INFORMACIJE ZA RODITELJE

Vrijeme
za posjete

Lijepo od vas što
ste došli u posjet!
Roditelji, braća i sestre te drugi posjetitelji naših
pacijenata su dobro došli u Dječjoj bolnici Zürich.
Kontakt sa obitelji i prijateljima je bitan za bolesnu
djecu i treba i za vrijeme boravka u bolnici biti
održavan. Imajte na umu da razni odjeli naše
bolnice imaju različito vrijeme za posjete.
Vrijeme za posjete roditelja
Roditeljima je mjesto uz djecu oni su više nego posjetitelji.
Vrijeme za posjete roditelja te braće i sestara u pravilu je
proizvoljno. U dogovoru sa njegovateljima, o djeci ili mladima
mogu se brinuti i drugi članovi obitelji ili prijatelji obitelji, za koje
vrijede ista pravila. Molimo da unaprijed najavite ako tijekom
posjeta želite razgovarati s liječnicima ili njegovateljima.

Vrijeme za posjete ostalich posjetitelja
Vrijeme za posjete traje od 14:00 do 20:00 sati. Molimo dogovo
rite se sa njegovateljima o individualnim željama i držite se
pravila pojedinih odjela. Nažalost ne možemo obećati da nećete
čekati dok traju pretrage i terapije. Grupne posjete školskih
razreda i prijatelja moraju se dogovoriti s njegovateljima.

Molimo imajte razumijevanja
Vrijeme za posjete prilagođava se dobi i zdravstvenom stanju
naših pacijenata. Imajte razumijevanja ako su broj posjetitelja ili
vrijeme za posjete ograničeni zbog zdravstvenog stanja pacijenta,
mjera njege ili ograničenog prostora. Imajte razumijevanja da
pacijenti imaju potrebu za mirom i odmorom.

Imajte na umu
Posjetitelji, među njima i roditelji te braća i sestre, moraju biti
zdravi i ne smiju dolaziti u dodir sa osobama koje boluju od
zaraznih bolesti. Ako pacijenta ne možete posjetiti osobno, na
raspolaganju vam stoje i druge mogućnosti za komunikaciju. U
dječjoj bolnici dostupan je WLAN.

Služba za čuvanje djece
Od ponedjeljka do petka od 13:30 do 16:00 sati, posjetitelji imaju
mogućost djecu stariju od 3 godine, bez naknade, dati na čuvanje.
Služba za čuvanje djece se nalazi na glavnom ulazu.

Nazivi za skupine osoba uvijek se odnose na oba spola.

Kontakt
Telefonska centrala +41 44 266 71 11

O posebnim pravilima na pojedinim
odjelima informirajte se kod njegovatelja.
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Hauptbahnhof: → Tramvaj 3 U smjeru Klusplatz do postaje Hottingerplatz*
→ Tramvaj 6 U smjeru Zoo vrta do postaje Platte*
→ Tramvaj 8 U smjeru Klusplatz do postaje Römerhof*
Stadelhofen:
* Dječja bolnica udaljena je 10 minuta pješice od ovih postaja.
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