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Değerli Hasta Yakınlarımız; 

Hastanız bizim misafirimiz olup, hastanemizde tedavi amacı ile yatmaktadır. Her birimin kendine ait ziyaretçi 

bilgilendirme ve ziyaretçi kurallarına sahiptir. Hasta yakınları bu kurallara uymakla hükümlüdür. 

Hastanemizin yatan hasta servisi 

Hastanemizin yatan hasta servislerinde ziyaret saatleri her gün saat 10.00 ile 22.00 arasındadır 

*Lütfen 10 yaş altındaki çocukları ziyaretçi olarak getirmeyiniz. 

*Ziyaretiniz sırasında hasta ve hasta yakınlarının mahremiyetine özen gösteriniz. 

*Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız ya da el dezenfeksiyonu sağlayınız. 

*Hekiminiz tarafından ziyaret veya refakatçı uygulaması yasaklanmışsa,  lütfen buna uymaya özen gösteriniz. 

*İzolasyona alınan hastalarda, ziyaretiniz sırasında sağlık profesyonellerimizin önerilerine uyunuz. 

*Ateş, öksürük gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar ziyaret için kabul edilemez. 

*Her hastanın kendi sağlık durumuna özgü diyet yapması gerekebileceğinden,  doktor kontrolü dışında yiyecek 

getirilmemesi gerekmektedir. 

*Hastanın yanında 2 den fazla hasta yakınının olmamasına hem hasta hem de ziyaretçilerin sağlığı açısından 

dikkat edilmelidir. 

*Hasta ziyaretlerinde kuru ve canlı çiçek getirmenin, her hasta için uygun olmayacağı unutulmamalıdır. 

*Hastanın yanında kalabalık ziyaretçi bulunması, hastaların ve ziyaretçilerin sağlığı açısından sakıncalıdır.  

*Ziyaret sırasında yataklara oturulmaması ve yüksek sesle konuşulmaması rica olunur.  

*Hasta ziyaretlerine kuru ve canlı çiçek getirmenin, her hasta için uygun olmayacağı unutulmamalıdır.  

Genel Yoğun Bakım   

Hastanın bizim misafirimiz olup, hastanemizde tedavi olmak amacı ile yatmaktadır. Yoğun bakım 

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

ziyaretine kapalı olarak çalışmaktadır. Hastalarımızın özel bir durumu olmadığı takdirde günde bir defa 

sadece birinci derece yakınlarına (anne-baba-eş-kardeş ve 18 yaş üzeri çocukları)hastamızı görebilme 

izni verilecektir. Kurallarımız hasta bakım ve tedavisinin aksamaması için belirlenmiştir.  Yoğun bakım 

ünitesinin müsait olması durumunda güvenlik ve yoğun bakım sorumlu hemşiresi eşliğinde 

ziyaretlerinizi gerçekleştire bilirsiniz. Hastanızın ve sizin sağlığınız için gereken hususlara uymanızı rica 

ederiz.  

Dahiliye yoğun bakım ziyaret saatleri ve kuralları 

Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastanızın ünite sorumlu hemşiresinin ve sorumlu hekiminin izni ile durumu 

müsait ise; 

# Ziyaret günleri Çarşamba, Perşembe ve cumartesi, Pazar olmak üzere 4 gündür. 

# Ziyaret saat 11.00-11.30 arasında yapılmaktadır 

*Ziyaret öncesi nöbetçi hekimlerden bilgi alabilirsiniz 

*Ziyarete gelmeyen hastalarımız 10.00 ile 11.00 arasında telefon ile bilgi verilecektir. 

Cerrahi Yoğun bakım 

Hastanın bizim misafirimiz olup, hastanemizde tedavi olmak amacı ile yatmaktadır. Yoğun bakım 

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

ziyaretine kapalı olarak çalışmaktadır. Hastalarımızın özel bir durumu olmadığı taktirde günde bir defa 

sadece birinci derece yakınlarına (anne-baba-eş-kardeş ve 18 yaş üzeri çocukları)hastamızı görebilme 

izni verilecektir. Kurallarımız hasta bakım ve tedavisinin aksamaması için belirlenmiştir.  Yoğun bakım 

ünitesinin müsait olması durumunda güvenlik ve yoğun bakım sorumlu hemşiresi eşliğinde 
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ziyaretlerinizi gerçekleştire bilirsiniz. Hastanızın ve sizin sağlığınız için gereken hususlara uymanızı rica 

ederiz.  

Cerrahi yoğun bakım ziyaret saatleri ve kuralları 

Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastanızın ünite sorumlu hemşiresinin ve sorumlu hekiminin izni ile durumu 

müsait ise; 

# Ziyaret günleri Çarşamba, Perşembe ve cumartesi, Pazar olmak üzere 4 gündür. 

# Ziyaret saat 10.30-11.00 arasında yapılmaktadır 

*Ziyaret öncesi nöbetçi hekimlerden bilgi alabilirsiniz 

*Ziyarete gelmeyen hastalarımız 10.00 ile 11.00 arasında telefon ile bilgi verilecektir.  

Yeni Doğan Yoğun bakım 

Hastanın bizim misafirimiz olup, hastanemizde tedavi olmak amacı ile yatmaktadır. Yoğun bakım 

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

ziyaretine kapalı olarak çalışmaktadır. Kurallarımız hasta bakım ve tedavisinin aksamaması için 

belirlenmiştir. Yoğun bakım ünitesinin müsait olması durumunda güvenlik ve yoğun bakım sorumlu 

hemşiresi eşliğinde ziyaretlerinizi gerçekleştire bilirsiniz. Hastanızın ve sizin sağlığınız için gereken 

hususlara uymanızı rica ederiz.  

Yeni Doğan Yoğun bakım ziyaret saatleri ve kuralları 

Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastanızın ünite sorumlu hemşiresinin ve sorumlu hekiminin izni ile durumu 

müsait ise; 

 

#  Ziyaret günleri Çarşamba, Perşembe ve cumartesi, Pazar olmak üzere 4 gündür. 

#  Ziyaret saat 11.30-12.00 arasında yapılmaktadır 

*Ziyaret öncesi nöbetçi hekimlerden bilgi alabilirsiniz 

*Ziyarete gelmeyen hastalarımız 11.00 ile 12.00 arasında telefon ile bilgi verilecektir.  

UYGULANMASI GEREKEN KURALLAR 

*Çenenizi ve burnunuzu kapatacak şekilde maske takınız. 

* Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız ya da el dezenfeksiyonu sağlayınız. 

*Bazı hastaların hastalığına bağlı olarak izole edilmesi gerekir ve izolasyon kuralları vardır.  Sorumlu 

hemşire ve sorumlu hekim bilgisini verecektir. Verilen bilgiler dahilinde ziyaretinizi gerçekleştiriniz.  

*Kamera, fotoğraf makinası ve cep telefonu ile hastanın görüntülerinin çekilmesi yasaktır. 

*Refakatçi ziyaret sırasında hekim ve hemşirenin izin verdiği sürece yanında durmalıdır. 

*Acil veya aksi bir durum olduğunda hemşiresine bilgi vermeniz gerekir. 

*Acil durumlarda alanın derhal boşaltılmasına yardımcı olmalı ve kalmakta ısrar etmeyiniz. 

*18 yaş altı bireylerin ziyarete katılması yasaktır. 

*Tıbbi ekipman kullanılan alanlarda cep telefonu kullanılamaz. 

*Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde çok önemli. 

                                            

 

 


