Život s plicní ﬁbrózou: užitečná opatření proti riziku nákazou COVID-19
Mám plicní ﬁbrózu. Mám vyšší
riziko nákazy COVID-19?

Často a důkladně (alespoň 20 sekund)

Virem COVID-19 se může nakazit kdokoliv.
Osoby s chronickým onemocněním, jako je
plicní ﬁbróza, ale mohou mít vyšší riziko
závažnějšího průběhu virového onemocnění.1

Vyhýbejte se kontaktu

Mimo domov si udržujte vzdálenost

nejméně 2 metry

Při kašli a kýchání
si zakryjte ústa a nos
kapesníkem
nebo loktem.

od osob, které kašlou nebo kýchají,
a vyhýbejte se většímu

zástupu osob.

Kvůli plicní ﬁbróze mívám často suchý kašel.
Lze jej odlišit od kašle, který je příznakem viru COVID-19?

Zhoršení dušnosti, změna charakteru kašle, teplota

Ztráta chuti a/nebo čichu

Podle nařízení vlády ČR je nezbytné nosit roušku v případě pohybu
a pobytu na všech místech mimo bydliště.3,4

Nepolevující bolest nebo tlak na hrudi

Máte-li onemocnění dýchacích cest, s rouškou se Vám může hůře dýchat.2

Náhlá zmatenost, neklid, dezorientace

Informace ke správnému používání roušky naleznete na stránkách
Ministerstva zdravotnictví: www.koronavirus.mzcr.cz 4

Co mám dělat,
jestliže onemocním? ⁶

Každý den
čistěte plochy,
kterých se
často dotýkáte

Pravidelně užívejte
předepsané léky.²⁶

Při pobytu mimo domov noste roušku

Příznaky nákazy virem COVID-19 nejsou nijak zvláštní. Obraťte se na svého lékaře již s mírnými příznaky. 3
Hlídejte si varovné projevy, jako je: 7
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s obsahem nejméně 60 % alkoholu.

2m

Pokud máte jakékoliv obavy spojené s COVID-19,
obraťte se na svého lékaře.

Bez předchozí porady s lékařem
žádné plánované ambulantní
kontroly nevynechávejte. 2,6

si myjte ruce teplou vodou s mýdlem,
případně dezinfekčním přípravkem na ruce

s nemocnými osobami
(i kdyby měly jenom rýmu).

Pokud se virem COVID-19 nakazíte, může být
ve Vašem případě průběh infekce závažný a v některých
případech fatální. U většiny nakažených osob ale mělo
onemocnění mírný průběh a plně se zotavily – a to včetně
osob s běžným onemocněním dýchacích cest.2

Mohu nadále docházet
na pravidelné kontroly
k lékaři?

Jak mohu snížit riziko vlastní
nákazy a chránit ostatní? 5

Základní formou ochrany před nákazou
je omezení kontaktu s ostatními lidmi

Pokud Vám není dobře, okamžitě se obraťte na svého
praktického lékaře a hygienickou stanici a řiďte se následujícími pokyny:

Vyhýbejte se
Při kašli
styku s ostatními
a kýchání si
osobami
zakryjte ústa
a zvířaty
a nos kapesníkem
v domácnosti
nebo loktem

Noste
roušku

S výjimkou
návštěvy
lékaře/hygienika
zůstávejte doma

Před
návštěvou
lékaře se
s ním spojte
telefonicky

Reference: 1. https://www.pulmonaryﬁbrosis.org/our-role/news-media/viewannouncement/covid-19-faqs; 2. https://www.europeanlung.org/en/news-and-events/news/covid-19%E2%80%93-your-questions-answered-by-a-respiratory-expert; 3. https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers; 4. https://koronavirus.mzcr.cz/
materialy-ke-stazeni/; 5. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses; 6. https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm;
7. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html. Staženo: 19. března 2020
Tyto informace slouží jen jako pomůcka a nenahrazují poradu s lékařem. Veškeré dotazy a/nebo obavy týkající se plicní ﬁbrózy proberte s lékařem. Zároveň se vždy řiďte místními pravidly chování.
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Nepoužívejte
osobní věci
spolu s ostatními
členy domácnosti

Sledujte příznaky
onemocnění a při
zhoršení příznaků
se okamžitě obraťte
na lékaře

Často
si myjte
ruce

www.koronavirus.mzcr.cz

