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Wirusowe zapalenie płuc wywołane przez koronawirusa
covid-19
Koronawirus COVID-19 jest wirusem o wysokiej zakaźności, dlatego
prognozowane jest objęcie infekcją 60 do 70% populacji. U większości ludzi
przewidywany jest łagodny przebieg choroby z wystąpieniem objawów rzekomo
grypowych i wymagający leczenia objawowego. Przebieg ciężki występuje
częściej u pacjentów starszych i obarczonych przewlekłymi chorobami /
nowotwory, cukrzyca, przewlekłe choroby płuc.

Okres wylęgania choroby to 2 do 5 dni. Najczęściej po 4 dniach występują objawy
takie jak: gorączka w 98%, kaszel w 67%, limfopenia w 63%, duszności w 55%,
bóle mięśni i zmęczenie w 44%, ból głowy w 8%, biegunka w 3%, zwykle
występują nieprawidłowe wyniki CT.
Wirus przenosi się głównie na drodze kontaktu bezpośredniego. Występuje w ślinie,
wydzielinie z nosa, w moczu i kale. Nie znaleziono wirusa w mleku i wydzielinie z dróg
rodnych. Wirus stwierdzany jest w ślinie do 20-29 dni po zakażeniu. Na ubraniu,
powierzchniach mebli i przyborach toaletowych wirus utrzymuje się ok 3 dni.
Kobiety w ciąży nie są bardziej narażone na zachorowanie ani nie mają cięższego
przebiegu choroby. Infekcja nie powoduje, wg. dostępnych danych, zwiększonego
ryzyka poronienia i porodu przedwczesnego. Transmisja infekcji z matki na dziecko
zwykle nie występuje. Poród u kobiety w trakcie infekcji koronawirusem może być
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prowadzony w sposób zwykły, infekcja nie jest wskazaniem do cesarskiego cięcia.
Karmienie w trakcie infekcji jest możliwe ponieważ wirus nie przechodzi do mleka
matki, tym niemniej zarażenie noworodka możliwe jest na drodze kropelkowej. W razie
decyzji o karmieniu wskazane jest stosowanie maski chirurgicznej oraz staranne mycie
rąk i piersi przed kontaktem z dzieckiem. Jeśli są stosowane nakładki na piersi i
laktatory konieczna jest sterylizacja.
Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia należy unikać, w miarę możności, kontaktu z dużymi
grupami ludzi / środki transportu, miejsca publiczne, duże sklepy/, należy często
wietrzyć pomieszczenia i dezynfekować powierzchnie, do których mają dostęp inne
osoby. Środki dezynfekujące w tym wypadku to etanol 62-71%, woda utleniona,
podchloryn sodu, płyn powinien działać przez min. 1 minutę. Bardzo zalecane jest
mycie rąk po kontakcie z wszelkimi przedmiotami w miejscach publicznych.
Po kontakcie z osobą chorą zalecana jest samoizolacja minimum 7 dniowa. Dopiero
gdy wystąpią objawy choroby o dużym natężeniu konieczna jest hospitalizacja.
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