Opname op de
corona afdeling
–
Turks
Korona bölümüne yatırılma
Siz (veya yakınınız) Spaarne Gasthuis'ün korona bölümüne yatırıldınız (yatırıldı). Bu yatırılma
konusunda endişeleriniz olduğunu düşünebiliyoruz. Bu broşür aracılığıyla bu yatırılma
esnasındaki işlerin gidişatı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Bölüm hakkında
Korona bölümünde sadece (muhtemelen) korona virüsü ile enfekte olan hastalara bakılır.
Hastalara tek bir bölümde hasta bakımı sunarak virüsün yayılmasını önlüyoruz. Bölümün
telefon numarası (023) 224 0338'dir.
İzole edilmiş bakım
Size 'izole edilmiş' (tecritte) bakım sunulmaktadır. Bu bazen çok ciddi olan önlemi almak için
anlayış göstermenizi rica ediyoruz. Kapının dışında bir izolasyon kartı asılıdır. Üzerinde ekstra
hijyen önlemleri belirtilmiştir. Her çalışan bu önlemleri uygulayacaktır. Önlemlere siz de
uymalısınız. ‘Verplegen in isolatie’ (İzolasyonda hasta bakımı) adında broşürde izolasyon
önlemleri hakkında daha fazla bilgiler bulabilirsiniz.
Siz kendiniz ne yapabilirsiniz?
Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için alabileceğiniz en önemli önlemler şunlardır:

