
HASTANESİ

ÇOCUK

Sağlıklı

Çocuklar İçin...



Çocuk Polikilinikleri: Hafta İçi 8.30 - 20.00 
Cumartesi günleri 8.30 - 16.00 saatleri arasında çalışmaktadır. 

Lütfen randevu alınız.

“Bir çocuğun hayatından daha değerli ve önemli bir şey olamaz ki…”
Bizler tüm yaşamını çocuklara adamış “çocuk doktorları” olarak doğdukları günden 16 yaşına kadar olan 
bütün çocuklarımızın sağlığı ve hastalıkları ile ilgileniyoruz. Onların anne sütü ile beslenmesinden  
zeka gelişimlerine, çocukluk çağı aşılarından tüm hastalıklarının tanı ve tedavisine kadar her noktada yanındayız.

Unutmayın ki, bugün doğan bebekler en az 150 sene yaşayacaklar. Çocuklarınızın sağlıklı 
büyümeleri sizin, hastalıklara karşı korunmaları ve en az ilaçla en doğru tedavilerle 
sağlıklarına kavuşmaları da bizim elimizdedir.

“Bir çocuğun hayatından daha değerli ve önemli bir şey olamaz ki” sözümüzün bilinci 
içerisinde doğal ve doğru beslenme, hareketli yaşam ve zararlı kimyasallardan uzak 
tutan yöntemlerle çocuklarımız için önce koruyucu hekimlik uygulamalarımızı,  
sonra da modern tıbbın tüm olanaklarını hayata geçiriyoruz.

Amacımız sağlıklı ve uzun ömürlü nesiller yetiştirmektir.

Saygılarımızla,

Pediatrik Hematolog - Onkolog 
Dr. Üstün EZER
LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
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TÜM KURULUŞLAR + ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI +            İLE 
anlaşmamız devam etmektedir
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Bebek (3ay - 2yaş)  oyun 
çocuğu (2 - 6 yaş) ve okul 

çocuğu (7 - 14 yaş) ve adölesan 
çağları için ayrı tasarlanmış ve 

hazırlanmıştır. 

Konusunda deneyimli, çocuk 
sağlığı ve hastalıkları dallarında 
uzman doktorlarımız, 3 aydan 

16 yaşına kadar koruyucu 
hekimlik ve doğru tanı - tedavide 

çocuklarımızın yanındadır.

ÇOCUK POLİKLİNİKLERİ

YATAKLI ÇOCUK
SERVİSLERİMİZ
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LÖSANTE Çocuk Hastanemizde
her şey bebekler ve çocuklar için 

tasarlanmıştır.

Oyun alanları, anne emzirme odaları,
çocuk tuvaletleri, hobi evi, resim ve

müzik atölyeleri, çocuk kütüphanemiz
bazı örneklerdir.

Yenidoğan servis ve poliklinikleri 
ayrı ünitelerde yer almıştır.

BEBEK
DOSTU

LÖSANTE

Çocuk GÖZ

Çocuk KARDİYOLOJİ 

Çocuk ALERJİÇocuk GASTROENTEROLOJİ

Çocuk NÖROLOJİ

GENEL Çocuk HASTALIKLARI

Çocuk NEFROLOJİ

Çocuk PSİKİYATRİ

Çocuk DİŞ Tedavileri

Çocuk HEMATOLOJİ

Çocuk ENDOKRİNSAĞLAM Çocuk İZLEMİ

Çocuk PSİKOLOJİ

Çocuk BESLENME VE DİYET

Çocuk CERRAHİSİ

Çocuk ACİL ServisiAdölesan PSİKİYATRİ 

Çocuk ONKOLOJİ

ÇOCUK YAN DAL
UZMANLIKLARI



Hastanemizde yalnızca çocuklar 
için ayrı düşünülmüş ve 

çocuklara özgü tıbbi   
cihazlarla donatılmış ÇOCUK 

ACİL SERVİSİMİZ 24 saat 
hizmetinizdedir.

Yenidoğan bebek ve çocuklar 
için yakın ve yoğun bakım 

kliniklerimiz hayat kurtarmaya 
devam etmektedir.

“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bizim İşimiz”

35 yıllık Çocuk Uzmanlığı, 20 yıllık Çocuk Hastanesi tecrübemiz ve geniş Çocuk Doktorları kadromuzla 
hamileliğinizin ilk döneminden başlayarak bebeğinizin sağlıklı doğması, büyümesi ve hastalanmadan uzun 
ömürlü olması hepimizin isteğidir. Bütün bilimsel çalışmalar ve deneyimler göstermektedir ki yenidoğan 
ve bebeklik döneminde yapılan yanlışlar tüm yaşamını etkilemektedir. Gereksiz verilen mamalar, tuzlu veya 
şekerli gıdalar, tarım ilacı veya kimyasal dolu ürünler başta alerji kalp ve damar hastalıkları olmak üzere 
lösemi, kanser - endokrin bozukluklar ve kalp damar rahatsızlıkları gibi hastalıklara zemin hazırlamaktadır.  

Yine çok iyi biliyoruz ki ateşli iken geçirilen bir konvülsiyon (havale) iyi izlenmezse beyinde hasarlar oluşabilir 
ya da demirden zengin beslenmeyen kansız çocuklar öğrenim güçlüğü çekebilirler. Her birisi ayrı bir 
kimyasal olan ilaçların gereksiz kullanılmaması gerektiğini ya da ergenlik çağında hangi hormonların 
yükselip alçaldığını ve çocuğunuzun ilerideki başarısını nasıl etkilediğini,

Hastasına, çocuğa , insana değer veren Çocuk Doktorları bilirler.

Biz adı üstünde Çocuk Hastanesiyiz ve bütün çocuklar bizim için değerlidir. 
Çünkü çocuklarımız hepimizin sağlıklı geleceğidir.

Sevgilerimizle...

ÇOCUK ACİL SERVİS VE 
ÇOCUK VE YENİDOĞAN 

YOĞUN BAKIM
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ACİL SERVİS
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HASTANE
OTELİ

İNSANLIK ADINA KURDUĞUMUZ BU KURULUŞTA HAYATIMIZI HASTALARIMIZA ADAYACAĞIMIZA, 

ONLARIN HAYATLARINA MUTLAK ÖNEM VERECEĞİMİZE, SAYGI GÖSTERECEĞİMİZE,

DİN - DİL - IRK - MEZHEP VE CİNSİYET FARKI GÖZETMEDEN EŞİT DAVRANACAĞIMIZA,

HİÇBİR MADDİ VE ETİK DIŞI ÇIKARIN MESLEĞİMİZ VE VİCDANIMIZIN ÖNÜNE GEÇMESİNE 

İZİN VERMEYECEĞİMİZE, HAYAT KURTARMA ÇABAMIZI DÜRÜSTLÜK VE ONURLA YAPACAĞIMIZA

“SÖZ VERİYORUZ”
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