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Cocugunuzu klinikte kalmaya nasiL hazirlayabilirsiniz 
KLinikte kalmaya iliskin önemli sorular 
Cocugunuzu tedavi ediyor ve ona bakiyoruz 
Cocuk kliniginde egitim ve arastirma 
Ailelere danismanlik veriyoruz 
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Kisi ve meslek tanimlan her iki cinsiyet icin her zaman gecerlidir.

Ebeveyn bilgilendirmesi, Ocak 2018 basit dil dikkate alinarak yeni baski*. 
Zürih cocuk kliniginin bir brosürü

*Basit diün islevi, büyük kitlelerde anlasilir olmak. Bu, sizin icin basitlestirmeye calisiyor (Le 
dergerber 2015: Kapsama anlayisiyla basit dil, syf.33)



Zürih Qocuk klinigine 
ho^ geldiniz!

Cocuk kliniginde her yas grubundan hasta ve kaza gecirmis 
cocuga bakiLir. Tedavi ve bakim icin cocuklann ve ailelerinin 
ihtiyacLan icin özeL egitilmis calisanlar hazirdir.
Cocuk ve ailesi bizde merkezde yer alir. Hasta ve aitesinin 
sihhati bizim icin önemtidir. Cocuktar ve aiteteri tedavi ve bakim 
hakkinda bitgitendiritir.
Müdahateter sadece, anne babatar ve/veya resit cocuk kabut 
ettiginde yapitabitir.
Sorutanniz mi var? Yetkiti bakim uzmani veya doktora sorun.

Cocugunuza gecmis otsun ve mümkün mertebe rahat bin ktinik 
konaktamasi ditiyoruz!



Q^ugunuzu klinikte kalmaya 
irasil hazirlayabilirsiniz

Daha kücük cocuklar icin «klinik» oynayabilecekleri oyuncak 
bebek, kukla veya kücük doktor cantalan yardimci oLabilir. Konu 
oLarak klinigi isLeyen resimli kitapLar ve filmler de vardir. Kitap 
önerilerini web sayfamizda buLabilirsiniz:
www.kispi.uzh.ch/spitaLaufenthaU Size yardimci otabitiriz, tütfen 
bize danisin.

Klinikte konaktamaya hazirtik otsun diye aiteter icin bin klinik 
gezmesine de katitabitirsiniz. Bitgitendirmeyi 
www.kispi.uzh.ch/spitatvorbereitung

Qocuk igin evde valize ne koyacaksiniz

Tüm hastalar Emen bebekler Cocuklar ve gencler

- Rabat giysiler: Evve spor 
ayakkabitari, ic camasiri, 
corap, yürüyüs ayakkabita
ri, pijama, uzun kottu tisört

- Vücut bakimi icin ürünter

- Vakit gecirme secenekteri 
(örnegin kutaktikti müzik 
atetteri ve yükteme cihazi, 
taptop, kitap, butmaca, 
oyuntar vs.)

- Asi karti, sagtik cüzdani, 
kan grubu karti, sigorta 
kimtigi, acit durum kimtigi 
gibi tibbi evraktar

- Kisiset itactar ve itac ptani

- Cocuktarin sevdigi kisiset 
esyatar (örnegin petüs 
hayvan)

- Ktinikteki itk gün icin bir 
veya daha cok biberon

- Yeni, acitmamis bir paket 
hazir mama

- Müzikti dönence, emzik, 
müzik kutusu, ayicik: 
cocugun uykuya gecerken 
sevdigi her sey

- Egervarsa: uyku tutumu 
ve ana kucagi
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Klinikte kalmaya ili^kin 
önemli sorular

Cocugunuz hangi odada kalacak?

Her cocuk, yasi ve hastaligma uygun bakim istasyonuna gelir. 
Cocuklar neredeyse her zaman cok yatakli odalara (2 veya 4) 
yerlestirilir. Odadaki diger cocuklar cogunlukla cocugunuzla 
ayni yastalar. Fakat tibbi veya baska nedenlerden dolayi bu, her 
zaman mümkün degildir.

Cocugunuz cocuk kliniginde neler alir?

