
 

 

 

1.0 AMAÇ  
Yenidoğan ünitesine giriş çıkışların uygun şekilde yapılmasını sağlamak. 
 

2.0 KAPSAM  
Yenidoğan ünitesine kardeş ziyaretçi kabul kurallarını kapsar.  

 
3.0 KISALTMALAR 

 

4.0 SORUMLULAR  
Başhekim, Sorumlu Uzman Doktor, Yenidoğan Uzman Doktoru, İdari Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdürü, Yenidoğan Sorumlu Hemşiresi Ve Hemşireleri, Güvenlik Personeli.  
 
5.0 TANIMLAR 

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Çocuk ziyaretçiler için ziyaret sırasında uyulacak kuralları ve hastane/servis içine bulaşıcı hastalık yayılmasına 
sebep olabilecek durumlar hakkında bilgi veren ve ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceğ i 
durumları öngören bir form hazırlanır ve bu form çocuk ziyaretçiler için doldurulur. Bu form önceden planlanan 

çocuk ziyaretçiler için ebeveyne verilerek doldurulmuş halde hasta ziyaretine getirildiğinde servis sorumlu 
hemşiresi tarafından teslim alınarak ziyarete izin verilir veya bir görevli ( hemşire veya doktor) tarafından ziyaret 

öncesinde form doldurultularak ziyarete izin verilebilir.  
 Tüm çocuk ziyaretçiler yatan hasta ziyareti öncesinde bulaşıcı olduğu bilinen bir hastalık (suçiçeği, kızamık, 

influenza v.s gibi) ile son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık / temas öyküsü sorgulanmalıdır.  

 Hastalık / temas öyküsü olan veya ziyaret esnasında viral solunum yolu enfeksiyonu şikâyeti (ateş, döküntü, 
burun akıntısı. öksürük ..v.s) olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir.  

 Herhangi bir temas öyküsü ya da aktif enfeksiyon bulgusu olmayan çocukların ziyaretinde bir sakınca yoktur.  
 <16 yaş tüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn ya da erişkinler sorumludur.  
 En az bir yetişkin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş 

kliniklerde (klinik süreçleri ve hasta popülasyonuna göre klinik sorumlu hekimi ile enfeksiyon kontrol 
komitesince uygun görülen klinikler) ve belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette 

bulunabilirler. 
 Ziyaretçi çocukların girişte el hijyeni sağlandıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.  
 Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu 

tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret 
saatlerinde değişiklik yapılabilir.  
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