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Hastane İçinde Dikkate
Alınacak Bilgiler
Sevgili Aile
Hastaneye gelişinizde bilmediğiniz birçok konular vardır. Hazırlamış olduğumuz bu bilgilendirme broşürü ile Çocuk
Hastanesini kısaca tanıtmak istiyoruz.

Hastaların ve ailelerinin hastanemizde
rahat etmeleri çalışmalarımızda en önem
verdiğimiz noktadır. Bizim için anne ve
babalar, çocuklar ve gençlerin sürekli

Zürih Çocuk Hastanesine Hoş Geldiniz.
Çocuk hastanesinde erken doğan bebeklerden gençlere kadar her yaşta hasta ve
kaza geçirmiş çocuk tedavi edilir. Hastaların tedavisi ve bakımı doktor, bakım
personeli ve terapi uzmanları tarafından
yapılır; bu personelimiz çocuklar, gençler ve ailelerin ihtiyaçları konusunda özel
olarak eğitilmiştir.

ve yaşlarına uygun olarak güncel tedavi
yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi çok
önemlidir. Yapılacak tıbbi müdahaleler ve
ameliyatlar sadece, anne ve babaların ve
/ veya karar verme yaşındaki çocuk ve
gençlerin onayı alındıktan sonra yapılır.
Hastanede bulunduğunuz süre içinde
sorularınız veya dilekleriniz olduğunda
yetkili bakım personeli, doktor veya servis başhemşiresine başvurun.
Zürih Çocuk Hastanesinde rahat etmenizi temenni eder acil şifalar dileriz.

Kişi ve meslek tanımları daima her
iki cinsiyet için geçerlidir.

Hastanede kalış için yapacağınız hazırlıklar
Hastaneye gelmeden önce gerekli
hazırlıkları en iyi şekilde yapabilmeniz ve hastane korkularınızı yenebilmeniz için aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.
Küçük çocukların hastane yaşamına oyunlarla alışmasını sağlamak
için yanınızda oyuncak bebek, kukla
veya bir oyuncak doktor çantasını
getirmeniz faydalı olacaktır. Örneğin
hastane konusunu içeren kitaplar ve
resimli hikaye kitapları da alışma safhasında yararlı olabilir.
Hazırlıklarınızı daha iyi yapabilmeniz
ve hastane hakkında ayrıntılı bilgi
edinebilmeniz için Çocuk Hastanesinde düzenli olarak rehberler eşliğinde hastane bilgilendirme turları
düzenlenir.
Bilgilendirme turlarının tarihleri ve
kitap tavsiyeleri, hastanemizin internetteki http://www.kispi.uzh.ch
adresindeki sayfadan edinilebilir.

Hastane Yatış Organizasyonu
Hastalar, yaşlarına ve hastalıklarına göre
özel servislere yatırılır. Serviste mümkün
olduğunca aynı yaşlarda tedavi gören
hastaların yattığı çok yataklı odalar bulunur.
Ziyaret saatleri
n Anne ve babalar çocuklarını her
zaman herhangi bir saat sınırlaması
olmaksızın ziyaret edebilir ve çocuklarının yanında olabilirler.
n Hastanın kardeşleri ve diğer ziyaretçiler de memnuniyetle hastanemize
gelebiliriler. Önemli olan bu ziyaretçilerin sağlıklı (örneğin soğuk algınlığı
gibi hastalığının olmaması) olması ve
bulaşıcı hastalığı olan kişiler ile temas
etmemiş olmasıdır.
Ziyaretçilerden, ziyaret konusunda servis
bakım personeline danışmalarını ve servis için geçerli ziyaret saatlerine uymalarını rica ederiz.
Hastaların sağlık durumu, tedavi yöntemleri veya odaların darlığı nedeniyle
ziyaretçi sayısında veya ziyaret saatleri
konusunda gerekli kısıtlama yapılmasını
anlayışla karşılayacağınızı umarız.
Anne ve babaların hasta yanında
gecelemesi
Hastanın anne ve babasından biri veya
yetişkin velisi çocuğun yattığı odada
bulunan yatakta geceleyebilir.

