Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Οι ασθενείς με καρκίνο είναι ανοσοκατεσταλμένοι, είτε εξαιτίας της νόσου
είτε λόγω της αντινεοπλασματικής θεραπείας. Αυτό έχει σαν συνέπεια
οι ασθενείς αυτοί να είναι περισσότερο επιρρεπείς σε λοιμώξεις.
Οι ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους έως και πριν από έξι
μήνες αν έχουν υποβληθεί και σε χημειοθεραπεία ή τρεις μήνες αν έχουν
υποβληθεί μόνο σε ακτινοθεραπεία , και είναι σε παρακολούθηση πρέπει να
αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε υγειονομικούς χώρους και να
μεταθέσουν το τακτικό τους ραντεβού σε χρόνο που θα καθοριστεί από το θεράποντες ακτινοθεραπευτή
ογκολόγο και παθολόγο ογκολόγο ή να γίνεται η συμβουλευτική μέσω
τηλεϊατρικής όπου είναι εφικτό και να συμβουλεύονται τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ
(https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/).
Κρίνεται σκόπιμο επίσης για αυτούς τους ασθενείς να αποφεύγουν τον συγχρωτισμό με πλήθος.
Οι ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο θα πρέπει να ενημερώνονται για τα
συμπτώματα της λοίμωξης από κορονοϊό και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες
που δίνονται από τον ΕΟΔΥ και τις άλλες αρχές. Θα πρέπει να τηρούνται
συνθήκες υγιεινής, πλύσιμο χεριών, αποφυγή παρουσίας σε χώρους
συνωστισμού, αποφυγή συγχρωτισμού με ασθενείς με λοίμωξη. Θα πρέπει να
προσέρχονται στα νοσοκομεία λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προφύλαξης, πχ
μάσκα (κοινή ή χειρουργική), αντισηπτικά.
Προτείνεται περιορισμός άσκοπων προσελεύσεων ασθενών στις
Ακτινοθεραπευτικές-Ογκολογικές μονάδες. Οι μη επείγουσες προσελεύσεις
καλό είναι να προγραμματίζονται αργότερα ανάλογα με την περίπτωση.
Προτείνεται η τηλεφωνική επικοινωνία με τους ασθενείς ώστε να
περιορίζεται η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία.
Οι καρκινοπαθείς θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά για να λάβουν
οδηγίες σε περίπτωση που αναπτύξουν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού.
Οι ασθενείς με ήπια συμπτώματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο σπίτι
και να εξασφαλίζεται τηλεφωνική επικοινωνία σε καθημερινή βάση για την
παρακολούθησή τους. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ασθενής θετικός σε
κορονοϊό, θα πρέπει άμεσα να γίνεται επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ και να
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τους ασθενείς και το προσωπικό
που ενδεχομένως έχουν εκτεθεί στον ιό.
Σας προωθούμε οδηγίες (πατήστε εδώ) της ΕΕΑΟ για τη λήψη έκτακτων μέτρων
για την περίοδο που διανύουμε με την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19 >>
αναφορικά με την Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία.
Το κείμενο έχει προκύψει από συγκερασμό οδηγιών από την ESTRO, ASTRO,
ASCO.
Σας ευχόμαστε καλή δύναμη.
Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ της ΕΕΑΟ
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