- Heryas grubu icin: Pijama ve vücut bakim ürünleri
- Emen bebekler icin: Cocuk bezi, emzik, islak mendil
- Vakit gecirme icin secenekler (kitaplar, boya kalemleri vs.)
- Yiyecek ve icecek

Sizden cocugunuzun yeme ve icme aliskanliklari hakkinda 
bilgi aliyoruz.

Bircok hastalik icin diyetlerimiz var. Ayrica bebekler icin ce- 
sitli hazir mamalarimiz var.

Klinikte olmayan özel ürünleriniz mi var? Bizimle önceden 
görüsün. Kendi ürünlerinizi ilk günden getirebilirsiniz. Lütfen 
sadece yeni ve acilmamis paketier getirin.

Cocugunuzu emziriyor musunuz? Süt pompalarimiz var ve 
cocugunuz icin sütü saklayabiliriz. Bunun icin özel bir süt 
mutfagimiz var.
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Anne babalar klinikte kalabilir mi?

Baba veya anneler cocugun yaninda ekstra bir yatakta uyuya- 
bilirler. Ne yazik ki cok az yerimiz var, bu yüzden sadece bir kisi 
burada uyuyabilir.
Gece burada kalirsaniz sizin icin havLu carsaflanmiz var.istas- 
yonda kahvalti da yapabilirsiniz. Ayrica bircok istasyonda su 
sebiLLeri var.
Ailelerin gece kalamayacagi istasyonlar var. Ancak bu durumlar 
icin klinigin yakininda ebeveyn odalari var. Lütfen yetkili bakim 
uzmanina danisin.
Klinikte gecelemeye iliskin daha fazla bilgi: 
www.kispi.uzh.ch/elternunterkunft

http://www.kispi.uzh.ch/elternunterkunft


Ziyaret saatleri nasildir?

Ebeveyn ve kardesLerin sinirsiz ziyaret saati var. Diger tüm ziya- 
retciter saat 14’ten 20'ye kadar getebitirter.
Cocuktanyta ktinige geten ziyaretciter kenditeri ontara bakmati- 
dir. Bin baska secenek de cocuk koruma hizmetidir (bak. «Aiteter 
icin hizmet» basLigi).
Lütfen sagtikti oLarak ktinige getin, yani ör. üsütmüs otarak de- 
git. Lütfen tüm ziyaretteri ekipte karartastinn. Cocugun sagtigi 
ve bakimi gerektiriyorsa ziyaretin kisa otabitmesi mümkündür. 
Ne yazik ki cok az yerimiz var, bu yüzden Lütfen cocugu toptuca 
ziyaret eden kisiterin sayisini sinirtandirin.

Klinikten cikis nasil gerceklesir?

Cikisi sizinte ve cocugunuzta hazirtiyoruz. Eve gitmeden önce siz 
ve cocugunuzta, doktor ve bakim uzmaniyta bir görüsme var. 
Cocugunuzun klinikten sonra bir seye ihtiyaci otup otmadigini 
birtikte ptantiyoruz (örnegin bir terapi). Böytece cocugunuz kti- 
nikten sonra sagtigi icin gereken herseyi etde eden 
Klinikten cikis normatde saat 10a kadar gerceklesir.
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Q^ugunuzu tedavi ediyor ve 
ona bakiyoruz

Ekip

Cocugunuz cesitli mesLeklerden bircok kisi ve uzmanlar tarafin- 
dan tedavi editir. Bütün randevuLan iyi ayartamaya catisiyoruz. 
Fakat bazen bekteme süreteri otabitiyor. Bekteme süreterini 
otabitdigince kisa tutuyoruz ve size bitgi veriyoruz.
Ekip tüm catismatanni cocugunuzun basta gecmisinde betge- 
tendirir. Böytece herkes iyi bitgitendiritmis otur.
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Bakim

Diplomall bakim personell 24 saat boyunca vardiyali olarak ca- 
lisiyor. Her vardiya degisiminde söz konusu cocukla ilgili bilgiler 
paylasilir. Böylece iyi bir bakim kalitesi garanti edilir. Sizin mu- 
hatabiniz bakim uzmanidir (ilgili bakimi yapan). Sizi ilgilendiren 
her seyi ona söyleyebilirsiniz. ilgili bakimi yapan, cocugunuzun 
bakimi ve ilgisinden sorumludur. Sizinle yaptigi görüsmelerden 
dolayi cocugunuzun aliskanliklari ve ihtiyaclarini tanimis oluyor. 
Bakim uzmani bakimda planlanan ve size düsen her sey hakkin- 
da sizi bilgilendirir. Eger bunu istiyorsaniz bakimi bakim uzma- 
niyla birlikte düzenleyebilirsiniz.
Sizinle is birligi personel icin cok önemlidir.