Yoğun bakım ünitesinde, neonatoloji
veya yeni doğan servisinde yatan hastaların yakınları, hasta odasında yer olmadığından gece hastanede kalamazlar. İlgili
personelle görüştükten sonra bu hastaların yakınlarına servis yakınında gece
konaklama olanağı sunarız.
Çocuk hastanesinin hemen yakınında
anne ve babaların kullanabileceği bir
ebeveyn odası bulunur. Bu konuda ayrıntılı bilgileri ekteki bilgi broşüründe veya
internetteki http://www.kispi.uzh.ch sayfamızdan edinebilirsiniz.

larından faydalanabilirsiniz. Ayrıca ana
girişte bulunan yiyecek ve içecek makinelerinden de yiyecek ve içecek temin
edebilirsiniz.

Otoparklar
Araç otoparkları, ana binanın içinde bulunan kapalı otopark (giriş Pestalozzistrasse
köşesindeki Steinwiesstrasse üzerinden
yapılır) ve kısıtlı sayıdaki araç için Pestalozzistrasse’de bulunur. Toplu taşıma
araçlarını kullanmanızı öneriziz.

Medya (Telefon, internet, televizyon)
Cep telefonları hassas tıbbi cihazların
çalışmasını etkileyebilir. Cep telefonlarının hangi bölümlerde kullanılmasına
izin verildiğini ilgili servis yönetiminden
öğrenin ve ilgili uyarılara riayet edin.
Yoğun bakım ünitesi, neonatoloji ve yeni
doğan servisi dışında her hasta yatağında
kendine ait bir telefon bağlantısı bulunur.
Telefonu kullanmak için gerek duyduğunuz telefon kartını ana girişteki makineden temin edebilirsiniz.
Burada ayrıca internet bağlantılı bir bilgisayar da bulunur. İsteğe bağlı olarak
hastalar ve ebeveynler için hasta odasında kablosuz internet bağlantısı da tesis
edilebilir.
Servislerdeki televizyon servis personeline danışılarak kullanılabilir. Televizyon
izlerken odada yatan diğer hastaları dikkate alınmalıdır.

Yiyecek içecek olanakları
Hastanede kaldığınız süre içinde personel restoranında yemek yeme olanağınız
bulunur. Restoran kasasında alabileceğiniz misafir kartı ile indirimli misafir fiyat-

Dinlenme salonu
Ana girişte enformasyon masasının karşısında dinlenme bulunur. Burada sizi
kimse rahatsız etmeden sakince dinlenebilirsiniz.

Çocuk kreş hizmeti
3 yaşından büyük çocuklar için ana giriş
kapısında, Pazartesi gününden Cuma
gününe kadar Saat 13.30 ile 16.30 arası
kreş hizmeti verilir.

Hastanede gerek duyacağınız eşya listesi
Hastaneye geleceğinizde sağlık takip ve
sigorta belgelerinizi (örneğin aşı belgesi, sağlık karnesi, kan grubu kartı, sağlık
sigortası kartı gibi) yanınızda getirmenizi
rica ederiz.
Çocuk hastanesi her yaştaki çocuklar için
donatılmıştır. Sizlere gerek duyduğunuzda memnuniyetle pijama, Pampers,
vücut bakım ürünleri, biberon maması,
emzik, oyuncak ve eğlence malzemeleri,
serviste geceleyen ebeveynler için havlu
ve yatak çarşafı sunarız.
Size geniş biberon maması çeşitleri, değişik yaştaki çocuklar için gıda maddesi ve
özel diyet ürünleri de sunarız. Hastaneye
giriş yaptığınızda bakım personelimiz,
çocuğunuzun yemek alışkanlıkları hakkında sizden bilgi alacaktır. Çocuğunuza
özel gıda veriyorsanız lütfen hastaneye

