HASTANE ZİYARET KURALLARI
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Kalite Yönetim Direktörü
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Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan
Başhekim

1. Hastanemizde her gün ziyaret vardır.
Ziyaret saatleri;
Hafta içi : 13:00-14:00
Akşam: 19:00-20:30
Hafta sonu: 13:00-15:00 saatleri arasındadır.
LÜTFEN HASTANEMİZİN ZİYARET SAATLERİNE UYUNUZ.
2. Ziyaretlerinizi, kendi hastanız ve diğer hastaların sağlığı ve rahatlığı açısından,
mümkün olduğunca kısa tutunuz.
3. Ziyaretlerinizde, doktorun ve servis hemşiresinin izin vermediği gıdaları getirmeyiniz.
4. Çocuklarınızı kendi sağlıkları açısından hasta ziyaretlerine getirmeyiniz. Unutmayınız ki
çocuklar mikroplara karşı yetişkinlerden daha duyarlıdır.
5. Ziyareti UYGUN OLMAYAN hastalar:
 Bulaşıcı hastalığı olan hastalar,
 Enfeksiyonu olan hastalar,
 Bağışıklık sistemi bozuk olan hastalar,
 Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için doktorundan uygun zamanlar
için bilgi alınır).
6. Hasta ziyareti yapması sakıncalı olanlar:

 10 yaş altı çocuklar,
 Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayetleri olanlar ve bilinen bir enfeksiyon
hastalığı olan hastalar,
 Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar,
 Enfeksiyona yatkın olan kişiler.
7. Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken kurallar:

 Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.
 Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede









YÜKSEK SESLE KONUŞULMAMALIDIR.
Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere
dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız.
Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi
bir gıda verilmemelidir.
Toprak saksılı çiçekler enfeksiyon riski sebebiyle kliniklere kabul edilmez.
Ziyarette diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.
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Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim için de önemlidir.
 Tüm yoğun bakım ünitelerinde ziyaret yasaktır.
 Bu ana kurallar dışında kliniklerde özel ziyaretçi kuralları bulunabilir.
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