysz od nas wiadomość. 

COVID-19 and Duchenne and Becker muscular dystrophy  
Transcript of WDO webinar, Saturday March 14 – 4pm CET 



Prof. dr Jonathan Finder: Nie, chyba że zachorujesz i możesz potrzebować dodatkowych (stresowych

dawek) sterydów, ale byłoby to zgodne z zaleceniami lekarza. Mamy po prostu zbyt mało informacji o

możliwym związku między receptorem ACE2 a inhibitorem ACE, aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski.

Nie ma jeszcze dowodów na to, że stosowanie inhibitorów ACE pogarsza (lub pomaga) w walce z

zakażeniem koronawirusem. 

Dr Nathalie Goemans:  Zdecydowanie nie ma powodu, aby zmieniać leki,  takie jak inhibitory ACE i

sterydy. 

Co z szczepionkami p/krztuśćcowi i innymi szczepionkami? 

Prof.  dr Jonathan Finder  :  To niepowiązana infekcja;  Nie mam powodu sądzić,  że  ta szczepionka

przyniosłaby korzyść każdemu z zakażeniem COVID-19 lub go ochroniła. 

Co ze szczepieniami? Czy ważne jest szczepienie przeciwko pneumokokom? 

Prof. dr Francesco Muntoni: Ważne jest, aby stosować wszystkie szczepienia obowiązkowe i zalecane,

ponieważ nie chcesz być zarażony zarówno COVID-19, jak i innym wirusem czy bakterią jednocześnie.

Krztusiec nie jest obowiązkowy, ale zaleca się przeprowadzenie wszystkich szczepień w celu ochrony

zdrowia (w Polsce szczepienie  p/krztuśćcowi jest obowiązkowe u dzieci-uzup. KŚ). 

Prof. dr Jonathan Finder : Zasadniczo jest to zalecane, ale w tym scenariuszu nie zapewnia żadnej

ochrony przed  COVID-19,  a  udanie  się  do placówki  medycznej  w celu  szczepienia  zwiększa  teraz

ryzyko narażenia. 

Prof.  dr  Nathalie  Goemans: Należy  podkreślić,  że  powstrzymanie  epidemii  jest  obowiązkiem

wszystkich, wszyscy powinniśmy tymczasowo ograniczyć nasze kontakty i pozostać w domu, w miarę

możliwości, przestrzegając ścisłych zasad higieny. 

Co możemy zrobić jako organizacje pacjentów? 

- Unikaj fałszywych wiadomości w swojej społeczności 

- Udostępnij to seminarium internetowe (webinarium) i zgłoś je rodzinom i klinicystom 

- Przekaż najlepsze informacje, jakie możesz uzyskać 

- Szanuj lokalne władze i wytyczne 

-  Kontynuuj  seminarium  internetowe  WDO  celm  uzyskania  odpowiedzi  na  bardziej  szczegółowe

pytania 

Co możemy zrobić jako Światowy Duchenne Organizacja? 

- Nagranie będzie wkrótce dostępne do rozpowszechnienia 

- Raport do przetłumaczenia i udostępnienia rodzinom i klinicystom 
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-  Kanał WDO Live: COVID-19 i Duchenne / Becker 

- Cotygodniowe seminarium uzupełniające w celu aktualizacji społeczności (następna data: 21 marca,

godz. 16.00 CET ) 

– Wspieraj wszystkich tam, gdzie możemy! Pokaż swoją solidarność!

Udzielanie  informacji  medycznych  i  klinicznych  jest  bardzo  potrzebne  w  tych  skomplikowanych

czasach. Oprócz tego musimy również myśleć o społeczności. Musimy pokazać naszą siłę. Właśnie

dlatego  stworzyliśmy  kampanię  społecznościową,  aby  dotrzeć  do  wszystkich.  Pobyt  w  domu  w

niektórych  krajach  jest  obowiązkowy  (Włochy,  Hiszpania).  Dla  naszych  chłopców  ważne  jest

pozostanie w domu. Zaangażuj społeczeństwo obywatelskie i poinformuj ich, w jaki sposób najlepsze

praktyki są ważne dla osób z rzadkimi i poważnymi chorobami. Trzymaj się razem i łącz online w ten

sposób. Udostępnij te informacje rodzinie i udostępnij zdjęcia #Home4Duchenne  lub #Home4Becker.

Tłumaczenie I opracowanie w polskiej wersji językowej

dr K. Śledzińska (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańśk)

przy współpracy z Fundacją Parent Project Muscular Dystrophy
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