giriş yaptığınız gün bu gıdaları yanınızda
getiriniz (biberon mamasını lütfen ağzı
açılmamış yeni ambalajı içinde getiriniz).
Çocuğunuzu emziriyorsanız size tabii
ki yardımcı oluruz. Ameliyat sonrasında
veya herhangi başka bir sebepten dolayı çocuğunuzu emzirmeniz mümkün
olmadığında servisinizde bulunan süt
sağma makinesini kullanabilirsiniz. Sağmış olduğunuz süt, bebeğinize verilmek
üzere süt mutfağımızda saklanır.
Çocuğunuzun sevdiği eşyalar ve oyuncaklar hastanedeki yaşamı kolaylaştırır
ve çocuğunuzun ortama olan güvenini
arttırır ve böylece gününüzün kolay geçmesini sağlar. Sol tarafta bulunan listedeki eşyaları (mavi kutu) evden gelirken
yanınızda getirmenizi tavsiye ederiz.

Bebekler

Çocuklar ve gençler

n Giriş yaptığınız günde bekleme süre-

n Terlik, iç çamaşır, çorap, eşofman ve

since kullanacağınız biberon maması
n Oyun mendili, emzik, müzikli oyuncak,
pelüş hayvanlar ve uyurken yanında
bulundurduğu eşyalar
n Bebeğinizin kullandığı ilaçlar ve ilaç
alma planı

pijama
n Tuvalet eşyaları
n Eğlence ve oyun cihazları (örneğin
kulaklıklı CD veya MP3-Player, kitap,
bulmaca defteri, oyunlar, dizüstü bilgisayar vs.)
n Çocuğunuzun kullandığı ilaçlar ve ilaç
alma planı

Hastane hizmetleri
Hasta bakım ve tedavi ekibi
Hastaların tedavisine birçok personel,
meslek grupları ve uzmanlar katılır. Tedavi randevularının alınması ve koordine
edilmesi gereklidir, bu nedenle bekleme süreleri oluşabilir. Bekleme sürelerini
mümkün olduğunca kısa tutabilmek ve
bu süreleri verimli geçirebilmeniz için
sürekli bilgi vermeyi hedeflemekteyiz.
Ekip içinde mükemmel bir çalışma akışı
ve bilgi alışverişi sağlamak için hasta hikayesi sürekli olarak kaydedilir ve yenilenir.
Bakım
Servislerimizde 24 saat boyunca diplomalı personelimiz hizmet verir. Vardiyalı
mesai sistemine rağmen hastaların bakımına çok büyük önem veririz. Çocuğunuzun hastanede yattığı toplam süre
boyunca uzman bir bakım personeli
çocuğunuzdan her konuda sorumludur.
Bakım ve tedavi sürecini birlikte organize
edebilmek için hastaneye yatış yaptığınız gün, çocuğunuzdan sorumlu bakım
personelinin çocuğunuzun alışkanlıkları ve ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi
olabilmesi için kendisi ile bir görüşme
yapacaksınız. Herhangi bir konuda sorularınız ve dertleriniz olduğunda bu bakım
personeline başvurabilirsiniz, kendisi size
planlanan bakım ve tedavi çalışmaları
hakkında bilgi verecek ve hastane çıkış
işlemlerinizde size yardımcı olacaktır.

