‘Epilepsili Çocuklar’ - Pediyatrik Nöroloji Departmanına Hoş Geldiniz
Çocuğunuz hasta yolağı sırasında kabul edilmelidir:

ADI SOYADI

Hasta bilgilerini burada bulabilirsiniz:
http://www.filadelfia.dk/epilepsihospitalet/boern/patientinformation
Departmana 0-18 yaşları arasındaki hastalar epilepsi muayenesi, teşhisi ve tedavisi için kabul
edilmektedir. Kabul sürecinde çocuk departmandaki multidisipliner hemşire ekibi, doktorlar,
psikologlar, hasta rehberleri, iş sağlığı uzmanları, fizyoterapistler ve diyetisyenlerle irtibatta
olacaktır. Kabul sürecinde normal olarak özel bir odada kalacaksınız.
Kabul sırasında
‘Epilepsili Çocuklar’ departmanına (Pediyatrik Nöroloji Departmanı) gideceksiniz: Dr. Sells Vej
23, 4293 Dianalund - D kapısı.
http://www.filadelfia.dk/patienter/spoergsmaal-svar/finde-vej
Oraya gittiğinizde çocuğunuza bir oda verilecek, çocuğunuz çevreyi gezecek ve kabul
görüşmesini yapacak hemşire ile tanışacaktır. Bu hemşire sizinle beraber çocuğun ihtiyaçlarını ve
yapılması gerekenler konusunda birbirimize nasıl yardımcı olabileceğimizi belirleyecektir. Bu
süreç her Pazartesi ve Perşembe tekrarlanacaktır.
Şunları getirmeyi unutmayın
 Orijinal ambalajındaki ilaçlar (göz damlaları ve kremler de dâhil)
 Nöbet takvimi ve aşı kartı
 Giysi ve tuvalet malzemeleri - muhtemelen spor kıyafeti, açık renk tabanlı spor
ayakkabısı ve yedek ayakkabı
 Pijama ve terlik
 Oyuncak ve kitap - tercihen çocuğun en sevdiği oyuncaklar, örneğin oyuncak bebek ya da
oyuncak ayı
Gerekirse, şunları da getirin
 Cep telefonu
 Radyo, CD ve DVD’ler
 Dizüstü bilgisayar - departmanda kablosuz internet vardır.
Yiyecek
Eğer çocuk özel bir diyette ise, ya da tüple veya başka bir yolla besleniyorsa, ilk birkaç gün için
çocuğun yiyeceklerini kendiniz getirmeniz iyi olacaktır. Çoğu besini temin edebiliriz ama bu
birkaç gün sürebilir. Birince kattaki veli mutfağında yemek pişirebilirsiniz ve alışveriş için de
şehirde mükemmel imkânlar bulunmaktadır. Kabul sürecinde bir veliye ücretsiz yemek
verilmektedir.
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Konaklama
Bir veli koğuşta çocukla beraber gece kalabilir. Kişisel eşyalarınızdan siz sorumlusunuz. Tüm
odalarda kilitli dolap vardır. Filadelfia’nın kendi hasta oteli yeniden inşa edilmekte olduğundan,
gece kalmak isteyen ziyaretçileri hasta oteli olarak hizmet veren Sorø’daki Comwell Oteline
yönlendiriyoruz. Konaklama için rezervasyonlar e-posta ile yapılabilir:
Madogmoeder@filadelfia.dk
Pratik bilgiler
Ziyaret belirli saatler arasında yapılmamaktadır, ama programlanmış muayeneler, faaliyetler, ve
departman dâhilindeki genel hayat göz önüne alınmalıdır. Sadece tek bir marka çocuk bezimiz
bulunduğu için çocuk bezi getirmek iyi bir fikir olabilir.
‘Epilepsili Çocuklar’ departmanında her gün oyun ve gözlemler için kullandığımız bir üstü açık
alan bulunmaktadır. Dolayısıyla, dışarıda giyilecek giysiler getirmeniz iyi olur.
Departman her ayın 4. hafta sonu açıktır, dolayısıyla hastalar çoğu zaman hafta sonları eve
gidebilirler. Bunu departmana geldiğinizde ilgili hemşire ile ayarlayabilirsiniz. Hafta sonu izni
kapsamında sizi eve gönderdiğimiz zaman, Epilepsi Hastanesi ulaşım ücretinizi karşılayacaktır.
Rehberlik
Resmi işlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunan ve rehberlik yapan, departmanda görevli bir hasta
rehberi bulunmaktadır.
Sosyal haklarınızı burada okuyabilirsiniz:
http://www.filadelfia.dk/patienter/patientvejleder/vejledninger
Eğitim
Kabul sürecinde veliler ve diğer akrabalar için sosyal haklar gibi konularda eğitim alma imkânı
bulunmaktadır. Bu eğitimlere ilişkin duyuruyu departmanda görebilirsiniz. Eğer çocuğunuz okul
çağında ise, özel bir okulda öğretim sunuyoruz. Bu öğretim kabulün türüne bağlıdır. Bu okula
ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz: www.filadelfia.dk/formidling/boerneskolen
Alkol ve sigara politikası
Departmanda alkol almak ve sigara içmek yasaktır. Dışarıda sigara içebilirsiniz.
Ulaşım
Filadelfia’ya toplu taşıma ile mükemmel ulaşım olanakları bulunmaktadır. Bu konuda şu web
sitesine bakabilirsiniz:
www.rejseplanen.dk
Ulaşım ödeneği
Bölgenizdeki en yakın ulaşım dairesi ile temasa geçerek ulaşım ödeneği için başvuruda
bulunabilirsiniz. Ulaşım dairesi kabul ve taburcu sürecinde yapmış olduğunuz ulaşım giderlerinin
size geri ödenip ödenmemesi konusunu değerlendirecektir.
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Taburcu sonrası
Çocuğun ne zaman taburcu edileceği veli olarak sizinle beraber planlanır. Eğer çocuk Epilepsi
Hastanesinde ayakta tedavi görmeye devam edecekse, ilgili doktor ve hemşire ile otomatikman
bir randevu verilecektir.
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