COVID-19 salgını sırasında neovasküler yaşa
bağlı maküla dejenerasyonu olan hastalar ve
aileleri için kılavuz
Klinik pratiğin uyarlanması:
Mevcut durumda, acil ihtiyaçları bulunan hastaların ve sık hastalık yönetimi gereken
hastaların durumları ile ilgilenilmektedir.
Acil olmayan randevular yeniden planlanmaktadır.

Yaklaşan randevunuzla ilgili bilgiler:
Planlama:
• Randevunuzdan önce doktorunuzun
muayenehanesi mevcut sağlık
durumunuzla ilgili size ulaşabilir.

Randevunuz sırasında:
• Klinikte geçirdiğiniz süreyi azaltmak
için düzenli görme keskinliği testinizi
veya göz taramanızı yaptıramayabilirsiniz.

• Randevu planlaması, en az sayıda hastanın
bekleme odasında olmasını sağlayacak
şekilde uyarlanacaktır.

• Göz doktorunuz gözlerinin üzerinde plastik
siper bulunan bir maske takabilir ve muayene
sırasında sizinle konuşmayı sınırlayabilir.
• Doktorunuzun ofisi bir sonraki randevunuzun
zamanlamasını telefonla erteleyebilir.

Randevunuz sırasında maruziyet riskini azaltabilmenin yolları*:
COVID-19 pozitif olan veya öksürük veya ateşi olan bir kişiye doğrudan
maruz kaldıysanız veya hastalık ile ilgili başka semptomlarınız bulunuyorsa,
doktorunuzun muayenehanesine önceden haber vermeniz önemlidir.
Randevunuza geldiğinizde rahatsızsanız, yeni bir randevu planlanması
sizden istenenebilir.
Öksüreceğinizi veya hapşıracağınızı anlarsanız dirseğinizi kıvırarak veya bir
mendil ile yüzünüzü kapatın ve kullanılmış mendilleri hemen atın. Ellerinizi
anında sabun ve suyla yıkayın veya dezenfekte edin.

Randevunuz sırasında maruziyet riskini azaltabilmenin yolları*:
Lütfen randevunuzda size edecek kişi sayısını bir ile sınırlayın.

Klinik sizden veya size eşlik eden kişiden dışarıda beklemenizi ve sosyal mesafeyi
korumanızı isteyebilir.
Bekleme odasındayken, kendiniz ve diğer insanlar arasında en az 1,5 ila 2 metre
(5-6 fit) mesafe bırakın.

Tedavi sırasında takmanız için bir maske verilebilir veya verilmeyebilir.
*Lütfen yerel yönetiminizin sosyal mesafe önlemlerine ilişkin yönergelerine başvurun.

Randevunuza katılamayacaksınız:

Doktorunuzun muayenehanesi, sadece tedavisi kritik olan hastaların randevulara
katılmalarını talep edecek ve riski en aza indirmek için tüm önlemleri alacaktır. Alınan
önlemlere rağmen risk tamamiyle ortadan kaldırılamayacağından randevuyu iptal etmeyi
tercih ederseniz doktorunuz anlayışla karşılayacaktır.

Randevu iptal durumlarında, kliniğe en kısa süre içerisinde başvurarak, başka
bir randevu alın.
Bir sonraki randevunuza kadar, Amsler Grid testi gibi bir test ile görme
durumunuzu düzenli olarak gözlemleyin.
Görme durumunuzda bir değişiklik fark ederseniz acil bir randevunun gerekli olup
olmadığını değerlendirmek üzere lütfen doktorunuza başvurun.

COVID-19’a maruziyetinizi sınırlandırmanın ve riskinizi azaltmanın yolları hakkında
daha fazla bilgi için lütfen https://www.who.int adresini ziyaret edin

Vision Academy Dünya çapında 80’den fazla uzmandan oluşan
uluslararası bir gruptan oluşmaktadır. Vision Academy, kolektif
uzmanlıkları sayesinde, retinal hastalıkların tedavisinde, özellikle kesin
kanıtların yetersiz olduğu alanlarda en iyi klinik uygulamalar için rehberlik
sağlamayı amaçlamaktadır. Vision Academy, Bayer tarafından desteklenmektedir.
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