سوف تطرأ تغييرات على خدمات األطفال
المقدمة في مستشفى Ealing Hospital
اعتبارا من شهر يونيو/حزيران
ً
من المخطط إدخال بعض التغيرات على الخدمات المقدمة لألطفال في مستشفى .Ealing Hospital

تناول هذه النشرة شرح التغييرات الرئيسية ،لكن يرجى متابعة االستفادة من الخدمات التي نقدمها حتى 30
يونيو/حزيران .2016

الخدمات التي ستظل قائمة في
Ealing Hospital

الخدمات الجديدة المقدمة في
Ealing Hospital

الرعاية الطبية العاجلة لألطفال والتي عيادة الخدمات السريعة لألطفال
تحت إشراف استشاري
يقدمها مركز الرعاية العاجلة
والتي توافي األطباء العموميين
(.)Urgent Care Centre
بإمكانية االستفادة السريعة من
االستشارات التخصصية والمواعيد
الخدمات الطبية العامة والخدمات
المحددة لألطفال الذي يحتاجون إلى
الطبية لألطفال في العيادات الخارجية استشارة أخصائي خالل  48ساعة.
ويشير ذلك إلى العيادات التابعة
للمستشفى فضالً عن عيادة الرعاية
المجتمعية المخصصة لمرضى
البرنامج التجريبي لخدمات الرعاية
السكري والربو.
التواصلية لألطفال في منطقة
خدمات الرعاية النهارية غير
الطارئة للحاالت قليلة الخطورة
مثل بعض خدمات الجراحة والصحة
العقلية والعالج الطبيعي.
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الخدمات التي سيتم ختامها بتاريخ
 30يونيو/حزيران 2016
قسم رعاية األطفال بالمستشفى
 16سريرً ا ،من بينها أربعة أسرّة
نهارية لتقييم الحاالت .ويتولى هذا
القسم حاليًا رعاية  10إلى  12طفالً
كمرضى مقيمين بالمستشفى في أي
وقت.

قسم الرعاية التخصصية لألطفال
في حاالت الحوادث والطوارئ
لن تقوم سيارات إسعاف الطوارئ
المميزة باللون السماوي بنقل
"ساوثوول" و"آكتون"
يقدم هذا البرنامج الرعاية الصحية
األطفال إلى قسم الحوادث
األقرب إلى المنزل ،مما يقلل من
والطوارئ ( )A&Eبمستشفى
احتمالية احتياج األطفال إلى البقاء في .Ealing Hospital
المستشفى.
وسوف يخضع األطفال القادمون إلى
قسم الحوادث والطوارئ إلى تقييم
فريق التمريض المجتمعي لألطفال
سوف ينتقل هذا الفريق إلى مستشفى حالتهم ،وتلقي العالج الالزم حتى
 Ealing Hospitalلالنضمام إلى تستقر حالتهم ،ثم سيتم نقلهم بشكل
برامج الرعاية بالمستشفى وخدمات
آمن حسب الحاجة.
الرعاية المجتمعية الموجهة لألطفال.

وسوف يتوفر المزيد من المعلومات خالل شهر مايو/أيار لكل ما يستجد من معلومات.
يرجى زيارة موقع  www.healthiernorthwestlondon.nhs.ukأو متابعتنا على  HealthierNWL
@

ال تنسوا أن المستشفيات ليس هي الجهات الوحيدة المختصة بتقديم الرعاية الصحية
والمعالجات واالستشارات الطبية.
التعرف على كيفية االستفادة من خدمات NHS
NHS 111
ينبغي عليكم االتصال برقم  111عندما تحتاجون إلى استشارة أو إلى عالج طبي ،على أال تكون حالتكم من النوع الذي
يهدد حياتكم ،كما يمكنكم االتصال إذا كانت لديكم مسببات للقلق العاجل بشأن صحتكم العقلية.

الصيدليات
يتلقى الصيدلي الموجود في منطقتكم تدريبًا على مستوىً
عال ،ويمكنه أن يقدم لكم االستشارات واقتراح األدوية أو
ٍ
المعالجات لمجموعة من المشكالت الشائعة ،مثل حاالت الصداع ومشكالت المعدة والسعال وحاالت البرد.

األطباء العموميون والخدمات المجتمعية
يتولى األطباء العموميون ( )GPوالفرق المعاونة لهم تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات للعائلة بأكملها لعالج مشكالت
الصحة البدنية والعقلية.
وتتوفر اآلن لألطباء العموميين في منطقة "إيلنغ" سبل االستفادة من عيادة الخدمات السريعة
( )Rapid Access Clinicالمخصصة لألطفال في مستشفى  ،Ealing Hospitalحيث تتيح هذه
الخدمة لألطباء العموميين استشارات تخصصية بشأن صحة األطفال ،كما تتيح تحديد مواعيد تخصصية.

مراكز الرعاية العاجلة
تقدم مستشفى  Ealing Hospitalخدماتها على مدار  24ساعة في اليوم طوال أيام األسبوع السبعة ،بحيث يمكنها
استقبال المرضى من البالغين واألطفال المصابين بحاالت عاجلة ،لكنها ليست من النوع المهدد لحياتهم ،وذلك مثل
الجروح القطعية الطفيفة ،وكسور العظام ،وحاالت العدوى ،وإصابات االلتواء.

الحوادث والطوارئ ()A&E
يكون قسم الحوادث والطوارئ مخص ً
صا للمرضى المصابين بأمراض وإصابات شديدة أو تهدد حياتهم .إذا لم يكن
بإمكانكم الحضور إلى قسم الحوادث والطوارئ ،فيرجى االتصال برقم  999لطلب سيارة إسعاف.
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