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ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR 

Hastalarımız hastanemizde tedavi olmak için bulunmaktadırlar. Hastalarımızın bir an önce 

şifaya kavuşmaları için dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle hasta ziyaretçilerinin aşağıda 

belirtilen kurallara uyması bizim için değil hastalarımız açısından önem taşımaktadır. 

Hekiminizin izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz. 

1. Hasta ziyareti Sabah  11:00 –11:30   Akşam   18: 30 – 19:00  saatleri arasında olup, ziyaret 

saatleri dışında hasta ziyareti kabul edilmemektedir. 

2. Yoğun bakım ünitesine girişte (sağlık çalışanı, ziyaretçi vb.) mutlaka el hijyeni kurallarına 

dikkat edilmelidir. 

3. Hasta yakınlarına bilgilendirme sorumlu hekim tarafından saat 11:00-11:30 arasında 

gerçekleştirilmektedir. 

4. Ziyaret için beklerken yoğun bakım bekleme odasını kullanınız. 

5. Yoğun bakım ziyaretinde sıra ile hasta yakınları kabul edilecek olup, ziyaret sürelerinin kısa 

tutulması sürecin hızlı işlemesi için önem arz etmektedir. 

6. Ziyaret saatleri dışında kritik bir durum olursa ziyaret sorumlu hekim izniyle 

gerçekleştirilebilir. 

7. Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda hastane yönetimi tarafından 

ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir. 

8. 10 yaş altı çocuklar ziyarete kabul edilmeyecektir (Çok özel durumlarda anne-baba refakatiyle 

alınabilir) 

9. Ziyaret için gelen hasta yakınlarında öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı, burun akıntısı, solunum 

yolu enfeksiyonu gibi durumların varlığı olması durumunda ziyarete kabul edilmeyeceklerdir.   

Ancak ziyaretin kritik önem arz etmesi durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el 

hijyenine dikkat ederek ziyaretine izin verilecektir. 

10. Ziyaret sırasında cep telefonuyla görüşmek, hastayla fotoğraf çekinmek ya da diğer hastaları 

çekmek yasaktır. 

11. Ziyarete gelirken hediye olarak yiyecek – içecek getirmeyiniz.  

12. Hasta başında herhangi bir şey yiyip içmeyiniz, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi 

bir gıda vermeyiniz. 

13. Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere 

dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.  

14. İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız.  

15. Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.  

16. Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalı, diğer hastaları rahatsız 

edecek şekilde yüksek sesle konuşulmamalıdır.  

17. Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır. 

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

19. 4207 sayılı kanun gereği hastanelerde kapalı veya açık alanda sigara kullanımı yasaktır. Sigara 

kullananlara cezai müeyyide uygulanacaktır. 

 

 


