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Kiegészítés az eredeti dokumentumhoz: 

3. Milyen következményekkel jár a Covid-19 fertőzés a neuromuszkularis betegek kezelésére?  

További javaslatok: 

• A betegek folytassák az eddig szedett szív gyógyszereiket például az Angiotensin konvertáló 
enzim blokkolókat es Angiotensin receptor blokkolókat. Félrevezető az az információ, hogy 
ezek a gyógyszerek esetleg káros hatással lehetnek Covid-19 fertőzés esetén, mivel erre nincs 
tudományos bizonyíték.  

 

6. Lehetséges, hogy a Covid-19 kezelésére használt gyógyszereknek káros hatása van 
neuromuszkuláris betegségekben?  

További javaslatok:  

• Chloroquine és azithromycin kezelés szóba jön Covid-19 kísérletes kezelésére. Különösen a 
két gyógyszer kombinációja különleges óvatosságot es rendszeres kontrollt igényel Duchenne 
izomdystrophia vagy más olyan izombetegség esetében, ami szívtünetekkel jár (szívizom 
érintettség, ritmuszavar, megnyúlt QT).  

…………………………………………………………………………….. 

Új információ, ami neuromuszkuláris betegségekben fontos: 

Szívpanaszok esetében: 

• Olyan új adatok állnak rendelkezésre, amik azt igazolják, hogy szívbetegségek jelenléte 
befolyásolja a megbetegedés súlyosságát és a halálozást. Ezért kardiológiai felügyelet javasolt 
olyan betegeknél, akiknél szívizom betegség vagy ritmuszavar áll fenn.  

 

Immuszupprimáló kezelések neuromuszkuláris betegségekben: 

• Új adatok arra utalnak, hogy az immunoszuprimáló kezeléseket ne szakítsák meg gyulladásos 
izom-, perifériás idegrendszeri betegségek es myasthenia gravis esetén, kivéve ha erre valami 
egyéb speciális okból van szükség. Ezt beszéljék meg neuromuszkularis szakorvosukkal. 

  ……………………………………………………………………………… 

További információ található a következő weboldalakon:  

https://treat-nmd.org/ 
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https://treat-nmd.org/


https://www.nvk.nl/over-nvk/vereniging/dossiers-en-standpunten/covid-19/document-covid-19?dossie
rid=26542080 

……………………………………………………………………………….. 
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