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Aileler için kitapçık

Değerlerimiz
kararlılık
saydamlık
saygı
mükemmellik
hizmet

hedefimiz 

Çocuklar için daha iyi sağlık,
Çocuk sağlığı bakımında 
mükemmellik
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hastanemize hoş geldiniz

Westmead’deki Çocuk Hastanesi büyük
bir yerdir ve hele çocuksanız, ilk ziyaretinizde
biraz kafanız karışabilir.
Evden uzak olmanın huzursuzluk yaratabileceğini biliyoruz
ve durumu sizin için kolaylaştırmak için elimizden geleni 
yapacağız.
Bu kitapçıktaki bilgiler sizi ve ailenizi 
hastaneyi ziyaretinize hazırlamak
ve bizimle olduğunuz süreyi
elden geldiğince rahat hale getirmek içindir.

Hastanedeyken ne zaman yardıma gereksinmeniz olursa 
lütfen çalışanlarımızdan her hangi birisine çekinmeden 
sorun.
Size yardım etmekten zevk duyacaklardır.
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bu kitapçık nasıl kullanılır

Çocuğunuzun Hastanede bulunduğu sürece bu kitapçığı 
yanınızda bulundurun.  Buna not alın ve ileride bakabilmek için 
saklayın.

Ayrıca her koğuşta gerek Hastane, gerekse postane, kuaför ve 
çarşı gibi yerel servisler hakkında bilgiler bulacaksınız.
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yalnızca hastane değil 
Westmead’deki Çocuk Hastanesi çocuk sağlığı alanında 
uluslararası bir önder olup çocuk doktorları için New South 
Wales’deki en büyük eğitim hastanesidir.
Eyâletin başka bir yerinde mevcut olmayan uzman bakımın 
birçoğunu bu hastane sağlar.
Bu Hastanede Ulusal Çocuk Karaciğer Nakil Birimi, Eyâlet Çocuk 
Yanıkları Birimi vardır ve çocuklar için Eyâlette yapılan kalp 
ameliyatlarının çoğunu bizim Kalp ekibimiz yapar.

120 yılı aşkın bir süredir 
hasta çocuklara ve ailelerine 
bakmaktayız.  Mümkün olan en 
kaliteli bakımı sağlamak için sizinle 
ve çocuğunuzla işbirliği yaparız.

Bu Hastanenin aile merkezli bakım 
sağlama felsefesi vardır.  Bu da, 
anne babalar ve ailelerle birlikte 
çalıştığımız ve her ailenin 
farklı olduğunu ve değişik 
gereksinmeleri olduğunu 
anladığımız anlamına gelir.

Bu felsefeye göre anne 
babaların ve size destek olan 
kişilerin çocuğunuza bakmakta 
vazgeçilmez bir rol oynadığı da 
kabul edilir.

Uzmanlığımız ve tıbbî 
tesislerimiz uluslararası düzeyde 
en iyilerinden kabul edilmektedir.  
Eğlence, eğitim programları, 
sanat ve bahçelerin, iyileşme 
sürecinde hayatî bir rol oynadığı  
            bir ortam yaratmış 
             bulunuyoruz.
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   Bizi nasıl bulursunuz?
Westmead’deki Çocuk Hastanesi Batı  Sydney’de 
Parramatta yakınında, Westmead’de Hawkesbury 
Road ile Hainsworth Street köşesindedir.

bütün düzenlemeler Sosyal 
Görevliniz ya da Hastaların 
Arkadaşı aracılığıyla yapılabilir.
Arabanıza gece dönüyorsanız 
Hastanenin ana girişindeki 
Güvenlik Ofisinden birisi size 
refakat edebilir.
Tekerlekli İskemle ve 
Çocuk Arabası Girişi
Bu Hastaneye Tekerlekli İskemle 
ve Çocuk Arabası olan kişilerin 
girmesi kolaydır.  Ziyaretçi 
park yerinden ana girişe düz 
ve dolaysız olarak geçilebilir.  
Hastanenin içinde de rampa ve 
asansörler kolaylık sağlar.

Hastaneye otobüs, tren ve araba 
ile ulaşılabilir.  Gerek M2 ve M4 
otoyollarında, gerekse James Ruse 
Drive ve Great Western Highway gibi 
anayollarda hastanenin yönünü belirten 
levhalar vardır.  Otobüs, tren, vapur ve 
Westbus otobüs servisinin tarifelerini 
131 500 numaradan Ulaşım Âcil Hattına 
telefon ederek öğrenebilirsiniz.

Hastanenin yerini bulma konusunda 
bu kitapçığın arka tarafında daha 
ayrıntılı bilgiler vardır.

Park etme
Anne baba ve ziyaretçiler için 
Hainsworth Street’ten girişi olan bir park 
yeri vardır.  Hastanenin ana girişinde 
yolcu indirilebilen bir yer vardır ve 
çok kez siz arabanızı park ederken 
çocuğunuza bakacak gönüllüler bulunur.
Park etmek, çoğu ziyaretçiler için 
ücretlidir.  Sağlık veya emekli kartı olan 
aileler için indirim vardır.
Bunu ayarlamak için Güvenlik Ofisine 
kartınızı göstermeniz yeterlidir.  
RTA’den Sakatlar için Park Etme 
Yetkiniz varsa ücretsiz park 
edebilirsiniz.  Araba park yerinin 
Birinci Katında sakatlar için park  
yerleri vardır.  Çıkıştaki interkomdan 
Güvenlik ofisinin ziline basarsanız sizi 
dışarı çıkarırlar. 
Park yeri ücreti ile ilgili diğer
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Saklılık
Çocuğunuz ve aile hakkındaki 
bilgiler, bilgilerinizin saklılığına en 
büyük saygı gösterilerek ele alınır.
Çocuğunuzun rahatsızlığı 
ve tedavisi ile ilgili ayrıntılar 
saklı tutulacaktır.  Çok sıkı 
saklılık gerekleri, Hastane 
çalışanlarımızın istihdam 
koşullarından olup onlar için 
bağlayıcıdır.
Genel olarak sizin rızanız 
olmadan tıbbî kayıtlarınızda neler 
bulunduğunu açıklamayız.
Ancak, yasal olarak, sizin 
rızanız olmasa bile bu ayrıntıları 
açıklamamız gereken bazı 
durumlar vardır, örneğin
Mahkemelerden celp gelirse, 
bir Medicare soruşturması için 
gerekirse ya da bildirimi zorunlu 
olan bir hastalık durumu varsa.

Çocuğunuzun tıbbî 
kayıtlarına erişim
Çocuğunuzun tıbbî kayıtlarını 
görmeye hakkınız vardır 
– çocuğunuzun yatmakta 
olduğu koğuşun Şef 
Hemşiresine sormanız yeterlidir.  
Çocuğunuzun tüm tıbbî kayıtlarını 
görmek ya da bir kopyasını 
edinmek isterseniz  (02) 9845 2356 
numaralı telefondan Tıbbî Kayıtlar 
Dairesini arayın.  Bu kolayca 
ayarlanabilrse de 

Önemli Konular
kopyalarını istiyorsanız ufak bir 
ücret alınır.

Çocuğunuzun tıbbî kayıtları ile 
ilgili her hangi bir sorunuz varsa 
çekinmeden çocuğunuzun sağlık 
bakım ekibi ile konuşun.

Öğretim
Yeni kuşak sağlık bakım 
profesyonellerinin 
yetiştirilmesinde Hastanemiz 
önemli bir rol oynar.  Öğretimimiz 
sıkı bir gözetim altında yapılır.  Bu 
rolümüzü yerine getirmemizde 
bize yardımcı olacağınızı umarız 
ama çocuğunuzun bir öğrenci 
tarafından muayene edilmesine 
itiraz etmek isterseniz, bu 
kararınız da saygıyla karşılanır.
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Övgüler, öneriler veya şikâyetler
Size ve çocuğunuza mümkün olan en iyi hizmeti sağlamayı 
hedefliyoruz.  Hizmetlerimizi daha iyi hale getirmek için Hastanedeki 
deneyimleriniz hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek isteriz.  Tüm öneri 
ve şikâyetler ciddiye alınacak, izlenecek ve ileride hizmetleri daha iyi 
hale getirmek için kullanılacaktır.
İyi bir iş yaptığımızı ve neyin daha iyi hale getirilmesi gerektiğini 
bilmenin en iyi yollarından biri sizin bunu bize söylemenizdir.

Hizmetler hakkında görüşlerinizi bize bildirmenin birkaç kolay yolu vardır.
1.  Çocuğunuzun yatmakta olduğu 
     koğuşun Şef Hemşiresi ya da 
     çocuğunuzun sağlık bakım 
     ekibinden birisi ile görüşebilirsiniz.
2.  Her koğuşta ve Hastanenin 
     birçok bölümünde bulunan öneri 
     kutularından birisini 
     kullanabilirsiniz. 
3.  Servis Geliştirme Birimi ile ilişkiye 
     geçebilirsiniz.

Adres: The Service Improvement Unit
The Children’s Hospital at Westmead
Locked Bag 4001 Westmead
NSW 2145
Telefon: (02) 9845 3442
Faks: (02) 9845 1007
E-posta: SIUSIU@chw.edu.au

4.  Halâ çözümlenmemiş olan bir 
     sorun hakkında yardım 
     isterseniz Hastaların Arkadaşı 
     ya da Klinik Risk Müdürü 
     ile ilişkiye geçin.  Hastaların 
     Arkadaşının 2. Katta “Kids 
     Health”in hemen yanında bir 
     ofisi vardır ve (02) 9845 3535 
     numaradan (ya da yatağınızın 
     yanındaki telefondan 53535 
     numaradan) veya koğuştan 
     ya da Hastanenin önündeki 
     Müracaattan çağırtarak 
     kendisiyle ilişkiye geçebilirsiniz.
     Klinik Risk Müdürü ile 
     (02) 9845 3442 numaradaki 
     Servis Geliştirme Biriminden 
     ilişkiye geçebilirsiniz.  Her 
     ikisine de yukarıdaki adresteki 
     Servis Geliştirme Birimine 
     yazarak postayla ulaşabilirsiniz.
5.   Klinik Risk Müdürü, Hastanenin 
      resmî şikâyetleri alan resmî 
     görevlisidir.



�� ��

hatırlanacak bir iki şey daha
Diğer ailelerin 
özel yaşamlarına saygı
Hastanede çalışanlar nasıl sizin 
ailenizin özel yaşamına saygı 
gösterirlerse sizin de Hastanedeki 
diğer ailelerin özel yaşamlarına saygı 
göstermenizi isteriz.
Ayrıca, yalnızca kendi çocuğunuza 
bakım sağlamanız önemlidir.  Bir 
başka çocuğun yardıma gereksinmesi 
varsa lütfen yardımcı olması için 
hemşirelerden birisini çağırın.

Sigara ve içki
Hem çocuğunuzun saülığı için hem de 
NSW Sağlık Bakanlığının yönetmeliği 
uyarınca,

Westmead’deki Çocuk 
Hastanesinin, Hastanenin girişine 
yakın belirtilen üstü kapalı yer 
dışında hiç bir yerinde sigara içilmez.  
Görevliler size burayı gösterebilir.  
Bütün binalarda duyarlı duman 
alarmları vardır ve duman olduğunda 
itfaiye uyarılır.

Lütfen Hastaneye alkollü içki ya da 
uyuşturucu getirmeyin.

Ayakkabı
Sağlık ve güvenlik nedenleriyle anne 
baba ve ziyaretçilerden Hastanede 
bulundukları sürece ayakkabı 
giymelerini isteriz.

Cep telefonları
Genel bir kural olarak, 
koğuşlardayken cep telefonunuzu 
kullanmamanız iyi olur
çünkü bunlar tıbbî aletleri karıştırabilir.

Bu, tıbbî aletlerin çok olduğu bazı 
alanlarda çok önemli, diğer bazı 
alanlarda o kadar önemli değildir 
– cep telefonunuzu kullanmak 
isterseniz lütfen önce hemşirelere 
danışın.

Güvenlik
Güvenlik görevlileri Westmead’deki 
Çocuk Hastanesinde sürekli olarak 
devriye gezerler.  Güvenlik Ofisi 2. 
Katta Âcil Bölümün karşısındadır 
ve burada günün 24 saati görevliler 
vardır.  Hastanenin “Hospital Watch” 
adlı etkin bir suç-önleme programı 
vardır ama yine de normal güvenlik 
önlemlerini almanız ve değerli 
eşyalarınızı ve çantalarınızı yanınızda 
tutmanız tavsiye edilir.

Uygun davranış
Hastaların, ziyaretçilerin ve 
çalışanların iyiliği için uygunsuz 
ya da tehdit edici biçimde konuşan 
veya tehdit edici davranışlarda 
bulunan kişilerin hastaneyi 
terketmeleri istenecektir.
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  özel sağlık sigortanızı kullanmak
Çocuğunuz ne zaman bir devlet hastanesine yatsa, ya 
‘özel’ ya da ‘genel’ hasta olmasını seçme hakkınız vardır.
Özel sağlık sigortanız varsa ve 
çocuğunuz özel hasta olarak hastaneye 
yatarsa bu hem sizin için hem de 
Hastane için yararlıdır.

Bunun çocuğunuza olan yararı, (eğer 
seçim olanağı varsa) çocuğunuzun 
istediğiniz doktor tarafından tedavi 
edilebilmesidir.  Eğer seçmiş olduğunuz 
doktor hastanenin kendi uzman doktoru 
ise sizin için normal sigorta ücretinden 
fazla ilave bir masrafı olmaz.  Hastanenin 
Ziyaretçi Doktorlarının birçoğu için de 
aynı şey geçerlidir.  (Lütfen bu görevlilerin 
görevlerinin tanımı için 16. Sayfaya 
bakın).

Özel sigortası olan hastalara tek kişilik 
bir oda vermeye gayret etsek te bunun 
bir garantisi yoktur.  Çoğu koğuşta sınırlı 
sayıda tek kişilik oda vardır ve bunlar 
çocukların tıbbî gereksinmelerine göre 
tahsis edilir.

Hastalar özel sağlık sigortalarını 
kullandıkları zaman bunun sonucu olarak 
Hastanenin aldığı para sağlamakta 
olduğumuz yüksek düzeydeki bakımı 
sürdürmek için kullanılır.  Bu, ilâve tıbbî 
alet satın almayı ve daha fazla kişi 
çalıştırmayı içerebilir.

Yapılan son değişiklikler 
sonucu özel sağlık sigortalarını 
kullandıkları zaman artık anne 
babalar çok az kağıt dolduracak ve 
ceplerinden çok az para çıkacaktır.  
Özel sağlık sigortası hakkında 
daha fazla bilgi edinmek isterseniz 
lütfen (02) 9845 3673 numaradan 
Patient Liaison Officer (Hasta 
İrtibat Görevlisini) arayın.
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 hastaların ve ailelerin hak ve  
 sorumlulukları
Westmead’deki Çocuk Hastanesinde aile merkezli bakım 
sağlamaya kararlıyız.  Bu felsefenin önemli bir parçası 
da hastaların ve hasta ailelerinin hak ve sorumluluklarını 
desteklemektir.

Westmead’deki Çocuk 
Hastanesinde iken 
bekleyebilecekleriniz:

• En üst düzeyde bakım, düşüncelilik, 
  kibarlık ve saygı ile davranılması.
• Çocuğunuzun sağlık bakım ekibinin 
  önemli bir parçası olarak katılım.
• Çocuğunuza sağlanan bakım hakkında 
  net, özlü ve anlaşılabilir bilgi edinmek.
• Çocuğunuzun sağlık bakım ekibindeki  
  her kişiyle tanıştırılmak.
• Çocuğunuza sağlanan bakımın her  
  yönü hakkında soru sormaya ve net 
  yanıtlar ve ayrıntılı açıklamalar almaya  
  teşvik edilmek.
• Her zaman size değer verilerek 
  davranılması ve size ve çocuğunuza 
  birey olarak uygun ve size özel kültürel 
  ve toplumsal gereksinmelerin 
  gözönüne alındığı bakımın sağlanması.
• Çocuğunuzun tıbbî kayıtları da dahil 
  olmak üzere çocuğunuzun bakımı ile 
  ilgili tüm bilgilere erişebilmek.
• Çocuğunuza sağlanan bakımın her 
  yönünün saklılık içinde ve kişiye özel 
  biçimde ele alınması.

Westmead’deki Çocuk 
Hastanesi toplumunun 
bir parçası iken sizden 
beklediklerimiz:
• Çalışanlarımız, diğer hastalar ve 
  ailelerine karşı düşünceli ve saygılı 
  davranmanız.
• Çocuğunuzun bakımı hakkında iyi 
  bilgi sahibi olmanız ve doğru bilgileri 
  çocuğunuzun sağlık bakım ekibiyle 
  paylaşmanız.
• Ailenizin özel gereksinmeleri varsa,   
  bunları karşılayabilmemiz için bize 
  bildirmeniz.
• Kişisel mallarınıza sahip çıkmanız, 
  hastane mallarına saygı göstermeniz 
  ve sigara ile içki konusundaki önemli 
  kurallara uymanız.
• Westmead’deki Çocuk Hastanesinde 
  çocuğunuzun ve ailenizin almakta 
  olduğu bakım hakkındaki endişeleri 
  dile getirmeniz.
• Size sağlamakta olduğumuz 
  hizmetleri nasıl daha iyi hale 
  getirebileceğimizi belirlememize 
  yardımcı olmanız.
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 çocuğunuzun sağlık 
 bakım ekibi
Çocuğunuzun sağlık bakım ekibi çocuğunuz için mümkün 
olan en iyi bakımı ve aileniz için desteği sağlamak üzere 
sizinle birlikte çalışan değişik birçok profesyonel sağlık 
görevlisinden oluşur.  Ekiplerimizin çoğunda çeşitli 
mesleklerden insanlar vardır.
Bu da, birçok değişik becerisi olan çok çeşitli insanın birlikte 
çalışıyor olması anlamına gelir.

Sağlık bakım görevlileri üç ana grupta 
toplanabilir; hemşireler, doktorlar ve 
ilintili profesyonel sağlık görevlileri.  
Çocuğunuzun gereksinmelerine göre, 
sağlık bakım ekibi bir ya da iki bireyden 
oluşabileceği gibi çeşitli bölümlerden 
birçok kişiden de oluşabilir.

Bu bölümde çocuğunuzun sağlık 
bakım ekibinin her üyesinin rolü ve 
sorumlulukları hakkında biraz bilgi 
verdik.

Ayrıca, Hastanenin gündelik işlemesi 
için hayatî önem taşıyan daha birçok 
görevli vardır, koğuş memurları, 
temizleyiciler, yiyecek hizmetleri 
görevlileri gibi.  Lütfen istediğiniz 
görevliye Hastanedeki pozisyonlarının 
ne olduğunu ve çocuğunuza bakım 
sağlanmasında ne rol oynadıklarını 
sormaktan çekinmeyin.
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  tıbbî ekip
Çoğu kez çocuğunuza bakım sağlayan birçok
 doktor vardır.  Çocuğunuzun tıbbî ekibinin başında 
olan Danışman (Kıdemli Doktorun) adının çocuğunuzun 
yatağının üst tarafında yazılmış olduğunu göreceksiniz.  
Bu Danışman çocuğunuzun tıbbî bakımından genel olarak 
sorumlu olan kişidir. 

Danışmanlar
Çocuğunuzun sağlık sorununun ne 
olduğuna bağlı olarak sağlık bakım 
ekibinde tıbbî ya da cerrahî yan ağır basar.
Danışmanlarımızın çoğu çocukları tedavi 
etme konusunda uzman olan Çocuk 
Doktorlarıdır.  Bazı Danışmanlar tıbbın 
belli bir alanında uzmandırlar, örneğin 
idrar yolları (böbrek ve sidik torbası ile 
ilgili) ya da göz doktoru gibi.
Tıbbî ya da cerrahî görevlilerin Profesör 
ya da Doçent gibi ünvanları olabilir.  Bu, 
onların Üniversite ile olan bağlantılarına 
ve öğrencilere öğretim verme 
sorumluluklarına işaret eder.
Bazı danışmanlar Kadrolu Uzmanlar 
olarak, diğer bazı danışmanlar ise 
Ziyaretçi Doktorlar (VMOs) olarak 
bilinir.  Aradaki fark yalnızca Hastane ile 
olan sözleşmeleri ile ilgilidir ve beceri 
ya da deneyim düzeylerini yansıtmaz.  
Kadrolu Uzmanlar Hastane tarafından 
ful-taym olarak çalıştırılırlar.  Ziyaretçi 
Doktorlar Hastanede part-taym 
çalışırlar ve çoğu kez Hastane dışında 
özel muayenehaneleri vardır.  Başka 
hastanelerde çalışıyor da olabilirler.

Bütün danışmanlar daha yeni 
doktorlarımıza öğretim sağlamak ve 
onları gözetmekten sorumludurlar.  Çoğu 
durumlarda çocuğunuzun gündelik ilişki 

ve bakımının çoğunu yeni doktorlar 
ve hemşireler sağlayacaktır.
Hastane seçtikleri alanda 
danışman olmak üzere eğitim 
gören çok sayıda yeni doktor 
çalıştırmaktadır.  Çocukların tedavisi 
alanında uzmanlaşmış olduğumuz 
için doktorları, mezun olduktan 
sonra aradan iki yıl geçmeden 
işe almıyoruz.  Yeni doktorlar bir 
danışmanın gözetimi altında çalışırlar.  
Deneyimlerinin düzeyine göre yeni 
doktorların aşağıdakilere benzer 
ünvanları olabilir:

“Fellow”
“Fellow”lar “Registrar” olarak birkaç yıl 
çalışıp Danışman olmak için gereken 
eğitimlerini tamamlamak üzeredirler. 

“Registrar”
“Registrar”lar “Resident” olarak 
çalışmaları gereken yılları 
tamamlamış ve Çocuk Doktoru ya 
da Cerrah olmak için eğitim gören 
doktorlardır.
“Resident”
“Resident”lar tıbbî ekibin en yeni 
üyeleridir.  Bu Hastanede çalışmadan 
önce yetişkinlere özgü bir hastanede 
sıkı gözetim altında en az iki yıl 
çalışmışlardır.
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hemşirelik ekibi

Hemşirelik Birimi Şefi (NUM)
NUM bir koğuşu idare eden ve 
hemşirelerin çalışmasından sorumlu 
bir Kayıtlı Hemşiredir.  Çocuğunuza 
bakan hemşire ile konuşamayacağınız 
her hangi bir sorun varsa NUM ile 
konuşmanız iyi olur.

Klinik Danışman Hemşire 
(CNC)
CNC tüm Hastanede belirli bir 
bakım alanında danışman olarak 
çalışan, ailelere, diğer hemşirelere 
ve doktorlara tavsiyelerde bulunup 
destek sağlayan bir Kayıtlı 
Hemşiredir.  CNC’lerin çocuğunuzun 
bakımını koordine etme rolü vardır.

Klinik Uzman Hemşire (CNS)
CNS bir koğuşta çalışan ve yalnızca 
o koğuşta belirli bir bakım alanında 
uzmanlaşmış olan bir Kayıtlı 
Hemşiredir.  Ayrıca o koğuşta ve 
uzmanlık alanında ailelere ve diğer 
görevlilere tavsiyelerde bulunup 
destek sağlayabilirler.

Pratisyen Hemşire (NP)
NP (Şeker hastalığı gibi) belirli bir 
bakım alanında uzman olan bir Kayıtlı 
Hemşiredir.  NP bağımsız olarak 
tedavi sağlar ve direktif verir; aynı 
zamanda da çeşitli sağlık bakım 
ekipleriyle işbirliği yaparak çocuklara, 
ailelerine ve Hastane görevlilerine 
tavsiye ve destek sağlar.

Kayıtlı Hemşire (RN)
RN üniversitede hemşirelik dalından 
mezun olmuş hemşiredir.  Birçok 
RN belirli bakım alanlarında 
uzmanlık eğitimi almışlardır.  RN’ler 
çocuğunuzun gündelik bakımının 
çoğunu sağlar ve ailenize destek 
verirler.

Kaydolmuş Hemşire (EN)
EN iki yıllık hemşirelik eğitimi almış 
bir hemşiredir ve yatağın başında 
çocuğunuza ve ailenize bakım ve 
destek sağlar.



�� ��

   ilintili profesyonel sağlık görevlileri 
İlintili profesyonel sağlık görevlileri adı verilen çok çeşitli 
profesyonel sağlık görevlileri vardır.  Bunların bazıları 
aşağıda anlatılmaktadır:

Odiyolog
Odiyologlar işitmeyi değerlendirmede 
uzmanlaşmışlardır.

Diyetisyen
Diyetisyenler tıbbî nedenlerle 
diyetlerinin değerlendirilmesi, özel bir 
formül ya da diyetlerinde değişiklik 
gereken çocuklar için beslenme 
bakımı, eğitim ve danışma sağlarlar.

Uğraş Terapisti (OT)
OT’ler çocuk ve gençlerle birlikte 
çalışıp onların evde ve okuldaki 
gündelik işlerinde bağımsız 
olmalarına ve ailelerin evde bakım 
sağlamalarına yardımcı olurlar.
Ortoptist
Ortoptistler göz ve görme 
bozukluklarını tedavi alanında 
uzmanlaşmışlardır.

Ortotist
Ortotistler hareket sorunlarını ele alma 
ya da düzeltmeye yardımcı olmak için 
askı, destek vs. gibi malzeme sağlama 
alanında uzmanlaşmışlardır.

Eczacı
Eczacılar çocuğunuzun rahatsızlığının 
tedavisinde yardımcı olacak ilaçları 
sağlarlar.

Fizik Tedavi Uzmanı (Fiziyo)
Fiziyo’lar mümkün olan en 
üst düzeyde bedensel işlev, 
bağımsızlık ve işlerlik sağlanması ve 
sürdürülmesi için çocuklar ve aileleri 
ile birlikte çalışırlar.

Oyun Terapisti 
Oyun Terapistleri çocukların 
hastalıklarına ve hastanede 
yatmalarına uyum sağlamalarına 
yardımcı olmak için oyun deneyimleri 
ve başedebilme yöntemleri sağlarlar.

Psikolog, Klinik Psikolog
Ve Klinik Nöropsikolog
Psikologlar hastalara ve ailelerine 
çok çeşitli psikolojik, davranışsal ve 
psikososyal sorunlarla ilgili hizmet 
sunarlar.

Sosyal Görevli
Sosyal Görevliler çocuklara ve 
ailelerine, hastalığın ve hastanede 
yatmanın etkileri ile başedebilmelerine 
yardımcı olmak için duygusal ve pratik 
destek sağlarlar.

Konuşma Patoloğu
Konuşma Patologları iletişim ve 
beslenme sorunlarının tanısını 
koyup bu alanlardaki güçlüklerin 
yenilmesi için ailelerle birlikte 
çalışırlar.



Çocuğunuzun birlikte çalışan sağlık 
bakım ekibi
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Çocuğunuza Hastaneye getirme 
konusunda ne söylersiniz
• Çocuğunuza, elinizden geldiği kadar 
  basit bir dille hastalığı ya da ameliyat 
  olması gereğini ve hastanedeyken ne 
  olacağını anlatın.
• Acı çekme konusu dahil, 
  çocuğunuzun sorularını elinizden 
  geldiği kadar dürüstçe yanıtlayın.  
  Sorular güç gelirse, sağlık bakım 
  ekibinizden birisi açıklamanıza 
  yardımcı olabilir.
• Çocuğunuzu hastane ziyaretine 
  hazırlamak için birlikte 
  okuyabileceğiniz birçok yararlı kitap 
  vardır.  Daha küçük çocuklar için 
  resimli kitaplar da vardır.  Yerel 
  kitapçınızı, kütüphaneyi ya da 2. 
  Kattaki Çocuk Sağlığı Kitapçısını 
  ziyaret edin veya (02) 9845 3585 
  numaradan Çocuk Sağlığı’nı arayın.

Hastaneye gelme konusunu
çocuğunuza ne zaman açarsınız
Büyük çocuklara birkaç hafta 
öncesinden söyleyin.  Kafalarında 
nasıl olacağını kurmak ve nasıl 
başedeceklerini kurmak isteyebilirler.
Üç dört yaşındaki çocuklara 
hastaneye yatmadan bir iki gün 
öncesinden söyleyin.  Hayal güçlerini 

kullanıp hastanecilik oynamak 
isteyebilirler.

Daha küçük çocuklar zamanı 
anlamazlar – bir gün onlara bir 
hafta kadar uzun ya da kısa 
gelebilir.  Hastaneye gitmek üzere 
evden çıkıncaya kadar onlara 
birşey söylemeye gerek yoktur.
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Ne getirmeli

Ne getirmeniz gerekecek
Liste

□ Bu kitapçık

□ Çocuğunuzun almakta olduğu 
     ilaçların listesi

□ (Çocuğunuzun hastaneye yatma
     nedeni ile ilgili ise) röntgen filmleri 
     ve test sonuçları

□ Medicare kartı

□ Sağlık sigortası defteri veya Sağlık
     Fonu Kartı

□ Sağlık Kayıt Defteri (Mavi Defter)

□ Sabahlık ve terlik

□ Pijama

□ Ayakkabı dahil gündelik giysiler
    (çocuklar kalkıp dolaşırlar)

□ (Çocuğunuzun dışarı çıkabileceği
     zaman için) Güneş losyonu, şapka 
     ve güneş gözlüğü

□ Saç fırçası ve tarak

□ Sabun, diş fırçası ve diş macunu

□ Özel bir diyet formülü varsa, bu

□ En sevdiği oyuncak, öykü kitabı, 
     boya kalemleri veya oyunlar

□ Sağlık ve güvenlik nedenleriyle     anne babaların koğuşlarda bebek    maması hazırlamalarına izin verilmez.     S26, S26 Progress, S26 LF    ve Infasay gibi bazı mamaları     biz sağlarız.  Ama bebeğiniz bu    formüllerden hiçbirini    kullanmıyorsa lütfen yanınızda kendi     mamanızdan bir kutu getirin.  Formül    Odası bunu bebeğiniz için hazırlar.□ Kendi biberonunuzu getirebilirsiniz     ya da gerekirse biz size ödünç     verebiliriz.
□ Bazı marka meme ve emzikler     sağlanır.  Bebeğinizin özel bir emziği ya     da memesi varsa lütfen yanınızda     getirin.
□ Bebeğinizin sevdiği oyuncaklar ya da      alışık olduğu şeyler sakinleşmesine     yardımcı olur.

□  Evden biraz giysi ve kendi çocuk         arabanızı getirmeyi unutmayın.

Bebek için ne getirmeli
Liste
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Westmead’deki Çocuk Hastanesine yatma
Hazırlanma
Çocuğunuza ayrılan yer ve zamanı 
doğrulamanız çok önemlidir.
Bunun için size gönderilmiş olan 
bilgilendirme kağıtlarını ya da yanıt notunu 
en kısa zamanda geri göndermelisiniz 
ki çocuğunuzun gelişi için gerekli bütün 
düzenlemeleri yapabilelim.
Ayırtma Ofisi geliş tarihinizi doğrulamak için 
çocuğunuzun yatacağı tarihten iki gün önce 
sizi telefonla arayacaktır.
Çocuğunuz ameliyat olacağı gün 
hastaneye yatıyorsa çocuğunuzun ameliyat 
gününden bir gün önce bir hemşire sizi 
öğleden sonra 3 ile 6 arasında telefonla 
arayacak ve Hastaneye hangi saatte 
gelmeniz gerektiğini ve çocuğun ne zaman 
aç kalmaya başlaması gerektiğini size 
bildirecektir.  Çocuğunuzun aç kalması 
gereken zamanla ilgili bu yönergeleri yerine 
getirmeniz çok önemlidir.
Aç kalma ile ilgili yönergeler dikkatle 
izlenmezse çocuğunuzun ameliyatı iptal 
edilebilir.
Çocuğunuz ameliyat olacağı günden 
bir gün önce hastaneye yatıyorsa lütfen 
yatacağınız gün sabah 10.30 ile 11.30 
arasında (02) 9845 2300 numaradan 
Ayırtma Ofisine telefon edip boş yatak 
olduğunu doğrulayın.  Hastaneden 
arabayla dört saatten daha uzak bir yerde 
yaşıyorsanız, Ayırtma Ofisinden bir görevli 

ayrılan yer ve zamanı doğrulamak için 
yatış tarihinizden iki gün önce size telefon 
edecektir.
Çocuğunuz iyi değilse ve çocuğunuzun 
ameliyatı için hastaneye gelip 
gelmeyeceğinizden emin değilseniz lütfen 
danışmak için (02) 9845 2300 numaradan 
Ayırtma Ofisine telefon edin.  İyi değilse, 
çocuğunuzun ameliyatını bir başka tarihe 
almak gerekebilir.
Hastaneye geldiğiniz zaman lütfen 
Müracaat’a gidin.  Bir görevli ya da 
gönüllü size yol gösterecektir.

Çocuğunuz ameliyat olmadan önce
Çocuğunuz ameliyat oluyorsa bir Sağlık 
Anketi doldurmanız istenecektir.  Bu 
anket, Hastanedeki yatma-öncesi 
hemşiresi tarafından incelenerek 
çocuğunuzun Yatma Öncesi Test 
Servisi (PATS) Kliniğine gitmesi gerekip 
gerekmediğine karar verilecektir.
Çocuğunuzun PATS Kliniğine gitmesi 
gerekiyorsa bu size telefon ya da 
mektupla bildirilecektir.
PATS Kliniğinde doktorlar, bir anestezici 
ve yatma-öncesi hemşiresi çocuğunuzun 
sağlığını değerlendirip ameliyat öncesi 
yapılması gerekebilecek testleri yaparlar.  
Bu ayrıca size çocuğunuzun ameliyatı 
ve ameliyat sonrası bakımı ile ilgili soru 
sormanız için bir fırsat daha tanımış olur.
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ameliyat

Çocuğunuz ameliyatına hazırlanmak için ya bir koğuşa ya 
da özel bir alana alınacaktır.  Doktor hazır oluncaya kadar 
pijamalarıyla oynayabilir ya da dinlenebilir.  İstediğiniz 
zaman çekinmeden soru sorabilirsiniz.

Rıza
Doktor size ameliyatı anlattıktan 
sonra, sizden bir rıza formunu 
imzalamanızı isteyeceğiz.  Ameliyat 
yapılmadan önce bu rızaya 
gereksinmemiz vardır.  Tercümana 
gereksinmeniz varsa lütfen bir 
görevliye söyleyin.
Çocuğunuzun geçireceği ameliyatı 
ve ameliyat sonrası bakım planını 
iyice anlamanız önemlidir.  Onun 
için istediğiniz kadar soru sormaktan 
çekinmeyin.

Aç kalma
Ameliyattan önce çocuğunuzun belirli 
bir süre hiç birşey yiyip içmemesi 
gerekecektir.
Bu, ameliyata hazırlanmanın çok 
önemli bir parçasıdır.

Aç kalmak neden önemlidir?
Ameliyat olan insanın midesinin boş 
olması şarttır.  Eğer değilse kusma 
ve yiyecek ve sıvıların akciğerlere 
kaçması riski vardır.  Aç kalma 
genellikle anesteziden en az altı 
saat öncesinden hiçbir yiyecek 
veya süt verilmemesi demektir.  
Bebeklere anesteziden dört saat 
öncesine kadar anne sütü verilebilir 
ve bütün çocuklara anesteziden iki 
saat öncesine kadar su verilebilir.  
Hemşireler çocuğunuzun tam olarak 
ne zaman aç kalması gerektiğini 
size bildireceklerdir.  Bu zamanlar 
çocuğunuzun günün hangi saatinde 
ameliyata gireceğine göre ayarlanır.
rgery

Çocuğunuzun ne zaman yiyip içmemesi gerektiğini buraya yazın:

Şu saatten sonra yiyecek ve süt yok:

Şu saatten sonra anne sütü yok:

Şu zamana kadar berrak sıvılar içebilir:

Şu zamana kadar Hastanede olması gerekir:
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     anestezi

Birçok anne baba çocuklarına anestetik verilmesinden 
endişe duyarlar.  Anestetikçiler deneyimli uzman doktorlardır 
ve ameliyat süresince hastalara bakmak üzere çok iyi 
eğitim görmüşlerdir.  Anestetikçi çocuğunuzun bayılmış 
olduğundan emin olacak ve ameliyat süresince solunum 
ve dolaşımını kontrol edecektir.  Anestetikçi ayrıca 
çocuğunuzun ameliyat sonrasında da en az acı çekmesini 
sağlayacaktır.

Çocuğumun yanında ne kadar 
kalabilirim?
Anne babalar Ameliyathaneye kadar 
çocuklarının yanında bulunmaya 
teşvik edilir.  Çoğu durumlarda, eğer 
isterseniz, anne babalar çocukları 
“uykuya dalarken” yanlarında 
bulunabilirler.  Ancak çok küçük bebekler 
ve âcil durumlarda bu tavsiye edilmez.  
Anestetikçi böyle bir durum varsa size 
bildirecektir.

Çocuğum nasıl “uykuya 
dalacak”?
Çocuklar ya yüzlerinde hoş 
kokulu bir gaz veren maske ya 
da damardan yapılan bir iğne ile 
“uykuya dalarlar”.  Anestetikçilerin 
bunu çocuklar için daha az 
korkutucu hale getirme yöntemleri 
vardır.
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ayılma koğuşu

Çocuğum 
ameliyathanedeyken ne 
yapmalıyım?
Bu arada gidip yiyecek, içecek 
birşeyler alın ve isterseniz 
Hastanenin bahçesinde dolaşın.  
Lütfen ameliyathane görevlilerinin 
size belirttiği saatte 3. Kattaki 
Ayılma Koğuşu Bekleme Odasına 
gidin.  Çocuğunuz sizi görmeye 
hazır olduğu zaman bu size 
Bekleme Odasında telefonla 
bildirilecektir.
Ameliyat tahmin edilenden 
daha uzun sürüyor gibiyse 
endişelenmeyin; böyle bir durum 
olması için birçok neden vardır.

Ameliyattan sonra çocuğunuz 
Ayılma Koğuşuna alınacaktır.

Ayılma koğuşu
Ayılma koğuşu ‘ayılma’ yeridir.  
Çocuğunuz ayılır ayılmaz yanına 
gidebilirsiniz.  Ayılma Koğuşunda 
her çocuk için ancak iki yetişkin 
ziyaretçi bulunabilir – diğer çocuklar, 
örneğin kardeşler anne babalarıyla 
birlikte olmak zorunda olan bebekler 
değillerse, bu koğuşa giremezler.  
Ayılma Koğuşundaki hemşireler 
hastalar ayıldıktan sonra onlara 
bakma konusunda deneyimlidirler ve 
çocuğunuzun rahat etmesini sağlarlar.

Çocukların çoğu anesteziden çabucak 
ve sorun olmadan çıkarlar.  Ancak 
uykulu olma, mide bulantısı ve kusma 
oldukça sık görülür.

Çocuğunuz hazır olduğu zaman bir 
koğuşa aktarılır.
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Koğuştaki yaşam
Koğuşta bulunduğunuz süre içinde çocuğunuzun bakımı 
ile istediğiniz kadar ilgilenmenizi isteriz.  Buna Paylaşılan 
Bakım felsefesi diyoruz.  Sizin bizlere çocuğunuzun 
bakımının hangi yanlarıyla (banyo yaptırma, besleme, 
ilacını verme vs gibi) sizin ilgilenmek istediğinizi ve bizim 
hangi yanlarından sorumlu olmamızı istediğinizi bildirmeniz 
gerekir.  Sizin ya da çocuğunuzun özel gereksinmeleri 
hakkında bize sağlayabileceğiniz bilgiler sizin için en iyi 
bakımı sağlamamıza yardımcı olacaktır.

Her çocuğun odasından bahçe veya 
avlu manzarası görülür.  Her çocuğun 
kendi gardrobu ve paylaştığı bir banyosu 
vardır.
Anne babaların ve ziyaretçilerin 
çocukların odalarındaki tuvaletleri 
kullanması yasaktır; her koğuşta sizin 
kullanabileceğiniz tuvaletler vardır.
Her koğuşta kendinize sıcak bir 
içecek alabileceğiniz ve içinde sizin 
kullanabileceğiniz bir buzdolabı, 
mikrodalga ve televizyon bulunan bir 
anne baba salonu vardır.

Hastaların Yemekleri
Bütün hastalara yemeklerini 
seçebilecekleri bir menü verilir.  
Soruları yanıtlayabilecek ve özel diyet 
gereksinmeleri konusunda yardımcı 
olabilecek Diyet Yardımcıları ve 
Diyetisyenler vardır.
Her koğuşta hastalar için bir çerez 
arabası bulunur.

Çocuğunuzun yatağının üstünde 
‘Nil by Mouth’ (Ağızdan Hiçbir şey 
Verilmeyecek) veya ‘NBM’ yazıyorsa 
kesinlikle çocuğunuza yiyecek veya 
içecek vermeyin.  Bu, çocuğunuz 
için tehlikeli olabilir.  Lütfen kendi 
çocuğunuzdan başka bir çocuğa 
kesinlikle yiyecek, içecek vermeyin.

Anne Babalar için Yemekler
Anne babalar için koğuşlarda yemek 
verilmez.  Hastanede sabahın erken 
saatlerinden akşam geç vakte kadar 
çerez ve yemek alınabilecek çeşitli 
yerler vardır.  (Bunun ayrıntıları için 
44 sayfaya bakın).  Koğuşa yemek 
getirip anne babaların salonundaki 
buzdolabına koyabilirsiniz.  Lütfen 
yiyeceklerin üzerine adınızı ve tarihi 
okunaklı biçimde yazmayı unutmayın.  
Gönüllülerin hafta arası (Resmî tatiller 
dışında) her sabah koğuşa getirdikleri 
arabadan çeşitli çerezler satın alınabilir.
Gönüllüler Bölümü aileler için bu servisi 
Yiyecek Hizmetleri Bölümü ile birlikte işletir 
ve bunun tüm kârı Hastaneye bağışlanmak 
üzere Gönüllüler Bölümüne kalır.
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Ziyaret
Anne baba ve bakıcılar her zaman 
çocuklarının yanında kalabilirler.

Aile ve arkadaşların ziyaret 
saatleri 
sabah 10 ile öğlen 12 arası ve 
öğleden sonra 2 ile 7 arasıdır.
Çocukların, öğle yemeğinden sonra 
12.30 ile 2 arasında dinlenme saati 
vardır.  Bu süre içinde yalnızca 
anne baba ve bakıcılar çocukların 
yanında kalabilirler.
Ziyaret için gelen çocukların 
yanında mutlaka bir yetişkin 
bulunmalıdır.  Öteki çocukları 
koğuşa getirmek istemezseniz, 
Hastane hafta arası sabah 9 ile 
öğleden sonra 3 arası ve hafta 
sonlarında sabah 10 ile öğleden 
sonra 2 arası çocuk bakımı sağlar.  
Bunun için küçük bir ücret alınır.  
(Bunun ayrıntıları için 43 sayfaya 
bakın).  
Hasta çocuklar çok kolay mikrop 
kaparlar; bu nedenle anne 
babalar ve ziyaretçiler yalnızca 
kendi çocuklarıyla oynamalıdırlar.  
Ziyaretçiler nezleyse ya da bir 
başka hastalıkları varsa, lütfen 
kendilerine ziyarete gelmemelerini 
söyleyin.  Bazı çocuklar özellikle 

•

•

•

•

su çiçeği, kızamık ve diğer 
bulaşıcı hastalıkları çok kolay 
kaparlar.  Bu hastalıklardan her 
hangi birisiyle bir temasınız olduğu 
kanısındaysanız lütfen Hastaneye 
ziyarete gelmeyin.  Emin değilseniz 
lütfen Hastaneye telefon edin.
Ayılma Koğuşu, Yoğun Bakım 
Birimleri ve Variety, Clancy ve 
Camperdown koğuşları için özel 
ziyaret koşulları vardır.
Bu koğuşlardaki bazı çocuklar 
mikrop kapmaya çok daha fazla 
yatkındır.  Bu da onlar için çok 
tehlikeli olabileceği için lütfen 
özellikle dikkatli olun.  Her 
koğuştaki bilgilendirme kağıtlarında 
bu ziyaret koşulları hakkında daha 
fazla bilgi vardır.

Telefonlar
Yatağın yanında bulunan telefon 
dışardan aranmak içindir; ayrıca sizi 
Starlight Express Room ve Radio 
Bedrock’a da bağlar.  Bu telefondan 
2. Kattaki Kids Plus Chemist veya 
1. Kattaki The Bear Bite Eatery’den 
alabileceğiniz  ‘phoneaway’ kartını 
kullanarak dışarıyı arayabilirsiniz.  
Ayrıca Hastanenin birçok yerinde 
umumî telefonlar vardır.
Çocukların uykusunun 
bölünmemesi için 
lütfen arkadaş ve akrabalarınızdan 
akşam 8’den sonra telefon 
etmekten kaçınmalarını rica edin.

•
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Anne babaların hastanede kalabilmeleri
“Accommodation Co-ordinator” Çocuğunuz Hastanedeyken sizin 
kalabileceğiniz ne tür yerler olduğunu ve fiyatlarını size bildirebilir.
Hastanede kalabilmek için önceden yer ayırtma durumu olmasa da 
gelmeden önce (02) 9845 2958 numaradan “Accommodation Co-
ordinator”ı arayıp seçeneklerin neler olduğunu konuşun.

Para iade planı - NSW Ücra Yerlerden gelen Hastların Yolculuk ve Yatma 
Planı (IPTAAS) – Hastaneden 200 km’den daha uzakta kırsal bölgelerde 
yaşayan ailelerin yolculuk ve kalma masraflarına yardımcı olabilir.  Pratisyen 
Doktorunuz (GP) ya da bir Sosyal Görevli veya Hastanedeki “Accommodation 
Co-ordinator” IPTAAS hakkında size daha fazla bilgi verebilir.

Koğuşta
(Yoğun Bakım Birimi (ICU) ve Yeni 
Doğanlar Yoğun Bakım Birimi 
(NICU) dışında) çocuğun yatağının 
yanında ücretsiz olarak tek kişilik 
portatif yataklar sağlanmaktadır.  Bu 
anne babalar için lütfen Anne Babalar 
Yurdu (Parents’ Hostel) hakkındaki 
bilgilere bakın.  Yer sınırlı olduğu 
için koğuşta her çocuğun yanında 
yalnızca bir kişinin kalabileceği yer 
vardır.
Çoğu koğuşta (bir ya da iki kişilik) 
bir anne baba yatak odası vardır.  
Bu oda, koğuştaki çocukların tıbbî 
gereksinmelerine göre Hemşirelik 
Birimi Şefi tarafından tahsis edilir 
(gecelik bir ücreti vardır).
Anne baba odalarının hemen 
yakınında anne babalar için duş ve 
tuvaletler bulunmaktadır.  Lütfen 
çocukların tuvaletlerini kullanmayın.
Hastanede diğer kalınacak yerler 
sınırlıdır

Anne Babalar Yurdu
2. Kattaki Anne Babalar Yurdunda 
bir ya da iki yetişkinin yatabileceği 
az sayıda küçük oda vardır.  Kişi ve 
gece başına bir ücreti vardır.  Öncelik 
çocuğu ICU ve NICU’da yatan ailelere 
verilir.  Meme emen bebekler hariç, 
anne babaların kaldıkları yerlerde 
başka çocuklar kalamazlar.  Daha fazla 
bilgi için (02) 9845 2958 numaradan 
Anne Babalar Yurdunu arayın.
Ronald McDonald Evi
Bu tesis kent dışından gelen ve 
Hastanede uzun bir süre kalması 
gereken aileler içindir.  Öncelik, 
çocukları kanser tedavisi gören 
ailelere verilir.  Daha fazla bilgi için 
(02) 9845 0600 numaradan Ronald 
McDonald Evi Müdürünü arayın.
Diğer kalınacak yerler
Yakın mahallelerde kalınacak başka 
yerler de vardır.  Daha fazla bilgi 
için (02) 9845 2958 numaradan 
“Accommodation Coordinator”ü 
ya da (02) 9845 2641 numaradan 
Sosyal Görevliler Bölümünü arayın. 
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çocuklar hastanedeyken 
etkinlikler
Kitap Sığınağı
Kütüphanemizde bir kısmı CD-
ROM’da olmak üzere her yaşa uygun 
kitap bulunur.  Burası, çocuğunuzun 
ziyaret edip biraz vakit geçirebileceği 
güzel bir yerdir.  Çocuğunuz 
koğuştan çıkamıyorsa hemşirelere 
nasıl kitap, video ve ses bandı ödünç 
alınabileceğini sorun. 

Oyun Programları
Oyun terapistlerimiz 0-12 arası 
yaşlardaki çocuklar için haftalık oyun 
grupları sağlarlar.

Televizyon
Her yatak için Starlight Channel ve 
Radio BedRock’u gösteren ayrı bir 
televizyon vardır.  Ticarî kanalları 
seyretmek isterseniz bu ücretlidir 
– bunu ayarlamak için lütfen koğuş 
memuruyla konuşun.

Gençlik Sanat Programı
Gençlik Sanat Programı çeşitli 
yaratıcı sanat, el sanatları ve boş 
vakit geçirecek etkinlikler sunar.

Hastane ve çevresindeki eğlenceli etkinlikler hakkında her koğuşta 
daha fazla bilgi bulunmaktadır.
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Radio Bedrock ve
Starlight Express Odası
Radio Bed Rock ve Starlight 
Express Odası hastanenin 2. 
Katında geniş bir eğlence alanını 
paylaşırlar.  Burada video oyunları, 
mini sinema, piyano, istek 
üzerine şarkı ve filmler ile çeşitli 
el sanatları bulunur.  Modern 
stüdyolarımızdan günün 24 
saati hastalara ücretsiz olarak iki 
kanaldan eğlence yayını yaparız.  
Bu kanallar yatağınızın ucundaki 
televizyondan seyredilebilir.

Her hasta yatağının yanındaki 
telefondan 53577 istek hattından 
bir şarkı ya da film isteyebilir veya 
her gün düzenlediğimiz birçok 
yarışmaya katılabilirler.
Bu odada olan yeni ve heyecan 
verici şeyleri kaçırmamak için 
gözünüz televizyonda olsun.  
Radio Bed Rock / Starlight Express 
Odası çocuklar için çok özel ve 
doktorların giremediği bir yerdir.

Radio Bed Rock Saatleri
Hafta arası 18.00 - 20.00

Starlight Saatleri
Hafta arası 10.30 - 17.00
Cumartesi / Pazar 10.30 - 14.30 



��34



��

Taburcu olma, eve dönme zamanı
Herkes dört gözle eve dönmeyi ister ve biz de bunu sizin 
için elden geldiğince kolaylaştıracağımızı umuyoruz.  
Çocuğunuzun sağlık bakım ekibi çocuğunuzun ne zaman 
eve dönmeye hazır olduğu kanısında olduklarını sizinle 
konuşacaklardır.

Çocuğunuza süregiden bakım 
gerekiyorsa, bu dışarıdan hastanede 
ya da Klinik İrtibat Hemşirelerimiz, 
Toplum Hemşireleri ya da aile 
doktorunuz tarafından sağlanabilir; 
bu, siz eve dönmeden önce 
ayarlanacaktır.

Evde her hangi bir tedaviye devam 
etmeniz gerekiyorsa bunu nasıl 
yapacağınız gösterilecek ve elden 
geldiğince destek sağlanacaktır.  
Gerekirse daha fazla destek için 
koğuşta çocuğunuza bakmış 
olan hemşirelerden birisini 
arayabileceksiniz.  Eve dönmeden 
gerekli olan bütün telefon numaraları 
size verilecektir.

Eve dönmenizden önce çocuğunuzun 
Hastanede kaldığı sürenin aile 
doktorunuz (GP) için hazırlanmış olan 
özetinin bir kopyası size verilir.  Buna 
Taburcu Olma Özeti denir.  Bazan 
bu direkt olarak aile doktorunuza 
postalanır.

Elimizde yazılı bir izin olmadıkça 
çocuğun anne babası ya da 
yasal velisi dışında bir kimseyle 
eve gitmesine izin veremeyiz.  
Çocuğunuzu hastaneden siz 
alamayacaksanız lütfen hemşireye 
telefon edip sizin yerinize kimin 
geleceğini bildirin.  Bu kişinin bir 
yetişkin olması, yanında kimliği 
ve çocuğu eve götürmek için sizin 
imzanızla kendisine izin verdiğinizi 
belirten bir mektup bulunması 
gerekir.

Genelikle çocuklar tedavileri 
süresince hastanede kalırlar.  Bazı 
durumlarda, çocuğunuz taburcu 
olmaya hazır olmasa bile kısa 
sürelerle eve gitmelerine izin 
verilebilir.  Lütfen bunu çekinmeden 
sağlık bakım ekibinizle konuşun.

Eğer Hastaneden onay verilmeden 
ve tıbbî görüşe aykırı olarak 
ayrılırsanız bu kararınızın 
sonuçlarından sorumlu olmayı kabul 
etmeniz istenecektir.
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Hastane hakkında genel bilgiler

Evden uzak olmanın huzursuzluk yaratabileceğini biliyoruz 
ve bu durumu sizin için kolaylaştırmak üzere elimizden 
geleni yapacağız.  Bu bölümdeki bilgiler Hastanedeki 
hizmetler hakkındadır.  Ayrıca her koğuşta çevredeki 
hizmetler hakkında daha fazla bilgi de bulunmaktadır.

Hastanedeyken ne zaman yardıma gereksinmeniz olursa 
lütfen çalışanlarımızdan her hangi birisine çekinmeden 
sorun.  Size yardım etmekten zevk duyacaklardır.  Ayrıca, 
çocuğunuz ve aileniz için Hastanede sağlanan hizmeti 
nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda fikirlerinizi 
öğrenmek te isteriz.
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Size yardımcı olacak görevlilerimiz

Aborijin Sağlık
Eğitimi Görevlisi

Aborijin Sağlık Eğitimi 
Görevlimiz 
(AHEO) Hastaneye gelen 
Aborijin ailelere destek sağlar.

Kasiyer
Kasiyerin ofisi 2. Katta
Ana girişin karşısındadır.  
Çoğu Hastane hesaplarını 
burada ödeyebilirsiniz.
(EFTPOS ta vardır).

Din Görevlileri
             Dinleri ve kültürel 
             kökenleri ne olursa 
             olsun Hastanede ailelere 
destek sağlayan Din görevlileri bulunur. 
Ayrıca 2. Katta tefekkür ve dua için Bir 
Sessiz Oda bulunmaktadır.

Tercümanlık hizmetleri
            Günün 24 saati, haftanın 7 günü  
            yüz yüze veya telefonla
            tercümanlık
yapan tercümanlar vardır.  Sağır dilsiz
tercümanı da ayarlanabilir.  Tercümanlık 
hizmeti hastanenin dışından sağlandığı 
için  ne kadar önceden bildirilirse o kadar 
iyi olur. Çocuğunuza bakan görevliler 
bunu sizin için organize edebilirler.

Çocuk Sağlığı – Çocuk Sağlığını
Geliştirme Birimi
             Çocuk Sağlığı (Kids Health) 
             Hastanenin 2. Katında bulunan 
             ve hafta arası 9.00 ile 16.00 
arası açık olan bir bilgilendirme ve 
kaynak merkezi ve kitapçıdır. Burada 
çok çeşitli kitaplar, bilgisayarda bilgiler, 
videolar ve broşürler vardır.  ‘Kids 
Health’teki görevliler ayrıca çeşitli destek 
grupları ve ender görülen hastalıklar 
hakkında bilgi sağlayabilir.  ‘Kids Health’i
(02) 9845 3585 numaradan arayabilirsiniz. 
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Hastaların Arkadaşı 
(The Patients’ Friend)
             Hasta, ailesi ve Hastane 
             arasında bağlantı kurarak 
             destek ve Hastane işlemleri, 
hizmetleri ve tesisleri hakkında bilgi 
sağlar.  (The Patients’ Friend) 2. Katta 
‘Kids Health’in yanındadır ve 
(02) 9845 3535 numaradan ya da 
yatağınızın yanındaki telefondan 
53535 numaralı hattan aranabilir.

Gönüllüler
             Kısa bir süre için çocuğunuzun  
             yanından ayrılacaksanız bir 
             gönüllünün çocuğunuzun 
yanında kalma olasılığı bulunabilir.  Bunu 
ayrıntılarını lütfen hemşirelere sorun.  
Gönüllülerin Dükkânında
(The Volunteers’ Shop) birçoğu elde 
yapılmış çok güzel hediyelik eşya vardır.  
Maskotumuz olan Sargılı Ayıyı (Bandaged 
Bear) ve diğer resmî Hastane eşyasını 
buradan satın alabilirsiniz. Dükkân hafta 
arası 9.00 ile 16.00 arası ve hafta sonları 
10.00 ile 15.00 arası açıktır.  Dükkân her 
yıl Noel öncesi gece kapanır ve Şubat 
başında yeniden açılır.

Koğuş 
Büyükanneleri
            Koğuş Büyükanneleri Programı
            Sosyal Hizmet Dairesi  
            aracılığyla Hastanede
uzun süre kalan hastalar içindir.  Aile 
ve arkadaşlar çocuğunuzun yanında 
kalamıyorsa ya da biraz ara vermeye 
gereksinmeniz varsa, eğitim görmüş bir 
gönüllü haftanın üç dört günü 
çocuğunuzun yanında kalabilir.
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hastanedeki kolaylıklar

Banka Hizmetleri
2. Katta, Gönüllülerin Dükkânının karşı 
tarafında 24 saat açık olan ve çeşitli 
kartları kabul eden bir bankamatik 
vardır.  ‘Kids Plus’ Eczanesinde para da 
çekilebilen EFTPOS ve Kasiyerde para 
çekilemeyen EFTPOS bulunmaktadır.

Emzirme
Hastane bebeğinizi emzirmenin ne denli
önemli olduğunu bilir.  Anneler için 
buna ayrılmış özel bir odamız vardır.  
Bu odada sütünüzü sağmak için 
kullanabileceğiniz aletler de vardır.  
Hastanede emzirme konusunda 
uzman olan görevliler de vardır.  Bu 
kişilerden biriyle tanışmak isterseniz 
koğuşunuzdaki Şef Hemşireye sorun.

Bebeğin Altını Değiştirme
Masaları ve Besleme Odaları
2. ve 3. Katlarda bebeklerin altını 
değiştirme ve besleme odaları 
vardır.  Daha büyük çocukların altının 
değiştirilebileceği yerler de 3. Katta 
Çocukları Değerlendirme Merkezi 
(Children’s Assessment Centre) ve 2. 
Katta Gönüllüler Dükkânından köşeyi 
dönünce bulabileceğiniz Değiştirme 
Odasındadır (Change Room).

Bozuk Para Makinesi
2. Katta Acil Bölümün karşısında
bulunan makinede kağıt paralarınızı
1 dolarlık madenî paraya çevirebilirsiniz.

Eczane
‘Kids Plus’ Eczanesi Pazartesi, 
Salı, Perşembe ve Cuma günleri 
8.30 ile 17.30 arası, Çarşamba 
günleri 8.30 ile 17.00 arası ve 
Cumartesi günleri 8.30 ile 12.30 
arası açıktır.  
Tüm eczane hizmetlerinin yanı 
sıra hediyelik eşyalar, kişisel 
eşyalar, pul ve ‘phoneaway’ 
kartları bulunur.  2. Katta 
Gönüllülerin Dükkânının 
yanındadır ve telefon numarası 
dışarıdan (02) 9689 2999, 
Hastane içinden 50551’dir.
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Donanım
Çocuğunuzun (örneğin oturma 
veya banyo için) özel donanım 
kullanması gerekiyorsa lütfen 
koğuşunuzdaki Şef Hemşireye 
bildirin.

Elektrikli Malzeme
Güvenlik açısından Hastaneye 
getirilen televizyon, video, serum 
pompası vs. gibi her elektrikli 
malzeme kullanılmadan önce 
Bakım Bölümü tarafından kontrol 
edilmelidir.  Daha fazla bilgi için 
lütfen koğuştaki görevlilere sorun.

