
LVR-Klinik Bonn

Kinderneurologisches
Zentrum
K N Zi

LVR-Klinik Bonn
Kinderneurologisches Zentrum
Gustav-Heinemann-Haus, Waldenburger Ring 46, 53119 Bonn
Tel 0228 6683 - 130, Fax 0228 6683 - 180
kinz.klinik-bonn@lvr.de, www.klinik-bonn.lvr.de

KLİNİK

Servislerimize kayıt ve tedavi için tedaviyi 
gerçekleştiren doktorun yatarak hastane tedavisi için 
sevki gereklidir.

Sosyal pediatri çocuk servisleri

Genel gelişimlerinde ya da davranışlarında 
karmaşık bozuklukları olan çocuklar bir çocuk ser-
visine alınabilir. Teşhis ve tedaviye yönelik derin-
lemesine olanaklar mevcuttur. En önemli can alıcı 
nokta kompleks konuşma gelişimi bozuklukları. 
Bir çok konuda profesyonel olan ekip, tedavi-
nin planlanmasının ve ailenin ciddi zorlu hayat 
koşullarında diğer bakımlarının açıklanmasında da 
yardımcı olur. Ebeveynlerle birlikte çalışma bizim 
için özellikle önemlidir.

Ebeveyn çocuk servisi

SPZ‘de ayakta tedavi yeterli olmadığında, gelişim 
durumunun açıklanmasını erişmek için ya da terapi-
ye yönelik uygun çözümler bulmak için, her yaştan 
hastayı ebeveyn yardımı alınabilir. Pazartesiden cu-
maya kadar tek haftalık sosyal pediatrik blok tedavi 
gerçekleştirilir. Bu sırada tedavi ekibi, ebeveynlerle 
birlikte mevcut soruları mümkün olduğu kadar 
açıklamaya çalışır. Birlikte ayakta tedavinin devam 
ettirilmesi için diğer tedavi planı oluşturulur. Tüm 
ailenin katılımı genellikle mantıklıdır. Bunun için 
ekstra masraf doğmaz. Dört yataklı küçük apart-
manlar kolay ve bariyersiz olarak düzenlenmiştir.

Bize şöyle ulaşabilirsiniz: 

Kinderneurologisches Zentrum KiNZ, Gustav-Heinemann-Haus, 
Waldenburger Ring 46, 53119 Bonn

Sozialpädiatrisches Zentrum, Haus 11/18 auf dem Gelände der LVR-Klinik 
Bonn, Kaiser-Karl-Ring 20, 53111 Bonn 
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KiNZ ekibi

Çocuk nöroloji merkezinde çocuk ve genç 
doktorlarının yönetiminde bir çok meslek grubu sıkı 
işbirliği içindedir, özellikle 

 » uzmanlık alanı olan çocuk ve genç doktorları 
(pediatrik nöroloji , epileptoloji, psikoterapi) 

 » Çocuk ve genç psikiyatristleri
 » Çocuk ortopedistleri
 » Psikologlar ve psikoterapistler
 » Fizyoterapist ve ergoterapistler, motopetler ve 

psikomotorik, konuşma terapistleri, küratif ped-
agoglar

 » Sosyal pedagoglar
 » Eğitimciler, çocuk sağlığı ve hasta bakıcılar, tıbbi 

yardımcılar
 » Yönetim uzmanları ve sekreterler

Tüm doktorlarla, terapistlerle ve çocuk ve gençlerle 
ilgili diğer kişilerle ve ailesiyle sıkı işbirliği yapmak 
bizim için çok önemlidir. 

AYAKTA TEDAVİ - SPZ

Kayıt
Çocuk nöroloji merkezi KiNZ‘den randevu almanın 
koşulu, çocuk ve genç doktorlarının, çocuk ve genç-
lerin terapistlerinin, çocuk ve genç psikiyatristinin ya 
da ev / kişisel doktorun nakil etmesi yani tedavinizi 
yürüten doktorun çocuk nöroloji merkezi KiNZ‘de 
tamamlayıcı bir tetkik ve tedavi için onayı ve ilgili bir 
nakil belgesi almaktır.

