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                                     TEŞEKKÜR EDERİZ 

KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 

HASTA ZİYARET VE BİLGİLENDİRME KURALLARI 

 
1. Koroner Yoğun Bakım Servisinde gündüz 12:00-13:00 saatleri arasında hasta ziyaretçisi kabul 

edilmektedir.  
 

2. Koroner Yoğun Bakım Hekimi tarafından hasta yakınına hastasının durumu ve tedavi süreci 

hakkında bilgilendirme; yeni yatışlarda hasta stabil edilir edilmez, diğer hastalarda ise hastanın 

genel durumunda önemli bir değişiklik olmadıkça 09:00- 10:00 saatleri arasında yapılmaktadır. 

Telefonda bilgilendirme yapılmamaktadır. 
 

3. Hastanın sağlık durumu dikkate alınarak, Yoğun Bakım Hekimi tarafından ziyaret 

kısıtlaması getirilebilir. 
 

4. Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, Hastane İdaresi tarafından 

ziyaretçi kısıtlaması   yapılabilir. 
 

5. Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi veya Sorumlu Hemşiresi tarafından yoğun bakım şartlarına göre 

ziyaret saatleri değiştirilebilir. Yoğun Bakım Hekimi tarafından hastanın durumuna göre ziyaret 

sıklığı belirlenebilir. 
 

6. Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin kabulü, hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği 

için, ziyaret süresi içerisinde 1 (bir) ziyaretçi kabul edilmektedir. 
 

7. Hastayı birinci derece yakınları ya da birinci derece yakınlarının uygun gördüğü diğer yakınları 

ziyaret edebilir. 
 

8. Ziyaret süresi makul ve mümkün olan en kısa süreyle sınırlandırılmaktadır.  
 

9 .  Ziyaretler yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisini aksatmayacak ve hasta güvenliğini 

sağlayacak şekilde görevli sağlık personelinin refakatinde diğer hastaları tedirgin ve rahatsız 

etmeyecek şekilde ve belirli bir düzen içerisinde alınmaktadır.  
 

10. Ziyaret öncesi ziyaretçilere, sağlık personelince ziyaret ile ilgili eğitim verilmektedir. 
 

11. Ziyaretçi temiz kıyafet ile gelmelidir, kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım 

malzemelerine temas etmemelidir. Ziyarete canlı çiçek ve yiyecek getirilmemelidir. 
 

12. Ziyaret sırasında, hasta mahremiyetini korumak amacıyla alınan önlemlere hasta yakınlarının riayet 

etmesi gerekmektedir. 
 

13. Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği 

bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu 

destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir. Ancak Yoğun Bakım 

Hekiminin kararı ile ziyaretin kritik önemi olması durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske 

kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyaretine izin verilmektedir. 
 

14. 10 (on) yaşın altındaki çocuklar, kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda 

zorlanabilecekleri için, çok özel durumlar dışında ziyaretçi olarak alınmamaktadır.  
 

15. Ziyaretçiler, izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken Enfeksiyon 

Kontrol Komitesinin belirlediği izolasyon kurallarına mutlaka uymak zorundadır. 
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KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE GİRERKEN KİŞİSEL KORUYUCU 

MALZEMELERİN KULLANIMI 

 

1. Yoğun Bakım Servisine girişte (sağlık çalışanı, ziyaretçi vb.) mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır . 

Bunun için Yoğun Bakım Servisine girişte alkollü el antiseptiği veya el yıkama için gerekli olan 

lavabo, sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmaktadır. 
 

2. Yoğun Bakım Servislerine girilirken ancak izolasyon uygulanan durumlarda rutin olarak önlük, 

eldiven ve maske kullanılmaktadır. İzolasyon odasından çıkarken kullanılan koruyucu malzemeler 

oda ön girişinde bulunan kırmızı tıbbi atık kutusuna atılmalı ve eller yıkanmalıdır.  

 

             * Yoğun Bakım Servislerine girilirken galoş giyilmesine gerek yoktur.* 

 

Önlük giyerken dikkat edilmesi gerekenler;      Önlük çıkartırken dikkat edilmesi gerekenler;                                                                                   

Vücudu tamamen saracak şekilde ve arkadan         Bağcıklar açılıp hiçbir yere değdirilmeden                                    

 bağlanarak kullanılmalıdır.                                     kırmızı atık poşetine atılarak imha edilmelidir. 

                                         

         

             Gerekli  durumlarda, belirti ldiğinde maske takılmalıdır .  

Maske takarken dikkat edilmesi           Maske çıkartırken dikkat edilmesi  

gerekenler;  Vücut ve çeneyi kapatacak      gerekenler;  Bağcıklar  çözülerek maske şekilde 

maske  yüze  tam oturmal ıdır .                         yüzeyine  temas e tmeden kı rmız ı  a t ık  poşe tine                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                         atılarak imha edilmelidir. 

                                                                                     

                                                                                                        

 

 

 

 

 

     


