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COCUK KALBI - YOGUN BAKIM BÖLÜMÜ

Sevgili Anne Babalar!
Cocugunuzun Ameliyattan sonra en iyi sekilde bakilabilmesi icin dogrudan, AKh Linz Cocuk KalpMerkezi nezdinde, Kalp Ameliyati gecirmis Cocuklar icin hazir tutulan, yogun bakim bölümüne
alinacaktir. Tecrübeli Personal, özellikle , Kalp Ameliyati gecirmis Cocuklarin bakimi, takibi
dogrultusunda egitilmis, yeterli düzeyde teknik donanimi olan bölüm personeli, yeni dogan cocuklar
ve cocuklarin ihtiyaclarina göre hazirlanmislardir.
Tip Alet ve Makinalarinin cikardigi sesler, belki Sizin dikkatinizi cekecek ve Sizi heyacanlandiracaktir.
Biz Sizi, yogun bakim bölümü icin bilgilendirmek istiyoruz. Lütfen düsününüz, Teknik vaz
gecilemeyecek bir yardimci malzemedir, fakat hicbir sekilde gercek Gözlemlemeyi, Sevgi ve
Bakimin yerini tutmaz.

ZIYARET SAATLERI
Cocugunuzun Ameliyattan yaklasik bir saat sonra, Cocuk-Kalp Yogun Bakim Bölümünde ilk ziyaret
mümkündür.
BIZIM GÜNLÜK ZIYARET SAATLERIMIZ
Saat 10:00 – 12:00 arasi
13:00 – 18:00
19:00 – 21:00
Sorulariniz icin telefonumuz +43 (05)7680 83 -2145

Ziyaret Saat lerinde bazen uzun süre iceriye girmenizi geciktirdigimizde ve bekleme odasina
cekilmenizi istedigimizde, anlayisli olmanizi arzu ediyoruz. Bu durum, bir baska önemli kücük
hastanin alimindan veya önemli muayene/tedavi gerekcesi ile uygulanmistir
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SIZIN YARDIMLARINIZ
Biz Size memnuniyetle Cocugunuza nasil yaklasabilceginizi gösterecegiz, böylelikle Sizin yakininda
oldugunuzu hissetsin. Onunla konusunuz! Cocugunuzun, hoslandigi davranis ve aliskanliklari
hakkinda bizi bilgilendiriniz. Böylelikle, bizler Cocugunuzun ihtiyaclarini daha iyi karsilama imkani
buluruz, sevdigi birhayvan figurü veya oyun saati gibi, beraberinizde getirebilirsiniz.
Lütfen, Yogun Bakim Bölümüne girmeden ve ziyaretten sonra Ellerinizi Dezenfekte
yapiniz. Ellerinizi Dezenfekte yapmaniz. Cocugunuzu korur! Biz Sizi memnuniyetle
bilgilendiririz!

TEKNIK: VAZ GECILEMEYECEK YARDIMCI MALZEMELER
Cocugunuz Ameliyattan sonra henüz Narkozlu ve Cocuk-Kalp Yogun Bakim bölümünde nefes aliyor.
Bu is icin yumusak bir hortum(Tubus) agizdan veya burundan nefes borularina yerlestirilir, hava ve
oksijen birlestirilerek Cigerlere giris ve cikis yapilir yani (Nefes alma). Cocugunuzun Tubus´a
ihtiyaci oldugu müddetce, konusamaz, koku ve lezzet alamaz.
Ayrica, Cocugunuz ek olarak gözetim ve kontrol icin Monitor´a baglanir, Kalp atislari, tansiyon ve
baska önemli verileri göstermesi ve kayda almasi icin.
Cesitli Akustik sesler veya Alarm otomatikman kötü durumun habercisi anlamina gelmez, basit bir
durum bildirgeside olabilir.Bizim icin, Cocugunuzla göz iliskisi önemlidir, tek basina Monitor kontrolü
yeterli degildir.
Ilaclar- örnegin agri ve sakinlestirici – Kandolasimi üzeinden dogrudan Serumla verilecektir

SİZİN İLETİŞİM
Prim. Univ. Dr. Jens Meier Bölüm Başkanı
OA Dr. Dietmar Grasl Baş anestezist
Pediatrik kardiyak yoğun bakım hemşirelik ekibi, bakım yönetimi: DGKS Marianne Rechberger,
Yüksek Lisans

Sizin Cocugunuz bizim Gayretlerimizin Merkezindedir!

