Büyük harflerle basılmış sürüm

Kuzey
merkez Londra’da
planlanmış ortopedik
bakım
Seçenekleriniz
Hizmeti sağlayan:
North Middlesex University Hospital NHS Trust
Royal Free London NHS Foundation Trust
Royal National Orthopaedic Hospital
University College London Hospitals NHS Foundation Trust
Whittington Health NHS Trust

Planlanmış ortopedik bakımınız
Bu broşürdeki bilgiler, hastane tabanlı bir ekip aracılığıyla planlanmış
ortopedik bakıma ihtiyaç duyan hastalar içindir.
• Planlanmış (bazen “seçmeli” olarak adlandırılır) bakım, hastaların klinik
ekiplerle planlanmış randevulara geldiği, acil olmayan sağlık hizmetidir.
• Ortopedik bakım kemiklere, eklemlere ve kaslara dair bakımdır

İhtiyacınız olan bakım, uzman tavsiyelerini, tanılamayı (röntgen
ve kan testleri gibi) veya ameliyatı içerebilir. Bu, ayakta tedavi randevusu,
günübirlik ameliyat veya hastaneye yatırılmış hasta bakımı ya da bunların bir
kombinasyonu şeklinde gerçekleşebilir.
• Günübirlik ameliyat, gece hastanede kalmaya gerek olmadan bir günde
yapılabilen ameliyattır.
• Hastaneye yatırılmış hasta ameliyatı, hastanın en az bir gece hastanede
kalmasını gerektiren ameliyattır.
• Ayakta tedavi randevuları, bir sağlık uzmanıyla yapılan konsültasyon
görüşmeleridir. Bu kişi, semptomlarınızı daha iyi anlamak, bir tedavi
sürecini veya ameliyattan sonra takibi görüşmek için bir doktor,
hemşire veya başka bir sağlık uzmanı olabilir.
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Seçme hakkınız
Bu bilgiler Barnet, Camden, Enfield, Haringey ve Islington'da yaşayan,
planlanmış, hastane tabanlı ortopedik bakıma veya kalça ve diz protezleri
dahil ameliyata (ve diğer kalça, diz, omuz, dirsek, ayak, ayak bileği ve el
ameliyatlarına) ihtiyaç duyan
hastalar içindir.
Bu broşür, söz konusu bakım için nereye gideceğinize dair seçme hakkınızı
ve seçimlerinizin neler olduğunu açıklamaktadır.

Bu bilgileri, pratisyen hekiminiz, fizyoterapistiniz veya başka bir klinisyen,
hastane tabanlı uzman bir ortopedi ekibinin bakımından
faydalanabileceğinizi düşündüğü için almaktasınız.

NHS'de bir fiziksel veya ruhsal sağlık sorunu nedeniyle sevk edilirseniz, çoğu
durumda, ihtiyacınız olan hizmeti söz konusu hastane sağladığı sürece,
gideceğiniz hastaneyi veya hizmeti seçmeye dair yasal hakkınız mevcuttur.
Buna, NHS adına söz konusu bakımı sunan NHS hastaneleri ve özel
hastaneler de dahildir. Ayrıca, bir danışman veya belirlenmiş bir sağlık
hizmetleri uzmanı tarafından yönetilen klinik ekibinizi, bu ekip ihtiyaç
duyduğunuz tedaviyi sağladığı sürece seçebilirsiniz.
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Kişiler çoğunlukla yerel hastaneleri arasından seçim yapmaktadır; ancak
Londra'da veya ülke çapında başka bir yere sevk edilmek istiyorsanız, hangi
seçeneklerin mevcut olduğunu sorabilirsiniz. Nereye gittiğiniz önemli olmasa
bile, bir seçeneğiniz olduğunu bilmeniz önemlidir.

Karar vermenize yardımcı olması için şunları yapabilirsiniz:

• Pratisyen hekim muayenehanenizden, fizyoterapistinizden, bir sevk
destek hizmetinden veya bakımınızla ilgilenen diğer NHS personelinden
tavsiye isteyin.
• Çevrimiçi arama yapın, www.nhs.uk/patientchoice adresi üzerinden
“yakınınızdaki hizmetler” aracını kullanarak hizmetleri ve danışmanları
bulun ve karşılaştırın.
• Seçeneklerinizi arkadaşlarınız, bakıcılarınız ve ailenizle görüşün.

