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1. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati 13:00 - 14:00 saatleri arasındadır. 

2. Yoğun bakımda bulunan hasta hakkında bilgi almak isteyen hasta yakınının ilgili hekime başvurması 

gerekir. 

3. Hastalarınızın kritik özel durumlarından dolayı; yoğun bakım hekiminin izni dahilinde yoğun bakım 

ünitesine sadece birinci derece hasta yakınlarının (anne, baba, kardeĢ) hastayı ziyaret etmesine izin 

verilmektedir. Hekiminin izni dahilinde 3 (üç) yaş ve üzerindeki kardeşlerin ziyaretine anne ya da baba 

refakatinde izin verilebilir. 

4. Hasta ziyareti 10 dakikayı geçmemelidir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken 

çıkarılabilir. 

5. Yoğun bakım servislerine girilirken galoş giyilmesine gerek yoktur. 

6. Bulaşıcı hastalığı olanlar veya yakın zamanda bulaşıcı hastalığı olan biriyle temas etmiş olanlar, öksürük, 

hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler 

ziyaretçi olarak kabul edilmezler. Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske 

kullanarak ve el hijyeni sağlayarak ziyaretine izin verilebilir. 

7. Annenin beslenme ve bebek bakımına katılması gibi faaliyetlerde eğitim amaçlı giriş süresi ve sayısı 

hemşireler tarafından belirlenir. 

8. Anne ve bebek uyum odasındaki anneleri ziyaret etmek yasaktır. 

9. Yenidoğan yoğun bakım servisinde, bebeği kucağına alacak ziyaretçilerin önlük giymesi gereklidir. Ayrıca 

bebeği besleyen veya bakım veren kişinin kusmuk, kan ve diğer enfeksiyöz vücut çıkartılarının bulaşından 

korunması için su geçirmez önlük giymesi sağlanır. Kirlenen önlük değiştirilmelidir. Gözle görünür kirlenme 

olmasa bile hastadan hastaya geçişte önlük değiştirilmelidir. 

10. Anne ve baba bebeklerini ziyarete geldiklerinde temiz kıyafetlerle gelmeli, özellikle ünite içersine girerken 

ve bebeklerine dokunmadan önce ziyaretçiler, giriĢte ellerini su ve sabunla yıkayarak el hijyeni sağlamalı ya 

da alkollü el antiseptiği kullanmalıdır. Ġçeriye giren ziyaretçilere giriĢte disposible önlük, maske, bone 

vb. imkanlar sağlanarak temiz ve kirli ayrıĢması uygun Ģekilde düzenlenmelidir. 

11. İzolasyon uygulanan bebeklerde koruyucu ekipmanlar kullanılarak ziyareti yaptırılabilir. 

12. Ziyaret sırasında cep telefonu ile yüksek sesle konuşmak yasaktır. 

13. Yoğun bakım ünitesinde cep telefonu, kamera, vb. görüntü almanız yasaktır. 

14. Enfeksiyon riskinden dolayı, hasta ziyaretine gelirken dıĢarıdan yiyecek, içecek, canlı ve yapay çiçek 

getirilmesi yasaktır. 

BĠLGĠLENDĠRME KURALLARI 

 

1. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hasta bilgilendirme saatleri sabah 08:30-09:00 öğleden sonra 15:00-

15:30 saatleri arasında yapılmaktadır. 

2. Hastanın durumu ile sadece birinci dereceden yakınlarına, ilgili hekimi tarafından bilgi verilir. 

3. Hastanın durumu ile ilgili yeni bir gelişme olmadıkça tekrar bilgi verilmez. 

4. Telefon ile hasta yakınına olağan dışı bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz. 
 

      BaĢhekim  

 Opr.Dr.Mehmet Ali KOÇPINAR 

    

      E-İmzalıdır. 

 


