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1- Yoğun bakım ünitelerinde hastaları enfeksiyondan koruyabilmek için, gün içinde 1. Derece yakınları (anne,baba) 

olmak üzere, hasta yakınlarından sadece 1 kişinin hastayı 5 dakika ziyaret etmesine izin verilmektedir. 

‐ Ziyaret her gün 12:00-13:00 saatleri arasında, yoğun bakım ortamının uygunluğuna göre ilgili hekim/hemşire 

tarafından ayarlanmaktadır. 

2- Doktoru tarafından ziyaret edilmesi sakıncalı bulunan hastalarımızın yanına ziyaretçi alınmamaktadır. 

‐ 12 yaş altındaki çocuklar 

‐ Ateş,öksürük,aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayetleri olanlar. 

‐ Enfeksiyon olmaya yatkın olan kişilerin (bağışıklık sistemi zayıf) hasta ziyareti için başvurmaları sağlıkları 

açısından sakıncalı olabileceğinden ziyarette bulunmaması önerilmektedir. 

3- Yoğun bakıma ulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, telefonla görüşme ve ziyaret saatlerini ilgili yoğun 

bakım sekreterlikten veya hemşireden alabilirsiniz. 

4- Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım sorumlu hemşiresinden veya hastanın hemşiresinden 

öğrenebilirsiniz. 

5- Hastanın tıbbi durumu ile ilgili bilgileri hafta içi her gün 13:00-14:00 saatleri arasında yoğun bakım ünitesinin 

müsaitliğine uygun durumlarda doktoru tarafından verilmektedir.   

‐ Hafta sonu bilgilendirme nöbetçi hekim tarafından 13:00-14:00 saatleri arasında verilmektedir. 

‐ Hastanın yattığı ilk gün doktor müsait olduğunda ilk bilgilendirme, bilgilendirme saati dışında da yapılabilir. 

6- Hasta ziyareti esnasında yoğun bakım önünde bulunan galoş kutusundan galoşunuzu ve ziyaretçi önlüğünüzü 

giyiniz. 

7- Yoğun bakımın içine girdiğinizde ellerinizi su ve sabun ile yıkayınız ve kurulayınız. Gerektiğinde hasta 

başlarındaki el dezenfektanlarını kullanabilirsiniz. 

8- Hastanızı yoğun bakımda hemşire gözetiminde 5 dakika ziyaret edebilirsiniz, ancak acil durumlarda yoğun 

bakımdan daha erken çıkmak zorunda kalabilirsiniz. 

9- Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmamanız, hasta erişkin/bilinci açık ise cep telefonu ile görüştürmemeniz, 

telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almamanız, hasta yataklarına oturmamanız gerekmektedir. 

10- Hastalara doktor izni olmadan herhangi bir gıda getirilmemelidir. 

11- Gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalı, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. 

12- Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir. 

13-  Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkayınız veya el antiseptiği kullanarak temizleyiniz.Ziyaretçi önlüğünü çıkararak 

sekretere teslim ediniz. 

14- Ziyaret saati dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır. 

HASTANE PERSONELİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ KURALLARI 

1- Üniteye girmeden önce el antiseptiği kullanınız veya ellerinizi yıkayınız. 

2- Gerekli hallerde (enfeksiyon riski yüksek olduğu durumlarda) kişisel koruyucu ekipmanlarınızı (önlük, bone, 

maske vs.) giyiniz. 

3- Hastalara gereksiz yere temas etmeyiniz. 

4- Yoğun bakımdan çıkışta ellerinizi dezenfekte ediniz. 

 

 


