
Prvi intervju delovne skupine COVID-19 ECCO, objavljen 13. marca 2020 
 

Predstavitev in ozadje: 

 
Po tem, ko so bila objavljena prva poročila o primerih akutnega 

respiratornega sindroma iz kitajskega mesta Wuhan konec decembra 
2019, so kitajske oblasti kot glavni vzrok oz. povzročitelja bolezni 

identificirale nov koronavirus. Izbruh se je hitro razširil v druge dele 
države kot tudi izven meja Kitajske, saj so se novi primeri okužb pojavili v 

večih državah Azije, v Avstraliji, Evropi, Severni in Južni Ameriki. 12. 
februarja 2020 so nov koronavirus poimenovali »resen akutni respiratorni 

sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2)«, bolezen, ki jo virus povzroča, pa 
so poimenovali »COVID-19«. Potrjeno je, da se bolezen prenaša iz človeka 

na človeka, vendar je potrebnih več informacij, da bi lahko podali popolno 
oceno tveganja prenosa bolezni. Dokazi, ki jih imamo do danes, 

potrjujejo, da okužba s COVID-19 povzroča milejšo obliko bolezni (npr. 
brez pljučnice ali blaga pljučnica) pri 80% obolelih, kjer jih večinoma 

popolnoma ozdravi, pri 14% obolelih pride do resnejšega obolenja, pri 6% 

obolelih pa pride do hude oz. resne oblike bolezni s kritičnimi simptomi. 
Do hujše oblike bolezni in posledično tudi smrti v veliki večini primerov 

prihaja med starejšo populacijo ter med tistimi, ki že imajo obstoječa 
(kronična) obolenja.  (https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-

assessment-novel-coronavirus-situation).  
 

Namen tega dokumenta je strokovni javnosti zdravstvenih delavcev 
ponuditi nekaj znanja in globljega razumevanja nastale situacije, še 

posebej  glede najboljše možne oskrbe, ki jo lahko ponudijo obolelim, 
posebej pa tistim, ki se zdravijo z imunosupresivi ali imunomodulacijskimi 

zdravili.  
 

Glede na resnost situacije je ECCO (Evropska organizacija Crohnove 
bolezni in kolitisa) predlagal, da bi zbrali  skupino gastroenterologov, ki jih 

zanima področje priložnostnih okužb, ter strokovnjakov za nalezljive 

bolezni, ki bi zdravnikom skupnosti ECCO redno zagotavljali smernice 
ravnanja. Te smernice ne bodo zamenjale priporočil državnih organov in 

agencij, temveč bodo služile kot dodatna pomoč oz. informacije, ki se 
bodo nadgrajevale v skladu z novimi ugotovitvami in z boljšim 

razumevanjem obnašanja te novonastale bolezni. Smernice prav tako ne 
bodo opremljene s priporočili ECCO.  

 
Spodaj pripenjamo intervju, kjer so sodelovali gastroenterologi in 

strokovnjaki za nalezljive bolezni (iz večih evropskih držav), in ki je bil 
preverjen s strani delovne skupine ECCO COVID-19. Delovno skupino 

ECCO COVID-19 sestavljajo člani »Opportunistic Infection Guidelines 
Consensus« (člani za smernice zdravljenja oportunističnih infekcij), člani 

upravnega odbora ECCO, in strokovnjaki za nalezljive bolezni.  
 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI: 

 
• Ali lahko koronavirus COVID-19 spominja na ali sproži zagon 

KVČB?  
 

Glede na klinične in znanstvene dokaze, so najbolj pogosti simptomi 
COVID-19 vročina, utrujenost, suh kašelj, bolečine v mišicah in sklepih ter 

težko dihanje. Pojavijo se lahko tudi bolečine v trebuhu, driska, slabost in 
bruhanje, vendar ti niso tako pogosti.  

