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Jak przygotować się na potencjalnych pacjentów z DMD / BMD zakażonych COVID-19?

Jak możemy pomóc naszym pacjentom z dystrofią mięśniową Duchenne I Becker? Wszyscy chcemy

zapewnić najlepszą opiekę naszym bliskim. Nie dotyczy to tylko i  wyłącznie rodziny i  opiekunów:

dotyczy  to  również  klinicystów,  pracowników  służby  zdrowia  i  samego  szpitala.  W  jaki  sposób

zapewnimy pacjentom z DMD/BMD, że nie zostaną odesłani ze szpitala do domu, po przybyciu na

oddział  ratunkowy,  jak  to  niedawno  miało  miejsce  w  przypadku  osoby  dotkniętej  SMA  (spinal

muscular atrophy, rdzeniowy zanik mięśni), ponieważ szpital nie był w stanie zapewnić je należyte

opieki?

Podczas trzeciego seminarium internetowego WDO  prof. Dr Jan Verschuuren, kierownik Oddziału

Neurologii  szpitala LUMC w Holandii, opowiada o tym, jak przygotowali swój szpital dla potrzeb

potencjalnych pacjentów z DMD / BMD zakażonych COVID-19.

Środki zapobiegawcze 

Ponieważ, nie wyprodukowano jeszcze szczepionki przeciwko wirusowi, ani lekarstwa na tę chorobę,

a  większość  leków  służy  do  leczenia  objawowego  choroby,  zapobieganie  pełni  istotną  rolę.  Na

szczęście, pacjenci z DMD wiedzą jak właściwie postępować w przypadku infekcji, które występują

stosunkowo często o tej porze roku. Większość rodzin pozostaje w domach, I  spotyka się tylko z

niewielką liczbą osób. Osoby z DMD nie mogą jednak być całkowicie wyizolowane, gdyż wymagają

opieki  z  zewnątrz.  Jednakże,  osoby  odwiedzające  powinny  być  świadome  o  zachowaniu

odpowiedniego odstępu (social distancing) i o ścisłym przestrzeganiu zasad higieny.

Na wypadek, gdybyś musiał udać się do szpitala, musisz upewnić się, że masz przy sobie niezbędne

informacje  dotyczące Twojej  diagnozy,  leków,  które  bierzesz  i  urządzenia  do  wentylacji  jeśli  taki

posiadasz (najlepiej weź je ze sobą). Powinieneś posiadać przy sobie dane kontaktowe do swojego

lekarza zajmującego się DMD, ponieważ w trakcie stresującej sytuacji przyjęcia do szpitala możesz

być badany przez innego lekarza, który może nie mieć takiej wiedzy na temat Twojej choroby.

Uwagi na temat wizyty w szpitalu

Znasz  swoje  ciało  najlepiej!  Jeśli  uważasz,  że  możesz  mieć  zwykłe  przeziębienie,  najlepiej

przechorować je w domu. W przypadku wystąpienia poważniejszych objawów, takich jak gorączka

lub silny kaszel lub duszność, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Najczęściej możliwe jest

leczenie  w domu,  w tym stosowanie  antybiotykoterapii.  Antybiotyki  nie  leczą  wirusa,  ale  często

infekcja  wirusowa  powoduje  wtórną  infekcję  bakteryjną.  Twój  lekarz  rodzinny  może  również



rozważyć  skontaktowanie  się  ze  specjalistą  neurologiem  lub  oddziałem  ratunkowym,  aby

przedyskutować konieczność przyjęcia do szpitala.

Istotnym zagadnieniem jest  to,  że  w  ciężkich przypadkach COVID,  ludzie  poiwnni  być  leczeni  na

oddziale intensywnej terapii, a szpital może nie mieć wystarczającej liczby łóżek. Również oddziały

pulmonologiczne  i  internista  mogą  być  przepełnione.  Niektóre  oddziały  przekształcono  w

dedykowane dla pacjentów z COVID. Z drugiej strony pozostałe oddziały nie mają dużego obłożenia.

W  Holandii,  podobnie  jak  w  innych  krajach,  pracownicy  tych  oddziałów  pozostają  w  domu,

przestrzegając zasad izolacji, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji i być łatwo dostępnym w

nagłych  wypadkach,  lub  pomagają  na  SORach  czy  OIOM-ie  lub  na  innych  oddziałach.  Zatem

największy  ciężar  opieki  koncentruje  się  na  oddziałach  SOR  /  OIOM  szpitali  oraz  na  oddziałach

pacjentów z dodatnim wynikiem COVID. 

Bardzo ważne jest,  aby pomyśleć o tym, jakie są Twoje oczekiwania w przypadku pojawienia się

poważnej infekcji wirusowej, takiej jak COVID-19, ponieważ przyjęcie na OIOM może mieć poważne

konsekwencje. Analizy przebiegu chorób pacjentów bez schorzeń nerwowo-mięśniowych, wykazały,

że  wielu  pacjentów  pozostaje  na  oddziale  intensywnej  terapii  przez  2-3  tygodnie,  może  mieć

powikłania, takie jak posocznica, niewydolność serca, uszkodzenie nerek lub wtórne infekcje. Jedna

trzecia pacjentów nie przeżywa pobytu na OIOM. Pobyt na OIOM dodatkowo jest powikłany utratą

masy ciała i tkanki mięśniowej. Jest prawdopodobne, że pacjenci z DMD po pobycie na OIOM będą

wymagali na stałe wsparcia oddechowego. 

