Informace z ordinace praktického lékaře Hudlice
V souladu se závazným doporučením Sdružení praktických lékařů ČR z
15. 3. 2020 ambulance praktického lékaře Hudlice od 16. 3. 2020 bude
fungovat v pozměněném režimu:
- Kontaktujte nás telefonicky
- Uzamčení čekárny ordinace, vstup pacientů dovnitř pouze po
předchozí domluvě (z epidemiologických důvodů nelze připustit
zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL)
- Redukce ordinačních hodin (zkrácení tak pro personál doby expozice
virem) pondělí, úterý, středa a pátek 8-10 hod, čtvrtek 13-15 hod

-

Omezení péče pouze na pacienty s akutními potížemi

- Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky,
dále budeme směrovat dle platných postupů na KHS a linku 112
- Pacienty s banalitami budeme odmítat. Kontroly chronických pacientů
bez akutních potíží odložíme. Samozřejmě odložíme veškeré preventivní
prohlídky, očkování atd.
- Chronickou medikaci budeme řešit vystavováním eRP. Pacientům v
karanténě budeme vystavovat e-PN pouze na základě telefonické
konzultace. Stejně budeme postupovat u všech pacientů, kde je to z
medicínského hlediska možné.
- S okamžitou platností přestaneme poskytovat pracovně-lékařské služby a
zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky,
výpisy z dokumentace atd. Zastavíme vyšetření pro potřebu posudkové
služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti)
- Redukce počtu personálu v ordinaci (aby omezené množství ochranných
prostředků vystačilo co nejdéle)

tel.

311 697 333

email

eskulapius@seznam.cz

DOPORUČENÍ:
VRÁTILI JSTE SE Z OBLASTÍ ZASAŽENÝCH KORONAVIREM A
NEMÁTE PŘÍZNAKY?



Zůstaňte po příjezdu doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo
hygienickou stanici ve svém kraji a poraďte se.
Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje všem osobám, které se vrátily z
oblastí zasažených koronavirem zpět do ČR (tj. Itálie, Španělsko,
Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie,
Británie, Norsko, Dánsko, Francie, Čína, Jižní Korea a Írán),
kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o karanténě

VRÁTILI JSTE SE Z OBLASTÍ ZASAŽENÝCH KORONAVIREM A
MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ JAKO JE
HOREČKA NAD 38 ST C?
Pokud máte podezření na nákazu koronavirem, nechoďte do ordinace lékaře,
ale volejte tísňovou linku 112 nebo 800 888 155.
Event. hyg. stanici Beroun protiepidem. odd. 311 548 838,
Krajskou hygienickou stanici Středoč. kraje: 771 137 070, 736 521 357.
Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106
a 725 191 367.
V současné době se objevuje doporučení u osob s cestovatelskou anamnézou a
obtížemi obracet se z důvodu přetížení linek 112 na praktické lékaře, kteří jim
ale neumí nijak pomoci a stejně jejich stav bude řešit přes výše uvedený
telefonický kontakt. To pouze zahlcuje zdravotní systém.

MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A
NEPOBÝVAL/A JSTE V MÍSTECH, KTERÁ JSOU VYHLÁŠENÁ JAKO
RIZIKOVÉ OBLASTI PRO ŠÍŘENÍ INFEKCE COVID-19?
Pokud máte příznaky respiračního onemocnění jako jsou kašel, zvýšená tělesná
teplota/horečka, obtížné dýchání, únava, zůstaňte doma a kontaktujte
telefonicky svého praktického lékaře.

Absence ochranných pomůcek v ordinaci PL Hudlice
Počet respirátorů FFP3 v ordinaci PL Hudlice k 15. 3. 2020 je 0 (slovy nula).
Od státu praktičtí lékaři prostřednictvím krajů zatím nedostali vůbec žádné
pomůcky. V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s
respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19.
Takových pacientů v době epidemie vyšetří každá ordinace VPL řadu i desítek
denně a není dále možné, aby praktičtí lékaři pracovali bez ochranných
prostředků. Lékaři a zdrav. sestry jsou bez adekvátních ochranných prostředků
vystaveni extrémnímu riziku. Ze zahraničí přicházejí informace o prvních
mrtvých z řad praktických lékařů, kteří podlehli onemocnění COVID-19.
Zároveň je nutné si uvědomit, že i sami lékaři a sestry našich ordinací se
mohou stát významným rizikovým faktorem a přispět k rozšíření
onemocnění (k čemuž již bohužel v několika místech ČR došlo).
Bez adekvátních ochranných pomůcek nelze vstupovat do fyzického kontaktu s
pacientem, budou poskytovány zatím pouze telefonické či elektronické
konzultace!!! Možná budou dodány v příštím týdnu 2 roušky FFP2 (horší
ochrana), což vystačí na 1 den relativně bezpečného provozu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
DALŠÍ ODBĚROVÉ MÍSTO PŘI PODEZŘENÍ NA KORONAVIRUS
Od neděle 15. 3. 2020 od 8:00 hodin ráno bylo v Oblastní nemocnici Kladno na parkovišti
před Niederleho pavilonem zprovozněno odběrové místo pro pacienty s podezřením na
nakažení koronavirem. Odběrová ambulance je vyhrazena POUZE pacientům, kterým to po
telefonické konzultaci doporučila Krajská hygienická stanice přes telefonní linku 112!
Odběrové místo bude ve standardním režimu fungovat od pondělí do neděle od 7:00 do 19:00
hodin.

Středočeská záchranka zajišťuje transporty náběrových sester k vytipovaným
pacientům v karanténě
Od 5. března středočeská záchranka ve Středočeském kraji v rámci aktuálního boje s epidemií
nového koronaviru zajištuje na základě žádosti Krajské hygienické stanice SČK v úzké
spolupráci s Klinikou infekčních nemocí ÚVN transporty odběrových pracovníků –
náběrových sester z oblastních nemocnic, které jsou sanitními vozidly vysílány k pacientům v
karanténě, u kterých je podezření, že mohou být nakaženi COVID-19. Samotný výjezd těchto
posádek iniciuje krajská hygienická stanice (nikoliv praktický lékař!), která kontaktuje
operační středisko středočeské záchranky. Ta poté vyšle nejbližší odběrovou posádku na
adresu bydliště pacienta.