Hemen seçim yapmanıza gerek yoktur. Bilgileri değerlendirmek için biraz
zaman ayırabilirsiniz. Klinisyeninize daha fazla zamana ihtiyacınız olduğunu
söyleyin; size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Aralarından seçim
yapabileceğiniz tüm hastaneler veya hizmetler, özel hastaneler dahil olmak
üzere NHS hastalarına ücretsiz tedavi sunmaktadır.
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Bu broşür, kuzey merkez Londra'da (Barnet, Camden, Enfield, Haringey ve
Islington) seçeceğiniz NHS hastanelerine odaklıdır.
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Kuzey Merkez Londra seçmeli ortopedi ağı
Kuzey Merkez Londra Seçmeli Ortopedi Ağı, hastalara sunulan bakımı
iyileştirmek için oluşturulmuştur. Hastane vakıfları arasındaki ortak çalışmaya
dayanmaktadır.

Bu şekilde birlikte çalışmak, hastaların zamanında, üst düzey kalitede bakım
hizmeti
alabileceği anlamına gelmektedir. Çeşitli hastanelerde görevli klinisyenler tek
bir ekip olarak birlikte çalışacak, ortak eğitim ve öğrenime tabi tutulacak ve
hastaneler tesislerini paylaşarak daha amaca özel yataklara ve
ameliyathanelere erişim sağlayabilecektir.
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Hangi seçeneklere sahibim?
Bir hasta olarak, ayakta tedavi randevularınız ve takipleriniz için hangi
hastaneye gitmeyi tercih edeceğinizi seçmeniz yeterlidir.

Bu hastane, bakımınızın büyük kısmının gerçekleştiği yer olacaktır.
Bu hastanenin ekibi, söz konusu ameliyatlar nerede yapılırsa yapılsın,
herhangi bir ameliyat dahil olmak üzere tüm bakım sürecinizi
denetleyecektir. Tüm sevkler ameliyatla sonuçlanmaz, ama gerekirse, ayakta
tedavi randevuları için hastane seçiminiz bu ameliyatın nerede olacağını
belirler.

Pratisyen hekiminiz veya fizyoterapistiniz sizi sevk ettiği zaman, neden bir
hastane uzmanına görünmeniz gerektiği konusunda size bilgi verecek ve
ihtiyaç duyabileceğiniz tedavi türü hakkında daha fazla ayrıntı sunabilecektir.

Seçim yaparken, sizin için hangi faktörlerin önemli olduğunu düşünün.
Bunlar, diğer NHS bakım hizmetlerini aldığınız yerleri, randevulara seyahat
etme kolaylığını, araç park etme veya eve yakın olma imkanını, çalıştığınız
yeri veya arkadaşlarınız ve ailenizi içerebilir.

Bu kitapçığın 10. ve 11. sayfalarına bakın.
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Bakım koordinatörleri
Bakım koordinatörleri, bakımları süresince hastalara ek destek ve rehberlik
sunabilen ekip üyelerimizdir. Ameliyat geçiren herkese hizmet
verebilmektedirler, ancak özellikle engelli, demanslı, öğrenme güçlüğü çeken
veya hastaneye gelme konusunda endişeli olan hastalara faydalı olabilirler.
Ayrıca bakıcıları ve aile üyelerini de destekleyebilirler.

Randevulara nasıl gelineceğine dair bilgiler, ameliyattan sonra eve gitme
düzenlemeleri gibi pratik konularda yardımcı olabilirler, klinik ekiplerinin
belirli ihtiyaçları anlamasını sağlayabilirler ve ayrıca diğer sağlık ve sosyal
bakım hizmetleri de dahil olmak üzere bir hastanın bakımında yer alan diğer
ekiplerle iletişim kurabilirler.
Bir bakım koordinatörünün desteğinden yararlanacağınızı düşünüyorsanız,
lütfen bakım hizmetinizi nerede alacağınızı seçtiğiniz esnada bunu pratisyen
hekiminize veya fizyoterapistinize bildirin.
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Tüm hastalar için:

