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KOMPETENZ UND FÜRSORGE
FÜR IHRE GESUNDHEIT

Çocuk hastanesinde  
acil servis

Aşağıdaki ilaçları ateş, ağrı veya rehidrasyon durum
unda çocuk doktorunu görünceye kadar 1-2 kez 

verebilirsiniz:

Çocuğunuza acil şifalar diliyoruz!

İLAÇLAR
GÖSTERGE

BEBEK < 1 YAŞ
KÜÇÜK ÇOCUK

OKUL ÇOCUĞU

Parasetam
ol Fitil

Ateş / ağrı
75 –  125 m

g
125 –  250 m

g
250 –  500 m

g

Ibuprofen Fitil
Ateş / ağrı

60 m
g

125 m
g

–

Ibuprofen Şurup
Ateş / ağrı

10 m
g/kg

10 m
g/kg

10 m
g/kg

Su / Sıvı
Kusm

a / ishal
8 saat boyunca 10m

l/kg saatlik yudum
lar



Neden bazen bu kadar uzun sürüyor?

Bekleme sürelerinin çesitli nedenleri olabilir:
• Viral enfeksiyonlarda mevsimsel artış nedeniyle 

yüksek hasta sayısı (özellikle kış aylarında)
• Çocuk doktorlarının açılış saatleri dışında yüksek 

hasta sayısı: Çarşamba ve Cuma öğleden sonraları, 
akşam 20:00‘dan sonra, hafta sonları / tatil günleri. 

• Hastaneye yatırılması veya ameliyat olması gere-
ken acil hastaların bakımı durumunda. 

Bekleme kuyruğu: Pediatri ve Cerrahi için iki ayrı kuy-
ruk olduğunu lütfen dikkate alın.

Her iki sıradaki tedavi sırası, aciliyete göre yönlendi-
rilir. İlk değerlendirilme (triyaj) eğitimli hemşireler 
tarafından yapılır. Renk kodlaması aciliyeti belirtir, 
KIRMIZI (ölüm tehlikesi), TURUNCU ve SARI (acil), 
YEŞIL ve MAVI (acil olmayan).

Hastanemize getirilen çocukların yaklaşık 
%90’ının YEŞIL veya MAVI olduğunu belirtmek 
isteriz. Bu sebeble 2-4 saatlik bekleme sürelerine 
hazırlıklı olmanızı rica ederiz. 

Prensipte tüm hastalar muayene edilse de, çocuğunuzun 
genel durumunun iyi olduğu ve ilk tedavi önlemlerini 
hemşirelerimizin verebileceği düşünüldüğünde, ertesi 
sabah çocuk doktorunuzu görmenin sizin için daha iyi bir 
çözüm olup olmadığını göz önünde bulundurmalısınız. 

 

Aşağıdaki örnekler çocuğunuzu ne zaman 
acil servise veya çocuk doktorunuza götür-

meniz icin  yol gösterici olmalıdır:

Sevgili ebeveynler,

Kendizi ve diğer hastaları uzun bekleme sürelerinden 
kurtarmak için, lütfen ne zaman acil servisimize 
başvurmanız gerektiğini düşünün. 

Acil servisimiz öncelikle akut ve potansiyel 
olarak tehlikeli hasta veya yaralı çocukların 
bakımına hizmet eder.

Diğer tüm durumlarda, örneğin hafif veya uzun süreli ateş 
düşürücülere iyi yanıt veren şikayetler veya ağrı kesici-
ler ve bunlarla ilgili genel sorular, çocuğunuzun sağlığı, 
çocuk doktorunuz veya nöbetçi muayenehanenizdir, 
sorumlu irtibat kişisi onlardir.

Kliniğimizde deneyimli çocuk doktorları ve sağlık 
personeli ile KV Bayern'in nöbetçi muayenehanesi 
bulunmaktadır.
Açılış saatleri cumartesi, pazar ve
resmi tatil günleri sabah 9'dan akşam 8'e kadar.
Franz-Schrank-Strasse 8 üzerinden erişim
Tel tıbbi çağrı servisi (ülke çapında): 116 117

ACIL SERVISE ziyaret ne 
zaman gereklidir?

Genel durumu önem-
li ölçüde bozan akut 
hastalık veya yaralanma

Hafif veya uzun süreli 
şikayetler

Nefes darlığı Öksürük, burun akıntısı, 
solunum yolu enfeksi-
yonu

Ek semptomlarla 
düşürülemeyen yüksek 
ateş yada genel duru-
mun kötülemesi

İlaca iyi yanıt veren 
ateş veya ağrı 

Apati veya bilinç 
bulanıklığı 

Deri döküntüsü

Nöbet Büyüme ve gelişim ile 
ilgili sorular

Yoğun ağrılar Beslenme sorunları

İshal ile dehidrasyon 
ve/veya kusma

Dehidrasyon olmadan 
ishal ve/veya kusma

3 aydan küçük çocuk-
larda genel durum 
bozulması veya ateş

İkinci görüş

!

!