 
1. Virusi iz družine koronavirusov povzročajo tako gastroenterološke 

bolezni kot bolezni dihal. SARS-CoV-2 je znatno povečan v blatu 
obolelih s COVID-19, kar je bilo nedavno zapisano v poročilu o 

mladem pacientu, kjer so identificirali drisko kot začetni simptom 
COVID-19. Ta primer je izpostavil možnost, da se SARS-CoV-2 

prenaša tudi skozi prebavni trakt.  

 
2. Trenutni dokazi ne podpirajo okužbe s COVID-19 kot vzrok zagonov 

KVČB. Čeprav naj COVID-19 ne bi povzročal okužb prebavil, so 
H1N1v povezali z blagim zagonom v prvem tednu virusne okužbe, 

predvsem pri osebah z ulceroznim kolitisom. 
 

• Ali naj osebe s KVČB, ki so v remisiji, raje ostanejo doma kot pa 
pridejo na oddelek za KVČB v bolnišnice? 

 
Da, če je COVID-19 razširjen v skupnosti, kjer oseba s KVČB živi. 

Statistični podatki, ki so  na voljo, so jasni: na začetku epidemije v mestu 

Wuhan na Kitajskem, kjer je bilo okuženih 138 oseb, se je 41.3% oz. 57 

oseb domnevno okužilo v bolnišnici. Od tega je bilo 40 oseb zdravstvenih 

delavcev,17 oseb pa je bilo pacientov, ki so bili v bolnišnici zaradi drugih 

razlogov.  

Zato osebam s KVČB svetujemo:  
 

 Doma imejte zalogo zdravil, ki jih potrebujete; 

 Če je možno, se izognite obiskom bolnišnic tudi tako, da si zdravila 

začasno sami aplicirate s podkožnimi injekcijami; 

 Omejite odhode od doma; 

 Izogibajte se množicam ljudi v kolikor je to mogoče. 

 

Na področjih, kjer je okužba obvladljiva, kjer je nadzor poostren in 

potekajo testiranja, je riziko okužbe nizek do srednji. Če imate pregled ali 
zdravljenje v bolnišnici, ki ga ne morete prestaviti, se osebam s KVČB 

priporočajo standardni ukrepi za preprečevanje okužbe s COVID-19: 
pogosto umivanje rok, kašelj ali kihanje pokrijte z robčkom, ki ga odvržete 



v smeti in si nato umijete dlani, kašljajte ali kihnite v rokav, ter se 
izogibajte stikom z drugimi ljudmi. Prav tako so pomembna prevozna 

sredstva – osebe s KVČB se naj izogibajo javnim prevozom (avtobusi in 

vlaki, še posebno ob prometnih konicah). Ker je starost osebe s KVČB 
lahko dejavnik tveganja, so obiski v bolnišnicah odsvetovani za starejše 

osebe. 
 

• Ali so osebe s KVČB, ki se zdravijo z imunosupresivi ali 
imunomodulacijskimi zdravili, bolj podvržene možnosti okužbe s 

COVID-19? Ali lahko zaradi takega zdravljenja okužba s COVID-19 
poteka bolj resno oz. spada pod hujše oblike?  

 
Osebe s KVČB ne spadajo v skupino, ki bi imela povečano možnost okužbe 

s COVID-19, prav tako je podatkov o okužbi oseb, ki se zdravijo z 
imunosupresivnimi ali imunomodulacijskimi zdravili, zelo malo. Starejši ter 

tisti z več pridruženimi boleznimi (kot npr. kardiovaskularne bolezni, 
sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, hipertenzija in rak), so 

podvrženi večjemu tveganju za hujši potek bolezni in imajo višjo stopnjo 

umrljivosti (10.5%, 7.3%, 6.5%, 6.0%, 5.6%) kot tisti, ki pridruženih 
bolezni nimajo (0.9%). 

 
Ker je tveganje za hujše okužbe (kot npr. okužbe dihal) rahlo povečano 

pri osebah, ki se zdravijo z imunosupresivi in/ali z biološkimi zdravili, je 
pričakovati, da se podobno lahko zgodi tudi pri okužbi z SARS-CoV-2. 