Doktorlar

Bir doktor cocugunuzun tedavisi icin yetkilidir.
Tarn koyar ve size tedavi icin bilgiler verir. Sorulariniza da cevap 
verir. Bazen ek olarak uzman doktorlara danisir.
Günde birveya iki kez doktor viziteleri vardir. Sonra cocugunu
zun muayenesi ve tedavisi icin ne gerektigi konusulur.
Eger bir ameliyat gerekiyorsa cerrah ve anestezi uzmaniyla bir 
görüsme gerceklesir. Lütten sizin icin önemli olan sorularinizi 
sorun.
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Terapiler

Doktor cocugunuza bin terapi mi yazdi? Cocuk ktinigi su terapite- 
ri vermektedin
- Fizyoterapi
- Ergoterapi
- Psikomotor terapi
- Logopedi
- Bestenme danismantigi
- Sanat ve ifade terapisi

Okulvekres

Klinik okutu ekibi cocugunuzta pazartesiden cumaya kadar 
itgitenir.
Cocugunuz okut ve is egitimi dersterine girebitir. Bu, yasa ve 
ktinikte butundugu süreye bagtidir. Klinik okulunda bir kres de 
bulunmaktadir.
Cocugunuz yatagindan kalkmamasi gerekiyorsa ögretici onu 
odasinda ziyaret eder.
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Qöltuk kliniginde egitim ve
cira^tirma

Egitim

Cocuk klinigi bir üniversite hastanesidir ve Zürih Üniversitesi 
ile birlikte caLisir. Bu yüzden uzman kisi yetistirme görevi vardir 
(doktorlar, bakim uzmanlan, terapistler). Bu uzman kisiler 
icin egitimlerinin devamini da sagLiyor. Belki de istasyonda 
bir «stajyerle» karsiLasirsiniz. Bunlar, ögrenimlerini yakinda 
tamamlayacak oLan tip ögrencileridir. Cocuk kliniginde haftalar 
süren staj yapiyorlar. Bu süre icerisinde istasyondan bir doktora 
verilmislerdir.
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Zürih Üniversitesi’nin tip ögrencileri düzenli oLarak cocuk klini- 
gindeki kursLara katiLir. Deneyimli doktorlardan cocuklan nasiL 
muayene edip hastalik teshisi koyabileceklerini ögreniyorlar. 
Cocuk klinigi ebeveyn oLarak cocugunuza ögrencilerin bu mua- 
yeneleri yapmalanna izin vermenizden memnun oLacaktir. 
Cesitli bakim mesLekleri de cocuk kliniginde ögrenilebilir. 
istasyonunuzun ekibinde cesitli ögrenciter catisir. Sizin egitim 
durumunuza nasiL uyuyorsa istasyondaki güntük isLerde öyte 
görevtendiritirter. Ögrencitere mesLek ögreticiteri ve dipLomati 
bakim uzmantan esLik eder.

Arastirma

Üniversiteye bagti bin ktinik oLarak cocuk klinigi bilimsel olarak 
arastirma yapmakla görevlidir. Bu arastirma cocuk klinigi icin 
cok önemlidir. Hastalarin muayeneleri, tedavileri ve bakim- 
larinin daha da iyilestirilmesini sagliyor. Böylece cocuklar ve 
genclerin yasam kalitesi daha iyi olmaktadir.
Cocuk klinigi uluslararasi kalite standartlarina göre calisir. 
Bazen hastalarla bilimsel calismalar yürütülmektedir. Bu 
calismalarin eyalet etik komisyonunun onayina ihtiyaci vardir. 
Ayni zamanda anne-baba ve/veya resit cocuk ve gencin iznine de 
ihtiyaclari vardir.
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Ai^lere dani^manlik veriyoruz

Hasta danismanligi

Bir sorun ya da elestirinizi mi var? Bunu bize söylemeniz cok 
önemlidir. Birlikte cözüm aranz Fikirya da oLumLu geri bildirim- 
Leriniz oLdugunda da cok seviniriz. ELestirileriniz, fikirleriniz co- 
cuk klinigindeki bakimin kalitesini arttirmamiza yardimci oLuyor. 
Lütfen bakim ekibi, bakim yöneticisi, doktorunuz ya da hasta 
danismanligi ite temasa gecin.

