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دوستان و همسایگان عزیز منطقه دورهام (،)Durham
 COVID-19بیماری همه گیر جهانی لحظه ای بی سابقه در زندگی ما است و هر روز بر تک تک ما تاثیر میگذارد.
در این زمان دشوار و مثل همیشه امنیت/ایمنی بیماران ،تیم ما و جامعه منطقه دورهام در اولویت اصلی ما در
 Lakeridge Healthقرار دارد.
ما از بسیاری از افراد جامعه خود که در حمایت از اعضای تیم شگفت انگیز و عالی ما که به طور خستگی ناپذیر در
تالش برای ارائه مراقبت عالی و حفظ امنیت همه افراد هستند ،صمیمانه تشکر میکنیم.
با افزایش تعداد مبتالیان به  Lakeridge Health ،COVID-19اقداماتی را برای پاسخگویی به روند رو به رشد این
بیماری در جامعه ما و برنامه ریزی هایی را از قبل در نظر گرفته است .در پیام/نامه مورخ  18مارچ ،ما برخی از
تصمیمات دشوار و الزمی را که برای محافظت از بیماران و اعضای تیم خود اتخاذ کرده ایم و همچنین مراقبت از افراد
با بیماری حاد و آسیب پذیر که به خدمات ما نیاز دارند ،با شما به اشتراک گذاشتیم.
امروز ما مایلیم اقدامات بیشتری را که برای اطمینان از حفظ امنیت بیماران و تیم خود انجام داده ایم با شما به اشتراک
بگذاریم و از سازمان خود به طور پویا حمایت کنیم تا به راحتی با محیطی که به سرعت در حال تغییر است ،تطبیق یابد.
مدیریت دقیق تدارکات و تجهیزات
در حال حاضر در مورد برخی از تجهیزات حفاظتی شخصی (  )PPEو تجهیزات دارویی مورد نیاز برای مبارزه با این
ویروس جدید کمبود جهانی وجود دارد Lakeridge Health .نیز مانند تمام بیمارستانهای سراسر انتاریو تحت تاثیر این
امر قرار گرفته است .در پاسخ ،ما در حال انجام اقدامات مختلفی برای کنترل این لوازم و برنامه ریزی در مورد افزایش
پیش بینی شده مبتالیان به  COVID-19که به مراقبتهای بیمارستانی در منطقه دورهام نیاز دارند ،هستیم.
از طریق زنجیره تامین منظم ،ما فعاالنه تجهیزات حفاظتی شخصی را محفوظ نگه میداریم و در عین حال هم از
استراتژیهای دیگر خالقانه فراهم سازی استفاده میکنیم.
ما با همکاران پزشک مراقبتهای اولیه و سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی مانند دندانپزشکان و همچنین کسب و کارهای
محلی تماس گرفته ایم که هر گونه تجهیزات حفاظتی شخصی اضافی از جمله ماسکهای جراحی را جمع آوری کنند.
واکنش و پاسخ آنها بسیار باور نکردنی بوده است .دوستان ،همکاران و کسب و کارهای محلی ما بسیاری از اقالم مهم
از جمله ماسک ،دستکش ،حفاظ صورت و سواب هایی که برای تست  COVID-19استفاده میشوند را اهدا ،توزیع و
تهیه کرده اند.
تیم ما با حفظ تجهیزات حفاظتی شخصی بدون به خطر انداختن ایمنی/امنیت خود یا دیگران وظیفه خود را انجام میدهد.
همه ما به دقت این تجهیزات و لوازم را مدیریت و به نحو بهینه ای از آنها استفاده میکنیم.
تعویق موقتی جراحیها و کاهش خدمات بیماران سرپایی
هفته گذشته در پاسخ به نیاز به حفظ تجهیزات حفاظتی شخصی ما تصمیم دشواری گرفتیم که تمام عمل های جراحی غیر

فوری و همچنین سایر خدمات بالینی غیر اورژانس را به حالت تعلیق در آوریم .این امر مطابق با توصیه وزارت
بهداشت به بیمارستانهای انتاریو است.
ما نیز همانند سایر بیمارستانهای سراسر منطقه تورنتوی بزرگ  GTAتمام عمل های جراحی افرادی که زندگی آنها در
معرض خطر است را ادامه خواهیم داد .جراحیهای غیر اورژانس سرطانی و سایر عملیات در اولویت باال را به محض
اینکه قادر به انجام آنها باشیم ،شروع خواهیم کرد.
ما متعهد هستیم که هفته آینده در مورد این وضعیت به روز رسانی کنیم ،زیرا میدانیم که به تعویق انداختن هر گونه عمل
جراحی برای بیماران و خانواده های آنها نگران کننده است.
گسترش مراکز ارزیابی برای منطقه دورهام
این هفته ما یک کلینیک ارزیابی  COVID-19در بیمارستان اجکس پیکرینگ (  )Ajax Pickeringباز خواهیم کرد.
این یک مرکز اضافه بر اولین مرکز ارزیابی در اشاوا ( )Oshawaهست .از زمان باز شدن مرکز اشاوا در اوایل این
ماه 2712 ،نفر برای ارزیابی به آنجا ارجاع و  287بیمار آزمایش شده اند.
کارهای بسیار زیادی وجود دارد که جامعه میتواند برای کمک انجام دهد
ما باید این امر را به صورت یک تالش تیمی انجام دهیم .اگر بتوانیم گسترش  COVID-19را در منطقه دورهام به
حداقل برسانیم ،به نفع همه ما خواهد بود .برای سالم ماندن ،مرتب دستهایتان را بشویید و از ماده ضد عفونی کننده بر پایه
الکل استفاده کنید .خود را امن/ایمن نگه دارید .اگر مریض هستید در خانه بمانید و هنگام سرفه و عطسه کردن دهان و
بینی خود را بپوشانید و از لمس صورت خودداری کنید .فاصله گیری اجتماعی را تمرین کنید ،از تجمع گروهی اجتناب
کنید و تا حد امکان در خانه بمانید .مهم است که آرام باشید و از خودتان ،خانواده ،دوستان و همکارانتان مواظبت و
مراقبت کنید – ما پیش بینی میکنیم که  COVID-19ماهها با ما خواهد بود ،در نتیجه الزم است که خود را با آن وفق
دهیم.
به روز رسانی اطالعات
برای کسب آخرین اطالعات از صفحه وب  Lakeridge Health’s COVID-19 web pageدر سایت
 www.lakeridgehealth.on.caدیدن کنید.
مجددا ً از شما برای حمایت فوق العاده و اقدامات محبت آمیزی که در طی هفته های گذشته انجام داده اید ،متشکریم .این
خدمات برای همه دوستان شما در  Lakeridge Healthیک دنیا ارزش دارد.
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