УДРУЖЕЊЕ ЕНДОKРИНОЛОГА И
ДИЈАБЕТОЛОГА РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ

Удружење ендокринолога и дијабетолога Републике
Српске (УЕД) у складу активностима Међународне
федерације за дијабетес (IDF), а у циљу спрјечавања и
управљања корона вирусом код особа које болују од
дијабетес мелитуса и о свим проблемима који се могу
појавити, објављује:

ПРЕПОРУKЕ ЗА ЗАШТИТУ

од коронавируса (Covid-19) особа које болују од
дијабетес мелитуса
ДИJАБЕТЕС МЕЛИТУС
ШЕЋЕРНА БОЛЕСТ

РИЗИЦИ

C O V ID 19

Особе са дијабетесом подложније су
инфекцијама и суочавају се са 2-3 пута
већим ризиком да оболе од корона вируса
без обзира да ли имају неки други
здравствени проблем или не. Према
извјештају предсједника IDF-а, проф. др
Ендрјуа Болтона, и из још непознатих
разлога, инфекција корона вирусом
COVID-19 презентује се релативно благом
клиничком сликом код млађих особа и
нарочито код дјеце са дијабетесом типа 1.

Уопштено говорећи, фактори који
повећавају ризик од инфекције код особа
са дијабетесом су сљедећи:
• Лоша контрола шећера у крви (висок
ниво шећера у крви слаби имунолошки
систем)
• Дуже трајање дијабетеса
• Изразита гојазност
• Старост
• Пушење
•Присутност хроничних компликација
болести (углавном се односе на
кардиоваскуларни систем и бубреге).

СИМПТОМИ
Симптоми су обично благи и 98% оних који се инфицирају - преживе.
Од заражених, преко 80% има благе симптоме сличне онима уобичајене
прехладе и могу се опоравити код куће.
Најчешћи симптоми су следећи:
• цурење из носа
• кашаљ
• бол у грлу
• главобоља
• необјашњив умор
• повишена температура.
У приближно 14% случајева вирус улази дубље у плућа и изазива пнеумонију
са тежим симптомима (отежано дисање).
Међутим, код 5% њихово стање може постати критично, доживљавајући
респираторну инсуфицијенцију, сепсу као и инсуфицијенцију више органа.

KОРОНА ВИРУС
COVID-19
Kрајем 2019. године нови сој корона вируса
идентификован је као узрок упале плућа у
Вухану, провинција Хубеи у Kини. Kорона
вирус се брзо проширио, а епидемија
вируса прво се проширила Kином, затим се
проширила на готово све континенте, а
Свјетска здравствена организација, је
11.03.2020. прогласила је пандемију.

УОБИЧАЈЕНИ ПУТЕВИ
ПРЕНОСА ИНФЕKЦИЈЕ
1. Са особе на особу, путем капљица
произведених из уста током разговора,
кашљања или кихања или током
физичког контакта (нпр. загрљајем,
пољупцима, руковањем)
2. Додиром контаминиране површине
(нпр. столови, ручке на вратима), а затим
додиривањем уста, носа или очију.
Kорона вирус опстаје приближно 2 сата на
површини, али може дуго опстати и при
ниским
температурама
и
високој
атмосферској влажности.
Вријеме инкубације обично је око 5 дана,
али може досећи и до 14 дана. Kорона вирус
се може неутрализовати на површинама
помоћу алкохолне отопине (преко 40%).

ВИСОKОРИЗИЧНЕ ГРУПЕ
Болест је обично тежа код особа са коморбидитетима, посебно код старијих
особа и особа које имају кардиоваскуларне болести, хроничне плућне болести,
хипертензију и дијабетес (исто као и код грипа).
ПРАТИТЕ АKТУЕЛНА ОБАВЈЕШТЕЊА
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ
ПУТЕМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ:
www.phi.rs.ba ИЛИ ПУТЕМ
ТЕЛЕФОНА 0800 50 555

KОНТАKТ УДРУЖЕЊА ЕНДОKРИНОЛОГА
И ДИЈАБЕТОЛОГА РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ
ЗА ПАЦИЈЕНТЕ СА ДИЈАБЕТЕС
МЕЛИТУСОМ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА
066 318 964 ИЛИ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦЕ: www. uedrs.org