Elleriniz sıkça yıkayın





Dirseğinizin içine doğru öksürün ve hapşırın
Kâğıt mendil kullanın
Tokalaşmayın

Ziyaret ve izolasyon önlemleri
Bunun için ‘Maatregelen voor bezoekers op de corona afdeling’ (Korona bölümünde
ziyaretçiler için önlemler) adında broşüre bakınız.
Aile ile iletişim
Hastalığınız veya tedaviniz hakkında kime bilgi verebileceğimizi bilmek istiyoruz. Bu nedenle 1
kişinin iletişim bilgilerini hemşireye veriniz. Hemşire gün içinde bu kişiyi arayarak ona sizin
nasıl olduğunuzu bildirecektir. Sizinle ilgili bilgileri birinci irtibat kişiniz dışında kimseyle
paylaşmayız.
Tedavi eden hekimle bir görüşmeniz mi var ve irtibat kişinizin bu görüşmeye katılmasını mı
istiyorsunuz? O halde bu husus, doktor veya hemşirenin izniyle gerçekleşebilir.
Kişisel eşyalar
İrtibat kişiniz, kişisel eşyalarınızı resepsiyona teslim eder.
İlaçlar
Kaldığınız süre boyunca ilaçlarınız size hastane eczanesi tarafından temin edilecektir.
Ne zaman eve gidebilirsiniz ve hastanede ne zaman gelip alınabilirsiniz?
Eve gitmenize izin verildiğinde veya bir bakımevine gittiğinizde, eve gidene kadar kullanmanız
için size bir ağız maskesi verilecektir. Hemşirelik personeli, hastaneden çıkmanız için gereken
güzergâhı size gösterecektir. Sizi almaya gelen kişi, hasta olmamalı veya koronavirüs şikâyeti
olmamalıdır. Sizi almaya gelen kişi ile telefonla sizi nereden alabileceği konusunda
kararlaştırılacaktır. Bu kişinin sizi gelip bölümden almasına izin verilmemektedir. Bir hastane
çalışanı tarafından aile hekimleri bölümünün park yerlerinde dışarıdaki çıkışa götürüleceksiniz.
Yakınınız sizi buradan gelip alabilir.
Çamaşırlarınız size kapalı bir çöp poşeti içinde verilecektir. Bu çamaşırlara 24 saat
dokunmamanızı ve ardından bunları diğer çamaşırlardan ayrı yıkamanızı tavsiye ediyoruz.
Evde, GGD'nin kuralları geçerlidir. Bu kuralları bulabileceğiniz adres
www.ggdkennemerland.nl.
Bilimsel araştırma - tıbbi dosyanızdan bilgiler
Tıpta her gün yeni tedaviler ve terapiler keşfedilmektedir. Hastalarımızın bakımını bu şekilde
sürekli olarak daha da iyileştiriyoruz. Örneğin, COVID-19 yeni bir hastalıktır ve neyse ki
hakkında gittikçe daha çok husus bilinmektedir. Bu durum çok fazla bilimsel araştırma
gerektirmektedir. Bunun için, diğer şeyler yanı sıra, COVID-19 hastalarından alınan veriler
değerlendirerek incelenmektedir. Spaarne Gasthuis ayrıca bu yeni bilgiye katkıda bulunmak
istiyor, bu nedenle hasta verilerini yerel, ulusal ve uluslararası araştırmalar için kullanıyoruz.
Bu durum sizin için ne anlama geliyor
Tıbbi dosyadan yatırılma ve kilo, yaş ve boy gibi verileri topluyoruz. Bu bilgiler, bir araştırma
dosyasında kodlanarak toplanır. Adınız ve hasta numaranız bir koda dönüştürülür. Bu kodun
"anahtarı" Spaarne Gasthuis'te güvenli bir şekilde saklanır. Baş araştırmacıya gönderilen
bilgiler yalnızca kodu içerecek, adınızı veya sizi tanımlayan diğer bilgileri içermeyecektir.
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Araştırmayla ilgili raporlarda ve yayınlarda veriler hiçbir zaman tek bir hastaya kadar
izlenememektedir.
Bu nedenle siz veya aile üyeniz bu araştırmadan dolayı herhangi bir ek risk altına
girmeyeceksiniz. Ayrıca başka bir tedavi veya bakım da görmeyeceksiniz. Araştırmaya
katılmak için hiçbir şey yapmanız gerekmiyor ve bu konuda herhangi bir rahatsızlık
hissetmeyeceksiniz.
İtirazınız mı var?
Bilimsel araştırmaya katılım (verilerinizin kaydı) "vazgeçme" esasına göre gerçekleşir. Bu
durum, istemediğinizi belirtmediğiniz sürece verilerinizin prensip olarak bu çalışma için
kaydedileceği anlamına gelmektedir. Verilerinizi bilimsel araştırmalar için kullanmamızı
istemiyor musunuz? Bu hiç sorun değildir. Bu durumu bize Bezwaarformulier (İtiraz Formu) ile
bildirin veya wetenschapsbureau@spaarnegasthuis.nladresine bir mail gönderin.
Sorularınız mı var?
Bunları hemşirenize veya doktorunuza iletin.
Genel bilgiler
Yatırılmanızla ilgili genel soruları ’Opname en verblijf in het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid’
(Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid'e yatırılmak ve burada kalmak) adında broşürde
okuyabilirsiniz. Hemşirelerin yükünü hafifletmek için bu bilgileri okumanızı rica ediyoruz.
Bundan sonra yine de sorularınız olduğunda lütfen hemşireye sorun. (023) 224 2060 numaralı
telefondan hasta bilgilendirme bölümünü de arayabilirsiniz.
Ellerinizi nasıl yıkamalısınız? (El hijyeni talimat kartındaki resimlere de bakınız)
1. Avucunuzun içine el alkolünü dökün
2. El alkolünü ellerinize ve bileklerinize yayın
3. Sağ avucunuzu sol elinizin arkasına sürün ve tam tersini yapın
4. Avuç içlerinizi birbirine sürtün ve parmaklarınızın arasını ovuşturun
5. Parmak eklemlerinizi avuç içlerine sürün
6. Sağ ve sol baş parmaklarınızı ovalayın
7. Sol ve sağ parmak uçlarınızı avucunuzun üzerinde ve sol ve sağ bileklerinizin çevresini
ovuşturun
8. Elleriniz kuruyana kadar ovuşturmaya devam edin

© Spaarne Gasthuis | eindredactie: patiëntenvoorlichting | Foldernummer dsg-1280 | 29-04-2021
Opname op de corona afdeling | pagina 3

Waar zijn we te vinden?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl
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