HASTA ZİYARETİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
 Hasta ziyaretlerimiz her gün;
13 : 00 – 14 : 00
18 : 30 – 20 : 00 saatleri arasında yapılabilmektedir.
 Kimliğinizi bırakıp ziyaretçi kartı alınız.
 Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.
 Ziyaret süresi kısa olmalıdır (Tercihen 5-7 dakika)
 Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.
 Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 Hasta başında ve koridorda yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir.
 Hastaya getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir.
 Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
 Ziyaret saati sonunda , görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir.
HASTA ZİYARETİ YAPAMAYACAK KİŞİLER
12 yaş altı çocuklar. (Enfeksiyon Riskinden Korumak için)
Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon
hastalığı gibi olan hastalar
Herhangi bir hastalığı olan hastalar.
Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler.
REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
• Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
• Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere
kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli
bulunmuştur.
• Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat barkodlarını sürekli yanında taşımak
mecburiyetindedirler.
• Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu
kabul edilmeyecektir.
• Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir
uygulama yapmamalıdır.
• Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına
zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
• Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis
koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda
bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite
saatlerinde kapatılması gerekir.
• Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına
çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
• Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.
• Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
• Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan
hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
• Refakatçiler, refakat barkodlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden
ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
• Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber
vermelidirler.
• Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması
halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
Hastalarımızın sağlığı bizim için önemlidir. Lütfen kurallara uyunuz...

