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Zadeva: Tedensko obveščanje bolnikov, ki jih zdravimo na KO za
hematologijo.

LJUBLJANA, ponedeljek, 23. marec 2020

Spoštovani,
kot prvo, bi se vam rad zahvalil, za razumevanje ob spremenjenem režimu dela, s pričo epidemije COVID19. Moram
povedati, da se naših priporočil držite in sodelujete, tako kot si lahko le želimo. Pomeni nam ogromno, predvsem pa lahko
tako do največje možne mere zaščitimo tiste, ki vseeno morajo priti do nas in ''uporabljati naše usluge''.
Precej gre za iz dneva v dan opazen porast posvetov po telefonu, saj imate številna vprašanja in težave. Poskušamo biti
kar se da ažurni, se oglašati na klice in biti prijazni. Vedno nam to ne uspe, zato pa poskušamo po najboljših močeh.
Kaj je novega?
Začenja se tretji teden epidemije COVID19 in še vedno držimo glavo nad gladino. Na oddelku, ambulanti in dnevni
bolnišnici nismo naleteli na pozitivnega bolnika. To nas navdaja z možnostjo in upanjem, da imamo vstopni sistem bolnikov,
ki prihajajo v stik z nami, dobro postavljen. Morebitno pozitivni bolnik se zaustavi že na predhodnih filtrih. Za nas je to
izjemno pomembno, saj tako omogočamo varnost tistim, ki se nam ne morejo izogniti in ležijo, oziroma se zdravijo pri nas.
Na žalost se je treba zavedati, da je krvna bolezen tista, ki vas primarno ogroža in v kolikor ocenimo, da bi .lahko utrpeli
resno škodo za zdravje, potem se za zdravljenje tudi odločimo (tveganju za virusno okužbo navkljub).
Preverjamo vsakega, ki je sprejet za zdravljenje na kliniko. Tudi tiste, ki hodite v tedenskih intervalih k nam po zdravila ali
transfuzije krvnih pripravkov. Prosim, da tako kot do sedaj, počakate na mestu kjer imamo odvzem krvi. Prišel bo kolega
specializant in preveril ali imate morda znake okužbe dihal. Odredil vam bo kako naprej. To je naša zadnja kontrolna točka,
kar zadeva ambulante.
Tudi medicinsko osebje za enkrat ne manjka in od 10% do 15% je trenutno v čakanju na izvide potem, ko so bili mogoče v
kontaktu s COVID19 okužbo. Naš prag je tukaj zelo nizek. Naredimo vse, da vam sami ne bi prenesli virusni kontakt.
Zavedamo se, da v medicini ni absolutnih stvari, kar pa ne pomeni, da se je potrebno vedno maksimalno potruditi.
Skratka, če povzamem, stvari so pod kontrolo. V ambulantah poteka prenaročanje. Pogledamo le nujne primere in zaplete.
Ker pa se seveda lahko zmotimo, tako kot do sedaj, vedno pokličite lečečega ali dežurnega hematologa, če bi prihajalo do
nejasnosti ali bi utrpeli nenadno poslabšanje vaše bolezni. Čas je za čvrsto vero v pozitiven izhod, sami pa k temu lahko
največ pripomoremo tako, da se držimo navodil odgovornih. Gremo naprej in ostajamo v stiku, vsaj tako tesnem, kot do
sedaj.
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