
COVID-19 VE ASTIM

Bugüne kadar yapılan çalıșmalar astımlı k�ș�ler�n COVID-19’a
yakalanma r�sk�n�n daha fazla olduğunu göstermed�.

2020’de el yıkamanın, maske takmanın ve sosyal mesafey� korumanın
aralarında �nfluenza da bulunan d�ğer solunum yolu enfeks�yonlarını da
azalttığı saptanmıștır.  

Sonuç olarak çoğu ülkede astım ve KOAH alevlenmeler�n�n de azaldığı
görülmüștür.

Yapılan kapsamlı araștırmalar sonucunda, genel olarak astım
hastalarında COVID-19 �le �l�șk�l� ölümlerde artma saptanmadı.
(W�ll�amson, Nature 2020)

Ancak, COVID-19 �l�șk�l� ölümler�n, yakın zaman önce oral kort�kostreo�d
�ht�yacı olan astım hastalarında arttığı görüldü.

Bu nedenle astımlı hasta yönet�m�n� �y� șek�lde sürdüreb�lmek (GINA
raporunda açıkladığı g�b�), semptom kontrolünü sürdüren stratej�lerle
ș�ddetl� alevlenmeler� önleyerek oral kort�kostero�d �ht�yacını en aza
�nd�rmek öneml�d�r.

  Astımlı k�ş�ler�n COVID-19’a yakalanma r�skler� normal popülasyondan
  daha fazla değ�ld�r.

COVID-19 VE ASTIM TEDAVİSİ

Hastaların reçete ed�lm�ș tedav�ler�ne, özell�kle �nhaler kort�kostero�dlere
devam etmeler�n� öner�n
 Ağır astım hastalarının -eğer reçete ed�lm�ș �se- b�yoloj�k ajan ve oral
kort�kostero�d tedav�ler�ne devam ed�n 
Hastaların kend�ler� �ç�n öner�len yazılı eylem planlarının olduğundan
em�n olun
Astımkötüleșt�ğ�nde kontrol ed�c� ve kurtarıcı �laç tedav�n�z� artırın
Ağır astım ataklarında kısa sürel� OKS kullanın
V�rüs yayılımını önlemek �ç�n mümkün olduğu durumlarda nebül�zatör
tedav�den kaçının
Hayatı tehd�t eden ataklar dıșında ara parça aracılı (spacer) ölçülü doz
�nhalerler� terc�h ed�n. Gerek�rse ara parçaya (spacer) b�r ağızlık parçası
veya maske ekley�n



COVID-19 VE ASTIM VE AȘILAR

İnfluenza �ç�n astım hastalarına her yıl �nfluenza așısı olmaları öner�l�r.

Astımlı hastalara da uygun olacağı b�l�nen, COVID-19’ a karșı çok sayıda
așı gel�șt�r�lmekte ve araștırması yapılmaktadır. 

Genel olarak așılara karșı alerj�k reaks�yon nad�rd�r.

Pf�zer/B�ontech ve Moderna f�rmaları tarafından gel�șt�r�len COVID-19
așıları anaf�laks� gel�șmes� durumunda ac�len müdahale ed�leb�lmes� �ç�n
sağlık kurulușlarında uygulanması öner�l�r. 

D�ğer b�r öner� �se özell�kle pol�et�len gl�kole ve  d�ğer așı �çer�kler�ne karșı
alerj�s� olan k�ș�ler�n bu așıları olmamasıdır.

COVID-19 așısı olan hastalar da y�ne maske, mesafe ve h�jyen
kurallarına mutlaka uymalıdırlar.

Așı yapılan yerlerde anaf�laks�ye müdahale etmek �ç�n her türlü tedb�r
alınmıș olmalıdır.

Eğer k�ș�n�n ateș� ya da herhang� b�r enfeks�yon durumu varsa �y�leșene
kadar așı uygulaması ertelenmel�d�r.

GINA astımlı hastalarda yarar zarar �l�șk�s�ne göre ve tüm ac�l müdahale
önlemler�n�n alındığı ortamda uygulanmak üzere  COVID-19 așılarının
uygulanmasını önermekted�r.

ASTIM VE COVID-19 ENFEKSİYON KONTROLÜ

Doğrulanmıș veya șüphelen�len COVID-19 hastalarında veya bölgen�zde
COVID-19'un yaygınsa sp�rometr� yapmaktan kaçınmalıdır

Sp�rometr� yapmak gerek�yorsa aerosol, damlacık �le enfeks�yonun
yayılmasına karșı tüm önlemler alınmalıdır

Eğer akc�ğer fonks�yonlarına bakmak gerek�yorsa hastaya evde  PEF �zlem�
öğret�leb�l�r.

Nebul�zasyon, oks�jen tedav�s�, balgam �ndüks�yonu, non-�nvaz�v
vent�lasyon ve entübasyon g�b� aerosol üreten prosedürler gerekl�yse
enfeks�yon kontrol prosedürler� çok sıkı șek�lde alınmalıdır.


