
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 AMAÇ 

Hastanemizde yatmakta olan tüm hastaların, yakınları tarafından günün belirli saatlerinde ve belirli kurallar 

içerisinde ziyaretlerinin yapılmasını sağlamaktır.               
 
2.0 KAPSAM 

Hastanemizde yatmakta olan tüm hastaları ve yakınlarını kapsamaktadır.  
 

3.0 KISALTMALAR 

 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim, Başhekim Yardımcısı, İdari  Mali Hizmetler Müdürü, Müdür Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri 
Müdürü, Müdür Yardımcısı, Doktor, Hemşire, Tıbbi Sekreter, Yardımcı Sağlık Personeli ve   Güvenlik. 

 
5.0 TANIMLAR 

Özellikli Hasta Grubu: Hastanede sunulan sağlık hizmetleri kapsamında; hizmet sunum süreçleri, hizmet 

verilecek ortam, sağlık profesyonelleri ve kullanılacak ekipmanlar bakımından özellik arz eden, özel bakım 
uygulamaları ve işlemler içeren, disiplinler arası işbirliği gerektiren hasta guruplarını ifade eder.  

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Hasta Ziyaretinde Dikkat Edilecek Kurallar: 

 Hasta ziyaretinde uyulması gereken kurallar, tüm hastalarımızın haklarını korumak ve nitelikli sağlık hizmeti 
sunumunu sağlamak amacı ile mevzuata uygun olarak Hastane Yönetimi tarafından belirlenmiştir.  

 Hasta ziyaret saatleri her gün 13:30-14:30 ve 19:00-20:00 saatleri arasındadır.  
 Ziyaret saatlerinde güvenlik birimlerinden kimlik kartı karşılığı Serbest Ziyaret Kartı alınarak hasta 

ziyaretinde bulunulur. 

 Ziyaret bitiminde Serbest Ziyaret Kartının güvenlik birimlerine teslim edilmesi gerekir.  
 10 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir.  

 Doğumhane, Ameliyathane gibi yüksek düzeyde risk taşıyan birimlere hastalarımızın sağlığını korumak 
amacı ile ziyaretçi kabul edilmemektedir. Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati 12:30 – 13:30 saatleri 
arasındadır (yoğun bakım ünitesi hasta ziyareti ve giriş çıkış kuralları talimatı). 

 Bulaşıcı bir Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların, yakınları tarafından ziyaretine doktor karar verir. 
Uygun bulunmadığında da bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez.  

 Salgın hastalık riski taşıyan durumlarda halk sağlığının korunması ilkesi gereği ziyaretçi kabul 
edilmemektedir. 

 Ziyaretçiler hastane içinde sigara içemezler.  

 Ziyaretçiler hasta mahremiyetine saygı göstermelidirler.  
 Ziyaret esnasında yüksek sesle konuşulmamalı, hasta odasında yiyecek içecek tüketilmemelidir.  

 Hastalara yiyecek, içecek ve canlı çiçek hediye olarak getirilmemelidir. Hastanızın beslenmesi profesyonel 
bir ekip tarafından sağlanmaktadır ve dışarıdan getirilen gıdalar oluşturulan besle nme düzenini bozmaktadır.  
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