
Koronavirus in parkisonova bolezen- Pazite nase in ostanite zdravi! 

 

Bolezen Koronavirus 2019 (covid-19) je obolenje dihal, ki spada v družino koronavirusov.  Med 

ljudmi se prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, 
razdalja do bolnika 1,5 m.  Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z 
onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo dokazano. 

S koronavisurom se lahko okužijo tako mlajše, kot tudi starejše  osebe. Izkušnje kažejo, da 
imajo težji potek bolezni starejše osebe s kroničnimi obolenji . 

Bolniki s Parkinsonovo boleznijo morajo biti zato še posebej previdni, zlasti starejši.  

Simptomi okužbe z virusom se kažejo kot  utrujenost, lažje do hujše obolenje dihal z visoko 
temperaturo, kašelj in pomanjkanje sape. Pojavijo se lahko v 2-14 dnevih od okužbe. Trenutno 
cepivo, oz. zdravilo proti COVID-19 ne obstaja. 

Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Iz poročanja Kitajske pa 
lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo 
približno 20 % zbolelih. 

Okužba s COVID-19 lahko privede do pljučnice, posebej ogroženi so starejši kronični bolniki.. 

Upokojenci, ki živijo v domovih upokojencev, varovanih stanovanjih in podobnih ustanovah, se 
naj izogibajo skupnih prostorov. Dosledno sledenje navodil in nasvetov ne pomaga le bolnikom 

s Parkinsonovo boleznijo, temveč tudi njihovim skrbnikom. 

Ukrepi za boljšo pripravljenost na spopadanje z virusom: 

-pogosto umivanje rok z vodo in milom, ki naj traja vsaj 30 sekund. Z umazanimi rokami 
se izogibajte stika z očmi, nosom in usti, 

-uporaba razkužil na alkoholni osnovi v javnih prostorih, 

-uporaba razkužilnih robčkov pri stiku z nakupovalnimi vozički, opremo v telovadnicah 
in v kuhinjah, 

-izogibajte se stika z ljudmi, ki kažejo znake obolenja in so bili v bližnji preteklosti na 
potovanjih, 

-imejte dovolj veliko zalogo zdravil, 

-imejte seznam vseh svojih zdravil, vključno z zdravili za Parkinsonovo bolezen z 
imenom zdravila, jakostjo zdravila in podrobnostmi o doziranjih (kolikokrat v dnevu in 
koliko naenkrat) 

 -pri sebi imejte tudi seznam svojih zdravnikov s kontaktnimi informacijami. 

Pazite nase in ostanite zdravi! 
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