
SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ 

‘’SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN SİZİNLEYİZ’’ 

YOĞUN BAKIM HASTA ZİYARETLERİ 

BİLGİLENDİRME REHBERİ 

 
Sayın misafirlerimiz; Yoğun Bakım Ünitesi hastaların ileri tedavilerinin 
yapıldığı bölümler olup, yatan hastaların hayati tehlike yaratabilecek olan 
enfeksiyonlardan korunmaları ve işleyişin en iyi şekilde sağlanarak 
hastalara en iyi hizmetin verilebilmesi için lütfen hastane kurallarına 
uyunuz. 

 Yoğun Bakım Ziyaret Saatleri: 

ÖĞLEN → 12.30─13.30 

AKŞAM → 19.00─20.00  

 Bu saatler hastaların tedavi, bakım ve uyku zamanları dikkate 
alınarak düzenlenmiştir. 

 Ziyaret süremiz 10 dakika ile sınırlıdır. Süre doktor ya da 
hemşirenin kararı ile hastaların durumuna göre değişebilir. Yoğun 
bakım ünitesinde olası bir acil müdahale durumunda hasta ziyareti 
ERTELENEBİLİR veya DURDURULABİLİR. Bu durumda lütfen sabırlı 
olup sizlere bilgi verilmesini bekleyiniz ve izinsiz olarak Yoğun 
Bakım Ünitesi’ne girmeye çalışmayınız. Anlayışınız ve işbirliğiniz 
için teşekkür ederiz. 

 

 
 Hastayı öncelikle BİRİNCİ DERECE YAKINLARI olmak üzere sadece 

bir kişi ziyaret edebilir.  

 Ziyaretlere enfeksiyon riski ve psikolojik etki altında kalmamaları 

açısından çocukların getirilmemesi önem arz etmektedir. 

 Yoğun bakıma girişte ve çıkışta, kapının girişindeki el dezenfektanı 

ile ellerinizi mutlaka dezenfekte ediniz.  

 Personellerimizin size vereceği koruyucu ekipmanları  (Önlük, 

maske, bone, galoş) kullanınız.  

 Ziyaret sırasında enfeksiyon riskini önlemek amacıyla lütfen hasta 

yatağına oturmayınız, hasta ile temasta bulunmayınız, hastaya 

bağlı bulunan ekipmanlara, hasta bakım malzemelerine ve diğer 

hastalara kesinlikle dokunmayınız. 

 Cep telefonlarınızı cihazları etkileme ihtimaline karşı lütfen kapalı 

tutunuz. 
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 Özel durumlar için ve hasta açısından sakıncalı olabilecek 

durumlarda ziyaret saatleri dışında yoğun bakımda hasta ziyareti 
doktor iznine bağlıdır.  

 Grip, nezle gibi bulaşıcı hastalığınız mevcutsa hasta ziyareti 
yapmayınız. 

 Yoğun bakım bölümüne hiçbir şekilde dışarıdan yiyecek ve içecek 
alınmamaktadır.  

 Hastaya kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri (kolonya, 
kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil vb.)  dışında hediye 
getirilmesi yasaktır. 

 Tüm hasta yakınlarına tek tek bilgi verilemeyeceği için hastanızla 
ilgili doktorunuzdan bilgi almak amacıyla birinci derecede 
yakınlarından bir kişiyi belirlemeniz gerekmektedir. 
Bilgilendirilecek kişi ile hasta bilgilendirme odasında görüşülür. 

        

 

 Hastanız ile ilgili bilgi vermek sadece hekimin yetkisindedir. Yoğun 
bakım personelleri hastalar hakkında bilgi verme yetkisine sahip 
değildir. 

 Hasta yakınlarının kalabilecekleri bekleme alanımız mevcuttur. 

 Hastanın takiplerinde beklenen ya da beklenmedik olumsuz bir 
durum gelişmesi halinde hasta yakınları anons edilerek veya 
bırakılan telefon numaralarından ulaşılarak bilgi verilmektedir. 

 Hastanız için bilgi alabileceğiniz telefon numaralarımız 

Dış Hat: 582 39 30 ─582 39 34 İç hat:1199’dan ulaşabilirsiniz  

Tüm personelimizle birlikte,  hastalarımız ve sizlerin daha 
huzurlu bir ortamda sağlık hizmeti alması için çalışıyoruz.  
 
  ***KURALLARIMIZA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ***

 


