Doporučení výboru ČAE
pro poskytovatele
zdravotních služeb
v oboru ergoterapie
v souvislosti se šířením
COVID-19

V této situaci je naší povinností chránit
jak sebe, tak naše pacienty. Z tohoto
důvodu apelujeme na všechny naše
členy, aby dodržovali opatření, která
vydala vláda ČR a zdravotníkům
nařizuje ministerstvo zdravotnictví, a
aby informovali své pacienty i osoby
blízké o nutnosti těchto opatření
pravdivě a bez vzbuzování zbytečných
obav.

Výbor ČAE podporuje opatření,
která vláda ČR zavedla ve snaze
zamezit dalšímu šíření onemocnění Pouze společným úsilím a dodržováním
preventivních a restriktivních opatření se
COVID-19.
budeme moci vypořádat se zatím

největší výzvou tohoto milénia a rychleji
se vrátit ke svým běžným denním
aktivitám, pracovním činnostem a
zájmům.
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Jsme si také vědomi toho, že jako
ostatní zdravotničtí pracovníci i vy
pociťujete
kritický
nedostatek
ochranných pomůcek. Pokud pracujete
v zaměstnaneckém poměru, informujte
se o rozdělování ochranných pomůcek
u
svého
zaměstnavatele.
Pokud
pracujete v rámci ambulantní sféry či
jako OSVČ sledujte stránky krajských
úřadů, kde je vhodné se přihlásit
o OOPP.

Ačkoli je situace dostupnosti adekvátních
ochranných pomůcek pro zdravotníky
a jejich distribuce stále kritická, je potřeba
si uvědomit, že naše profese není v první
linii akutní péče a distribuce OOPP se
bude řídit pravidly priority. I když si
uvědomujeme, že blízkost a délka trvání
kontaktu s pacientem během terapie
je i pro nás rizikem.
Současné nařízení vlády nenařizuje
uzavření zdravotnických zařízení, což se
týká i nestátních zdravotnických zařízení
(NZZ), které provozují zdravotní služby a
jsou registrovány pod krajským úřadem.
Není zde rozdíl, zda zařízení mají smlouvu
s pojišťovnou či nikoliv. K omezení
provozu
dochází
na
základě
mimořádného opatření MZ na straně
poskytovatelů
lázeňské
léčebně
rehabilitační péče, kterým se zakazuje
přijímat nové pacienty.
Rozhodnutí o změně či přerušení provozu
je na každém provozovateli. V případě
rozhodnutí o uzavření pracoviště nebo
pobočky by měly být informovány
zdravotní
pojišťovny
dle
rámcové
smlouvy.

V souladu s aktuálním nařízením
vlády doporučuje ČAE
poskytovatelům zdravotních služeb
v oboru ergoterapie,aby:
1. Zvážili přesunutí, popř. zrušení návštěv
neakutních pacientů.
2. Zredukovali ordinační hodiny na
nezbytně nutnou dobu.
3. Odpovědně dodržovali
hygienicko – protiepidemiologická
pravidla, zvýšeně dbali dezinfekce rukou,
včetně rukou pacientů, pomůcek k terapii i
terapeutických místností a čekáren a to i
mezi jednotlivými pacienty.
4. Používali adekvátní ochranné pomůcky
dle dostupnosti, kterou mají. Minimálním
požadavkem je soustavné nošení roušek,
ochranných rukavic. Případně OOPP
dodaných
a doporučených k používání
zaměstnavatelem.
5. Doporučujeme každému pacientovi při
příchodu změřit teplotu. I v případě jen
zvýšené teploty jej okamžitě odmítnout a
doporučit mu
nevycházet z domu a telefonicky
kontaktovat svého praktického lékaře.
6. Vyžadovat od pacientů striktní nošení
roušek i během terapie.

7. Doporučujeme zrušit skupinové
terapie pacientů v ambulantním
provozu. V rámci lůžkových zařízení
dbát v tomto směru nařízení
zaměstnavatele.
8. Zamezit kontakt pacientů
v ambulantních službách jak
v čekárnách, tak během terapie. Zajistit,
aby v jedné místnosti byl
pouze jeden pacient a jeden terapeut,
maximálně jeden rodič v případě
dětských pacientů.
9. Zvážit zkrácení doby terapie na
nezbytně nutnou.
10. Pokud je to možné a máte k tomu
odpovídající technické vybavení,
využívat možnosti dálkového spojení
s pacienty (např. telefonické konzultace,
Skype, videokonference, instruktážní
videa apod.).
Doporučení či inspiraci je možné nalézt
na stránkách www.ergoterapie.cz.
11. Pokud se rozhodnete uzavřít
či omezit svůj provoz informujte
zdravotní pojišťovny a pacienta (vyvěsit
informaci na vstupní dveře zařízení,
pacienty v péči informovat telefonicky,
sms zprávou nebo emailem).

Prosíme Vás o citlivý a rozvážný
přístup k celé situaci, využití svého
kreativního potenciálu a doporučujeme
průběžně sledovat a respektovat
nařízení vlády ČR.
Pevně věříme, že to spolu zvládneme a
pokud byste měli nějaké dotazy,
budeme se snažit vám být maximálně
nápomocní.
Jsme otevření i ke sdílení Vašich
podnětů k řešení nastalé situace
v rámci naší ergoterapeutické
komunity. Rády Vaše podněty a
příspěvky budeme šířit ostatním
členům přes web a FB.
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