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Die COVID-19-uitbraak is tot ’n internasionale pandemie verklaar
en mense met diabetes kan meer kwesbaar wees vir die ernstige
gevolge van die virus. As mense met diabetes ’n infeksie ontwikkel,
kan dit moeiliker wees om te behandel as gevolg van konstante
veranderinge in bloedglukosevlakke en moontlik die teenwoordigheid
van suikersiekte-komplikasies. Die VF Plus versoek om ’n toets- en
bewusmakingsveldtog ten opsigte van diabetes te loods. So skryf Peter
Marais in ’n mediaverklaring uitgereik 17 Julie 2020. Volgens die hoof
van die departement van gesondheid en maatskaplike ontwikkeling, dr.
Keith Cloete, is diabetes die naasgrootste oorsaak vir die hoë sterftesyfer
onder persone wat positief toets vir Covid-19. Dit beklemtoon die
belangrikheid, nie net vir grootskaalse vooraftoetsing vir Covid-19
onder diabete nie, maar ook toetsing vir diabetes in gemeenskappe waar
inwoners nie daarvan bewus is dat hulle dié siekte onder lede het en die
gevare daarvan nie. Daar word beklemtoon opnuut die belangrikheid van
toetsing en die beskikbaarheid van chroniese medikasie in hierdie tyd om
die hoë sterftesyfer onder Covid-19-positiewe persone te verminder.
As jy diabetes het:
Berei voor ingeval jy siek word.
Let veral op na jou glukose kontrole.
As u griepagtige simptome toon
(verhoogde temperatuur, hoes,
probleme met asemhaling), is dit
belangrik om ’n gesondheidswerker
te raadpleeg. As jy slym hoes, kan
dit ’n infeksie aandui, dus moet
jy onmiddellik mediese hulp en
behandeling verkry.
Enige
infeksie
gaan
jou
glukosevlakke verhoog en jou
behoefte aan vloeistowwe verhoog,
dus maak seker dat jy toegang tot
voldoende water het.
Maak seker dat jy ’n goeie voorraad
medisyne het.
Sorg dat jy toegang het tot genoeg
kos.
Maak seker dat jy die situasie kan
regstel as jou bloedglukose skielik
daal.
As jy alleen woon, maak seker dat
iemand wat jy kan vertrou, weet dat
jy diabetes het, aangesien jy hulp
nodig het as jy siek word.
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