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Hastane Personeli 

>    Yoğun bakım ünitelerine giriş-çıkışlar birim içinde ve dışında enfeksiyonların önlenmesi amacıyla 

kontrol altına alınmıştır. 

> Yoğun bakım ünitesinde çalışan personel mesaisine başlamadan önce kıyafetlerine değiştirerek 

üniforma giymelidir. Çalışmaya başlamadan önce ellerini su ve sabunla yıkamalıdır. 

> Yoğun bakım ünitesinde çalışan personel dışında hastane çalışanların üniteye giriş-çıkış yapmasına 

zorunlu durumlar dışında izin verilmemektedir. 

> Tetkik işlemleri, hasta vizitleri, konsültasyonlar gibi gerekçelerle yoğun bakım ünitelerine farklı 

birimlerden gelen çalışanlar üniteye girerken hızlı el dezenfektanı ile ellerini dezenfekte etmeli ve önlük 

giyerek üniteye girmelidir. Yapacakları işlem öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalı ayrıca yapılacak işleme 

göre gerekli aseptik kurallara uygun çalışılmalıdır. 

Hasta Yakınları Giriş-Çıkış Kuralları 

> Yoğun bakım ünitelerine hasta ziyaretleri her yoğun bakım için belirlenmiş olan Ziyaretçi Talimatı 

çerçevesinde yapılmaktadır. 

> Uygun koşullar mevcut olduğunda hekimin izni ile gün içinde hastanın 1. derece yakını öncelikli olmak 

üzere sadece 1 kişinin ziyaretine izin verilir. 

> Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta ziyareti, “Yeni Doğan Ziyaretçi Bilgilendirme Formunda” 

belirtildiği gibidir. 

> Pediatri yoğun bakım ünitesinde eğer hastanın bilinci açık ve anneye bağımlı durumda ise anne hastanın 

yanında hekim ve hemşirenin izni ile refakatçi olarak kalabilir. 

> Ziyaretçiler yoğun bakımın giriş bölümünde hazırlanarak içeri girmelidir. 

> Ziyaretçiler öncelikler ellerini, hızlı el dezenfektanı ile dezenfekte etmelidir. Box gömleği, maske, bone 

giymelidir. 

> Ziyaretçi yoğun bakım ünitesine girdikten sonra ellerini lavaboda su ve sabunla yıkamalıdır. 

> Ziyaretçi hastaya temas etmeden önce eldiven takmalıdır. 

> Hasta yakınlarının Yoğun Bakım içerisinde hastalarını ziyaret süreleri hastanın hekimi tarafından 

hastanın klinik durumuna göre belirlenir. 

> Hemşire gözetiminde yapılan ziyaretin, enfeksiyon tedbirleri açısından, hasta yakınının hastaya teması 

önlenir. 

> Ziyaret sonrası sırasıyla eldiven, önlük, maske, bone, önlük çıkartılmalıdır. Ziyaret sonlandırıldığında 

hasta yakınının kullandığı malzemeler uygun çöp kutusuna atılır önlükler kirlik önlük kutusuna atılır. El 

hijyeni sağlanır. 

Genel Kurallar 

> Yoğun bakıma ünitesine bölüm çalışanı ve hasta yakınının ziyaret amacı dışında gereksiz girmeleri 

engellenmelidir. 

> Yoğun bakıma giren herkes (sağlık çalışanı, ziyaretçi ) üniteye girerken el hijyeni sağlanmalıdır. Bunun 

için yoğun bakım ünitesi' ne girişte alkollü el antiseptiği veya el yıkama için gerekli olan lavabo, sıvı sabun 

veya antimikrobiyal sabun ve kağıt havlu kullanılmalıdır. 

> Ziyaret için gelen hasta yakını kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas 

etmemelidir. 

> İzolasyonu yapılan hastanın odasına giren sağlık çalışanı, hasta bakıcı, temizlik personeli ve hasta yakını 

gerekli izolasyon türüne göre önlemlerini alarak (gömlek, bone, maske, eldiven vb.) girmesi ve odadan 

ayrılması sağlanmalıdır. 

> Yoğun bakım ünitelerinde kontrolün saplanması ve bulaşın önlenmesi amacıyla hasta ziyaretinde 

kısıtlama getirilebilir. Kabul edilebilir ziyaretçi sayısı ve ziyaret saatlerine yoğun bakım sorumlu hekimleri 

tarafından karar verilir. Bölümünde hastaların durumuna ve enfeksiyon oranına göre gerekli durumlarda 

ziyaret yasağı getirebilir. Bu durumdan hasta ve hasta yakınları uygun şekilde bilgilendirilir. 

 


