SB Novo mesto
Antikoagulantna ambulanta (AKA) SBNM
Šmihelska 1
8000 Novo mesto
07 39 16 372

Novo mesto, 12.3.2020
DOPIS: Delo antikoagulantne ambulante (AKA) SBNM v času COVID-19
Spoštovani,
v obdobju, ko skušamo zajeziti širitev oz. pričakujemo večje število bolnikov s COVID-19, ne moremo
povsem ukiniti antikoagulantnih ambulant, saj bi to lahko povzročilo pomembno zvečanje zdravstvenega tveganja za bolnike, ki prejemajo antikoagulantna zdravila, zlasti kumarine (Marevan, Sintrom).
Delovanje AKA SBNM moramo optimizirati.
- Ambulanto smo preselili - delovala bo v pritličju stavbe porodnišnice, v prostorih specialističnih ambulant št. 7 in 8 (glavni vhod v stavbi porodnišnice, registracija na vrstomatu, nato levo po
hodniku A do konca do ambulant št. 7 in 8).
- Delali bomo samo ob ponedeljkih dopoldne (v primeru praznika pa prvi delovni dan v tednu –
torek).
- Za neodložljiva vprašanja izključno glede antikoagulantne terapije (izdaja receptov, posvet o predčasni kontroli) je medicinska sestra na voljo na telefonu 07 39-16-372 v času delovanja ambulante
ob ponedeljkih (ali torkih) od 7:30 do 14:30 in petkih zjutraj od 7:30 do 8:30.
- pomembne informacije/spremembe o delovanju AKA prejmete na odzivniku na tel.št. 07-39-16372.
- Za bolnike, ki prejemajo Marevan/Sintrom: Če je to izvedljivo, prosimo, da vaš izbrani osebni zdravnik (IOZ) omogoči vodenje s pomočjo patronažne službe – prosimo, da vam meritev INR s CoaguCheck opravijo na domu in rezultat sporočijo na našo tel.št. Če je potreben venski odvzem, naj
ob ponedeljkih vzorec krvi do 12:00 dostavijo v prostore internističnih ambulant stavbe porodnišnice
(ambulanta 8).
- Bolnike, ki prejemajo NOAK (Eliquis/Pradaxa/Xarelto), bomo čim večji meri preusmeriti v druge
antikoagulantne ambulante ali obravnavo preložiti/opraviti telefonsko. Prosimo, da pripravite morebitne izvide laboratorijskih preiskav v zadnjih mesecih, s pomočjo katerih bi lahko opravili telefonski
posvet brez fizičnega obiska bolnika.
- Bolniki boste pisno ali po telefonu obveščeni o eventuelnih preusmeritvah/prenaročilih.
Za razumevanje se vam zahvaljujemo.
Osebje antikoagulante ambulante SBNM

