MED‹POL ÜN‹VERS‹TES‹
HASTANELER KOMPLEKS‹
GENEL HASTANE
KALP-DAMAR CERRAH‹S‹ HASTANES‹
ONKOLOJ‹ HASTANES‹
A⁄IZ, D‹ﬁ VE ÇENE HASTALIKLARI HASTANES‹

Çocuklar sağlıkla
nefes alsın diye...
Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği olarak;
Astım, bronşiolit, tekrarlayan hırıltı, öksürük, zatürre, kronik
akciğer hastalıkları (kistik fibrozis, bronşiektazi, yenidoğan
bebeklerin kronik akciğer hastalıkları) gibi solunum
problemlerinin tanı ve tedavisini yapıyoruz.
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ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniğinin hizmet verdiği
diğer tanı ve tedavi alanları şunlardır;
Çocuklarda görülen öksürük, hırıltı, nefes darlığına yol açan
hastalıkların (astım, reaktif havayolu hastalığı, bronşiolit, saman
nezlesi, bronşiektazi, kistik fibrozis, bronşiolitis obliterans, primer
silyer diskinezi gibi hastalıkların tanı ve tedavisi,
Pnömoni (zatürre), plörezi (akciğerde sıvı toplanması), ampiyem
gibi akciğer enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi,
Solunum yollarına yabancı cisim kaçması (yabancı cisim
aspirasyonları) tanısı,
Erken doğan bebeklerin akciğer problemleri (bronkopulmoner
displazi),
Trakeomalazi, laringomalazi, trakeo fistül, diafragma hernisi,
konjenital kistler gibi doğumsal akciğer patolojileri tanı ve tedavisi,
Kas, sinir sistemi ve kronik hastalıkların akciğer patolojileri tanı ve
tedavisi,
Gastroözofagiel reflü hastalığı, özofagus atrezisi ve trakeoözofagiel
fistil hastalığına bağlı hırıltı ve akciğer probleminin tanı ve tedavisi,
Akut üst solunum yolu acilleri tanı ve tedavisi.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniğinde ayrıca;
Trakeostomili çocukların izlemi, trakeostomi bakımı ve eğitimi,
noninvaziv mekanik ventilasyon (BIPAP, CPAP, hastayı entübe etmeden
solunum desteği verilmesi) ve ev ventilasyonu uygulamaları (evde
solunum desteği uygulamasının yapılması ve takibi),
Başarısız extübasyonu olan (solunum cihazından ayrılamayan)
çocukların mekanik ventilatörden ayrılmasının sağlanması veya
rehabilitasyonu,
Çocuklarda uyku bozuklukları, horlama, obstrüktif uyku apne
sendromu tanı ve tedavisi,
Solunum fonksiyon testleri, alerji testleri (kan ve deriden), ter testi,
fleksibl bronkoskopi (solunum yollarının endoskopi ile
değerlendirilmesi) yapılmaktadır.

Çocuğunuzda aşağıdaki bulgu ve belirtiler varsa
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanına başvurmanız
önerilir.
1. Çocuğunuzun şikayetleri doğumda veya doğumdan kısa
süre sonra başladıysa
2. Sizde ya da eşinizde astım varsa
3. Çocuğunuzda atopik dermatit (egzema) varsa
4. Çocuğunuzun, hırıltı ya da nefes darlığı nedeni ile hastane yatışları sık ise
5. Çocuğunuz, hırıltı ya da nefes darlığı nedeni ile yoğun bakım
ünitesine yatış olmuşsa
6. Çocuğunuz, son 6 ay boyunca en az 3 kez hırıltı atağı olmuşsa
7. Çocuğunuzun hırıltısının 6-8 haftadan daha uzun sürmesi
halinde
8. Çocuğunuz saman nezlesi olmuşsa (ÜSYE yok iken)
9. Çocuğunuzda solunum yolu enfeksiyonu yok iken hırıltı varsa
10. Yapılan testlerde alerji saptandıysa
11. Çocuğunuz yılda 1 defadan ya da hayatı boyunca 2 defadan
fazla zatürre geçirmişse
12. Çocuğunuzun zatürresi 4-6 haftada iyileşmediyse
13. Çocuğunuz sık sık bol balgam çıkarıyorsa
14. Çocuğunuzda nezle, grip sonrası ciddi öksürük, hırıltı,
nefes darlığı oluyorsa ya da uzun sürüyorsa
15. Çocuğunuz öksürük, hırıltı, nefes darlığı şikayetlerinin
yanı sıra yağlı kötü kokulu kaka yapıyorsa veya gelişimi iyi değilse
16. Çocuğunuz sık sinüzit ya da orta kulak iltihabı oluyorsa
17. Çocuğunuzda beslenme sonrası öksürük, hırıltı ya da nefes
darlığı oluyorsa
18. Çocuğunuzun solunum yollarına yabancı cisim kaçtığından
şüpheleniyorsanız
19. Bebeğiniz zamanından erken doğduysa ve solunum
problemleri varsa
20. Çocuğunuzun kas, sinir hastalığı veya başka bir kronik hastalığı
yanı sıra solunum şikayetleri oluyorsa
21. Çocuğunuzun göğüs kafesi şekli ile ilgili bozukluğu varsa
22. Çocuğunuzda uykusu sırasında horlama, sıkıntılı solunum,
solunumda nefes tıkanıklığı, terleme, gün içinde çok uyuma,
hiperaktivite ya da agresif davranış, büyümede yavaşlık,
sabah baş ağrıları varsa
23. Çocuğunuzun doktorunun Çocuk Göğüs Hastalıklarına
gitmesini önermesi halinde