Hasta danismantigina su sekitde utasabitirsiniz:
- Tetefonta +41 44 266 81 35
- Web sayfasindaki form yotuyta: www.kispi.uzh.ch/feedback
- «Görüsünüz bizim icin önemlidir» sloganimizla posta yotuyta
- E- nnaityotuyta: patientenberatung(2ikispi.uzh.ch

Psikolojik destek

Cocugunuzun hastatigina göre cocuk ve genctik psikotogtari aite 
otarak size yardim edebitirter. Psikotogtar özet otarak bunun icin 
egititmistir.
Doktor ve aitesi otarak siz ontardan yardim tatep edebitirsiniz. 
Ebeveyn otarak bunu istediginizde dis uzmantardan da danis- 
mantik atdirabitirsiniz.
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Sosyal danismanlik

Sigorta ya da finansal sikintiLarla sorun mu yasiyorsunuz? Hic 
kimse cocugunuzu caLismak zorunda oLduklanndan ziyaret ede- 
miyor mu?SosyaL danismanlikla görüsün.
Size, is vereniniz, kurumlarya da diger kisilerle konusmak 
zorunda kaldigmizda da yardimci oLur. Sosyal danismanligin 
yardim alabileceginiz baska alanlarla da cok iletisimi vardir.

Ebeveyn yükünün hafifletilmesi

Cocugunuz klinikte kalmak zorunda mi? Bu yüzden bazen onu 
ziyaret etmeye hic vaktiniz olmuyor mu? «Alaeddin vakfinda» 
cocugunuzu ziyaret eden ve onunla oyun oynayan gönüUü yar- 
dimcilar calismaktadir.
Bu yardimi dikkate almak istiyor musunuz? 0 zaman bakim 
ekibiyle görüsün veya cocuk kliniginin web sayfasindan bilgi 
aliniwww.kispi.uzh.ch/elternentlastung

Dini destek

Klinigin din adamlari size istasyona gelebilirler. Egerarzu eder- 
seniz size seve seve eslik edebiUrler.
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Aileler igin

Hasta yönetimi (ana giris)
Burada hastalar klinikte kalmak icin giris yapiyorlar.

Kabul (ana giris)
Buradan su konuLarda bircok bilgi aLabiliyorsunuz:
- Oda numarasi
- Cocuk koruma hizmeti
- Park yerleri
- Restoranda yemek indirimi icin ebeveyn kartlan

Diger hizmetler (ana giris)
- Bankamatik (Raiffeisen)
- Yiyecek, icecek otomatfan
- Cocuk koruma hizmeti
- SessizLik odasi
- internet bagtantiti bitgisayar (WLAN: KISPIGAST1)

Cocuk koruma hizmeti (ana giriste)
- Pazartesiden cumaya kadar, 13.30 ite 16.30 arasi
- Koruma hizmeti ücretsizdir. Gönüttü yardimcitar hizmet ver- 

mektedir
- Koruma hizmeti, (3 yas itibanyta) hastatarin ziyaretciteriyte 

evde otan her cocuk icindir.
- Önceden basvuru gerektidir.
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Medya (Telefon, Fotograf-Video kameralari, Internet,
Televizyon)
- istasyondan cep telefonlanna izin veriüp verilmedigini Lütfen 

ögrenin. Tibbi aletleri bozduklanndan bazen onlara izin ve- 
rilmemektedir. istisna, ucak modunun kuLLanimi veya cocuk 
kliniginin interneti üzerinden kuLLanimdir.

- Su istasyonlarda yataklarda telefon yoktun Yogun bakim 
istasyonu, yeni dogan ünitesi ve bebek istasyonu.

- Ana giris: Burada internet bagtantisi otan bin bitgisayar buta- 
bitirsiniz.

- Hastatar ve aiteteri tüm ktinikte WLAN kuttanabitirter: 
KISPIGAST1.

- Televizyon: Lütfen bakim ekibiyte görüsün ve ve digerterine 
saygi gösterin.

