Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar Aşağıda Belirtilmiştir;
 Hastane düzeninin sağlanması açısından ziyaret saatleri dışında ziyaretçi kabul
edilmemektedir.
 Hasta ziyaretine 10 yaşından küçük çocukların getirilmesi yasaktır.
 Hastaya dışarıdan yiyecek, içecek getirilmesi yasaktır.
 Hastanın sağlığı açısından ziyarete temiz giysilerle gelinmesi ve ziyaret esnasında hasta
yataklarına oturulmaması gerekmektedir.
 Hastaya ziyarete gelirken kitap, dergi, gazete, sağlıklı bakım ürünleri ( kolonya, kâğıt
peçete, kâğıt havlu, kâğıt mendil) çocuklara zararsız oyuncaklar dışında, hediye getirilmesi
yasaktır.
 Ziyaretçilerin değerli eşyalarını hastaneye getirmemesi gerekmektedir.
 Hasta odaları içerisinde canlı çiçek bulundurulması enfeksiyon riski açısından uygun
değildir.
 Ziyaretler kısa süreli ( en fazla 10 (on) dakika ) tutulmalıdır
 Yerlere çöp atılmamalıdır.
 Kesinlikle sigara içilmemelidir.
 Görevlilerin talimatlarına uyulmalıdır.
 Hasta ziyaretleri bir defada iki kişi ile sınırlı olup bu hastanın sağlığı açısından büyük
önem taşımaktadır.
 İnfluenza türevi (Covid19-Domuz gribi-İnfluenza vb.) enfeksiyon veya başka bulaşıcı
hastalık belirtileri söz konusu ise ziyarete gelinmemelidir. Hastanın acilen ziyaret etmeniz
gerekiyorsa klinik hemşirelerinden koruyucu yöntem hakkında bilgi alınmalıdır.
 Covid19 pandemi servislerinde ziyaret yasaklanmıştır. Hasta yakınları hekimi tarafından
polikliniğin de bilgilendirmektedir.
bu figürleri gördüğünüz hastalarda ziyaret öncesi mutlaka hastanızın
hemşiresine danışmalısınız. Bu hastalarda ziyaret kısıtlaması veya ziyaret öncesi alınması
gereken bir takım önlemler gerekebilmektedir.
Özellikli Hasta Gruplarının Bulunduğu Bölümlerde Hasta Ziyaretine İlişkin
Düzenlemelerimiz:
Hastanemizdeki özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümler Yoğun Bakım Ünitesi ve
İzolasyon önlemi alınan hastalar olarak kabul edilmiş olup uyması gereken kurallar
aşağıdaki gibidir;
Yoğun Bakım Ünitesine Hasta Ziyaretine İlişkin Kurallar:


Biga Devlet Hastanesi için belirlenmiş ziyaretçi kuralları bu bölümde içinde geçerli
olup, ilave olarak aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.



Covid pandemisi nedeni ile yoğun bakımlarda ziyaret yasaklanmıştır. Hergün 13.30
hasta yakınlarına Anestezi polikliniğinde bilgilendirme yapılmaktadır.

İzolasyon Önlemleri Alınan Hastalarda Ziyaretine İlişkin Kurallar:


bu figürleri gördüğünüz hastalarda ziyaret öncesi mutlaka
hastanızın hemşiresine danışmalısınız. Bu hastalarda ziyaret kısıtlaması veya
ziyaret öncesi alınması gereken bir takım önlemler gerekebilmektedir.



Enfeksiyon kontrol komitesinin ve sağlık personelinin kararı ve izolasyon
önlemleri talimatı doğrultusunda, izolasyonlu hastalarda ziyaret mümkün
olduğunca kısıtlanması, bu konuda hasta ve hasta yakınlarına açıklama yapılmalı,
ziyareti uygun olan hastalarda gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar ve önlemler
alınarak mümkün olan en kısa sürede hasta ziyareti gerçekleştirilmelidir.