 
Čeprav še nimamo veliko podatkov, se zdi, da skupine ljudi, ki imajo 

zmanjšano imunsko odpornost (kot npr. otroci, nosečnice in osebe z 
virusom HIV), niso podvržene višjemu tveganju za kompliciran potek 

okužbe (British HIV Association, BHIVA). Posebno pozornost je potrebno 
nameniti kadilcem, za katere velja večja možnost okužbe s COVID-19, kar 

je verjetno povezano z dejstvom, da tobak poveča izraženje gena za 
receptor na celicah (ACE – angiotenzin converting enzyme) na katerega se 

veže virus. 

 
• Kako lahko zmanjšamo tveganje okužbe s COVID-19 za osebe s 

KVČB? 
 

Ker se SARS-CoV-2 učinkovito širi v zgornjem delu dihalnega trakta, 
okužena oseba v začetni fazi (prodromni fazi - faza, ki nastopi po 

inkubacijski dobi, a še preden se pokažejo izraziti simptomi) proizvede 
velike količine virusa v tem delu telesa. Ker simptomi okužbe še niso 

izraziti, okužena oseba nadaljuje s svojim vsakodnevnim življenjem in 
aktivnostjo, kar botruje širjenju okužbe. Ker cepiva za okužbo še nimamo, 

je manjša izpostavljenost pred SARS-CoV-2 ključna za zmanjšanje 
možnosti okužbe.  

 
 

Splošna preventivna priporočila so: 



 Izogibanje kontaktom z okuženo osebo; 
 Izogibanje dotikanju oči, nosa, ali ust z neumitimi rokami; 

 Pogosto umivanje rok z milom in tekočo vodo, ki naj traja vsaj 20 

sekund, in/ali uporaba razkužil za roke (na osnovi alkohola s 60%-
95% vsebnostjo alkohola). Še posebej pomembno je to upoštevati 

po obisku stranišča, preden začnemo jesti, po kihanju, kašljanju ali 
po tem, ko se useknemo. Milo in vodo uporabimo tudi takrat, ko so 

naše roke vidno umazane (razkužilo ne deluje, če imamo roke vidno 
umazane).  

 
Če je možno, naj se uporaba kortikosteroidov zmanjša, saj se lahko z 

nadaljnjo uporabo poveča možnost za hujšo obliko okužbe s COVID-19.  
 

• Naj osebe s KVČB, ki se okužijo s COVID-19, prenehajo z 
imunosupresivnim oz. imunomudulacijskim zdravljenjem? 

 
Ker se večina imunosupresivov (kot npr. azatioprin ali metotreksat) in 

bioloških zdravil iz telesa po določenem obdobju izloči, bi bila prekinitev 

zdravljenja s temi zdravili pri blažji do zmerno okužbi s COVID-19 
nesmiselna. Izjema je zdravljenje s kortikosteroidi, saj nam podatki, ki so 

na voljo, kažejo na višjo stopnjo umrljivosti, možnost sekundarnih okužb, 
ovirano prečiščevanje SARS-CoV in MERS-CoV iz telesa, poleg tega pa še 

na tipične posledice zdravljenja s kortikosteroidi pri preživelih. Kar se tiče 
okužbe s SARS-CoV-2, zdravljenje s kortikosteroidi ni bilo uspešno pri 

poškodbah pljuč ali pri šoku. V tem kontekstu je priporočljivo zdravljenje s 
kortikosteroidi prekiniti.  

 
Pri pacientih s hudimi oblikami okužb in pacientih v kritičnem stanju, se 

pojavi nevarnost večjih stranskih učinkov, posebno pozornost pa je 
potrebno nameniti tudi učinkovanju zdravil pri tistih, ki se zdravijo z 

imunosupresivnimi ali imunomodulacijskimi zdravili. Priporoča se 
prekinitev zdravljenja s temi zdravili.   

