Son güncelleme
12 Ocak 2021

Bu sokağa çıkma kısıtlamasında Great Ormond
Street Hastanesinde (GOSH) hizmetler: çocuklar,
gençler ve aileler için bilgi
İngiltere sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmaktadır ve ne yazık ki bu hizmetlerimiz üzerinde
etkili olacaktır. Bunun sizi endişelendireceğini biliyoruz. This information from Great
Ormond Street Hastanesi’nden (GOSH) gelen bu bilgi – bize ihtiyacı olan bir çok çocuğun ve
gençlerin bakım ve tedavi almak için, ve yetişkin hastalarda büyük çapta artış gören Kuzey
Londra bölgesindeki diğer hastanelere destek vermemezi sağlama almak için önümüzdeki
haftalarda nasıl çalışacağımızı açıklamaktadır. Bazı zor kararlar vermek zorunda kaldık
ancak bu zor zamanlarda hizmetlerimizi sağlamaya neden geçici değişiklikler yaptığımızı
anlayacağınızı umuyoruz.
Evden etkin bir şekilde çalışabilen personelden
bunu yapmaya devam etmelerini istiyoruz, ve
güvenli ve verimli biçimde çalışmalarını sağlama
almak için pek çok yatırım yaptık.
Ayrıca tüm personelimize –hem kliniktekilere hem
de klinikte olmayanlara – KOVİD-19 aşısı yapmayı
öneriyoruz. Mümkün olabilecek en kısa zamanda
personelimizin büyük çoğunluğunu aşılamak için
çalışıyoruz – bu, hizmetlerimizi kullanan çocukları,
gençleri ve aileleri korumak için bize en iyi fırsatı
vermektedir.
Tabii ki, hastaneye gelen herkesin Eller, Yüz ve
Mesafe kurallarımızı – el antiseptiği kullanarak,
yüz maskesi takarak ve evinizin dışındaki
insanlardan 2m mesafe tutararaktan – takip
etmesini bekliyoruz.

Ziyaretçi politikamıza değişiklikler
Hastaneye gelen ziyaretçileri daha da kısıtlamaya
ihtiyacımız vardır. Bunun aileler için zor olacağını
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anlamamızla birlikte, enfeksiyon riskini
azaltmamıza, çocuğunuzu ve diğer herkesi
GOSH’de güvenli tutmamıza çok yardım
etmektedir. Bu, 12 Ocak 2021’den itibaren
aşağıdakilerin uygulancağı anlamına gelmektedir:
 Çocuğunuzun ayakta tedavi randevusu var
ise, sadece bir bakıcı hasatneye kabul
edilecektir child.
 Çocuğunuz bir koğuşta 14 güne kadar
kalıyorsa çocuğa sadece bir ebeveynin ya
da bakıcının refaket etmesini, ve 15 gün ya
da daha fazla kalan çocuklar için esas
bakıcının haftada bir kereden çok olmadan
değiştirilmesini istiyoruz.
 Maalesef, kardeşler ziyaret
edemeyeceklerdir.
Bu kuralların değiştirilmesinin gerekli olduğu
istisnai durumlar olacağını biliyoruz. Aileniz için
durumun bu olduğunu hissediyorsanız, halihazırda
irtibat kurmadıysak çocuğunuzun ihtiyaçlarını
direkt olarak görüşmemiz için çocuğunuzun klinik
ekibiyle lütfen irtibat kurunuz – eğer varsa, o
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durumda hangi istisnaların temin edileceğine karar
vereceklerdir.

Ayakta tedavi gören hastaların
randevularına değişiklikler
Hizmetlerimizin -– özellikle ayakta tedavi gören
hastaların randevuları– video ya da telefon
çağrılarım kullanarak nasıl yerine getirebileceği
hakkında ilk sokağa çıkma kısıtlamasından çok
şey öğrendik. Aslında birçok aile oldukça kısa bir
randevu için GOSH’ye uzun süre seyahat ederek
zaman harcamamayı kullanışlı bulduklarını bize
söylüyorlar.
Klinik ekiplerimiz yüz yüze randevu yerine hangi
randevuların sanal olarak güvenlikle yerine
geririlebileceğini görmek için önümüzdeki ayakta
tedavi gören hastaların randevuların hepsini
gözden geçiriyorlar.
Eğer çocuğunuzun güvenlikle video veya telefon
randevusu olabileceğini düşünürsek, haber
vermek için sizin ile irtibata geçeceğiz. Tabii ki,
çocuğunuzun kan testi, tarama ya da başka testler
için GOSH’a gelmesi gerekiyorsa, yapabileceğimiz
en güvenli şekilde yapacağız.

