واحد خدمات درمانی کودکان بیمارستان
 Ealingدر ماه ژوئن دستخوش تغییراتی
خواهد شد.
برای واحد خدمات درمانی کودکان در بیمارستان  Ealingتغییراتی در نظر گرفته شده است.
این اطالعیه تغییرات اصلی را توضیح می دهد اما لطفا ً تا تاریخ  30ژوئن  2016طبق روال معمول از خدمات ما
استفاده کنید.

خدماتی که همچنان در بیمارستان
 Ealingارائه خواهند شد

خدمات جدید بیمارستان Ealing

خدماتی که از تاریخ  30ژوئن
 6102دیگر ارائه نخواهند شد

خدمات درمانی اضطراری اطفالکه
توسط مرکز خدمات درمانی
اضطراری ارائه می شود.

درمانگاه دسترسی سریع مربوط به
اطفال ارجاع داده شده از مشاور
ِ
مشاوره تخصصی و ویزیت های
دوره ای برای کودکان نیازمند
معاینه توسط یک متخصص ظرف
 48ساعت را برای پزشکان
عمومی فراهم می کند.

بخش بستری کودکان
دارای  16تخت ،از جمله چهار
تخت برای ارزیابی زمان زایمان،
است .در حال حاضر ،این مرکز
در هر زمان پذیرای  10تا 12
کودک بستری است.

خدمات سرپایی عمومی و ویژه
اطفال
شامل خدمات درمانگاه های های
بیمارستان به عالوه درمانگاه های
محلی دیابت و آسم.
خدمات درمانی غیراورژانسی که
از شدت کمتری برخوردار هستند
نظیر برخی عمل های جراحی،
درمان های سالمت روان و
فیزیوتراپی.

طرح ارتباط دهی خدمات درمانی
برای کودکانکه به صورت آزمایشی
در  Southallو  Actonاجرا
شده است.
نزدیک تر کردن خدمات درمانی به
خانه ها و کاهش احتمال بستری
شدن کودکان در بیمارستان.
تیم محلی پرستاری کودکان
به بیمارستان  Ealingمنتقل می
شود تا به مجموعه خدمات درمانی
محلی و بیمارستانی برای کودکان
بپیوندد.

خدمات تخصصی اورژانس و
تصادفات کودکان ()A&E
آمبوالنس های «چراغ آبی»
اورژانس ،از این پس دیگر کودکان
را به بخش اورژانس و تصادفات
بیمارستان  Ealingمنتقل نخواهند
کرد.
کودکانی که به بخش اورژانس و
تصادفات آورده می شوند معاینه
می شوند ،وضعیت آنها تثبیت می
شود و بنا به لزوم ،به نحوی ایمن
به بیمارستان یا مرکز پزشکی
دیگری منتقل می شوند.

اطالعات بیشتر در ماه مه ارائه خواهد شد و برای مشاهده تمام اطالعات اخیر
به وبسایت www.healthiernorthwestlondon.nhs.ukمراجعه کنید یا ما را با
شناسه@ HealthierNWLدنبال کنید.
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فراموش نکنید که این فقط بیمارستان ها نیستند که خدمات سالمت ،درمان و مشاوره
ارائه می دهند.
با نحوه دسترسی به خدمات ملی سالمت ( )NHSآشنا شوید
خدمات ملی سالمت 111
در صورت نیاز به مشورت یا درمان پزشکی ،در مواردی که جانتان در خطر نیست ،یا در صورتی که در رابطه با
سالمت روان خود نگرانی های جدی دارید ،با شماره تلفن  111تماس بگیرید.

داروخانه ها
داروخانه های محل شما به خوبی آموزش دیده اند و می توانند برای مشکالت شایعی نظیر سردرد ،معده درد ،سرفه و
سرماخوردگی دارو یا درمان تجویز کنند.

پزشکان عمومی و خدمات سالمت محلی
پزشکان عمومی و تیم های وابسته به آنها ،طیف وسیعی از خدمات را ،از خدمات مربوط به مشکالت جسمانی گرفته
تا مشکالت مربوط به سالمت روان ،به کل اعضای خانواده ارائه می دهند.
پزشکان خانواده در ناحیه  Ealingدر حال حاضر به کلینیک دسترسی سریع کودکان در بیمارستان Ealing
دسترسی دارند .این کلینیک مشورت و مشاوره تخصصی درباره سالمت کودکان و همچنین دسترسی به مالقات با
متخصصان را در اختیار پزشکان خانواده قرار می دهد.

مراکز خدمات درمانی فوری
بیمارستان  Ealingبه صورت  24ساعته و هفت روز هفته برای ویزیت بزرگساالن و کودکانی که دچار مشکالت
فوری اما فاقد تهدید جانی ،نظیر بریدگی های جزئی ،شکستگی استخوان ،عفونت و پیچ خوردگی ،شده اند خدماتی را
ارائه می دهد.

اورژانس و تصادفات ()A&E
بخش اورژانس و تصادفات به افرادی خدمات رسانی می کند که به جراحات یا بیماری های جدی و دارای تهدید جانی
دچار شده باشند .اگر قادر به حضور در بخش اورژانس و تصادفات نیستید ،با شماره  999تماس بگیرید تا آمبوالنسی
به محل اعزام شود.
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