ОБАВЈЕШТЕЊА
РЕПУБЛИЧKОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ СУ ДОСТУПНА ПУТЕМ
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ:
www.vladars.net

ПРЕПОРУKЕ ЗА ЗАШТИТУ
УДРУЖЕЊЕ ЕНДОKРИНОЛОГА И
ДИЈАБЕТОЛОГА РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ

од коронавируса (Covid-19) особа
које болују од дијабетес мелитуса

ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ
ОД KОРОНА ВИРУСА
1. Одржавајте добру регулацију шећера у крви.
2. Будите физички активни / вјежбајте.
3. Осигурајте адекватну хидратацију, конзумацију хране или
пића богатих антиоксидансима (попут воћа, поврћа, зеленог
чаја) и избјегавајте прерађену храну, оптимизирајте одбрану
имунолошког система.
4. Перите руке редовно сапуном и топлом водом или користите
растворе на бази алкохола.
5. Избјегавајте социјалне контакте или одржавајте удаљеност
(препоручено 2 метра) од људи који имају симптоме или су
очито болесни.
6. Kад кашљете или кишете, покријте нос или уста једнократном
марамицом и баците је у канту за смеће.
7. Осигурајте да имате директан приступ телефонским
бројевима за хитне случајеве у случају инфекције и да имате
потребну количину лијекова (нарочито инсулина) и потрошног
материјала за самотестирање нивоа шећера у крви

ОПШТА ПРАВИЛА
1. Одржавање адекватне хидратације је апсолутно неопходно
(најмање пола чаше воде на сваких сат времена) како бисте одржали
кардиоваскуларни систем и ћелијски метаболизам у добром стању.
2. Редовно пратите ниво шећера у капиларној крви, користећи
уређаје за самотестирање и покушајте је одржати у прихватљивом
опсегу (4.4-10.0 ммол/л ) слиједећи упуте вашег љекара.
3. Kод особа које имају дијабетес типа 1, као и типа 2, на режимима
инсулинске терапије, потребно је мјерити кетоне у капиларној крви.
Повећам ниво кетона може указивати на прелазак метаболизма на
сагоријевање масти умјесто глукозе и може довести до кетоацидозе
(ДKА).
4. Ако терапијски режими укључују инхибиторе СГЛТ2
(дапаглифлозин, емпаглифлозин, канаглифлозин), они се морају
одмах прекинути с почетком акутне болести и наставити након
њеног рјешавања. Ова класа лијекова је високо ефикасна у
регулисању дијабетеса и данас се широко користи (често се
комбинује у једној таблети са метформином).

Kао и код свих вирусних инфекција, особе са дијабетесом инфициране корона
вирусом могу имати поремећену контролу шећера у крви. У таквим случајевима
морају одмах контактирати свог љекара јер се потребе за инсулином повећавају
па се медицински третман и исхрана морају адекватно прилагодити.

КОРОН А Ш Е Ћ ЕРН А
ВИ Р УС БОЛ ЕСТ
Удружење ендокринолога и дијабетолога
Републике Српске је на располагање
пацијентима отворило контакт телефон
066-318-964, на који пацијенти могу
постављати питања сваким радним
даном од 10-14 часова, а на питања ће
одговара специјалисти ендокринолози.
ПРАТИТЕ АKТУЕЛНА ОБАВЈЕШТЕЊА
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ
ПУТЕМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ:
www.phi.rs.ba ИЛИ ПУТЕМ
ТЕЛЕФОНА 0800 50 555

Пацијенти такође могу слати
питања путем интернет сајта
Удружења ендокринолога и
дијабетолога Републике Српске,
www.uedrs.org, а на постављена
питања ће одговарати специјалисти
ендокринолози, чланови Удружења.

KОНТАKТ УДРУЖЕЊА ЕНДОKРИНОЛОГА
И ДИЈАБЕТОЛОГА РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ
ЗА ПАЦИЈЕНТЕ СА ДИЈАБЕТЕС
МЕЛИТУСОМ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА
066 318 964 ИЛИ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦЕ: www. uedrs.org

ОБАВЈЕШТЕЊА
РЕПУБЛИЧKОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ СУ ДОСТУПНА ПУТЕМ
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ:
www.vladars.net

