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1. I. Seviye Genel Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati 13:00-14:00 saatleri arasındadır. 

2. Hastanın birinci dereceden yakınlarından birinin ziyaretine izin verilir. 

3. I.Seviye Genel Yoğun Bakım Ünitesine giren 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. 

4. Yoğun bakım servislerine girilirken galoş giyilmesine gerek yoktur. 

5. Ziyaretçiler kendi hastası dışında başka hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir. 

6. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların, yakınlarının ziyaretine hekim tarafından karar verilir. Uygun 

bulunmadığında bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez. 

7. İzolasyon uygulanan hastayı ziyaret edecek ziyaretçiler yoğun bakım hemşiresinin bilgilendirdiği şekilde 

izolasyon kurallarına uymalı ve uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanmalıdır. 

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

hapşırık, 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. 

9. Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması 

yapılabilir. 

11. 10 (on) yaşın altındaki çocuklar, kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda zorlanabilecekleri 

için, çok özel durumlar dışında çocukların hasta ziyareti yapmasına izin verilmez. 

12. Hasta ziyareti 30 dakikayı geçmemelidir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken 

çıkarılabilir. 

13. Enfeksiyon riskinden dolayı, hasta ziyaretine gelirken dışarıdan yiyecek, içecek, canlı ve yapay çiçek 

getirilmesi yasaktır. 

 

BĠLGĠLENDĠRME KURALLARI 

1. I. Seviye Genel Yoğun Bakım Ünitesi bilgilendirme saati 08:00 – 09:00 saatleri arasındadır. 

2. Yatan 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. Yeni yatışlarda, yatışı yapılan hastanın birinci dereceden en fazla iki yakınına hekim tarafından bilgi verilir. 

5. Bilgilendirme sırasında bekleyen, hastayı ziyarete gelmiş diğer hasta yakınlarının mümkünse ekrandan 

hastayı görmesi sağlanır. Bu hasta yakınlarına bilgi verilmez.  

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

 

 

      BaĢhekim  

          Op.Dr.M.Ali KOÇPINAR 

    

        E-İmzalıdır. 

 

 


