Sanal Kırık Kliniği için hasta rehberi
(A patient’s guide to the Virtual Fracture Clinic (VFC) - Turkish)
Acil Servis'teki klinik ekibi, yaralanmanızın bir uzman tarafindan incelemesi gerektiğini
düşündükleri için sizi Sanal Kirik Klinigine yönlendirdi.
Sanal Kırık Kliniği, Whittington Hastanesinin Travma ve Ortopedi Servisine hasta erişimini
kolaylaştırmak için tasarlanmış bir hizmettir. Acil Servis veya Acil Bakım Merkezinden sevk edilen
hastalar için bir uzman hekim önderliğinde çok yönlü bir hizmet sunmaktayız.
Hastaların herzaman yüz yüze randevularla takip edilmeleri gerekmez. Bir uzman doktor Acil
Servisten sevkinizi ve orada çekilmiş olan röntgeninizi gözden geçirip size nasıl bir tedavi
uygulanacağına karar verecektir.Bu genellikle Acil Servis'ten taburcu olduktan bir gün sonra
gerçekleşecektir.
Hastayla her durumda, kırık ekibinden biri tarafından temasa geçilerek, ona, sonraki adımların
neler olacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. Bunlar:
1.
2.
3.
4.

Bir evde tedavi planı ile klinikten taburcu.
Alçı odası randevusu (alçılama, değiştirme veya atel takma için).
Bir fizyoterapist veya el terapistine sevk edilme.
Yüz yüze klinik randevusu olabilir.

Buna ek olarak, verdigimiz karar ve tedavinize yol gösterici bir mektup ekibimiz tarafından size ve
aile doktorunuza gönderilecektir.
Tedaviniz le ilgili idari sorularınız için lütfen 02072883799'dan Clinic 1B resepsiyonu ile irtibata
geçiniz veya buraya e-posta atınız whh-tr.fracturevirtualclinic@nhs.net
Herhangi acil tıbbi bir kaygı veya sorununuz için lütfen doktorunuza başvurun veya Acil Servis'e
tekrar dönünüz.
Rehberlik ve tavsiye sağlayan bir dizi hasta bilgilendirme broşürü ve videosu nasihatler burada
mevcuttur.
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Hastalar genellikle Pazartesi'den Cuma'ya saat 10:00'dan sonra aranır. Bu genellikle hafta sonları
ve resmi tatiller hariç yaralanmanın ertesi gününde olacaktır.
Acil Servis'ten ayrılmadan önce lütfen hastanenin kayıtlarındaki telefon numaranızın doğru
olduğundan emin olun.
Hastanenin sizi gizli numarayla arayabileceğini unutmamalısınız - lütfen bu numaraya cevap
veriniz, aksi takdirde tavsiyelerimizi alamayacaksınız..
Eğer uygun değilseniz, mümkün olursa bir sesli mesaj bırakılır. Sizinle telefonla iletişim
kuramazsak, hem size hem de doktorunuza değerlendirmeyi ve sonucu özetleyen bir
mektup gönderilecektir.
Sanal ekibimizden sonucları almak için hastaneye gelmenize gerek yoktur. 48 saat içinde bizden
haber almadıysanız, lütfen adınız, doğum tarihiniz, acil servise geliş tarihiniz ve iletişim bilgileriniz
de dahil olmak üzere yukarıdaki e-postadan bizimle iletişime geçiniz.

Patient advice and liaison service (PALS) - Hasta Tavsiye ve öneri servisi
Eğer övgü ve şikayetiniz veya endişeniz var ise lütfen 020 7288 5551’li telefonu arayarak veya
whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net internet adresine E-posta göndererek PALS servisimiz ile
iletişime geçiniz
Eğer bu broşürün büyük baskılı, sesli veya tercüme edilmiş kopyasına ihtiyacınız varsa, lütfen
020 7288 3182 numaralı telefonumuzu arayınız. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden geleni
yapacağız.
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