PERSONES ATESES DURANT
EL CONFINAMENT

Durant la pandèmia de la COVID-19,
seguim treballant per atendre les persones
amb coagulopaties congènites i familiars
*Resum de dades fins al 25/5/2020

Homes

Dones

Menors d’edat

118 62

79

TIPUS DE
COAGULOPATIA

H-A: 161
H-B: 10
VW: 26
Altres: 8

SEVERITAT: 160

22

23

PORTADORES: 8
FAMILIARS: 46

Detecció necessitats via atenció telefònica: 193 persones

Assessoraments,
suport, informació
sanitària o social

Seguiment telefònic: 31 persones
Consultes rebudes per correu electrònic:

92 persones

Gestions enviaments de factor de coagulació i antiretrovirals a domicili
Nous espais informatius al web i al twitter de l’ACH: 18
Tractaments individuals: 17
Noves consultes o trucades puntuals: 6

Atenció
psicològica

Grup de pares i mares:

1

Seguiment participants Grup d’avis i àvies: 7
Vídeo-reunions de coordinació i seguiment de casos: 2 setmanals

Video-reunions de supervisió clínica i formació continuada: 7
Presentació: “Allò que es juga en un instant. Esdeveniment i acte en els temps del Covid-19”
Grup de treball: “L’atenció a persones amb hemofília davant la Covid-19”, 15/5
Junta ACH - Coordinació programes d’atenció i gestió: 1 vídeo-reunió diària

Coordinació
i treball en xarxa

Junta ACH - Unitats de Tractament de Catalunya: col·laboració permanent
Coordinació entre professionals de l’ACH: 2 vídeo-reunions setmanal
Relacions amb entitats del tercer sector: 1 vídeo-reunió setmanals
Reunió Consell Consultiu de la Fundació, 7/5
Assistència a l’Assemblea Acord Ciutadà, 13/5

Recomanacions
activitat física

La massatgista de l’ACH envia, setmanalment, per mitjà de whatsapp, diferents propostes
sobre estiraments, relaxació, moviments, control postural teletreball, etc. a: 47 persones
Webinar “Redoblar esfuerzos sin abandonar nuestros puestos: Una perspectiva psicosocial y

de enfermería sobre el COVID-19”, WFH, 4/5

Formació i
actualització de
coneixements

Webinar UVIC-UCC —Fundació Grifols “Covid-19: llibertat individual vs. bé comú”, 7/5
Webinar “Prevenció i abordatge de l’abús sexual infantil en l’àmbit de l’educació en
el lleure”, Fundació Vicki Bernadet, 5,7,12 i 14/5
Webinar de la CCF: “Com fer el balanç social de la fundació”, 20/5
Webinar: “Ètica de la informació en temps de pandemia”, 21/5
CiberFórum: “Las Enfermedades Minoritarias, una mirada a través del cine”, 1,8 i 15/5
"Happy 1/2 Hour with an Expert in Haemophilia Care on gene therapy prospects for people
with inhibitors”, 25/5

Davant qualsevol necessitat, truqueu-nos al 933014044,
o envieu-nos un correu electrònic a: info@hemofilia.cat

Si teniu dubtes mèdics, contacteu amb el vostre metge o metgessa de la Unitat, per telèfon o email, és la
persona més indicada i us recomanarà què heu de fer en tot moment.

