YATAKLI KLİNİKLER
ZİYARET SAATLERİ VE UYULMASI GEREKEN
KURALLAR
Ziyaret Saati

12:00 – 13:30

Ziyaret Saati

18:00 – 19:30

Hasta ziyaretlerine 0–12 yaş arası çocuklar getirilmemelidir.
Hastanemizde sigara ve alkol kullanmak, yiyecek ve canlı çiçek getirmek
uygun değildir.
Hasta yataklarının üzerine oturmak enfeksiyon riski açısından uygun
değildir.
Hastanemizde izinsiz dolaşmak, başka hastaların odalarına girmek ve
gürültü yapmak yasaktır.
Hasta

odasının

kapısında

bu figürleri
gördüğünüz hastalarda ziyaret öncesi mutlaka hastanızın hemşiresine
danışmalısınız. Bu hastalarda ziyaret kısıtlaması veya ziyaret öncesi
alınması gereken bir takım önlemler gerekebilmektedir.
Hastanızın ve diğer hastalarımızın rahatı ve enfeksiyon riski açısından
ziyaret saatini kısa tutmalısınız.

HASTA REFAKATÇİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
1. Hasta odalarımız tek kişinin refakat edebilmesine uygun dizayn edilmiştir.
2. Mümkün olduğunca hastanızın yanından ayrılmayınız . Ayrılmanızı gerektirecek durumlarda
görevli hemşireye haber veriniz.
3. Refakatçi değişimlerinden servis hemşirelerini haberdar ediniz.
4. Refakatçilerin hastane içerisinde tütün mamulleri ve alkollü içecekler kullanması yasaktır.
5. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama
yapmayacaktır.
6. Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutmaya dikkat etmelidirler.
7. Hastalarımıza huzur dolu bir ortam sağlanması için, hasta yakınlarının; hasta odası ve servis
koridorunda yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda
bulunan televizyonların başkalarını rahatsız edecek şekilde kullanılmaması gerekmektedir.
8. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak
veya yatağını değiştirmeyecektir.
9. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hemşireye haber verecektir.
10. Refakatçiler refakat kartını yanında bulundurmak zorundadır.
11. Refakatçinin 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamasına dikkat edilmelidir.
12. Pencerelerden aşağı bir şey atmak, pencere kenarına bir şey koymak yasaktır.
13. Lüzumsuz lambalar söndürülüp, musluklar kapatılmalıdır
14. Refakatçiler, tabiplerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine
uymakla yükümlüdürler.
15. Refakat kuralları Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine dikkate alınarak
düzenlenir.

BU KURALLARA UYMAK SİZLERİN DAHA HUZURLU VE SAĞLIKLI
BİR ORTAMDA TEDAVİ OLMANIZI SAĞLAYACAKTIR. SAĞLIKLI
GÜNLER DİLERİZ.

Sayın ziyaretçilerimiz;
Herhangi bir nedenle hastaneye başvuran hastalarda, yattığı zaman süreci içinde,
hastanedeyken meydana gelen (bulaşan veya gelişen) enfeksiyonlara Hastane
Enfeksiyonu denir. Hasta ziyaretleri belirli kurallara dikkat edilmediği durumlarda
hastane enfeksiyonu riskini arttırabilmektedir. Bu nedenle;
Ziyaretiniz sırasında hastalarımıza dışarıdan gelebilecek mikroorganizmaları
bulaştırmamanız için lütfen aşağıda belirtilen kurallara uymanızı rica ederiz….

HASTA ZİYARETİ ÖNCESİNDE EL HİJYENİNİZİ
SAĞLAYINIZ.

GEREKTİĞİ DURUMLARDA HASTA ZİYARETİNİZ
SIRASINDA SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN SİZE
VERİLEN
BOKS GÖMLEĞİNİ, MASKEYİ, BONE VE ELDİVENİ
GİYMELİSİNİZ
HASTANIZA SARILIP ÖPEREK MİKROP
BULAŞTIRABİLECEĞİNİZ İÇİN
YAKIN TEMASTAN KAÇININIZ.
HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMADA
HEPİMİZİN SORUMLULUK TAŞIDIĞINI UNUTMAYALIM
ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

