
Ziyaretçi Uygulaması Genel Bilgiler; 

 Hastanemiz yatan hasta katlarında ziyaret saatleri hafta içi 18.00 - 20.30, hafta 

sonu 13.00-16.00 ve 18.00-20.30 saatleri arasındadır.  

 Yoğun Bakımlarda yoğun bakım uygunluk durumu gözetilerek  hastanın birinci 

derece yakını tarafından (anne/baba/eş ve çocuklar) yoğun bakım hasta yakını 

bilgilendirme talimatlarına uygun  ziyaretçi alınabilmektedir. 

 Ziyaretçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır. 

 Ziyaretçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunamaz. 

 12 yaş altı çocukların ziyarete getirilmesi yasaktır. 

 Aynı anda hastanız için ikiden fazla ziyaretçi kabul edilmemektedir. 

• Nezle, soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalığı olanlar hasta ziyareti yapmamalıdır. 

• Ziyaretler 15 dakikayı geçmemelidir. 

 

Özellikli Hasta Gruplarının Bulunduğu Bölümlerde, Hasta Ziyaretlerine İlişkin Özel Düzenleme; 

Genel bilgilerin yanında 16. Kat kalp yetmezliği ve transplantasyon servisi için; 

 Kalp Nakli bekleyen ve uzun süreli yatan (1 ay ve üzeri) hastaların ilgili Hekim ve Hemşiresi 

enfeksiyon önlemleri vb durumlar değerlendirildikten sonra uygun görürse 1. Derece 

yakınları hafta içi 17.00-20.00, hafta sonu 11.00-15.00 saatleri arasında uzun süreli ziyaret 

kabul edilir. 

 

Çocuk Hastaların Ziyareti; 

 Ziyaret saatleri genel bilgilerde belirtildiği gibidir. 

 Çocuk hastalarda ilgili hekim ve hemşiresi uygun görürse akran ziyaretçi kabul edilebilir. 

Çocuk ziyaretçinin ebeveyni yanında olmalıdır. 

 Ziyaret saatleri genel bilgilerde belirtildiği (hafta içi 18.00 - 20.30, hafta sonu 13.00-16.00 ve 

18.00-20.30 saatleri arasındadır) gibidir.  

 

Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar ; 
Sağlık kurumlarından alacağınız hizmetin kalitesinin artması ve aksamaların önlenmesi 

için, hasta ve hasta yakınlarının dikkat etmesi gereken genel kurallar şunlardır: 
 

 Otoparkı gerektiği gibi kullanın. Araçlarınızı sağlık kurumunun otoparkında hastalara 
ayrılmış yerlere uygun ve başka araçlarını çıkmasını engellemeyecek şekilde park 
etmelisiniz. 

 Bir refakatçi yeterlidir. Sağlık kurumlarına giderken yanınızda bir refakatçi 
bulundurmanız yeterlidir. Daha fazla kişi gereksiz yere kalabalık oluşturur ve sağlık 
çalışanlarının rahat çalışmalarını engeller. 



 Randevunuza erken gelin. Sağlık kurumuna giderken randevunuzdan en az yarım saat 
önce giderek, gerekli evrak işlemlerini yaptırmalısınız. 

 Hastaneye çocuk götürmeyin. Hasta olmadıkları sürece hastaneye giderken yanınızda 
çocuk götürmeyin. 

 Sesinizi yükseltmeyin.Sağlık kurumlarında yüksek sesle konuşmamalı ve gürültü 
yapmamalısınız. 

 Sağlık kurumlarına yiyecek, içecek götürmeyiniz. 

 Tuvalet ve lavaboları temiz kullanmalısınız. 

 Çöp kutuları dışına çöp atmayınız, yerlere tükürmeyiniz. 

 Cep telefonlarınızı hastane içerisinde sessiz modda tutunuz. 

 Nezaket ve anlayış gösterin. Sağlık çalışanlarına ve diğer hastalara nazik ve anlayışlı 
davranmalısınız. 

 Sağlık kurumunun işleyişiyle ilgili ilke ve kurallara uymalısınız. Ayrıcalık, iltimas 
talebinde bulunmamalısınız. 

 Güvenlik görevlilerinin ve hastane personelinin uyarılarını dikkate alınız. 

 Yangın merdivenlerini amacı dışında kullanmayınız ve buralara eşya koymayınız. 

 Sigara içmeyiniz. Hastane içerisinde ve yakın çevresinde asla sigara içmeyiniz. 

 Sıranıza ve hakkınıza rıza gösterin. Muayene sırası ve diğer hususlarda hakkınıza rıza 
göstermeli, başkalarının sırasına tecavüz etmeyip kurallara uymalısınız. Tıbbi 
durumunuzun gerektirdiği acil haller dışında öncelik talebinde bulunmamalısınız. 

 İlgili sağlık personeli dışında müdahalede bulunanlara izin vermeyiniz. Doktorunuz ve 
hemşireniz dışında tanımadığınız biri, size herhangi bir müdahalede bulunmaya, 
sizden hastalığınız ve tedavinizle ilgili olarak bilgi almaya veya sizi muayene etmeye 
kalkışıyor ya da tedaviniz konusunda sizi yönlendirmeye çalışıyorsa, bunu derhal 
hemşire ve doktorunuza veya güvenlik görevlisine bildiriniz. 
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