 

• Ali naj osebe s KVČB prekinejo zdravljenje z imunosupresivnimi 
ali imunomodulacijskimi zdravili, če živijo na področju povečanega 

tveganja za okužbo (področja z aktivno epidemijo)? 
 

Trenutni dokazi ne kažejo potrebe po prekinitvi zdravljenja s temi zdravili 
za osebe, ki živijo na področju razširjene okužbe, prav tako do takšnih 

priporočil ni prišlo v preteklosti ob podobnih primerih, kot so bile npr. 
epidemija virusa SARS-CoV ali pandemija s H1N1v. Kljub temu je 

pomembno sprejeti ukrepe za zmanjšanje tveganja za okužbo med 
prejemanjem terapije preko infuzije na oddelkih za biološka zdravila (ali 

na oddelkih za intravenozno prejemanje zdravila). 
 

Če je ocena tveganja za okužbo previsoka, naj se zdravljenje osebe s 
KVČB s temi zdravili med epidemijo COVID-19 prestavi.  

 



• Ali naj osebe s KVČB prekinejo zdravljenje z imunosupresivnimi 
ali imunomodulacijskimi zdravili, če so bili v tesnem stiku z 

okuženo osebo s COVID-19? Ali naj sprejmejo kakšne druge 

ukrepe? 
 

V primeru, da ste bili z okuženo osebo s COVID-19 v tesnem stiku, naj se 
osebe s KVČB ravnajo po nacionalno predpisanih smernicah (enako kot vsi 

ostali). Izolacija in izogibanje socialnim stikom sta ključnega pomena, 
prav tako pa je pomembno podrobno spremljanje in takojšnje ukrepanje 

(zdravniška ocena oz. pregled), če se pojavijo simptomi okužbe. Število 
ljudi, ki jih oseba s COVID-19 lahko okuži, je 2.5, in pojavljanje okužb pri 

večih ljudeh naenkrat je pogosto. Za razliko od SARS-CoV, se SARS-CoV-2 
lahko prenaša že v prodromalni fazi, ko okuženi komaj zaznajo okužbo in 

tako nadaljujejo z vsakodnevnimi aktivnostmi in življenjem, kar pripomore 
k širjenju okužbe.  

 
Podatkov o učinkih prekinjenega zdravljenja je malo, kar pomeni, da ni 

utemeljenega razloga za prekinitev terapije.  

 
• Kaj naj svetujemo osebam s KVČB, ki bi želeli potovati na kraje, 

kjer je tveganje za okužbo večje (področja z aktivno epidemijo)?  

Osebam s KVČB odsvetujemo potovanje na področja s povečanim 
tveganjem za okužbo (področja z aktivno epidemijo), kjer se okužba vidno 

prenaša med člani skupnosti. Na ministrstvu za zdravje so odsvetovali vsa 
potovanja na območje severne Italije in vsa nenujna potovanja v 

preostale dele Italije, za vse ostale države pa svetujejo ponoven razmislek 
o potovanju in preložitev potovanj, ki niso nujna. 8. marca 2020 je 

ameriški center za kontrolo bolezni in preventivo (CDC) izdal opozorilo, da 

odsvetujejo potovanja, še posebno tistim ljudem, ki imajo potrjena 
bolezenska stanja, da »preložijo križarjenja po svetu«, saj se SARS-CoV-2 

prenaša iz osebe na osebo. Starejši in oboleli naj se izogibajo mestom, 
kjer se zbira večje število ljudi, dolgim poletom z letali, in ostalih situacij, 
kjer je tveganje za okužbo večje.  

 

 

Na vprašanjav intervjuju je za delovno skupino ECCO COVID-19 podala 
prof. dr. Cândida Abreu.  

Cândida Manuela Ferreira de Abreu  

Hospital São João  

Department of Infectious Diseases  

Alameda Professor Hernâni Monteiro  



4200-319 Porto, Portugalska 

  

 


