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•

V súčasnosti neexistuje jasný dôkaz o tom, že by bola hypertenzia spojená
so zvýšeným rizikom infekcie COVID-19. Preto by mali pacienti s hypertenziou
praktizovať tie isté preventívne opatrenia ako osoby v rovnakej vekovej
kategórii a s rovnakým profilom komorbidít
(Https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china).

•

U stabilných pacientov s infekciou COVID-19 alebo u pacientov s rizikom
infekcie COVID-19, by mala byť terapia ACE-I a sartanom realizovaná podľa
odporúčaní v Odporúčaniach ESC/ESH na liečbu hypertenzie z roku 20181.

•

Aktuálne dostupné údaje o infekciách COVID-19 nepodporujú odlišné použitie
blokátorov RAAS (ACEI alebo ARB) u pacientov COVID-19.

•

U pacientov s COVID-19 so závažnými príznakmi alebo sepsou, používanie
alebo prerušenie liečby blokátorom RAS a iných liekov znižujúcich krvný tlak
by sa malo posudzovať individuálne, od prípadu k prípadu, berúc do úvahy
súčasné odporúčania.

•

Je potrebný ďalší výskum analyzujúci neustále rastúci počet údajov o vplyve
hypertenzie a liekov znižujúcich krvný tlak (antihypertenzív), najmä
blokátorov RAAS na klinický priebeh infekcií COVID-19.

Upozornenie!
Toto vyhlásenie odráža aktuálne dôkazy v čase jeho vydania a možno bude potrebné
ho aktualizovať podľa nových dôkazov.
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