ANNE BABALAR İÇİN
BİLGİLENDİRME

Ziyaret Saatleri

Ziyarete
gelmeniz ne güzel!
Hastalarımızın anne babalarını, kardeşlerini ve diğer
ziyaretçilerini Zürih Çocuk Hastanesinde görmekten
memnuniyet duyarız. Hasta çocuklar ve gençler için
aileleri ve sosyal çevreleri ile temasta olmak önemlidir ve hastanede yattıkları süre boyunca da bunun
sağlanması gerekmektedir. Lütfen hastanemizin
farklı servislerinde özel ziyaret saatlerinin uygulanabileceğini dikkate alın.
Anne babalar için ziyaret saatleri
Anne babalar çocuklarından ayrı kalmamalı –
Bu nedenle onlara normal ziyaretçi muamelesi yapmıyoruz.
Hastaların anne babaları ve kardeşleri için ziyaret saatlerinde
herhangi bir kısıtlama yoktur. Bakım personeli ile anlaşmaya
vararak, çocuğun veya gencin diğer bazı yakınları için aynı
düzenleme de kararlaştırılabilir. Ziyaretiniz esnasında doktorlarla veya bakım personeli ile görüşmek istediğinizde, bize bunu
lütfen önceden bildirin.

Diğer ziyaretçiler için ziyaret saatleri
Ziyaret saatleri saat 14:00 ila 20:00 arasıdır. Sizden bireysel
isteklerinizi öncesinden bakım personeli ile görüşmenizi ve ayrı
servislerde uygulanan kurallara uymanızı rica ediyoruz. Tam
sizin ziyaret saatinize denk düşen muayeneler ve tedaviler
nedeniyle beklemek zorunda kalabileceğinizi lütfen anlayışla
karşılayın. Sınıf arkadaşlarının veya arkadaş çevresinin grup
halinde ziyaretleri önceden bakım personeli ile görüşülmelidir.

Lütfen anlayış gösterin
Ziyaret saatleri hastalarımızın yaşına ve hastalık durumuna göre
ayarlanmak durumundadır. Ziyaretçi sayısı veya ziyaret saatleri,
hastanın sağlık durumu, görmesi gereken bakım veya yerin müsait
olmaması nedeniyle kısıtlanırsa, buna anlayış göstermenizi rica
ediyoruz. Lütfen hastalarımızın daha fazla dinlenmeye ihtiyacı
olduğuna da göz önünde bulundurun.

Lütfen dikkate alın
Anne babalar ve kardeşler de dâhil olmak üzere tüm ziyaretçilerin
sağlıklı olmaları ve bulaşıcı hastalık taşıyan şahıslarla temasta
bulunmamış olmaları gerekmektedir. Şayet hastamızı bizzat
ziyaret etmeniz mümkün değilse, diğer iletişim olanaklarımızdan
yararlanabilirsiniz. Çocuk hastanemizde kablosuz internet hizmeti
kullanımınıza sunulmaktadır.

Çocuk Bakım Servisi
Gönüllü yardımcılar Pazartesi ila Cuma günleri arasında 13:30–
16:00 saatlerinde hastaların kardeşlerine ve ziyaretçilerin çocuklarına (3 yaş ve üstü) bakmaktadırlar. Çocuk bakım servisimiz ana
giriş kapısının orada bulunmaktadır.

İletişim
Santral +41 44 266 71 11

Bakım personelimiz size birimlerin
özel düzenlemeleri ile ilgili bilgi
vermekten memnuniyet duyar.
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Hauptbahnhof’tan
(ana tren istasyonu): → 3 no.lu tramvay
→ 6 no.lu tramvay
Stadelhofen’den:
→ 8 no.lu tramvay

Bahnhof Stadelhofen

Tram 8

Stadelhofen

Klusplatz yönünde Hottingerplatz* durağına kadar
Zoo yönünde Platte* durağına kadar
Klusplatz yönünde Römerhof* durağına kadar

*Bu duraklarda indikten sonra çocuk hastanesine yürüyerek yakl. 10 dakikada ulaşılmaktadır

Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung
Steinwiesstrasse 75
CH-8032 Zürich
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