Kære alle patienter tilknyttet Lægehuset Afd. Vest i Ikast og Brande
Som led i udvikling af epidemi med coronavirus i Danmark bliver der gjort nedenstående tiltag her i
lægehuset.
Vi vil undgå, at coronavirus spredes via vores lægehus og særligt undgå, man som ældre, skrøbelig patient
eller patient med svækket immunforsvar bliver udsat for coronasmitte her i huset.
Ligeledes vil vi undgå smitte af læger og personale, da hele lægehuset således vil komme i karantæne i 2
uger og dermed i fare for blive lukket.
Vi er meget opmærksomme på håndhygiejne i håndtering af alle patienter, men det har vist sig, at smitte
med coronavirus kan være med meget beskedne symptomer, så der kan være risiko for smitte trods disse
forholdsregler.
Mistanke om smitte med corona-virus
•

Har du konkret mistanke om, at du kan være smittet med corona-virus pga. symptomer på luftvejsinfektion og du har haft direkte/indirekte kontakt med corona-smittet, så kontakt venligst
lægehuset pr telefon uanset om du har få eller mange symptomer. Dette med henblik på vurdering
af, om du skal henvises til undersøgelse for corona-virus på sygehuset.

Vejledning om rejse eller karantæne
•

Vi kan ikke tage stilling til påbud om karantæne eller rejse-vejledning ud over det som står på
www.coronasmitte.dk. Her kan også du finde telefonnummer på hotline til
Patientsikkerhedstyrelsen, som kan vejlede dig.

Hvis du er i karantæne
•

Såfremt du er sat i karantæne derhjemme pga. kontakt med corona-smittet, så bedes du aflyse
eventuel konsultation her i huset og undgå nogen form for fysisk fremmøde i lægehuset så længe
du er i karantæne.

Specielt for sårbare patientgrupper
•

•
•

Patienter med svær kronisk sygdom, alder over 65 år eller nedsat immunsvar af anden årsag, som
har en aftalt konsultation i lægehuset i de næste uger vil muligvis blive kontaktet forinden med
henblik på vurdering af, om fremmøde i lægehuset er forsvarligt.
Er du i ovennævnte gruppe og har brug for akut lægehjælp bedes du ringe til lægehuset i stedet for
at møde frem til kvik-konsultation. Vi vil så vurdere hvor og hvordan du skal undersøges.
Alle planlagte opsøgende hjemmebesøg hos ældre borgere vil blive udsat for at undgå unødig risiko
for smitte.

Receptfornyelse
•

Krav om fysisk fremmøde ved receptfornyelse af vanedannende medicin kan i den kommende
periode fraviges for visse patientgrupper. Bemærk, at dette er lægehusets vurdering.

Vurdering af luftvejsinfektion
•

Henvendelser om vurdering af luftvejsinfektion i lægehuset bør udelukkende være ved høj feber
og/eller påvirket almen tilstand: åndenød, vejrtrækningsbesvær, svimmelhed eller påvirket

bevidsthed. Er du sund og rask, forkølet uden høj feber eller åndenød, så er det meget lidt
sandsynligt, at der kan være tale om alvorlig infektion og behandling er smertelindring med
paracetamol og rigelig væskeindtag. Er du i tvivl, så ring til lægehuset.

