Hastaneyi ne zaman
aramalısınız?
Unutmayın, budalaca olarak nitelendirilecek hiçbir soru bulunduğuna
inanmıyoruz. Aşağıda belirtilen hususlardan kaygılanmanız durumunda,
hastanenizi arayın:
• Herhangi bir zaman çocuğunuzun sağlıklı olmaması ya da size
sağlıklı görünmemesi
• Herhangi bir zaman çocuğunuz için kaygı duymanız
• Ateşinin 38°C olması ya da bu derecenin üstüne çıkması
• Ürpermesi ya da titremesi
• Aşırı miktarda kusması ya da ishal olması
• Enfeksiyon: kırmızılık, bedenin herhangi bir bölgesinde aşırı duyarlık
ya da ağrı
• Suçiçeği, kızamık ya da kabakulak ile ilişki
• Herhangi bir çeşit kanama, bere ya da döküntüler
• Aşırı derecede yorgunluk, solgunluk ya da nefes darlığı
• Su kaybı: idrar miktarında azalma, ağız kuruluğu
• Ağrı: şiddetli ya da sürekli biçimde
• Sıvı içmeyi reddetme
• Tükrüğünü yutamama
• İlacın bir dozunu atlama
• İlaç aldıktan sonra yarım saatten az bir süre içinde kusma.
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Bir çevirmenle görüşme gereği duymanız durumunda, aşağıda belirtilen
çevirmen numarasını telefon ile arayın. Bu kişiler, uygun bir kimseyle
konuşmanız için size yardımcı olacaklardır.
The Royal Children’s Hospital

Çevirmen (çalışma saatleri içinde)

(03) 9345 5026

Hastane santrali kanalıyla çevirmen
(çalışma saatleri dışında)

(03) 9345 5522

Koordinatör Hemşire Yardım Hattı
(çalışma saatleri içinde)

(03) 9345 5677

Koğuş (çalışma saatleri dışında)

(03) 9345 5645

Monash Medical Centre

Çevirmen (çalışma saatleri içinde)

(03) 9594 2374

Hastane santralı kanalıyla çevirmen
(çalışma saatleri dışında)

(03) 9594 6666

Çocuklar için Kanser Merkezi (Children’s Cancer Centre)
(çalışma saatleri içinde)

(03) 9594 7660

Hastane santralı kanalıyla Pediyatri Kayıt Görevlisi
(Paediatric Registrar) (çalışma saatleri dışında)

(03) 9594 6666

Çalışma saatleri: Pazartesi’den Cuma gününe kadar saat 9:00
ile 17:00 arası
Çalışma saatleri dışı: tüm diğer saatler (hafta sonları ve resmi tatil
günleri dahil)

Yadsıma: Bu belge, yalnızca eğitim ve bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.
İçeriğinin, yayın tarihi itibariyle tam ve doğru bulunmasına karşın, zamanla bilgilerde
değişiklik olabilir. Tıbbi sorularınız için her zaman, sağlık bakım ekibinden tavsiye alın.

The Royal Children’s Hospital, Monash Children’s – Southern Health
and The Peter MacCallum Cancer Centre’da yer alan Paediatric
Integrated Cancer Service for the Children’s Cancer Centre
tarafından koordine edilmiş ve sağlanmış bulunmaktadır. Eylül 2011

