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ZİYARET SAATİ
11.30-12.00 17.00-17.30
Ziyaret süresi 5 dakikayı geçmemelidir.

ZİYARET KURALLARI
Yoğun Bakım Üniteleri sizlerin de bildiği gibi özel bakım gerektiren hastaların yattığı
bölümlerdir.Ziyaretçi sayısının ve süresinin kısıtlanması hastalarımızın iyiliği için çok önemlidir.
Ziyaretçiler kendi hastası dışında başka hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.
Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların yakınları tarafından ziyaretine doktor karar verir. Uygun
bulunmadığında bu hastalar için ziyaretçi kabul edilemez.
Ateş, Burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul
edilemezler.
Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir. İzolasyona aldığımız hastalarımızda ise siz
ziyaretçilerimizi ve diğer yatan hastalarımızı korumak adına sağlık personelimiz sizden
İzolasyon önlemleri çerçevesinde bazı koruyucu malzemeleri giymenizi ve hastayla temas
etmemenizi isteyebilir, bu durumda sağlık çalışanımıza uyum göstermenizi rica ederiz.
Hastalık yapan mikroorganizmaların en çok ellerimiz yoluyla geçtiği tüm dünyada kabul edilen bir
gerçektir. Bu nedenle yoğun bakım ünitesine giriş ve çıkışlarda ellerimizi mutlaka yıkamalı ve sağlık
çalışanlarının gösterdiği şekilde el dezenfektanları kullanarak ellerimizi dezenfekte etmeliyiz.
Hastanın birinci dereceden yakınlarından birinin ziyaretine izin verilir.
Çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerine olumlu etkileri olduğundan hastanın hekiminin
onayıyla enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların
ziyaretine izin verilebilir.
Hasta ziyareti 5 dakikayı geçmemelidir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken
çıkarılabilir.
Yoğun bakım ünitelerinin tek yataklı üniteler olmadığını ve sizin hastanızın yanında başka
hastalarında aynı ünitede tedavi aldığını unutmamalıyız ve hastalardan herhangi birisi açısından
uygun olunmadığında, ziyaretçi saati gelmesine rağmen yoğun bakım ekibinin, sizleri yoğun bakım
ünitesine kabul etmesi gecikebilir. Bu durumda lütfen sabırlı olup sizlere bilgi verilmesini bekleyin ve
izinsiz olarak yoğun bakım ünitesine girmeye çalışmayınız.
Hasta ziyaretine gelirken dışarıdan yiyecek, içecek, canlı ve yapay çiçek getirilmesi yasaktır. Ziyaret
saatleri dışında ziyaretçi kabul edilemez.
Ziyaret sırasında lütfen cep telefonlarınızı kapatınız.

BİLGİLENDİRME KURALLARI
Yatan hastanın durumu ile ilgili birinci dereceden yakınlarına hekim tarafından bilgi verilir.
Yeni yatışlarda, yatışı yapılan hastanın birinci dereceden bir yakınına, hastasını görmesi sağlanarak
hekim tarafından bilgi verilir.
Bilgilendirme sırasında bekleyen, hastayı ziyarete gelmiş diğer hasta yakınlarına bilgi verilmez.
Bilgilendirme saati geçtikten sonra olağan dışı bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz.
Telefon ile hasta yakınına olağan dışı bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz

