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VUmc şubesinin pediyatri polikliniği ve günlük tedavi bölümü, AMC şubesine taşınıyor

Sevgili ebeveyn, bakıcı,
Çocuğunuz, VUmc şubesinin pediatri bölümünde kayıtlıdır. Haziran 2022'de bir değişiklik olacak: pediatri
bölümü polikliniği ve günlük tedavisi birimi, diğer şubemiz olan AMC'ye taşınacak.
Neden bu değişiklik?
VUmc ve AMC şubelerindeki hastaneler, birkaç yıldır Amsterdam UMC olarak yakın iş birliği içindedir. Bu
husus, çocuklara sunulan bakım için de geçerlidir. Amsterdam UMC'deki pediyatri, son yıllarda giderek daha
fazla AMC şubesindeki Emma Çocuk Hastanesinde yoğunlaşmıştır. Tüm pediyatri bakımını tek bir yerde
sunarak, bakım sağlayıcıları ve uzmanlıklarını bir araya getiriyoruz. Bu durum, çocuğunuzun mümkün olan
en iyi bakımı almasını sağlar.
Bu durum sizin için ne anlama geliyor?
14 Haziran 2022 Salı gününden itibaren, çocuğunuzla Kinderpolikliniek ve Dagbehandeling (Çocuk Polikliniği
ve Günlük Tedavisi) bölümündeki randevular artık AMC şubesinde, Meibergdreef 9, Amsterdam-Zuidoost'ta
olacaktır. AMC şubesine taşınma, tedavi sürecini hiçbir şekilde etkilememektedir. VUmc'nin doktorları ve
hemşireleri AMC şubesinde çalışacak.
AMC şubesine güzergâh
AMC şubesine toplu taşıma ile kolayca erişilebilir ve iyi bir otopark imkânı vardır. Tüm bilgileri,
www.amc.nl/route adresli web sitemizde ‘Adres, route en parkeren’ (Adres, güzergâh ve otopark) başlığı
altında bulabilirsiniz. Poliklinik, A binasındadır. Oraya 32, 33 ve 34 numaralı güzergâhları takip ederek
ulaşabilirsiniz. Dagbehandeling (Günlük Tedavi) D0 bölümü, (zemin kattaki 'D' işaretlerini takip edin) ve F8
bölümünde (8. kata kadar 'F' işaretlerini takip edin) yer almaktadır. Bu mektubun arkasındaki haritaya da
bakabilirsiniz.
VUmc şubesinde geriye ne kalacak?
Çocuklar günlük ameliyat için hâlâ her iki şubeye de gidebilirler, dolayısıyla VUmc şubesine de. Cinsiyet
disforisi olan çocuk ve ergenlerin bakımı da VUmc'de sunulmaya devam edecektir. Ayrıca, çocuklar için
ayakta tedavi hizmetinin bir kısmı, Çocuk Cerrahisi, Çocuk KBB, Çocuk Rehabilitasyon ve Ağız, Ağız ve Yüz
Cerrahisi gibi diğer uzmanlıklar tarafından sağlanarak VUMc şubesinde kalacaktır. Bu poliklinikler, AMC
şubesinde de bulunmaktadır.
Sormak istediğiniz bir şey var mı?
Bu mektupla ilgili sorularınız olabilir. Bunun için çocuğunuzun tedavi gördüğü poliklinik ile iletişime geçin.
Saygılarımızla,
Dr. J. Rotteveel, çocuk doktoru, Pediyatri Bölümü Başkan Vekili
Emma Çocuk Hastanesi Amsterdam UMC
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