HASTA BİLGİLENDİRME

Koronavirüs – İkinci Dalga:

Enfeksiyonun önlenmesi için tedbirler
Durum: 17 Kasım 2020

Sevgili hastalar,
Sevgili hastalar,
İlkbaharda, korona pandemisinin ilk dalgasının üstesinden, sizinle birlikte iyi bir şekilde
geldik. Şimdi, öncekinden çok daha şiddetli geçen ikinci dalganın içerisinde bulunuyoruz.
Koronavirüsün Almanya’da giderek daha hızlı olarak yayılması nedeniyle aşağıda, güncel
durum ve SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının artması durumunda KfH’da öngörülen önlemler
hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.
KfH önemli önlemler aldı:
• Merkezi kriz ekibimiz, bölgesel kriz ekipleri ve yerel ekipler ile birlikte, tedavi kaliteniz ve
güvenliğiniz ile çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışmaktadır.
• KfH yeteri kadar güvenlik ekipmanı ve diğer ekipmanı sipariş etmiştir. Böylelikle, yeni
korona dalgasını iyi bir şekilde atlatmak için gerekli olan tüm malzemeler, yüksek kalitede
ve yeteri miktarda KfH lojistik merkezlerimizde bulunmaktadır.
Bunları her gün medyadan duyuyorsunuz: Hastanelerin ve yoğun bakım istasyonlarının
yakında aşırı yükleneceğinden endişe edilmektedir. Bunun nedeni, yatakların eksik olması
değil, eksik olan uzman bakım personelidir. Ancak uzman personel eksikliği sadece
hastanelerdeki yoğun bakım istasyonlarını değil, aynı zamanda Almanya’daki tüm diyaliz
merkezlerini ve böylelikle KfH’yı da etkilemektedir. Bunun anlamı, diyaliz tedavinizin güvenle
gerçekleştirilmesine devam edilebilmesi için önümüzdeki haftalarda muhtemelen bazı
önlemlerin alınmasının gerekmesidir:
• Diyaliz zaman aralıkları arasında temasların önlenebilmesi için diyaliz sürelerinin, elbette
tıbbi olarak mümkün olan ölçülerde, kısaltılması söz konusu olabilir.
• Enfeksiyon kapmış hastalar için özel Covid-19 diyaliz zamanları gerçekleştirilmesi
gerekebilir ve bu bazı bireysel durumlar için önceden de gerçekleştirilmiştir. Bu sizin için
muhtemelen zaman aralığının değiştirilmesi veya bölgedeki başka bir merkeze gitmek
zorunda kalmanız sonucunu doğurabilir.
Bunun için anlayış göstermenizi umarız, çünkü bu ilk etapta sizin bir enfeksiyon kapmanızın
önlenmesi ve enfeksiyon kapmış hastaların tedavisi ve diğer yandan da çalışanlarımızın
güvenliği içindir.
Eğer Almanya’daki Korona durumu dramatik ölçüde kötüleşirse, başka önlemler alınması
gerekebilir. Durumu titizlikle gözlemliyoruz ve tedavi ekibiniz tarafından sürekli olarak
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bilgilendirileceksiniz. Sorularınız için lütfen KfH merkezinde sizi tedavi eden doktora ve yönetici
bakım personeline başvurun.
Böylece virüsün hızla yayılmasını önlemeye yardımcı olacaksınız
Maske takma, mesafeyi koruma, sürekli el dezenfeksiyonu gibi hijyen kurallarına sürekli
olarak dikkat edin ve kış aylarında da diyaliz odasının düzenli olarak havalandırılmasına izin
verin.
Kendinizde veya doğrudan yakın çevrenizdeki kişilerde hastalık belirtileri tespit edildiğinde,
lütfen derhal KfH merkezinde sizi tedavi eden doktora veya yönetici bakım personeline ya da bir
acil tıp kurumuna başvurun. Gerekli önlemlerin alınabilmesi için lütfen öncesinde telefonla
durumunuzu bildirin.

Bize güvenebilirsiniz ve biz de size güveniyoruz.
Birlikte bu ikinci dalgayı da en iyi şekilde atlatmak istiyoruz.
Size, ailenize ve tedavi ekibinize en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

Merkezi KfH Kriz Ekibi COVID-19

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.
Hasta bilgilendirmemizdeki metinler, resimler, grafikler telif hakları ile koruma altındadır. KfH’nın onayı olmaksızın, telif haklarının dar sınırları
dışındaki her türlü kullanım yasaktır. Bu özellikle içeriklerin her türlü şekilde çoğaltılması ve
içeriklerin başka bağlamlarda kullanımı için geçerlidir.

2

