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HASTANEMĠZDE ZĠYARET VE REFAKAT KURALLARI
1. Hastanemizde ziyaret saatleri her gün 13:00 – 14:00 arasında uygulanmaktadır.
2. Tüberküloz ve diğer solunum yolu hastalıkları sebebiyle 15 yaĢ altındaki çocuklarınızı ve vücut direnci
düĢük yakınlarınızı ziyaret için hastaneye getirmeyiniz.
3. Hastalarınıza dıĢarıdan canlı çiçek getirmeyiniz.
4. Her hastanın kendine özgü diyet ve yiyecek kısıtlamaları olduğundan dıĢarıdan yiyecek getirmeyiniz.
5. Hastanızın yattığı odanın kapısında SARI YAPRAK, MAVĠ ÇĠÇEK veya KIRMIZI YILDIZ gibi figürleri
gördüğünüzde servis hemĢiresi ile görüĢünüz ve belirlenen kurallar dahilinde hastanızı ziyaret ediniz.
6. Hastanızı ve kendinizi enfeksiyonlardan korumak için ziyaret sırasında hastanız ile yakın temasta
bulunmayınız. Hastanıza her türlü temastan önce ve sonra ellerinizi su ve sabunla mutlaka yıkayınız.
7. Hasta yataklarına oturmayınız.
8. Hastanıza kullanılan enjektör, iğne, tıbbi cihaz vb. malzemelere dokunmayınız.
9. Yere kan ve diğer vücut sıvısı döküldüğünü görürseniz lütfen dokunmayınız ve servis hemĢiresine
haber veriniz.
10. Ziyaretinizi mümkün olduğu kadar kısa tutunuz ve ziyaret saati bitiminde hasta odalarını boĢaltınız.
11. Hastanıza ait kirli çamaĢırları ağzı kapalı torbalarda taĢıyınız.
12. Hastane sınırları içerisinde lütfen sigara içmeyiniz, yerlere tükürmeyiniz.
13. Hastane koridorlarında ve hasta odalarında yüksek sesle konuĢmayınız. Hasta odalarında bulunan
tv’leri baĢkalarını rahatsız etmeyecek Ģekilde kullanmaya dikkat ediniz.
14. Refakate hastanın doktoru karar verir. Ġhtiyacı olmayan hastalarınızın yanında kalmak için ısrar
etmeyiniz.
15. Yoğun Bakım Ünitelerinde refakatçi kabul edilmemektedir.
16. Hasta mahremiyeti açısından, bayan hastanın yanında bayan refakatçi bulundurmaya özen gösteriniz.
17. Size verilen refakat kartını mutlak takınız ve baĢkasına kullandırmayınız.
18. Vizit saatlerinde hasta odalarını boĢaltınız ve bekleme salonlarında bekleyiniz.
19. Süresi dolan refakat kartlarını (10 gün) servis sorumlu hemĢiresi ile görüĢerek yenileyiniz.
20. Hastanızın refakatçiye ihtiyacı kalmaması veya taburcu olması durumunda refakat kartınızı sorumlu
hemĢireye teslim ediniz.
21. Hastane malını koruyunuz, zarar verenleri uyarınız.

SĠZLERE KALĠTELĠ SAĞLIK HĠZMETĠ SUNMAK AMACIYLA OLUġTURULAN BU KURALLARA
UYDUĞUNUZ ĠÇĠN

TEġEKKÜR EDER, SAĞLIKLI GÜNLER DĠLERĠZ.

