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Hasta ziyaretleri her gün 12.00-13.30 ile 19.30-21.00 saatleri arasındadır.
12 yaşından küçük çocukları hastalık bulaşma riski nedeniyle ziyaretine getirmeyiniz.
Hasta ziyaretlerinizi kısa yapınız.(En fazla 15 dk.)
Hasta ziyaretini en çok 2 kişilik gruplar halinde yapınız.
Hastanın Hekimi tarafından ziyarete izin verilmediği durumlarda, ziyaret için ısrar
etmeyiniz, bu durumu diğer yakınlarınızı mağdur olmamaları için uyarınız.
Hastalık bulaşma riski nedeniyle yataklara oturmayınız.
Hasta ziyareti sırasında yüksek sesle konuşmayınız.
Hasta ziyareti sırasında Sağlık Personelinin serviste yatan tüm hastalara daha kaliteli hizmet
vermek için orada olduğunu unutmayınız. Tüm Hastalar adına Sağlık Personelinin
önerilerine uyunuz.
Hekim tavsiyesi dışında yiyecek – içecek getirmeyiniz.
Hastanızın Hekimi ve Sağlık Personelinin talebi dışında canlı çiçek, elektrikli eşya vb.
getirmeyiniz.
Hasta odalarında yeme / içme yapmayınız.
Diğer hastalar ile yiyecek / içecek alış verişinde bulunmayınız.
Sağlık Personeline haber vermeden hastalarımızı yatağından kaldırmayınız, diğer yatak boş
olsa dahi yatak değişimi yapmayınız.
Hastanın serum, kan ve diğer tedavi ekipmanlarına dokunmayınız. İhtiyaç hissetmeniz
halinde sağlık personelinden yardım isteyiniz.
Hastane içerisinde izinsiz görüntü alınması yasaktır.
Hastanemiz 24 saat güvenlik kamerası ile izlenmektedir.
Ziyaretiniz sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösteriniz.
Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden
hasta odasına girmeyiniz.
İzolasyon altına alınmış olan hasta ile temas gerektiren durumlarda izolasyonun
kategorisine uygun olarak gereken önemlerin alınmasında sağlık personeli tarafından
belirtilen talimatlara uyunuz.
Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon
hastalığı olan kişiler, herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler, enfeksiyon almaya yatkın olan
kişiler ve 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan
dolayı mümkün olduğunca hasta ziyaretlerine ve hasta olmadıkları sürece hastane ortamına
getirilmemeleri gerekir. Ancak bazı durumlarda çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi
üzerinde olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın
çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine (en az bir yetişkin eşliğinde, herhangi bir bulaşıcı
hastalığı yoksa ve en fazla 15 dk.) izin verilebilir.
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ZİYARETÇİ KURALLARI
 Hekim Uygun Görürse, Ziyaretçi saatleri 13:30-14:00 arasıdır.
 Yoğun bakım ünitesine ziyaretçi kabulü; Enfeksiyon riskinin önlemek için ziyaretçi olan hasta
yakınına tek kullanımlık, galoş, bone, önlük vb. giymeleri gerekmektedir. Bunların temiz ve kirli
ayrışması uygun şekilde atılması gerekir.
 Ziyaretçilerin ziyaret öncesi ve sonrasında el hijyenini sağlamak amacı ile ellerini yıkaması ve /
veya el dezenfektan solüsyonu ile el temizliği sağlanır. .
 Yoğun bakıma çocuk ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 Yoğun bakıma yemek, çiçek vb. alınmamaktadır.
 Yoğun bakım kapısında beklemeyiniz. Hasta yakınları bekleme alanında bekleyiniz.
 Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.
Yoğun Bakım Servisinden çıkarken tekrar el dezenfektanı ile el hijyeni sağlanmalıdır.
 Hasta yakınlarına hastanın durumu ile ilgili bilgi, hastanın doktoru tarafından verilir. Yoğun
Bakım Servisi sağlık çalışanları tarafından bilgilendirme yapılmaz.

