Jaunumi no LHB
17. aprīlis - Hemofilijas diena
Katru gadu 17. aprīlī visā pasaulē atzīmē Hemofilijas dienu.
Šogad ārkārtas situācijas dēļ pasākumi pārceļas virtuālā vidē - arī LHB
pārcēla paredzēto Hemofilijas dienas konferenci uz vasaru un veido
risinājumus, lai ikmēneša sapulces varētu notikt tiešsaistes režīmā.
Tāpēc aicinām arī Jūs šodien uzvilkt kaut ko sarkanu,
nofotogrāfēties un pastāstīt draugiem kaut ko par asins
recēšanas traucējumiem un Hemofilijas biedrību. Ja nekautrējies,
vari ietagot biedrību ierakstā facebook - mēs to nošērosim, lai vairotu
cilvēku zināšanas par mūsu īpašajām asinīm.
Hemofilija ir viena no labāk zināmajām retajām slimībām Latvijā –
Latvijas Reto slimību alianses veiktajā pētījumā 2020. gada februārī to
zināja 55% aptaujāto, kamēr visplašāk izplatīto asins recēšanas
traucējumu – Villebranda slimību – tikai 7% aptaujāto.
Rūpējies par savu veselību!

Viss par ārstēšanu COVID-19 laikā

Uzzini, kā saņemt ārstēšanu ārkārtas situācijas laikā šeit.
Neveido zāļu uzkrājumus, bet rūpējies, lai laicīgi saņemtu
nepieciešamos medikamentus. Tie joprojām jālieto atbilstoši ārstu
norādījumiem! Regulārās faktora devas jāpieskaņo savam ikdienas
grafikam - labāk, ja profilakse notiek dienās, kad paredzēta fiziska
slodze. Labāk faktoru ievadīt no rīta, lai tas Jūs pasargātu visas dienas
garumā! Neaizmirsti atzīmēt visas injekcijas un asiņošanas epizodes
atzīmēt Dienasgrāmatā.
Atceries, ka jāpastāsta ārstējošajam ārstam par medikamentu
izraisītajām blakusparādībām pat tad, ja tās uzskaitītas zāļu lietošanas
instrukcijā. Ārsta pienākums ir šo informāciju fiksēt Jūsu dokumentos
un nodot tālāk Zāļu valsts aģentūrai un EUHASS - starptautiskajam
hemofilijas drošības tīklam.
Jaunā kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība attiecas uz A sarakstu hemofilijas B zālēm. Citu izmaiņu kompensācijas kārtībā pašlaik nav.
Ja zāles nav pieejamas 24h laikā, paziņo LHB un Zāļu valsts aģentūrai.
Pašlaik nav pieejams Octanate.
Lūdzu, mazgā rokas, ievēro distanci un sargi sevi un pārējos no
COVID-19 infekcijas riska!

Esi informēts!
Seko jaunākajai informācijai asins recēšanas traucējumu aprūpē
Latvijā, Eiropā un Pasaulē Latvijas Hemofilijas biedrības lapā facebook!
Tur atrodas arī grupa tikai pacientiem, kuru dalību grupā apstiprina
biedrības vadītāja. Lasi mūsu ziņas arī twitter kontā.
Un, protams, visa informācija pieejama LHB mājas lapā hemofilija.lv!
Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinies ar mums nekavējoties.
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