Ameliyat Öncesi Bilgilendirme
Çocuklar İçin Bilgilendirme Günü

Beter voor elkaar
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Çocuklar İçin Bilgilendirme Günü
Grup Bilgilendirmesi
Çocuğunuz kısa süre içinde bir ameliyat için Ikazia hastanesine alınacaktır.
Bu gün hem çocuğunuz hem de sizin için birçok soruyu ve belirsizliği
beraberinde getiren gerilimli bir gündür.
Sizin ve çocuğunuzun ameliyata iyi bir şekilde hazırlanması önemlidir. İyi
bir hazırlığın bir bölümü bilgilendirme günüdür.
Her çarşamba günü öğleden sonra saat 14.00’te 3 yaşından 12 yaşına
kadar çocuklar için bir bilgilendirme günü organize edilir. Yaş farkı göz
önünde tutulmaktadır. Bilgilendirme ortalama yarım saat sürer.
Bilgilendirme sırasında size ve çocuğunuza hikaye şeklinde hastaneye
alınma gününde neler olduğu anlatılır. Bunun yanında size ve çocuğunuza
soru sorma olanağı verilir.
Yapılan çeşitli araştırmalar ve tecrübeler, iyi bir ön hazırlık yapılan tüm
çocukların, hastaneye alınma gününde olacaklar konusunda daha az
korktuklarını ortaya çıkarmıştır. Böylece çocukların kendi fantezileri
oluşmamakta ve ameliyat odasına giderken aşırı korku yaşamamaktadırlar.
Bunun yanında sizin de ebeveyn olarak bu günde neler olduğunu bilmeniz
daha hoş bir durumdur!
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Bireysel Bilgilendirme
Çocuğunuzla beraber bireysel bir bilgilendirme seansına gelme olanağınız
da her zaman vardır.
Örneğin çocuğunuz / 3 yaşından küçükse (yaşa rağmen bunu kesinlikle
tavsiye ederiz) 12 yaşından büyükse, bir rahatsızlığı olduğu biliniyorsa
veya sizin buna ihtiyacınız varsa.
Pedagojik bakımla ilgili görevliler bilgilendirmeyi çocuğunuzun yaşına veya
gelişimine uygun hale getirebilirler.
Bunun için gündüzlü tedavi bölümüne telefon edip pedagojik bakım
bölümünden bir randevu alabilirsiniz.
Çocuğunuzu evde ‘Nijntje in het ziekenhuis’ ve ‘IJs voor Matthijs’ gibi
kitaplar aracılığıyla önceden hazırlayabilirsiniz veya internet sitesine bakın.
Pedagojik bakım iyi bir ön hazırlık konusunda sorular için her zaman
ulaşılabilir durumdadır.
Çocuğunuzu bilgilendirme gününde hastanenin dördüncü katındaki 4CJ
bölümünde (gündüzlü tedavi ve kısa süreli kalma) memnuniyetle
bekliyoruz.
Tercihen kız ve erkek kardeşlerini getirmeyin, bütün ilgimizi çocuğunuza ve
size vermek istiyoruz.
Bilgilendirme gününde görüşmek üzere!
Chantal va Nieuwenhuijzen, pedagojik bakım 4CJ
Gündüzlü bakım 4 CJ
T 010 297 52 24
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Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl
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