
REFAKATÇILER
Tedavinin muayene süresi, duru-
ma ve rahatsızlıklara bağlı olarak 
değişir. Karmaşıklık ve hareketli 
koşullar nedeniyle sadece bir 
refakatçiye izin verildiği konusun-
da anlayışınızı rica ediyoruz. İlk 
muayeneler gerçekleştikten sonra 
diğer yakınlarınız da gelebilir.

ÜCRETSIZ  
WLAN ERIŞIMI 
Ücretsiz WLAN erişimi için 
telefon numaranızla kaydolun. 
Sonrasında erişim kodunu içeren 
bir SMS alacaksınız.

Zürih Kantonu'ndaki  
acil servisler büyük zorluklarla  
karşı karşıya.  
Acil servis veya acil servis muayene-
hane hizmetlerini kullanan hastaların 
sayısı sürekli artmaktadır. Medyadan 
da öğrenebileceğiniz üzere sağlık siste-
minde personel durumu ile ilgili sorunlar 
yaşanmaktadır. Çalışanlar ve hastalar  
için büyük bir yük. 
Bu durumu düzeltmemize yardımcı 
olun. Mümkün mertebe aile doktorunu-
za veya doktor yardım hattına danışın. 
Bunlar size doğrudan  
durumunuzla doğrudan alakalı  
bilgiler ve tavsiyeler verebilirler.
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Acil servis  
hasta kabulüne  
dair önemli  
bilgiler

 

Acil servis çalışma saatleri
Acil servis yılın 365 günü 24 saat aralıksız 
olarak tüm hastalara hizmet etmektedir.

Acil servis muayenehanesi çalışma saatleri
Pazartesi-Cuma Saat 08.00-21.00
Cumartesi-Pazar Saat 09.00-21.00

Airport Medical Center çalışma saatleri  
Zürih Havaalanı  
Her gün Saat 07.30-19.00

Acil servis muayenehanesinin  
çalışma saatleri dışında tüm  
acil hastalar Bülach Hastanesinin  
acil servisinde tedavi edilir.

Spital Bülach AG
Spitalstrasse 24
CH-8180 Bülach
www.spitalbuelach.ch
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Acil servis
Acil servis  
muayenehanesi

BEKLEME ODASI

Küçük ila orta dereceli  
rahatsızlıklar ve  
yaralanmalar

Hayati önemde  
ve karmaşık hastalıklar  
ile yaralanmalar

Bekleme odası

Triyaj

Kabul

Hasta başına 1 refakatçi
Karmaşıklık nedeniyle  
refakatçinizin muayene  
sırasında yanınızda olması 
mümkün değildir. Muayene 
tamamlandıktan hemen sonra 
refakatçiniz yanınıza gelebilir.

Hasta bilgilerinin kaydedilmesi

İlk değerlendirme  
ve aciliyet derecesine  
göre sınıflandırma.

Ücretsiz-WLAN ınımızı  
kullanmanızı öneririz.  
Kabul personeline ücretsiz 
internet için nasıl kayıt  
olacağınızı sorun.

Sayın hasta, 
Kısa bir süre içinde bir acil servis  
uzmanı tarafından muayene  
edileceksiniz. İlk bakımdan sonra  
acil servis muayenehanesine  
veya acil servise sevk edileceksiniz.

Acil servis ekibi size geçmiş  
olsun diler.

Bekleme süreleri 
İlk değerlendirme sonrası  
tedavi için gereken bekleme 
süresi tedavinin yapılacağı 
yere göre değişiklik gösterir.

Acil servis muayenehanesi 
Hastalar sıraya göre 
tedavi edilir.

Acil servis 
Durumların aciliyetine göre 
tedavi yapılır.

Bekleme süresi boyunca  
bekleme odasından ayrılabilir-
siniz. Lütfen kabuldeki  
personeli bilgilendirin.  
Orada size tedavi sıranız  
geldiğinde bildirimde  
bulunacak bir cihaz verilir.

Hastalar bekleme salonundan 
alınır.

Ekibimiz sizi mümkün olan 
en kısa sürede tedavi etmek 
için elinden geleni yapar. 
Hasta sayısının çok  
olmasından dolayı bekleme  
süreleri uzayabilir. 

Anlayışınız için teşekkür 
ederiz

Düşünceleriniz bizim için 
önemlidir 
Önümüzdeki birkaç gün  
içinde, tedavinin kalitesini  
değerlendirebileceğiniz bir 
SMS alacaksınız.
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