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Поштовани,
Ми доле потписани представници Служби кућног лечења Домова здравља
Београда и Секције кућног лечења Савеза удружења здравствених радника Србије
достављамо заједничке закључке са састанка ,који је одржан 19. октобра 2018
године у просторијама Дома здравља Стари Град,на коме је је вођена распарава о :
О новинама у лечењу терминалних фаза онколошких пацијената и проблемима који
отежавају рад служби.
Како се наш рад одвија на терену, тј у стану пацијената а успешност рада и покривања све
већег броја захтева за услугама у стану пацијената у великој мери зависи од удаљености
пацијента коме је неопходна наша услуга, од густине саобраћаја и квалитета коловоза и броја
извшиоца услуга,сагласни смо са следећим закључцима:
1.Антикоагулантна терапија је у изузетном порасту и заступљена је 40% у
свакодневном раду, а регистрована је као терапија коју пацијент може сам себи давати,
наравно под условом да нема здравствених сметњи које би то отежавале, или да у свом
домаћинству има члана породице који би могао бити едукован за давање исте.
2.Лек, Methotrexat i Metoject, је регистрован на тржишту као лек за самодавање, али на
жалост, опет је лек који се даје у просторијама здравствених установа примарне
медицине .У просторијама су нажалост
изложени пацијенти са здравственим
проблемима који су контраиндиковани том леку.Лек е предвиђен за давање у
стационарној установи .
Након изношења искустава са терена једногласно смо усвојили сл:
1. Предлажемо да нам се омогући едукација пацијента или чланова породице, за
самодавање Антикоагулантна терапија ,тамо где је то могуће. , јер је лек
регистрован и за самодавање.Сигурни смо да бисмо на тај начин смањили
потрошњу горива, рабљење службеног аутомобила, и најважније – правилније
коришћење радног времена медицинских сестара техничара
2. Предлажемо да лек Methotrexat i Metoject, се даје како и стоји у упуству,које је
одобрила Агенција за лекове,тј у Стационарнарним здравственим установама а
не у установама Примарне здравствене заштите
Најљубазније Вас молимо да нам доставите писмени став Министарства како би заједнички
решили настале проблеме у функционисању наших служби.
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