Pacjenci z Duchenne wymagają różnorodnej opieki. W domu nie masz łatwego dostępu do tlenu,

problemem może być podawanie dożylne leków I żywienie. W idealnym przypadku opieka w domu

powinna być kontynuowana, jednak prawdopodobnie tylko nieliczne osoby mogą sobie zapewnić

bardziej zaawansowaną opiekę w domu z dodatkową pomocą. Kolejnym krokiem jest zapewnienie

takiej opieki w szpitalu, ale nie na oddziale intensywnej terapii. Zatem zintensyfikowana opieka na

oddziale  pediatrycznym/internistycznym  jest  kolejną  opcją  zapewnienia  odpowiedniej  opieki  nad

pacjentami Duchenne w szpitalu, gdy opieka w domu staje się zbyt trudna.

Elizabeth Vroom (z World Duchenne Organization) ) zauważyła,  że pacjenci z  DMD korzystający z

wentylacji  zakażeni  COVID,  mogą  wymagać  dodatkowego  wsparcia  tlenem.  Większość  typowych

masek  przeznaczonych  do  stosowania  wentylacji  nie  posiada  dodatkowego  miejsca  (wejścia)  na

podłączenie tlenu. Fragment urządzenia zapewniający dostęp tlenu można zamówić online.

Kiedy pacjent z DMD będzie wymagał  przyjęcia do szpitala,  powinien przynieść własny sprzęt do

(nie)inwazyjnej  wentylacji.  Problemem tych urządzeń jest  to,  że  rozprzestrzeniają  aerozole,  które

potencjalnie mogą rozprzestrzeniać wirusy. Przy nieinwazyjnej wentylacji istnieje większe ryzyko

rozprzestrzeniania się wirusa, niż przy inwazyjnym wsparciu wentylacyjnym poprzez tracheostomię

lub jeśli nie jest się w ogóle wentylowanym. Zwiększa to ryzyko zakażenia wszystkich osób, w tym



opiekunów, pielęgniarek i lekarzy opiekujących się pacjentem, dlatego wymagane są rygorystyczne

protokoły izolacji pacjenta na oddziale.

Szpital Centrum Medycznego Uniwersytetu w Leiden opracowuje protokół bezpiecznego przyjęcia

pacjenta  na izbie  przyjęć,  transportu pacjenta przez  szpital  i  przyjęcia  go do dedykowanej  części

oddziału  neurologii,  która  jest  odpowiednio  przygotowana  do  opieki  nad  pacjentem  z

(podejrzewanym) COVID -19. Jeśli pacjent z podejrzeniem COVID zostanie przyjęty do szpitala, zostaje

przekazany do oddziału dedykowanego COVID celem wykonania testu. Zostanie zabrany na oddział

COVID w celu zbadania.  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu pozostają na tym oddziale,  gdy

wynik jest ujemny mogą zostać przekazani na typowy oddział neurologii.  Zastanawiamy się także,

gdzie powinni znajdować się rodzice lub inni opiekunowie, aby pomagać pacjentom w korzystaniu z

nieinwazyjnych  urządzeń  wentylacyjnych,  ponieważ  nie  wszystkie  pielęgniarki  i  lekarze  mają

doświadczenie w korzystaniu z tych urządzeń. Wszyscy są bardzo zajęci I pomoc jest mile widziana.

Opieka nad pacjentami z pozytywnym wynikiem na COVID-19 jest skomplikowana, ponieważ każdy

musi  nosić  odzież  ochronną,  maski  i  okulary  oraz  przestrzegać  ścisłych  protokołów,  aby  uniknąć

rozprzestrzeniania się infekcji  w szpitalu. Są to działania czasochłonne I  wymagają większej liczby

pielęgniarek niż zwykle.

Zwiększanie świadomości w szpitalach o potencjalnych pacjentach z Duchenne z COVID-19

Napisaliśmy również list  do lekarzy medycyny pracy.  Oświadczyliśmy, że jeśli  pracujesz  w służbie

zdrowia  i  masz  chłopca  z  Duchenne,  powinieneś  mieć  prawo  do  pozostania  w  domu,  celem

zapewnienia opieki chłopcu, aby zminimalizować ryzyko zarażenia własnego dziecka. Możemy sobie

wyobrazić,  że  dotyczy  to  również  opiekunów,  którzy  nie  pracują  w  służbie  zdrowia,  chociaż

prawdopodobieństwo zarażenia jest prawdopodobnie mniejsze niż w przypadku osób pracujących w

szpitalu i mających bezpośredni kontakt z pacjentami.

Kluczowym  krokiem  do  stworzenia  tych  możliwości  w  naszym  szpitalu  była  rozmowa  lekarzy

neurologów, lekarzy pracujących na oddziale intensywnej terapii i specjalistów chorób zakaźnych. W

ten sposób już uświadomiliśmy sobie, że ta grupa pacjentów ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi

potencjalnie może być przyjęta do szpitala, i powinniśmy ustalić ewentualne zasady postępowania.

Pozostajemy  w bliskim kontakcie  z  organizacjami  pacjentów.  Ten  kontakt  jest  bardzo  cenny  we

współpracy pomiędzy organizacją a szpitalami.

Tłumaczenie I opracowanie w polskiej wersji językowej

dr K. Śledzińska (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk)

Centrum Chorób Rzadkich

przy współpracy z Fundacją Parent Project Muscular Dystrophy Polska

COVID-19 and Duchenne and Becker muscular dystrophy  
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