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Değerli Hasta Yakınlarımız; 

Hastanız bizim misafirimiz olup, hastanemizde tedavi olmak amacı ile yatmaktadır. Yoğun Bakım 

Ünitesinde yatırdığımız hastalar ciddi hayati tehlike riski taşıyan hastalardır. Ünitemiz genel hasta 

ziyaretine kapalı olarak çalıştırılmaktadır. Hastalarımızın kritik özel durumlarından dolayı günde 

Bir kez sadece birinci derece yakınlarına (anne – baba – eş - kardeş ve 18 yaş üzeri çocukları) 

belirtilen özel koşullarda hastamızı görebilme izni verilebilecektir. Kurallarımız hasta bakım ve 

tedavisinin aksamaması için belirlenmiştir. Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastanızın ünite 

sorumlu hemşiresinin ve sorumlu hekiminin izni ile durumu müsait ise;  

    Saat 11:00 – 12:00 arasında ziyaret edebilir ve bilgi alabilirsiniz.  

Hastanızı görmek için yoğun bakım ünitelerine gireceğiniz zaman; 

Lütfen; 

• Çenenizi ve burnunuzu kapatacak şekilde maske takınız.(Herhangi bir hastalığın kuluçka 

döneminde olup, hastaya grip, nezle gibi hastalıklar bulaştırabilirsiniz.) 

• Galoş ve önlük giymenin hastayı korumada faydası olmadığı saptandığından bunları giymenin 

anlamı yoktur. Hatta galoş giyilmesi ellerimizin kirlenmesine neden olmaktadır. 

• Ellerinizi el dezenfektanıyla dezenfekte ediniz. 

• Bazı hastalar için ayrım (izolasyon) kuralları vardır. Eğer bu sizin hastanız içinde geçerli ise 

sorumlu hemşire size bilgi verecektir. 

• Aynı anda sadece bir hasta yakını üniteye alabilmekteyiz. Bu konuda ısrar etmeyiniz. Hastaların 

tedavilerinin yapılması gerekli olduğunda ve acil durumlarda lütfen odayı boşaltınız. 

• Kamera, fotoğraf makinası ve cep telefonu ile hastanın görüntülerinin çekilmesi yasaktır.(Hasta 

Hakları)  

• Bekleme salonumuz hastanemiz kafeteryası olup orada bekleyebilirsiniz. 

• Yoğun bakım ünitesi hekim ve hemşirelerine 0242 212 0 888 / 3202 -3092 numaralı telefonlar 

aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 

• İhtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz kafeteryamız hastanemiz zemin katındadır. Hastanızın 

sağlığı ve iyiliğini düşünerek Yoğun Bakım Ünitesi kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.  

• Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir.  

Sağlıklı bir YAŞAM dileğiyle... 

Saygılarımızla, 