Sizinle yakın işbirliği içinde bulunmak
bizim için çok önemlidir. Dilerseniz sizi
de tedavi sürecine memnuniyetle dahil
edebiliriz.
Doktorlarımız
Teşhis, tedavi ve terapi hakkındaki bilgilendirme için çocuğunuzdan sorumlu
doktor başvuracağınız birinci kişidir.
Hastanın şikayeti ve hastalığına göre
tedavi ve terapi sürecine birden fazla
doktor ve uzman katılabilir. Bu düzenleme şef doktorun onayı ile gerçekleşir.
Günde iki kez doktor vizitleri yapılır, bu
vizitlerde (hasta kontrolü) gerekli olan
tedavi yöntemleri ve süreçleri planlanır
ve sonrasında bu planlar hakkında sizinle
görüşme yapılır. Cerrahi müdahale (ameliyat) öncesinde cerrah ve narkoz doktorları sizinle bir bilgilendirme görüşmesi
yaparlar.
Terapiler
Gerek duyulduğunda psikoterapi, ergoterapi, psikomotorik, logopedi ve beslenme uzmanları tedavi sürecine dahil edilir.
Ana okulu, el işi, okul
Yaşlarına ve hastanede yattıkları süreye
bağlı olarak çocuklar ve gençlere ana
okulu öğretmenleri veya öğretmenler
tarafından eğitim hizmeti verilir.
Pazartesi gününden Cuma gününe kadar

hastane okulu ve ana okulunun sınıflarında ilgili dersler verilir. Hastanın sağlı durumuna göre ilgili dersler hastanın yattığı
oda da verilebilir.
Psikolojik destek
Özellikle ailelere destek vermek için eğitilmiş olan çocuk ve genç psikologları ve
psikiyatristleri, hastalık türüne veya ailelerin isteklerine bağlı olarak gerekli destekleri verirler. Kendileri ayrıca hastane
dışındaki danışma merkezleri hakkında
da bilgi verebilir ve irtibatı sağlayabilirler.
Sosyal danışma hizmeti
Sosyal hizmet görevlileri, hastanede ve
evde yükünüzün hafifletilmesini sağlayacak yardımlar konusunda bilgi verirler.
Kendileri ailesel, sağlık sigortası konuları
ve maddi durumlar ile ilgili konularda
adrestir. Bu görevliler, ebeveyn dernekleri
ve yardım grupları ile irtibat kurmanızda
da yardımcı olabilirler.
Gönüllü hizmetleri IDEM
Uzun süre hastanede yatan çocuklar için,
anne babaların yükünü azaltmak için
gönüllü yardımcılardan destek alma olanağı vardır. Bu gönüllü yardımcılar haftada iki gün çocuğunuzu ziyaret edecekler ve birlikte oyun oynayacaklardır. Bu
konuda sorumlu bakım personeli veya
sosyal hizmetlerden bilgi edinebilirsiniz.

Din hizmetleri
Din görevlileri hastanede kaldığınız sürelerde görüşmeler yaparak size destek
olurlar. Bu görevliler isteğe bağlı olarak
gerekli desteği verebilirler.
Tercümanlık hizmetleri
Bilgilendirme görüşmelerinde gerek
duyulduğunda, yabancı ülke vatandaşı
hasta ve ebeveynlere tercümanlık hizmeti verilir.

Araştırma ve eğitim görevi
Çocuk hastanesi bir üniversite hastanesi olarak, geleceğin doktorları,
bakım ve terapi personelini yetiştirme görevi ile hizmet verir.
Alt asistanlar, yakında mezun olacak olan
tıp öğrencilerinden oluşur. Bu öğrenciler
ilgili servis doktoru altında çocuk hastanesinde belirli bir süre staj yaparlar.
Zürih Üniversitesi tıp öğrencileri için
düzenli olarak pratik muayene kursları
verilir. Öğrenciler bu kurslarda tecrübeli
doktorlar eşliğinde çocukları nasıl muayene edeceklerini ve değerlendirme
yapmayı öğrenirler. Bu nedenle yapılacak
olan bu muayene kurslarına destek vermeniz ve kabul etmenizden dolayı size
müteşekkir olacağız.

