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Opomba:  

Ker se virusna okužba razvija in se znanje, ki ga imamo o njej, 
vsakodnevno razvija in poglablja, se bodo določene smernice redno 

posodabljale na podlagi razumevanja in dokazov, ki jih bomo imeli za 
vsako področje posebej.  

Dva neodvisna projekta, ki sta v teku od nedavnega, nam bosta v pomoč 
pri razumevanju te nove bolezni in kaj okužba pomeni za osebe s KVČB. 
Vabimo vas k sodelovanju.  

Prvi projekt je anketa ECCO, ki nam bo pomagala bolje razumeti vaš 
pogled na situacijo in stanje, ki smo mu priča. Pandemija koronavirusa je 

težko obdobje za vsakogar, vključno z zdravniki in osebami s KVČB. Nihče 

od nas še ni izkusil podobnega izrednega stanja, ki zahteva stalno 
prilagajanje na kompleksnost situacije, o kateri še ne vemo veliko in se 

razvija iz dneva v dan. Iz tega razloga vas vabimo, da rešite kratko 
anketo o vašem trenutnem prilagajanju na situacijo, o vaših strahovih in 

težavah, s katerimi se srečujete na dnevni bazi v duhu te resne globalne 
pandemije. Anketa vam bo vzela le nekaj minut, za vaše odgovore pa vas 

prosimo do 20. marca (zaradi resnosti dogajanja). Do ankete lahko 
vstopate na tem linku: https://survey.ecco-
ibd.eu/index.php/433996?lang=en 

Drugi projekt je globalna iniciativa Mednarodne organizacije za 

raziskovanje KVČB (IOIBD), ki beleži pravočasno diagnosticirane okužbe s 
COVID-19 pri osebah s KVČB. Vabimo vse osebe s KVČB, ki so okužene s 

COVID-19, da prijavijo vse okužbe, ne glede na resnost simptomov 
(vključno z asimptomatičnimi okužbami). Vaša prijava okužbe v to anketo 

vam bo vzela približno 5 minut. S sodelovanjem celotne KVČB populacije 
nam bo hitro uspelo določiti vpliv, ki ga ima COVID-19 na osebe s KVČB, 

ter kako dejavniki kot so starost, komorbidnost in načini zdravljenja 
vplivajo na izide okužbe s COVID virusom. Do ankete lahko dostopate na 
tem linku: https://covidibd.web.unc.edu/  
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