
Dragi krončki! (mišljeni pač vsi s KVČB) 

 
Težki časi so tu in še nekaj časa bodo trajali. Mi na Japljevi se bomo za vas vse trudili na vso 
moč, vljudno pa prosim, da ne širite dezinformacij (baba čula - baba rekla). Razumem vas, da ste 
v izjemni osebni stiski, ampak med strahom in paniko je velika razlika. Sicer redno berem vaše 
objave, a jih ne želim komentirati, tokrat pa bi rad pojasnil nekaj osnovnih dejstev, ki so usklajena 
v našem KVČB timu. 

 

1. PREVENTIVA: ostanite doma in se izolirajte v kolikor je to le mogoče. S tem boste največ 
naredili zase in za okolico. Tako ali drugače bo prizadetih veliko posameznikov in družin. 
Prepričan sem, da je država sposobna poskrbeti za osnovne potrebščine - hrano, pitno 
vodo, elektriko, gorivo, komunalo. Vse ostalo je nepomembno v tem trenutku. 1-2 meseca 
bomo že nekako preživeli, če pa epidemije ne zajezimo zgodaj, se bo to razvleklo na več 
mesecev. Torej: kako ostati zdrav s KVČB v tej fazi- ne zbolet. 

2. IMAM KVČB na (biološki terapiji) in (sumim, da) imam korona virus? 
Po mnenju evropskega združenja za KVČB je mesalazin (salofalk, Pentasa) varno 
zdravilo. Prehitro nižanje Medrola je škodljivo in lahko povzroči še hujši zagon bolezni. 
Glede Imurana in bioloških zdravil ne vemo natančno iz študij povedati kaj se zgodi. Iz 
klinične prakse lahko povem, da ne opažamo več hujših okužb v času "rednih" epidemij - 
npr. gripe kot v ostalem letnem času. 
Zelo lepa priporočila je na tem forumu podal Janez Kobal in se z njimi v celoti strinjam: 
- v primeru suma na coronavirus se obrnite na izbranega zdravnika za navodila glede 
izolacije oz. usmeritve v bolnišnico. Če ne boste napoteni v bolnišnico, nas kontaktirajte 
za navodila glede nadaljnih aplikacij 
- v primeru potrjene okužbe ali kliničnih znakov - vročina, kašelj, težko dihanje, bomo 
infuzijo prestavili oz. vam bomo svetovali, da z aplikacijo injekcije počakate. Ne hodite k 
nam - poslužite se telefona ali (še bolje) elektronske pošte 
- s terapijo v paniki ne prenehajte samovoljno oz. se o tem pogovorite z nami, da vam 
lahko damo ustrezna navodila. Žal je pri večini naše terapije tako, da ko z njo enkrat 
prenehaš, razviješ odpornost, nimamo pa zdravil v nedogled. 

3. ORGANIZACIJA DELA na GEIK: 
- v prihodnjih dneh bomo vse nenujne endoskopije začasno prestavili. Do kdaj - ne vemo. 
Delamo triažo vseh napotnic, izvajamo endoskopije samo življenjsko ogroženih in rakavih 
bolnikov. Tako da če imate datum v roku naslednjega meseca (ali dveh), ne računajte 
preveč na ta datum. Če 48-72 ur pred terminom še niste dobili odpovedi termina se 
obrnite na našo službo za naročanje PO EMAILU. 
- pri bolnikih, ki niso življenjsko ogroženi ne bomo uvajali biološke terapije. V tem času je 
koncentracija zdravila v krvi izredno visoka. 
- zdravila so trenutno na zalog tako v lekarnah kot na kliniki, preskrba je nemotena. 
Delajo jih predvsem v državah na daljnem Vzhodu, kjer delež obolelih s koronavirusom 
pada. 
- termini aplikacij zdravil (remicade, Entyvio, Remsima, Inflectra) zaenkrat ostajajo, če bo 
prišlo do kakšnih sprememb, vas bomo o tem obvestili. 
- za bolnike z injekcijami (Stelara, Humira in prijatelji) bomo poskusili organizirati 
telefonske konzultacije (realno, zdravil vam načeoma menjali ne bomo, vprašanje je 
samo, ali se špiknete enkrat na 1 ali na dva tedna), v primeru suma na aktivno bolezen, 
pa se bomo dogovorili kje in kdaj se vidimo... da ne boste čakali na virus na hodniku. 
Tako da - agresivna izolacija, konzultacija z nami in zamik terapije v primeru aktivne 
okužbe in potrpežljivo z nami, zdravstvenimi delavci v naslednjih dneh. Ne ukinjat brez 
posveta ali obiska. Korona gre, kron ostane. 

4. Pa še to: nehajte kaditi. Ne samo zaradi Crohna, ampak zaradi koronavirusa. Na 
Kitajskem so umirali pretežno moški, ampak ne zaradi dovzetnosti, ampak zaradi tega, 
ker je v družbi pri njih kajenje žensk manj sprejemljivo. Tako lahko rešite dve muhi na en 
mah. 



5. Edina bolj ogrožena skupina so bolniki na Medrolu, pri katerih je potek koronavirusa 
lahko težji zaradi sekundarnih okužb. V primeru, da jemljete Medrol in sumite na okužbo s 
koronavirusom ali ste bili v stiku z njim svetujemo takojšen posvet z gastroenterologom 
po telefonu ali mailu. 

 

 

 


