Sevgili veliler, sevgili cocuklar ve sevgili Meslektaslarim,

Cocuk ve Genclik Ürolojisi Ana sayfamiza hosgeldiniz.
Bölümümüzle ilgili sizlere asagidaki bilgileri vermek isteriz.
Cocuk ve Genclik Ürolojisinde tüm cocuklari dogumlarindan itibaren 18yasina kadar tedavi ediyoruz.
Nadir hastaliklarda bakim ötesindede mümkündür.
Mesane ekstrofisi icin birincil bakim disinda tüm pediatrik üroloji yelpazesini sunuyoruz.
Bu sünnetlerin (fimozis)inmemis testislerin, su kiriklarinin (hidrosel) tedavisi icerir.
Böbrek ve ureteral yolu hipospadia gibi genitoüriner yolun malformasyonlari, Renal pelvis bitis
stenosu, vesikoüreteral reflü ve üreter agiz stenosu.
Büyük cocuklar icin secilen operasyonlar (Renal pelvis plastik)ayrica robot esliginde (daVinci) minimal
invaziv cerrahi yöntemleri kullanilabilir.
Büyük cocuklarda Idrar kacirma (Enürezis) ve Ebeveynlerle bu konuda bilgilendirmek, tedaviyi
tartismak bol zaman hakkinda konusmak bizim ofis saatte mümkün.
Bu amacla Meslektaslarimdan ayri iki Urotherapist ile görüsebilirsiniz.
Özel bir odak Nörojenik mesane disfonksiyonu (Spina bifida tedavisi) Beyin cerrahi bölümü ile birlikte
Spina bifida hastalarimiz icin özel konsültasyon yapilir.
Geleneksel olarak Cocuk Klinigimiz ile yakin isbirligindeyiz.
Cocuk Nefroloji bölümü Doktorlari ile haftalik disiplinler arasi toplantilarda hastalarin durumu
tartisilir.
Nefroblastom gibi pediatrik tümörler icin Cocuk Onkologlarla beraber tedavi yöntemleri konusulur.
Kücük hastalarimizin bircogu zorlu amelyatlarda Cocuk klinigimizde kalabilirler.
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Sevgili hastalar, sevgili Ebeveynler,
Burada klinigimizle ilgili önemli bilgileri Cocuk ve Genclik Ürolojisinde bulabilirsiniz.
Ayrica bu noktada yetiskin hastalar icin genel bilgi edinebilirsiniz.

Könsültasyon:
Cocugunuz icin Poliklinikte randevu almak isterseniz?
Bunun icin
0201/723 83231 (Bayan Akcapinari) Pazartesi Persembe 8-16 saatler arasi ve
Cuma 8-14arasi yapabilirsiniz.

Zaten telefonda bazi sorulari soracagiz, böylece hangi belgeler örnegin Saglik raporlari, Röntgen
filimleri vs. bizim icin önemli olan ve getirmenizi rica edecegiz.
Mesane control bozuklugu (islatma) olan cocuklarin Ebeveynlerine ilk tedavi randevusu öncesinde
kisa bir anket (Idrar günlügü) gönderecegiz. Bu Cocugunuzu muayene eden Dokrorunuz icin
önemlidir, bu kisa günlügü doldurup randevuye getirmeniz ve tedaviyi biran önce baslamak icin
önemlidir.
Asagida Poliklinik saatlerini bulabilirsiniz.
Pazartesi 12-15 arasi OPZ1, 1. Kat
Sali 13:30-16:30 arasi OPZ1, 1. Kat
Carsamba 8-15 arasi OPZ1, 2. Kat (Üroloji Poliklinikte)
Sizden ricamiz Cocuk Doktorundan o dönem icin Überweisungu ve Saglik sikorta kartini getirmeniz.

Kontrol Listesi (Konsültasyon)
Saglik sikorta Karti
Cocuk Doktorundan o dönem icin Überweisung
Saglik raporlari ve Röntgenfilmleri
Idrar günlügü, eger gerekliyse

Günlük müdahaleler:
Hidrosel
Inmemis testis
Fimozis
Varikosel
Yukarda belirtilen hastaliklarin tedavisi genellikle ambulant hastaya uygulanir ve bu demektirki
randevu sirasinda ameliyat gerekli oldugunu ve bu tarihte prösedür hakkinda detayli bilgi
verecegimize belirtmek isteriz ve soru sormak icin bolca zamaniniz olacaktir. Cogu durumda
anestezistle konusmak icin ikinci bir randevu gereklidir.
Bu randevu icin hem Annenin hemde Babanin gelmesi gereklidir, aksi taktirde bir aciklama yapilamaz.
Operaysyon günü Cocugunuzla birlikte sabah saat 7’de (OPZ1, 2.Kat)geleceksiniz ve hersey bitikten
sonra Cocugunuzla birlikte klinigimizden ayrilabilirsiniz.
Günlük Ameliyat/tedavi sirasinda Üniversite hastanesinde cocuklariniza yemek verilemeyecegini
lütfen unutmayin. Bu nedenle amelyattan sonra Cocuklariniz icin hafif atistirmalik getirin.

Kontrollistesi Günlük ameliyatlarda
Saglik Sigorta Karti
Ameliyat sonrasi icin yeme/icme
Camasir, Dis fircasi vs. eger bir gece kalmaniz gerekliyse
Oyuncak ayi, emzik

Yatmaniz gerektiginde
Hastanede kalmaniz gerekli ise, Cocugunuzla birlikte Saat 11:00‘‘e kadar Universites hastanemize
gelmeniz rica olunur. Cocugunuzu kayit etmek icin Cocuk Doktorunuzdan Belge(Einweisung) ve Saglik
Sigorta Kartini getirmeniz gerek.

Kalis icin kontrol listesi
Saglik Sigorta Karti
Cocuk Doktorunuzdan Belge (Einweisung)
Oyuncak ayi, emzik

Ürolojide konaklama
Günlük ameliyatlarda yada büyük cerrahi trauma gerekli olmayan ameliyatlarda konaklama genellikle
Üroloji klinigimizde gerceklesir. Bu nedenle Klinigimiz U2da toplam 4yatak iki odada hazir
bulunmaktadir. Ayrica bir Ebeveyinin geceleri cocukla beraber klinikte gecirmesi ihtimali vardir. Her
iki odamizin Banyosunda Dus bulunmaktadir. Bir seyi dikkate almanizi isteriz eger Cocuk 7 yastan
kücük ise Hastanemizde Refakatcinin Yeme/icmesini karsiliyor.

Cocuk Klinigimizde Konaklama
Büyük ameliyatlarda (acik Karin ameliyati veya Böbrek ameliyatlarda veya cocugun önceden varolan
hastaligi varsa Cocuk Klinigine aldiriyoruz. Bakim hem Cocuk ve Genclik Ürolojisi Doktorlarindan ve
deneyimli Cocuk hemsireleri tarafindan gerceklestirilir ve Nefroloji Cocuk Doktorlari (Böbrek
Doktorlari) optimal bakim saglar. Cocuk klinigimizde Ebeveynlerinden birtanesi gece cocugun yaninda
kalma imkani vardir. Ordada 7Yas alti Cocuklarda Ebeveynlerin Yeme/icme klinigimiz tarafindan
karsilanir. Cocuk klinigimizde tek kisilik oda reserve münkün degildir.
Bu sürecte calismama raporu veremeyiz. Bunun icin lütfen Cocuk Doktorunuza danisin. Ancak Is
vereninize Cocugunuzun Yanina kalmak zorunlu oldugunuz icin Döküman verebiliriz.