Hastane çıkış işlemleri
Bakım ve tedavi meslekleri açısından
ekiplerde çeşitli dallardan üniversite
öğrencileri görev yapar. Kendilerine
eğitim seviyelerine göre görevler
verilir ve bu görevleri yerine getirirken uzman bakım personeli ve diplomalı eğitmenler eşlik ederler.
Çocuk hastanesi bir üniversite kuruluşu olarak araştırma yapmakla
yükümlüdür. Araştırmaların hedefi
hastalara yaşlarına ve yetişmelerine uygun bir teşhis, tedavi ve terapi
hizmeti sunmaktır. Bu çalışmalar kapsamında uluslar arası geçerli standartlara uyulur. Araştırma çalışmaları
kesinlikle sadece amacı ile sınırlı kalmaz. Çocukların ve gençlerin yaşam
kalitesini yükseltmek, çalışmalarımıza
daima yön veren ve ölçen bir kriterdir.
Hastaların dahil edildiği araştırmalar,
etik komisyonu tarafından onaylanmalıdır ve sadece anne ve babaların
ve / veya karar verme yaşındaki çocuk
ve gençlerin onayı alındıktan sonra
yapılır.

Hastaneden taburcu olma süreci sizinle
ve çocuğunuzla birlikte hazırlanır. Hastaneden taburcu olduktan sonra özel tedavi ve terapi uygulamalarının yapılması
gerekiyorsa bu uygulamalar zamanında
planlanır ve böylece çocuğunuzun sağlığına kavuşması için gerekli olan tüm
çalışmaların yapılması sağlanır.
Normal durumlarda hastaneden en geç
saat 16.00’a kadar çıkış yapabilirsiniz.
Sizi evinize göndermeden önce son
görüşme yapılır ve bu görüşmeye çocuğunuzdan sorumlu bakım personeli ve
doktorunuz katılır.

Hasta danışma hizmetleri
Tedavi sürecinde veya çocuğunuzun
bakım hizmetleri ile ilgili herhangi bir
sorun yaşadığınızda bu sorunları bize bildirmeniz bizim için çok önemlidir.
Bu konuda lütfen direkt olarak bakım
ekibiniz, servis başhemşiresi, doktorlarınız veya hasta danışma merkezine başvurunuz. Hasta danışma merkezine 044
266 81 35 nolu telefondan, posta yolu ile,
„Görüşleriniz bizim için önemlidir“ başlıklı
el broşürümüz veya
patientenberatung@kispi.uzh.ch
adresine eposta göndererek ulaşabilirsiniz.

Dilekleriniz ve önerileriniz sunduğumuz hizmet kalitesini
iyileştirmek için bize çok yardımcı olacaktır.

Çocuk hastanesine nasıl gidilir
Bus 33, Hofstrasse

Tram
zu Fuss
gelh

ofstr

asse

e
ss
ra
rst

sse

ge

tra

Hottingerplatz

tin

m is

Fr eiestrasse

Römerhof

Ho
t

Rä

Zürichbergstrasse

G lo

riast

ra s

se

Plattenstrasse

Steinwiesstrasse

Plattenstrasse

e

ss

ra

lst

y
As

K losb ac hs

se
H ofs tras

P
Pestalozzistrasse

3, 8, 15
Klusplatz

tra sse

Kinderspital
Zürich

Dolderstrasse

se

ferstras

Attenho

Hofstrasse

Spie

Tram 3
Tram 8

Ana gar (Hauptbahnhof ):
Bellevue:
Stadelhofen:
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Hauptbahnhof
Bellevue

Bahnhof Stadelhofen

Tram 15

Stadelhofen

3 nolu tramvay Klusplatz yönüne Hottingerplatz* durağına kadar
6 nolu tramvay Hayvanat bahçesi (Zoo) yönüne Platte* durağına kadar
8 nolu tramvay Klusplatz yönüne Hottingerplatz* durağına kadar
15 nolu tramvay Klusplatz yönüne Römerhof* durağına kadar

*Bu duraklardan yaklaşık 10 dakika yürüyerek çocuk hastanesine ulaşabilirsiniz

Kinderspital Zürich
Universitäts-Kinderkliniken
Steinwiesstrasse 75
8032 Zürich

Telefon 044 266 71 11
Telefax 044 266 71 71
www.kispi.uzh.ch

