Prader-Willi Syndrom og Coronavirus

PWS i sig selv medfører IKKE, at man er i øget risiko for at blive meget syg, hvis man får infektion med Coronavirus.
Man kan være i risiko for at blive meget syg, ligesom ved anden influenza, hvis man har betydende
helbredsproblemstillinger udover PWS. Det kan fx være svær overvægt, diabetes, lungesygdomme eller kræft.
Små børn, der er meget muskelslappe kan blive meget syge, hvis de får en lungebetændelse. Det gælder specielt
børn under 1-års alderen med PWS.
For øvrige raske med PWS, børn og voksne, gælder de samme forholdsregler og anbefalinger som for alle andre:
•
•
•
•
•

God håndhygiejne
Host eller nys i dit ærme/albuebøjning – ikke i dine hænder
Begræns fysisk kontakt med andre. Undgå håndtryk, kindkys og kram.
Undgå kontakt med syge og forkølede.
Undgå at være i større forsamlinger med mange mennesker, hvor man står tæt og dermed er i risiko for at
blive smittet af en, der måske er smittet og dermed kan smitte andre.

Som altid skal man kontakte den praktiserende læge eller lægevagten, hvis personen med PWS har det alment
dårligt, er mat, hoster og/eller ikke har lyst til at spise. Sidstnævnte er altid et sygdomstegn hos børn og voksne med
PWS.
Og VIGTIGT: Ikke alle med PWS kan få feber. Det skal lægen vide. Så synes, I jeres barn/voksne med PWS er syg, så
husk at have den røde sundhedsfolder med ved lægekontakt, så I ikke bliver afvist, hvis der ikke er feber.

Henvis til: sundhed.dk/prader-willis syndrom
Og husk også at have sørget for at diagnosen PWS står på Pc’en hos jeres læge som pop up vindue.
Du kan få flere oplysninger om Corona og forholdsregler her
•
•

https://politi.dk/corona
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-AAA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
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