• Randevularınız nerede olursa olsun, cerrahi ekibiyle bakımınızı
denetleyecek, belirlenmiş bir cerrahla gerçekleşecektir. Tıbbi kayıtlarınız
randevularınızın gerçekleşeceği her yerde mevcut olacaktır.
• Ameliyata ihtiyacınız varsa, bu gerekirse yüksek düzeyde bağımlı
bakıma erişimi olan son teknoloji tesislerde gerçekleştirilecektir.
• Kalça ve diz protezleri için, ameliyatınızı anlamanıza, ameliyata ve
müteakip rehabilitasyon desteğine hazırlanmanıza yardımcı olacak
ameliyat öncesi eğitim dersleri verilecektir.
• Her bir hastanedeki klinik ekipler, size en iyi bakım hizmetini sunmak ve
NHS'nin sunduğu en son araştırmalardan ve yeniliklerden faydalanmak
için birlikte çalışacaktır
• Bir ameliyatın son dakikada iptal edilme şansını en aza indirmek ve
enfeksiyon riskini azaltmak için, planlanmış ortopedik cerrahi acil
bakımdan ayrılmıştır.
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North Middlesex University Hospital / Royal
Free London Ortaklığı
UCLH / Whittington Health Ortaklığı
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University College London Hospitals NHS Trust ve
Whittington Health NHS Trust Ortaklığı

UCLH ve Whittington Health mensubu klinisyenler ekip olarak
birlikte çalışmaktadır.

Ayakta tedavi randevularına ve herhangi bir takip bakım hizmetine University
College Hospital veya The Whittington Hospital*'da gitmeyi seçebilirsiniz.

Bu seçimi yaparsanız ve ameliyat olmanız gerekiyorsa:

• Günübirlik ameliyatlar The Whittington Hospital veya University College
Hospital Grafton Way Building’de yapılabilir
• Hastaneye yatırılmış hasta ameliyatları University College Hospital
Grafton Way Building’de yapılacaktır

Turkish translation

11

Royal Free London NHS Foundation Trust ve North
Middlesex University Hospital NHS Trust Ortaklığı

North Middlesex University Hospital ve Royal Free London mensubu
klinisyenler ekip olarak birlikte çalışmaktadır.

Ayakta tedavi randevularına ve herhangi bir takip bakım hizmetine Barnet
Hospital, Chase Farm Hospital, Edgware Community Hospital, Finchley
Memorial Hospital, North Middlesex University Hospital veya the Royal Free
Hospital*’da gitmeyi seçebilirsiniz.

Bu seçimi yaparsanız ve ameliyat olmanız gerekiyorsa:

• Günübirlik ameliyatlar Chase Farm Hospital veya North Middlesex
University Hospital’da yapılabilir
• Hastaneye yatırılmış hasta ameliyatları Chase Farm Hospital’da
yapılacaktır

Ameliyatınız daha karmaşıksa, Royal National Orthopaedic Hospital’a sevk
edilebilirsiniz. Klinik ekibiniz, pratisyen hekiminiz veya fizyoterapistiniz bu
konuyu sizinle görüşecektir.
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*Ameliyatınızı yaptırdığınız hastanede, ameliyatınızla doğrudan ilgili bazı
testler yapılabilir. Aldığınız bakım hizmeti, nerede olursanız olun aynı üst
düzey kalitede olacaktır.

Bazı randevular için size görüntülü veya telefon üzerinden konsültasyon
önerilebilir ve bu şekilde hastaneye seyahat etme ihtiyacınız azaltılabilir.
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Kuzey Merkez Londra Seçmeli Ortopedi Ağı
Hakkında

Kuzey Merkez Londra Seçmeli Ortopedi Ağı, ortopedik bakım, araştırma ve
eğitim konularında mükemmellik sunmaktadır.

Bu ağ, North Middlesex University Hospital NHS Trust, Royal Free London
NHS Trust, Royal National Orthopaedic Hospital, University College London
Hospitals NHS Foundation Trust ve Whittington Health NHS Trust tarafından
sağlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için şu adrese bakın:
www.northlondonpartners.org.uk/ncl-elective-orthopaedic-network

NHS İngiltere'nin sunduğu hasta seçim bilgileri: Seçmeli bakım hizmetlerine
dair tercih:
www.england.nhs.uk/patient-choice/elective-care/
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