
PRAKTIČNI NASVETI GLEDE KORONAVIRUSA IN PARKINSONOVE BOLEZNI 

 

PREVENTIVA 

Do sedaj ni znanih podatkov, da bi okužba s koronavirusom potekala v hujši 
obliki pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo ali, da bi bile osebe zaradi PB bolj ogrožene. Dejstvo pa je, da so bolniki s PB praviloma starejši in sodijo že iz tega 

razloga v bolj ogroženo skupino. Zato je potrebno skrbeti in upoštevati vsa 

higienska navodila, ki so vsem znana, predvsem pa poskrbeti za skupno izolacijo 

v ozkem krogu družinskih članov.  

 

OBOLELI DOMA 

V kolikor bi zbolel nekdo v vaši družini ali vi sami, izolacija v sami družini ni možna, niti smiselna. Virus je zelo nalezljiv in se prenaša tako po zraku kot po 

predmetih. Zato je pričakovati okužbo pri vseh družinskih članih, ki bivajo v istih 

prostorih. Kljub temu vsi ne bodo zboleli ali bodo čutili samo blage simptome podobne prehladu. Težje obolelemu je potrebno v domačem okolju pomagati, tako, da se mu omogoči mir in počitek, nudi dovolj tekočine in zdravil proti vročini in bolečinam. Če ste to vi s PB, morate redno dobivati še naprej vsa 

antiparkinsonska zdravila. Posebni higienski ukrepi v stanovanju , kot npr. nošenje mask in rokavic  pa v tem primeru ni smiselno ali potrebno. Ni potrebno 

poudarjati, da se v tem primeru vsi družinski člani štejejo kot okužene in morajo 
ostati v karanteni ter o tem obvestiti osebnega zdravnika in po potrebi 

delodajalca.   

 OBOLELI V BOLNIŠNICI Če pride do situacije, ko je potrebno bolnika s PB zaradi okužbe s koronavirusom prepeljati v bolnišnico, postopajte kot je bilo naročeno. Ne vozite ga sami v 
zdravstvene domove ali do bolnišnice, temveč pokličite najprej osebnega 
zdravnika ali 112.  Ker zahteva PB redno jemanje zdravil, ki je z napredovanjem bolezni pogostejše in velikokrat bolj komplicirano ter prilagojeno vsakemu 

bolniku posebej, je priporočljivo napisati čitljiv spisek in način jemanja vseh 
antiparkinsonskih zdravil in po možnosti zdravila za začetek vzeti s seboj v zdravstveno ustanovo. Na listek napišite: PROSIMO ZA REDNO DAJANJE 

ZDRAVIL. V nadaljnjem poteku hospitalizacije bo za vas poskrbelo medicinsko 

osebje, ki bo po potrebi konzultiralo nevrologa.  

 

 


