Değerli meslektaşlarımız,
Sağlığınızın yerinde olduğunu umuyor ve bu zor zamanlarda üstlenmeye devam ettiğiniz işleriniz için sizlere
takdirlerimizi sunuyoruz.
Dünyadaki birçok meslektaşımızla görüştüğümüzde, klinisyenler olarak bizlerin hastalarımıza proaktif olarak
gönderilebilecek iletişim rehberlerimizde önemli bir boşluk olduğunu tespit ettik.
Mevcut ortamda, neovasküler YBMD (nYBMD) hastalarının ve ailelerinin, yaklaşmakta olan göz kliniği randevularına
katılım konusunda endişeleri bulunduğunu gözlemliyoruz. Hastalar, görme durumlarını devam ettirmek için düzenli
randevularına katılmak ile hastalığa maruz kalma riskinin yarattığı endişeyi dengelemek zorunda kalıyorlar.
Hastalarımızın güvenliği ve sağlıkları son derece önemlidir. Ancak bu durum, nAMD hastalığını yeterli bir şekilde tedavi
etmeyerek karşılaşılabilecek ciddi bir görme kaybı riski ile dengelenmelidir. Bu pandemi sırasında tekrarlanan bir tedavi
çizelgesinin kesintiye uğraması, klinik hizmetlere yönelik ciddi kısıtlamalar ve sosyal mesafe önlemleri ele alınması
gereken önemli konular arasındadır.
İlk adım olarak, klinik randevusu öncesinde, sırasında ve sonrasında ne beklenmesi gerektiği de dahil olmak üzere her
bir kliniğin enfeksiyon önleme protokollerinin ve güvence.lerinin açık bir açıklaması,bu endişelerin hafifletilmesine
yardımcı olabilir.
Uluslararası retina uygulamalarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, hekimlerin kullanımı için COVID-19
kapsamında hastalarıyla iletişim kurabilmelerinde kullanabilecekleri tutarlı kılavuzların veya kolayca erişilebilen bilgilerin
eksik olduğunu ortaya koyulmuştur.
Vision Academy olarak bizler, Bayer'in desteğiyle COVID-19 kapsamında bir “Sevgili hasta ve aile” şablon mektubunu
oluşturduk. Bu şablon yerel durumunuza göre uyarlanabilir ve randevuları öncesinde hastalarınıza e-posta veya mektup
yoluyla gönderilerek, proaktif bir iletişim aracı olarak kullanılabilinir..
Yerel yönetmeliklere ve standartlara uyum sağlamak amacıyla, uygun gördüğünüz bölümleri ekleyebilir veya
silebilirsiniz.Bu şablon yalnızca kendi iletişiminizi oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Lütfen uygun olduğunu düşündüğünüz bilgileri yerel düzenlemelere ve yönergelere göre uygulamayı düşünün. Görme
bozukluğu olan hastalar için uygun yazı tipi boyutuna büyütmeyi de düşünebilirsiniz.
Hazırlanan bu şablonun faydalı bir kaynak olarak bulduğunuzu umarak,geçirdiğimiz şu zamanlarda her şeyin
gönlünüzce olmasını dileriz.
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