- Fotograf ve video: Sadece kendinizin ve cocugunuzun resmini 
cekebitir ve gösterebitirsiniz.

- Kisiset bebek tetsizi ve benzer atettere izin veritmemektedir.
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Ziyaretciler icin yeme ve icme
Restoranda yemek yiyebilirler. Lütfen kabuLden ebeveyn kartini 
alin. Bununla daha ucuza yemek yiyebilirsiniz. Ana giriste yiye- 
cek ve icecek oLan otomatlar buLunur.

Parkyerleri
KLinige topLu uLasimla (tramvay ve otobüs) gelmeniz daha iyi 
oLacaktir. Cok az park yeri var. Park yerlerinin nerede oLdugunu 
pLanda görebilirsiniz. Üc saatten fazLa park ediyorsaniz indirim 
elde diyorsunuz. Lütfen giristeki kabuLLe görüsün.

«Sessizlik odasi»
Bir antigma sessizce düsünmeye ihtiyaciniz mi var? Bunun icin 
«sessizlik odasini» kuLLanabitirsiniz. Ana giristeki kabutün kar- 
sisinda butunmaktadir.

«My Light»
«My Light», James TurreLL'in sanat tesisidir. Burada etiptik bir 
isik kaynagi oLan giritebitir bir saton söz konusudur. Bu saton 
<Labor 2> ite <Oberes Haus 1> arasindadir. Her gün saat 9 ite 21 
arasi aciktir. Cocuk ktiniginin ana girisindeki kabuLde bir anahtar 
butunmaktadir.

«Kiwanis lobisi»
Bu ebeveyn Lobisinde ayni zamanda bir dintenme yeri de buLabi- 
Lirsiniz. 1. katta restoran girisinde butunmaktadir.

Sigara yasagi
Tüm bina ve tüm bötgede sigara icmek kesintikte yasaktir.Ancak 
bir tevhayta gösteriten sigara icme atantari da vardir.
Mum ve acik ates heryerde yasaktir.
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www.kispi uzh.ch/broschueren

0 Broschüren in verschiedenen Sprachen sind auf der Webseite 
vom Kinderspitat Zürich abrufbar.

You can find brochures in various Languages on the Zürich 
Chitdren's Hospital website.

Vous pouvez consutter des brochures en differentes tangues sur 
te site Internet de t'Hopitat pediatrique de Zürich.

Opuscoti in diverse tingue sono scaricabiti dal sito internet 
dett'ospedate pediatrico Zurigo.

Broshurat ne gjuhe te ndryshme mund te thirren ne web tagen e 
spitatit per femije Zürich.

Brosure na razticitim jezicima mozete pronaci na internetskoj 
stranici Djecje botnice Zürich.

Estäo disponfveis brochuras em diferentes idiomas na pägina 
web do Kinderspitat Zürich.

Bpomiopbi Ha pasHbix qsbiKax moxho sarpyamb Ha caÜTe 
fleicKOM Kni/iHMKM 14iopMxa.

Brosure na raznim jezicima mogu se pogtedati na internet 
stranici decje botnice u Cirihu.

Puede encontrar fottetos en diferentes idiomas en La pägina web 
det Kinderspitat Zürich.

6iJ)äb^fT6Ö UöO^rrÜUL1_ UfT6iJ)3'i&6Tfl6Ö

i^60)b()ÖI LUd^iJiSTTdiijflsÖ äbfTbOÜlbOfTLD.,

h-üt cD-flh^’f- irhT.d'A fAtb ff-^ih ■flTt-f-Z.AA? ^Ch-ffr

Cesitti ditterde brosürter Zürih cocuk ktiniginin web sayfasindan 
edinitebitir.
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Bus 33, Hofstrasse

— Tramvay
yürüyerek

I ram 3, 8 -*■
Klusplatz

¥
Römerhof

Tram 3 Hauptbahnhof Bahnhof Stadelhofen Tram 8 Stadelhofen

Ana istasyon: Tramvay 3 Klusplatz'a dogru Hottingerplatz* duragina kadar
Tramvay 6 Hayvanat bahcesi yönüne Platte*

Stadelhofen duragina kadar: Tramvay 8 Klusplatz yönüne dogru Römerhof*duragina 
kadar

* Bu duraklardan cocuk klinigine yürüyerek yaklasik 10 dakika
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