Dış Alanlar ve Bahçeler
Hastanede sizin kullanımınız için 
Çin Bahçesi ve Çocuk Bahçesi gibi 
çeşitli dış alanlar vardır.  
Lütfen çocuğunuzu koğuştan 

çıkarmadan önce hemşirenize sorun.  
Dışarıda uzun süre kalacaksa 
çocuğunuza mutlak güneş losyonu 
sürün ve şapka giydirin.

Hastanenin dış alanlarına saygılı 
olun ve çöpünüzü ‘doğru yere atın’.  
Ayrıca lütfen, belirtilmiş olan alan 
dışında dışarıda sigara içilmemesi 
ilkemize de uyun.

İşitme Güçlüğü
İşitme güçlüğü çeken kişiler için 
Hastanenin 2. Katında TTY (telefonla 
daktilo) vardır ve Gerekirse sağır dilsiz 
tercümanı da ayarlanabilir. Hastalar 
için iletişim malzemesi Uğraş Terapisi 
Bölümünden (Occupational Therapy 
Department) ödünç alınabilir.  Lütfen 
çocuğunuza bakan görevlilerden bunu 
sorun.
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Hastane Eczanesi
(Kids Plus Eczanesinden ayrı olan) 
Hastane Eczanesi hastanede yatan 
hastalar ve dışarıdan tedavi gören 
bazı hastalar için hastane reçetesiyle 
ilâç sağlar. 2. Kattaki (Ana babalar 
yurdun yakınındaki) Hastane 
Eczanesi hafta arası 9.00 ile 16.30 
arasında açıktır.  Eczanemizden 
reçetenizle ilâç alırken lütfen sabırlı 
olun.  Bu Eczane Hastanede yatan 
çocukların yanı sıra dışarıdan tedavi 
gören bazıları ve taburcu edilip 
evlerine giden çocuklar için de ilâç 
sağlar.  Eve dönmeden önceki 
en son reçetenizdeki ilâçları almak 
için bol zaman ayırmanız iyi olur.

Hastane Okulu
Öğretim ve Eğitim Bakanlığının, 
hastanede bir haftadan fazla yatacak 
olan çocuklar için Hastane içinde bir 
okulu vardır.  Daha fazla bilgi için 
(02) 9845 2813 numaradan Okul 
İdaresini arayın.

İnternet Terminalleri
Zemin katta ‘Bear Bite Eatery’nin 
karşısında ve Hastanenin giriş 
holünde Güvenlik’in dış tarafında sizin 

kullanımınız için iki tane İnternet 
terminali vardır.  Bu terminalleri 
kullanmak için ufak bir ücret 
ödenir.

Çamaşır
Anne babaların kullanımı için 
1. Kattaki 
koridorun ucunda parayla 
çalışan bir çamaşırhane vardır.  
Çamaşır ve kurutma makineleri 
için 1 dolarlık, deterjan almak 
için 2 dolarlık madenî paraya 
gereksinmeniz vardır.
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Yerel Olanaklar
Westmead’de Çocuk Hastanesinin
çevresinde alışveriş yapılabilecek 
birçok yer vardır.  Parramatta da 
yakın bir merkez olup burada
birçok devlet dairesi, büyük 
mağazalar, özel dükkânlar, 
lokantalar, kahveler, sinemalar ve 
eğlence yerleri bulunmaktadır.
Yerel olanaklar hakkında 
koğuşlarda daha fazla bilgi vardır.

Kayıp Mallar
Kaybolan malları lütfen Acil 
Bölümün Karşısındaki Güvenlik 
Ofisine bildirin.

Kardeşlerin Bakımı
Kardeş Bakım Merkezi 1. Katta, 
rampanın alt tarafındadır ve 
Hastanede yatan, Âcil Bölümde
bulunan ya da bir klinikte randevusu 
olan çocukların kardeşlerine bakar.  
Bu merkez  haftanın yedi günü, hafta 
arası 9.00’dan 15.00’e kadar, hafta 
sonu 10.00’dan 14.00’e kadar açıktır.  
Ufak bir ücret alınır.  Ayrıca eğer 
çocuğunuz öğle yemeği zamanı orada 
olacaksa lütfen yanlarına yemeklerini 
hazırlayıp verin. Bu Merkez her yıl 
Noelden önceki akşam kapanır ve 
Şubat başında yeniden açılır.
Yer ayırtmak için lütfen (02) 9845 3840 
numaradan Gönüllü Servisini arayın.

Tuvaletler ve Sakatlar 
Tuvaletleri
Sakatların da kullanabileceği tuvaletler
dahil, Hastanenin her katında 
tuvaletler vardır.
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Yenecek yerler

Her gün 7.00 – 22.00 arası 1. Katta rampanın alt tarafında
Bear Bite Lokantası çeşitli sıcak yiyecek, salata, sandöviç, suşi, içecek, 
kek, şeker, meyve, dondurma, çerez, bazı bakkaliye maddeleri, gazete, 
dergi ve (‘Phone Away’ kartları dahil) Telstra telefon kartları satar.

Hafta arası 8.00 – 20.00 arası 2. Katta rampanın üst tarafında
Bear Brasserie Kafeteryası kafe türü yemekler ve içecekler satar ve alkol 
ruhsatı vardır.

Hafta arası 6.30 – 17.00 arası Hainsworth Street’te Çocuk Sağlık 
Merkezine yakın
Kids Corner Kafeteryasında çeşitli kafe türü yemekler, sandöviçler, 
şekerler, içecekler ve dondurma satılır.

Hafta arası 10.00 – 15.00 arası 2. Katta ‘Kids Health’ (Çocuk 
Sağlığını) hemen geçince
Sandwich Shop ısmarlama ve hazırlanmış sandöviçlerin yanı sıra 
suşi ve içecek, ve az çeşitte çerez ve meyve satar.

Hafta arası 6.30 – 20.00 arası 2. Katta Ana Girişe yakın
Hafta sonları 8.30 – 17.00 arası 
Starbucks kahve ve diğer içecekler üzerinde durur.  Ayrıca bazı çerezler 
ve Starbucks malları da satar.

Hafta arası her sabah (resmî tatiller hariç) her koğuşu ziyaret eden 
Gönüllülerin Çerez arabasından çeşitli çerez ve içecekler alınabilir.  
Gönüllüler bu servisi aileler için Yiyecek Hizmetleri Bölümü ile birlikte 
işletir ve bunun tüm kârı Gönüllüler aracılığıyla Hastaneye bağışlanır.

Hastanenin birçok yerindeki paralı makinelerden çerezler, içecekler ve 
tuvalet malzemesi gibi diğer şeyler ve bozuk para alınabilir.

‘Bear Bite’ Lokantası

‘Bear Brasserie’ 
Kafeteryası

‘Kids Corner’ Kafeteryası

‘The Sandwich Shop’

Starbucks

Gönüllülerin Çerez 
arabası

Paralı Makineler
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Önemli numaralar

Yararlı bulabileceğiniz bazı telefon numaraları aşağıda 
gösterilmiştir.  Hem Hastane dışından arıyorsanız hangi 
numarayı çevireceğinizi hem de koğuşta çocuğunuzun 
yatağının yanındaki telefondan arıyorsanız hangi hatta 
bağlanacağınızı belirttik.

Dışarıdan aranacak 
numara
 

Hat
Sayfa 
numarası

‘Accommodation Coordinator’ 
Kitap Sığınağı 
Ayırtma Ofisi 
Klinik Risk Müdürü (şikâyetler)
Maliye (hesaplar) 
Tercümanlık Servisi (saat 23.00’e kadar) 
Çocuk Sağlığı (Kids Health) 
Hastalar Hakkında Bilgi 
Hastaların Arkadaşı 
Hasta İrtibat Görevlisi 
Halkla İlişkiler 
Radio Bedrock 
Servis geliştirme Koordinatörü
Kardeşlerin Bakımı 
Sosyal Hizmetler 
Starlight Odası
Gönüllüler 

(02) 9845 2958         52958         31
(02) 9845 0808         50212         32
(02) 9845 2300         52300         23
(02) 9845 3442         53442         10
(02) 9845 3166         53166         38
(02) 9840 3456  (saat 23.00’e kadar)    38
(02) 9845 3585  53585/53588     38
(02) 9845 3777         53777 
(02) 9845 3535        53535    10&39
(02) 9845 3673        53673          12
(02) 9845 3364        53364
(02) 9845 3571        53571          33
(02) 9845 3442        53442          10
(02) 9845 3838        53838    30&43
(02) 9845 2641 52641/ 5264 19&33
(02) 9845 3601          53601         33
(02) 9845 3841          53841         39
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tercümanlar 
tablosu (liste)

Ana diliniz İngilizce değilse ya da İngilizce anlamakta güçlük çekiyorsanız sizin 
için bir tercüman ayarlayabiliriz.
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