Via Laietana, 57, 1r 1a · Barcelona
tf: 933014044 · www.hemofilia.cat
Email: info@hemofilia.cat – Twitter: @hemofilia_cat
Benvolguts i benvolgudes,
Donat que les autoritats sanitàries han recomanat cancel·lar totes les consultes mèdiques
presencials de seguiment i mantenir només l’atenció d’urgències o aquelles visites
imprescindibles, hem contactat amb tots els hospitals de Catalunya on porten el seguiment i
tractament de les persones amb coagulopaties congènites per saber si havien establert algun
protocol d’actuació davant de la situació crítica que s’està vivint al sistema sanitari per fer
front a la COVID-19.
Comunicar-vos que cada hospital està implementant una sèrie de mesures específiques, i
segur que us informaran oportunament, però us volem confirmar que tots els centres ens han
assegurat que hi haurà suficient medicació tant pels tractaments profilàctics amb els
diferents factors de coagulació com per les urgències dels propers mesos.
D’altra banda, els responsables de les unitats estan fent gestions amb la farmàcia
hospitalària per poder donar més medicació als pacients i facilitar els tràmits per anar a
recollir-la, a fi d’evitar desplaçaments. Si es donés la situació de famílies que, per situació
d’infecció, no poguessin sortir de casa, estan treballant en diferents opcions per fer arribar el
factor a domicili. Aquest servei podria tenir un cost per les famílies. Aquelles que ho
necessiteu i no el pugueu pagar poseu-vos en contacte amb l’Associació.
Com a Associació us recomanem que:
• seguiu al màxim les indicacions que us doni el vostre centre de salut
• contacteu amb els vostres hematòlegs per telèfon en cas de dubte
• sigueu previsors a l’hora d’encarregar el factor a la farmàcia i feu-ho amb suficient
temps d’antelació
• si heu d’anar a l’hospital millor fer-ho sols o amb un sol acompanyant, en cas
necessari
Quan aneu a l’hospital a recollir el factor seguiu les mesures d’higiene general que ens estant
recomanant des de les autoritats sanitàries:
• Manteniu distància de seguretat mínima d’un metre entre les persones
• Intenteu desplaçaments amb vehicle propi
• Si us aturen en els controls porteu alguna acreditació per confirmar que aneu a
l’hospital a buscar medicació (qualsevol informe que tingueu, la pauta de medicació o
la targeta de discapacitat, en cas de tenir-la)
• Feu servir els dispensadors de gel hidroalcohòlic per rentar-vos les mans que hi hagi
disposats a l’efecte
• Renteu vos les mans sovint i eviteu tocar-vos la cara, ja que és la millor manera de
protegir-vos
Davant qualsevol dubte o dificultat podeu comunicar-vos amb nosaltres, estem per col·laborar
i ajudar en les situacions complexes que es puguin donar. A l’associació estem treballant a
distància però podeu contactar amb nosaltres, via telefònica 933014044, de 9 a 2 i de 4 a 7, de
dilluns a divendres, o via email: info@hemofilia.cat
A data d'avui, les coses poden variar d'un dia a un altra, si hi hagués algun canvi en la situació
us informarem.
Desitgem que estigueu tots bé, cordialment,
La Junta
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