TÁJÉKOZTATÓ HEMATOLÓGIAI BETEGEK SZÁMÁRA A
KORONAVÍRUS JÁRVÁNYÜGYI HELYZETTEL KAPCSOLATOS
MEGVÁLTOZOTT ELLÁTÁSI RENDRŐL

KEDVES BETEGEINK!
A koronavírus terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedések a hematológiai
ellátás munkarendjére is kihatással vannak.
A munkarend megváltoztatása törvényben előírt kötelességünk. A megváltozott
munkarend a koronavírus terjedésének lassítását szolgálja, ugyanakkor számunkra a
legfontosabb szempont betegeink gyógyulása.
A járványügyi kötelességek mellett az alapelv az, hogy a fertőzés veszélyével járó
kórházi megjelenést és a hematológiai betegség kezelésének szükségességét
mérlegelve döntsünk a betegek ellátásáról.
Tudnia kell, hogy a járvány az egészségügyi ellátás számos részterületét érinti (pl.
orvosok, nővérek terhelése, betegség miatti kiesés, a vérkészítmények elérhetősége,
a fekvőbeteg ágyak lefoglaltsága stb.)!

A fentiek miatt a következő irányelvekről szeretnénk tájékoztatni:



Azokat a betegeket, akik jelenleg és a várhatóan a közeljövőben nem
igényelnek aktív hematológiai kezelést kontroll vizsgálatokra nem hívjuk
vissza, betegelőjegyzést számukra nem adunk. A szokásos ellenőrző
vizsgálatokat kérjük a területileg illetékes laborban, lehetőleg előjegyzés
alapján, és minél rövidebb ideig tartó megjelenéssel elvégeztetni.



A kizárólag hematológus által írható gyógyszerek kiadása, felírása továbbra is
megtörténik. A rendelkezések változásával módunkban áll egy alkalommal
több hónapra elegendő gyógyszerrel ellátni. Amennyiben állapota stabil,
gyógyszereit régóta változatlan formában szedi, úgy lehetősége van ezeket
telefonos vizitet követően e-recepten megkapni.



A fenntartó kezeléseket, mint pl. follikuláris limfóma vagy köpenyzóna limfóma
rituximab fenntartó kezelése, egyéni mérlegelés alapján elhalasztjuk.



Azokat a vénás kezeléseket, melyek szájon át szedett gyógyszerekkel legalább
részben kiválthatók átmenetileg szintén igyekszünk elkerülni (pl. vénás
vaspótlás).



A kúraszerű ellátásban részesülő betegek ellátását igyekszünk optimalizálni:

o
o
o

Előfordulhat, hogy az előjegyzett időponttól eltérő időpontot kap a
kezelésre.
A megjelenések számát csökkenteni szeretnénk, ezért kezelőorvosa
esetleg más, egyszerűbben adagolható protokollt választ Önnek.
A kezelőorvosa esetleg felajánlhatja néhány esetben, hogy akár injekciós
kezelését is maga végezze otthonában, amennyiben ebbe beleegyezik.



A hematológia betegségek egy része nem halaszható, elmaradása nagy
eséllyel tartós egészségkárosodáshoz vagy halálhoz vezethet, ezek a
kezelések változatlanul folynak klinikánkon.



A pontos hematológiai diagnózis alapvető feltétele az ellátás
megtervezésének, így a legfontosabb diagnosztikai eljárásokat továbbra is
elvégezzük.



Kérjük arra, hogy lázas betegség, felső légúti tünetek jelentkezését a
jelenlegi rendelet értelmében háziorvosánál telefonon jelezze!
Amennyiben láza aktív hematológiai kezelés után jelentkezett, és
felmerül neutropéniás láz lehetősége, úgy háziorvosa felveszi velünk
a kapcsolatot, és közösen tervezzük meg ellátásnak rendjét.

Hematológus orvosa az Ön kezelését érintő változásokról tájékoztatja,
illetve ezzel kapcsolatos döntésekbe továbbra is bevonja.
Sürgős hematológiai ellátás esetén továbbra is folyamatosan
rendelkezésre állunk! Annak eldöntése érdekében, hogy sürgős
ellátásra valóban hematológiai betegsége miatt szorul-e kérjük,
hogy először Ön vagy háziorvosa telefonon vegye fel velünk a
kapcsolatot!
Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a fenti változtatásokról az Ön
és betegtársai védelmében döntöttünk a járványügyi
rendeletekkel összhangban.

