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1. AMAÇ: Hastaların sağlığı ve güvenliği için refakatçi ve ziyaretçilerin giriş çıkışlarını kontrol 

altına almak. 

2. UYGULAMA ALANI: Yataklı servisler 

3. SORUMLULAR: Hastane güvenliği, servis sorumlu hekim ve hemşiresi 

4. TALİMAT DETAYI: 

4.1. YATAK SERVİSLER HASTA ZİYARET KURALLARI: 

1. Hekimimiz tarafından ziyaretçi yasaklanmış ise buna uymaya özen gösteriniz. 

2. Yataklı sağlık kurumlarında yatan hastaların yakınları tarafından ziyaret edilmelerine,   bölgesel 

koşullar ve kurumun durumu göz önüne alınarak, her gün iki sefer olarak düzenlenir. Öğlen 13.30–

14.30;  akşam 19.30–20.30 saatleri arası izin verilir. Hastanızın sağlığı açısından ziyaret süresinin 

15 dakikayı aşmamasına ve odada ve iki kişiden fazla ziyaretçi olmamasına dikkat ediniz. 

3.Sağlığınız açısından ziyaretçilerin hasta yatakları üzerine oturması sakıncalıdır. 

4.Hastanede bulunduğunuz süre içerisinde sağlık personeline yardımcı olunuz ve belirtilen kurallara 

uymaya özen gösteriniz. 

5.Enfeksiyon riski sebebiyle grip, nezle vb. bulaşıcı hastalığı olanların ve 14 yaşından küçük 

çocukların ziyarete getirilmemeleri gerekir. Yoğun bakım ve izole hasta ziyaretleri için belirlenen 

ilave kural ve kısıtlamalara lütfen uyunuz 

6.Hasta ziyaretine canlı veya cansız çiçek getirmeyiniz. Bu çiçekler hastanız için enfeksiyon riski 

taşıdığı için hasta servisine kabul edilmemektedir. 

7.Ziyaret sırasında hastalarımız ve kendi sağlığınızın korunması için doğrudan temas etmeyiniz. 

8.Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız ya da el dezenfektanı kullanınız. 

9.Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede 

YÜKSEK SESLE KONUŞULMAMALIDIR. 

10. Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir. 

11.Hasta / hasta yakınları ve ziyaretçiler hasta odasında eşya, cihaz ve sistemler hakkında bildirim 

sorumluluklarına uymalıdırlar.  

4.2 .   GENEL YOĞUN BAKIM VE ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA ZİYARET 

KURALLARI : 

Yataklı servisler ziyaretçi kurallarına ek olarak: 

1. Yoğun Bakım Ünitesine her giriş ve çıkışta el dezenfektanı kullanılır, koruyucu önlük giyilir. 

2. Personel harici Yoğun Bakım Ünitesine izinsiz girilmez. 



 T. C. 
İSTANBUL VALİLİĞİ 

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Sultanbeyli Devlet Hastanesi 

YATAKLI SERVİSLER REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİ 
KABUL TALİMATI 

Doküman Kodu HB.TL.02 

Yayım Tarihi 15.09.2006 

Revizyon No 05 

Revizyon Tarihi 05.03.2020 

Sayfa No 2/2 

 

 

3. Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu Doktorunun bilgisi dahilinde olmak kaydıyla, yatan hastanın 

birinci derece 2 yakını, uygun görülen zamanda 5 dakikayı geçmeyecek şekilde hasta 

ziyaretinde bulunur. 

4. Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saatleri: 13.30-14.30  saatleri arasındadır. 

5. Enfeksiyon kontrolü açısından hasta ziyaretçisi, Yoğun Bakım Hemşiresi denetiminde hiçbir 

yere ve hastasına dokunmadan ,5 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyaretini gerçekleştirir. 

4.3. HASTANEMİZDE YATMAKTA OLAN BİR HASTA İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLECEK 

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. 

4.4 .      YATAKLI SERVİSLERDEKİ HASTALARA REFAKAT ŞEKLİ VE KOŞULLARI:  

1.Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve Refakatçi bir 

kişiyle sınırlıdır. 

2. Refakaçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır. 

3. Refakatçi için bir refakatçi kartı verilir. 

4. Hastaya temas öncesinde ve sonrasında, ellerinizin kirlendiği diğer durumlarda, yemekten önce 

ve tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabun ile bir dakika boyunca yıkayınız ve kâğıt havlu ile 

kurulayınız. 

5. Refakatçiye yemek, refakat ücreti içinde alınan ücret karşılığında verilmektedir. 

6.  Refakatçi hastanın bakıma izin verilen ölçüde yardım eder. 

7.  Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır. 

8.  Hastane içinde kesinlikle sigara içmeyiniz. İçenler hakkında ilgili kanuna göre işlem yapılır. 

9.  Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz. 

10.  Tüm genel yoğun bakım ünitesinde  refakatçi bulundurulamazken; çocuk yoğun bakım 

ünitesinde doktorunuzun  kararı ile refakatçi olarak 1. Derece yakını refakatçi olarak kabul edilir. 

11.  Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği 

unutulmamalıdır. 

  


