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1.AMAÇ: Hastanemizde yatmakta olan hastalarımızın günün belirli saatlerinde ve belirli kurallar içerisinde 

ziyaretlerinin sağlanmasıdır. 

 

2.KAPSAM: Hastanemizde yatmakta olan tüm hastaları ve yakınlarını kapsamaktadır. 

 

3.KISALTMALAR: 

 

 4.TANIMLAR: 

 

5.SORUMLULAR: Hastanemizde ziyaret işleyişi İlgili Başhekim Yardımcısı, Müdür Yardımcısı ve 

Güvenlik Şefi tarafından koordine edilir. 

 

6.FAALĠYET AKIġI 

6.1. Hasta ziyaretinden genel olarak amaçlananlar; 

• Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)  

• Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek  

 • Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak 

 • Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, 

hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın 

durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar. 

6.2. Hastanemizde her gün ziyaret vardır. Hastanemiz ziyaret saatleri aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir. 

 Ziyaret Saatleri (Hafta Ġçi) 

 Öğlen: 13:00-14:00 

 Akşam: 19:00-20:00 

 Ziyaret Saatleri (Hafta Sonu) 

 Öğle: 13:00-14:00  »Akşam: : 19:00-20:00 

 Anestezi yoğun bakım 14:00-15:00  

 Yeni doğan yoğun bakım: Salı, Çarşamba, Pazar günleri. Saatleri 14:30-15:30. Akşam 19:00-20:00 ‘dir 

 Dahiliye yoğun bakım 12:00-13:00 

 Beyin Cerrahi yoğun bakım 12:00-13:00 

 Göğüs hastalıkları yoğun bakım 13:00-14:00 

 Koroner yoğun bakım 17:00-18:00 

 Nöroloji yoğun bakım 14:00-15:00 

 Kadın hastalıkları ve doğum yoğun bakım 12:00-13:00 
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 Pediatri yoğun bakım 15:00-16:00 

 KVC yoğun bakım 12:00-1300    17:00-18:00 

6.3. Hastanemizde yatmakta olan bir hasta ile ilgili bilgi verilecek gruplar; 

   • Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir  

  • Hastanın şuuru kapalı ise;  

  • Birinci derece yakınına bilgi verilir  

  • Hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir. 

  • Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez. 

6.4. Ziyaret edilmemesi gereken hastalar;  

• Yoğun bakımda yatan hastalar  

• Bulaşıcı hastalığı olan hastalar  

• Bağışıklık sistemi bozuk hastalar  

• Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar  

(Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır) 

6.5. Hasta ziyaretine getirilmemesi gereken risk grupları; 

     • 10 yaş altı çocuklar,  

• Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan  

hastalar  

•Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar , 

     • Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler, 

 6.6. Hasta ziyareti esnasında dikkat edilecek hususlar; 

    • Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz. 

     •Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız.  

     • Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika) 

     •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 

      • ZİYARETE GELİRKEN HEDİYE OLARAK YİYECEK GETİRMEYİNİZ.  

      • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da 

      herhangi bir gıda verilmemelidir. 

      • Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir Ziyaret esnasında diğer 
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    hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.  

• Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.  

• Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.  

• Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır  

• Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir. 

7.YENĠ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNDE KARDEġ ZĠYARETÇĠ KABUL ĠLKELERĠ 

VE ÇOCUK ZĠYARETÇĠ KABUL ĠLKELERĠ 

 Ziyaretçi günleri; Salı, Çarşamba, Pazar günleridir.  

 Ziyaret saatleri ise gündüz 14:30-15:30. Akşam 19:00-20:00 ‘dir. 

 Üç yaş ve üzerindeki kardeş çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere anne veya babadan en az 

birinin refakatinde her gün ve veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş bir saatte 

15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunmalıdır. 

 

 Ziyaretçi çocukta ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, döküntü ve ishal gibi herhangi bir belirti ve 

bulgu bulunmamalıdır. Aşı takivimine uygun tam aşılanmış olmalıdır. Son dört hafta içinde geçirilmiş 

döküntülü bir hastalık öyküsü olmamalıdır. 

 

 Hastalık temas öyküsü olan veya ziyaret esnasında viral solunum enfeksiyonu şikayeti ( ateş, boğaz ağrısı, 

burun akıntısı, öksürük, döküntü ve ishal ) olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun 

değildir. 

 

 .Herhangi bir temas öyküsü ya da aktif enfeksiyon bulgusu olmayan çocukların ziyaretinde bir sakınca 

yoktur. 

 

 Ziyaretçi çocukların girişte elini yıkadıktan sonra üniteye girmesine izin verilir. 

 

 Ziyaret sırasında kardeşlerin bebeğe dokunma, öpme gibi fiziksel temasına izin verilmez. 

 

 Ziyaretçi çocuklar ünite içinde yalnız bırakılmaz ve refakatçi eşliğinde ziyaret ederler. 

 

 Respiratuar Sinsisyal virüsün (RSV) yoğun olduğu dönemlerde ve herhangi bir salgın durumunda (toplum 

/hastane kaynaklı )  Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil 

durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik 

yapılabilir. 

 < 16 yaş tüm /ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn ya da erişkinler sorumludur. 

 

Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir. 

 

LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ. 

 


