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Priporočila Pediatrične klinike za obnašanje bolnikov okrnjeno imunostjo ter kroničnimi in onkološkimi 
boleznimi v času pandemije COVID19 

 

V času povečanega števila nalezljivih okužb (gripa, koronavirus) veljajo tudi za bolnike z oslabljenim imunskim 
sistemom vsa splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb. Izpostavljamo nekaj dodatnih poudarkov glede 
bolnikov z imunskimi pomanjkljivostmi. 

1. Dodatno poudarjamo pomen striktnega upoštevanja vseh priporočil za preprečevanje prenosa okužbe, ker je 
pri nekaterih bolnikih z imunsko okvaro potek lahko težji ali se pojavi več zapletov. 

2. Velik potencialni vir okužbe pri bolnikih z okvaro imunskega sistema so sorodniki in znanci, ki morajo zato tudi 
čim bolj zmanjšati socialne stike in možnost prenosa okužbe. 

3. Pri prenosu okužbe veliko vlogo igra stik s predmeti in površinami, kot npr. mobilni telefoni, kljuke na vratih, 
tipke v dvigalu, denar in ostalo. 

4. V primeru, da je na voljo cepljenje, priporočamo, da se cepijo vsi, ki prihajajo v stik z osebami z imunsko 
oslabelostjo. 

V času epidemije nalezljive okužbe veljajo naslednja dodatna priporočila. 

1. Bolniki, ki prejemajo zaščitno terapijo (protitelesa), naj jo prejemajo doma, ali pa naj jo prejmejo, ko število 
okuženih še ni veliko, nato pa se interval do naslednjega zdravljenja individualno podaljša. 

2. Bolniki z okvaro imunosti in osebe, ki prihajajo z njimi v stik, naj na najmanjšo možno mero zmanjšajo vse 
socialne stike. 

3. Bolniki z okvaro imunosti in osebe, ki prihajajo z njimi v stik, naj prihajajo v stik z zdravstvenimi ustanovami le 
če je nujno potrebno in po predhodnem dogovoru.  

4. Nenujne predvidene kontrolne preglede se naj individualno odloži. 

5. V primeru nejasnosti je priporočen posvet z imunologom. 
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Glede na trenutno epidemiološko situacijo s COVID-19 in že izdane poostrene ukrepe s strani epidemiologov in 
infektologov svetujemo, da se otroci in mladostniki z onkološkimi stanji in njihovi družinski člani dosledno držijo 
navodil in priporočil, ki veljajo za splošno populacijo. 
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