Kayıt ve randevu almaya yönelik tüm bilgiler inter-
nettedir:
www.klinik-bonn.lvr.de/fachabteilungen/knz/
ambulanz+knz.htm

İsterseniz bizi de arayabilirsiniz. Kontrol merke-
zimizde pazartesiden cumaya kadar saat 9 ile 12 
arasında ayrıca pazartesiden perşembeye kadar saat 
13 ile 16 arasında aşağıdaki telefon numaramızdan 
çalışanlarımıza ulaşabilirsiniz: 0228 – 66 83 – 130.

Özel görüşme saatleri

• 0-3 yaş küçük çocuk davranış ve regülasy-
on bozuklukları (beslenme, uyku ve ağlama 
bozuklukları, „Ağlayan bebekler için görüşme 
saati“)

• Simetri bozukluğu konsültasyonu (Bebeklerde 
kafa çapı büyümesinde bozukluk, „Başlık tera-
pisi“)

• Prematüre bebek bakımı
• „Heidelbergli ebeveynlerin eğitimi“ ile geç 

konuşan çocuklar („late talker“, 3 yaşında)
• Nöroortopedik konsültasyonlu hareket 

bozuklukları (Dr. Kell Behrens) (botulinum toksi-
ni A ile tedavi) ve yardımcı madde takviyesi

• Epilepsi ve EEG
• LRS (disleksi) dahil konuşma gelişimi 

bozuklukları
• „Bab(b)elfisch“, iletişim ve anlaşma sağlama 

için ayakta tedavi (desteklenen iletişim)
• „Kopp-ping panzehiri“, baş ağrısı görüşme saati 

ve terapi grubu
• DEHB
• Otizm spektrum bozuklukları
• Eylem ve kontrol problemleri olan çocukların 

aileleri için alıştırma („DEHB ebeveyn grubu“)
• Travma terapisi dahil çocuk ve genç psikolojik 

terapisi
• Göçmen ve sığınmacıların
• kültürel hassasiyetle bakımı
• Nörogenetik disiplinler arası görüşme saati (in-

san genetiği için Bonn Üniversitesi‘nin enstitüsü 
ile birlikte)

LVR-KLINIK BONN

Çocuklarla birlikte yaşamak büyük bir 
şanstır. Ve bazen büyük bir zorluk.

Çocuk nöroloji merkezi KiNZ, gelişim ve sosyal pedi-
atri için uzman kliniktir. Ambulanz, bir sosyal pedi-
atri merkezidir (SPM), yani çocuklar ve gençlerdeki 
gelişim bozuklukları ve engellerin teşhis ve tedavis-
inde ve ebeveyn danışmanlığında uzmandır. Doktor-
lar, psikologlar, pedagoglar, terapistler ve hemşireler, 
muayenehanesi olan çocuk ve genç doktorları ve 
diğer uzman doktorlarla, terapistlerle, ayrıca çocuk 
ve genç psikologları sıkı işbirliği içinde çalışırlar.

Çocuğunuzun durumu sizi üzüyorsa biz sizin için 
buradayız:

• Çocuğunuz sizin beklediğiniz gibi gelişmiyor.
• Diğer çocuklara kıyasla çocuğunuzda gelişim 

gecikmesi varmış gibi geliyor.
• Konuşmasında, hareketlerinde veya oyun oynar-

ken konsantrasyonunda problemleri var.
• Ailede, ana okulunda ve okulda sürekli problem 

çıkıyor.
• Doğuştan veya sonradan oluşmuş engeli var.
• Nöbetleri / epilepsisi var.
• Aşırı davranış problemleri var. 

Çocukları ve gençleri gelişimlerinde destekliyor ve 
ebeveynlerine danışmanlık yapıyoruz

                 – Gelişim bizim konumuzdur!