Planlanmış yatarak tedavi görenlere
ve günlük yatanlara değişiklikler
Ayakta tedavi gören randevularımızı ‘sanal’
randevulara değiştirmemizin yanı sıra, gelecek ay
veya civarındaki planladığımız hastaneye yatışlara
dikkatlice bakmak zorunda kaldık. Klinik
ekiplerimiz planlanmış her yatarak tedavi görmeyi
inceledi ve maalesef bazılarını şimdilik ertelemek
zorunda kaldılar. Herkese yeniden planlanmış bir
tarih daha henüz veremedik, lütfen emin olun,
hizmetlerimizi mümkün olduğunca çabuk normale
geri getirmek için çalışacağız.
Şu anda, bize en çok ihtiyacı olan çocuklar ve
gençlerin planlanmış hasatneye yatışlarına devam
ediyoruz – bu hastaları öncelik 1 ve öncelik olarak
adlandırıyoruz. Bu hastalar yakın zamanda
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görülmezler ise en çok zarar görme tehlikeleri
olan hastalardır. Yetişkin KOVİD-19 hastalarına
yataklarını boşaltabilmeleri için 25 yaş altındaki
hastalarını alarak Kuzey Londra’daki diğer
hastanelere de destek sağlıyoruz. Şu anda NHS
üzerindeki yoğun baskı göz önüne alınırsa GOSH
personelinin fertleri yetişkin insanların gerekli
bakımıyla baş etmelerinde yardım etmek için bu
hastanelerde de çalışmaktadırlar.
GOSH’dan ilaçlarınızı planlandığı şekilde almanızı
garantiye almaya devam ediyoruz. Eczane
bölümümüz ilaçları Royal Mail Special Delivery
vasıtasıyla göndermektedir. Çocuğunuzun belirli
ihtiyaçlarını ve tercihlerini görüşmek için sizin ile
irtibata geçeceğiz.

Aşılar
Hükümetin yönlendirmesi doğrultusunda her gün
yüzlerce personel aşı olmaktadır, dolayısıyla
hastalarımızı ve ailelerini koruyabiliyoruz.
Mevcuttaki aşılar çocuklar ve 16 yaşın altındaki
gençler için ruhsatlı değildir, bu yüzden
halihazırda hastalarımıza aşı yapmak için hiçbir
plan yoktur. Eğer bu durum değişirse, tabii ki size
bildireceğiz.

Personelimize ve gönüllülerimize
destek
KOVİD-19 salgını daha önceden karşı karşıya
gelmediğimiz bir şeydir, ve kısıtlamlarda yapılan
her değişikle, hayatla başa çıkılması daha
zorlaşmaktadır. Personelimizi ve gönüllülerimizi
elimizden geldiği kadar en iyi şekilde
desteklemeye – yolculuk zor ise, GOSH’a yakın
kalabilecekleri bir yer bulmalarına yardım etmenin
yanı sıra ihtiyacını duydukları desteği
alabilecekleri Sağlık ve Saadet Merkezimize
erişim vererekten – devam ediyoruz .

Çocuklara, gençlere ve ailelerine
destek
Klinik ekiplerimiz bakımları altındaki çocuklara ve
gençlere hala destek vermektedirler. Sualleriniz
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var ise onlar ile her zamanki şekilde irtibat
kurabilirsiniz ya da kayıt olduktan sonra MyGOSH
vasıtasıyla temasa geçebilirsiniz – daha fazla bilgi
https://www.gosh.nhs.uk/your-hospitalvisit/mygosh web sitesinde bulunulabilir.

Durum değiştikçe size güncelleştirilmiş bilgileri
vermeye de devam ediyoruz – en son haberler ve
bilgi için Koronavirüs (KOVİD-19) merkezimizden
gözünüzü ayırmayınız –
https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid19-information-hub web sitesinde bulunulabilir.

Daha fazla bilgi ve destek
The Patient Advice and Liaison Service (Hasta Tavsiye ve İrtibat Hizmeti) (Pals) ekibi GOSH’u ziyaret
ederken ya da orada kalırken beklenmedik bir biçimde ortaya çıkacak sorunlar hakkında size kişiye özel
tavsiye ve destek verebilir. Onları 020 7829 7862 telefon numarasından arayabilirsiniz ya da
pals@gosh.nhs.uk adresine e-posta gönderebilirsiniz.
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