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OPIEKA NAD PACJENTEM

Udzielaj pacjentom jasnych inofrmacji, pytaj o
wszelkie objawy COVID-19 występujące u nich lub
u osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie
domowym.
Oceniaj stan zdrowia (triage) osób wchodzących do
zakładu radioterapii (zmierz temperaturę i zbierz
wywiad dotyczący objawów COVID-19)
Pacjenci bezobjawowi mogą nosić własną maskę na
twarzy.
Nie zezwalaj na wejście do zakładu osób
towarzyszących chyba, że jest to absolutnie konieczne.

PRACA ELEKTRORADIOLOGA

Pacjenci z podejrzeniem lub potwierdzonym
zarażeniem COVID-19 powinni być leczeni na
dedykowanym aparacie terapeutycznym z
niezależnym wejściem dla takich pacjentów. Jeżeli nie
ma takiej możliwości, leczenie należy przeprowadzić
na koniec dnia pracy.
Elektroradiolodzy powinni być podzieleni na stałe
zespoły które nie będą miały ze sobą kontaktu.
Elektroradiolodzy powinni nosić maski na twarz i
stosować ściśle zasady dezynfekcji rąk
Podczas pracy z pacjentami podejrzanymi lub z
potwierdzonym zarażeniem COVID -19 należy
stosować pełne środki ochrony osobistej, zgodnie
z przepisami krajowymi lub zaleceniami WHO
Ścisła higiena rąk musi być przestrzegana zarówno
przed jak i po ściągnięciu części lub całości środków
ochrony osobistej.

PRACA ZDALNA

Elektroradiolodzy odpowiedzialni za wykonywanie
planów leczenia powinni pracować w systemie
zdalnym jeśli istnieje taka możliwość
Personel rezerwowy dedykowany do pracy w
pracowniach akceleratorowych lub symulatorach,
jeżeli zaistnieje taka konieczność, powinien pracować
w systemie zdalnym Tacy pracownicy powinni
mieć zdalny dostęp do systemu R&V w celach
administracyjnych
Należy rozważyć prowadzenie konsultacji oraz wizyty
kontrolnych wykonywanych przez elektroradiologów
w formie teleporad/wideokonferencji w porozumieniu
z radioterapeutami
Spotkania zespołowe powinny odbywać się on-line

RADIOTERAPIA

Personel pracujący jednoczasowo w pracowniach
akceleratorowych i symulatorach powinien być
zredukowany do niezbędnego minimum (nie mniej
niż 2 osoby). Należy również ogrniczać kontakt
bezpośredni z pacjentem.
Sterownie powinny być wyposażone w osłony z
pleksiglasu w celu umożliwienia komunikacji z
pacjentem.
Po każdym pacjencie podejrzanym lub z
potwierdzonym zarażeniem COVID-19 należy
zastosować odpowiednią specjalistyczną dezynfekcję
Elektroradiolodzy lub inny personel decyzyjny w
zakresie prowadzenia i zatwierdzania weryfikacji IGRT
powinien wykonywać te czynności z wykorzystaniem
formy zdalnej
W celu zapewnienia odpowiedniej dokładności
geometrycznej prowadzonego leczenia, w przypadku
braku możliwości wykonywania codziennej obrazowej
weryfikacji online należy wdrożyć uznane metody
offline, takie jak e-NAL w celu bezpiecznej realizacji
procedur medyczych.

Elektroradiolodzy to personel pracujący na pierwszej linii frontu
Dbaj o bezpieczeństwo naszych elektroradiologów i pacjentów.

Read more at
WWW.ESTRO.ORG

