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Hasta Bilgileri
Çocuk hangi hasta prosedürü için kabul ediliyor?
Uzun süreli EEG video monitörizasyonu için kabul
Çocuğun hastaneye kabul edilme amacı nedir?
Çocuğun Epilepsi Monitörizasyon Ünitesine (EMU) kabul edilmesinin birkaç nedeni
olabilir. Bazı hastalarda epilepsi olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapılır.
Bazı hastalarda ise ne tür epilepsi olduğunun veya epilepsileri için ameliyat gerekip
gerekmediğinin belirlenmesi için inceleme yapılır. Diğer bazı hastaların ise uyku
döngüleri incelenir. Farklı türden elektrotların kullanılmasının nedeni de budur.
Monitörizasyonu kolaylaştırmak için, çocuk mümkünse gece boyunca yataktan
kalkmamalıdır.
Nasıl hazırlanmalıyım?
Çocuğun saçı yeni yıkanmış ve kurutulmuş olmalıdır. İnceleme dönemi beş güne
kadar sürebilir. İnceleme dönemi zarfında çocuk banyo ya da duş yapamayacaktır.
Ama, saçı hariç olmak üzere hafifçe yıkanabilir.
Elektrotlar genellikle vücuda takıldığı için çocuğun koşu ya da spor kıyafetleri gibi
bol giysiler giymesi önemlidir. Çocuğun üst giysisi önden düğmeli/fermuarlı türden
olmalıdır, çünkü ilgili ekipmanlar takıldıktan sonra üst giysisini başından yukarı
çekerek çıkarmak mümkün olmayacaktır. Gerekirse departmandan hasta gömlekleri
ödünç alınabilir.
Neler getirmek gerekir
İnceleme süresince çocuğa verilmesi gereken sürekli aldığı ilaçları orijinal
ambalajları içerisinde getirmelisiniz. Ancak inceleme sırasında tedavinin ayarlanması
gerekirse, bir doktor günlük viziteler sırasında bu konuyu sizinle görüşecektir.
Okunacak kitaplar/dergiler, elişi malzemeleri, DVD/bilgisayar vs. getirmek iyi bir
fikir olabilir. Cep telefonlarına izin verilmektedir, ama yalnızca hastanın kendi
odasında kullanılabilir.
Neler getirmemek gerekir
EEG’yi etkileyebileceği için çocuk kabul süresi boyunca çiklet çiğnememelidir. EEG
sinyallerini engellediği için EMU’da Wi-Fi yoktur. Mobil veri ağlarınızı ise
kullanabilirsiniz. Dinlenme odasında hastalar tarafından kullanılabilen internet
erişimli bir bilgisayar vardır.
Sigara
Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır, ama departmanın sigara içme kuralları
uyarınca terasa çıkarak sigara içmek mümkündür.
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Ziyaretçiler
EMU’da ziyaretçilere izin verilmektedir, ama ziyaretler personele önceden bildirilmeli
ve ayarlanmalıdır. Eğer birden fazla ziyaretçi varsa, ziyaret dinlenme odasında
yapılmalıdır. Mümkün olduğunca az ziyaretçi alınmasını öneririz. Çocuk kabul
edilmeden önce EMU’yu ziyaret etmek mümkündür. Bu ziyaret çocuğun
departmanında ayarlanabilir.
İnceleme nasıl yapılıyor?
Çocuğun başı ve vücudundaki çeşitli noktalara elektrotlar takılır. Elektrotlar
takıldıktan sonra kayıt işlemi başlar ve 24 saat boyunca devam eder. Çocuğu ayrıca
video ekranlarında da sürekli izleriz.
Koridorda, dinlenme odasında ve koğuştaki birçok farklı noktada kameralar vardır.
Tuvaletlerde ise kamera yoktur.
Yeme içme
Günde üç öğün yemek servisi yapılmaktadır. Ayrıca öğleden sonra kek servisi de
yapılmaktadır. Kahve ve çay vs. yapmak mümkündür. Çocuğa refakat eden
akrabalar ücretsiz yemek yiyebilirler. Diğer akrabalar kendi yiyeceklerini
getirmelidir. Özel bir diyet sipariş edilebilir. Özel diyet gereksinimlerini lütfen kabul
öncesinde personele bildirin.
Konaklama
EMU’da bir veli çocukla beraber odada yatabilir. Eğer çocuğa birden çok veli refakat
ediyorsa, Comwell Sorø otelinde bir oda tutulabilir. Rezervasyon için 58 27 12 03
numarasını arayarak Yemek ve Toplantılar departmanı ile temasa geçebilirsiniz.
Bizi nöbetler konusunda bilgilendirmeniz çok önemlidir:
Eğer çocuk bir nöbet geçirmek üzere olduğunu hissederse veya bir nöbet
geçirdiğinin farkındaysa, bunu personele söylemek çok önemlidir. Mikrofondan
duyulması için yüksek sesle konuşun ve çocuğun ne fark ettiğini veya hissettiğini
söyleyin, ya da ekipmandaki düğmeye basın. Eğer çocuğa refakat eden bir
veliyseniz, nöbetler için çocuğu gözlemek ve nöbetleri not etmek çoğu zaman sizin
göreviniz olacaktır.
EMU personeli:
EMU’daki personel günde 24 saat sürekli görev başındadır. Bu personel nörofizyoloji
asistanları ve hemşirelerden oluşmaktadır.
Viziteler ve sonuçlar:
Viziteler EMU’nun danışmanı tarafından yapılır. Bu danışman Epilepsili Çocuklar
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Departmanından tanıdığınız danışman olmayabilir.
EMU’daki klinik ekip kabul amacına ulaşılıp ulaşılmadığını her gün değerlendirir.
İnceleme sonuçlarını hemen almayacaksınız. Sonuçlar çocuğu sevk eden departman
tarafından size daha sonra bildirilecektir.
İnceleme sonrasında:
İnceleme tamamlandığı zaman çocuk Epilepsili Çocuklar Departmanına nakledilecek
veya hastaneden taburcu edilecektir. Kayıtların - bu kayıtlar çocuğun tıbbi
kayıtlarının bir parçasıdır - tıbbi konferanslarda kullanılabilmesi için izninizi
isteyebiliriz. Bu, sizin yazılı izninizi gerektirir ve verilen iznin kayıtların kapalı mesleki
konferanslarda kullanımı için olduğu, halka açık sunumlar için olmadığı
belirtilmelidir.
BİLGİLER
Yer:
İnceleme hastanedeki Nörofizyoloji kliniğindeki “EMU” (Epilepsi Monitörizasyon
Ünitesi) içerisinde yapılır. EMU her biri kendi banyo ve tuvaletine sahip, dinlenme
odası, yemek odası, oyun odası ve bilgisayar çalışma alanının ise paylaşıldığı dört
koğuştan oluşan bir departmandır.
Hasta haklarını www.filadelfia.dk/patienter adresinde okuyabilirsiniz.
Övgüleriniz, şikâyetleriniz ve önerilerinizi de bize iletebilirsiniz. Bunu
filadelfia@filadelfia.dk adresine bir e-posta göndererek yapabilirsiniz - lütfen konu
satırına “til EMU” ibaresini koyun.
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