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DEÐERLÝ HASTA YAKINLARIMIZ; GEÇMÝÞ OLSUN
•Hastanýz yoðun bakýma yatýrýldýðýnda iletiþim telefonu
olarak kimin aranmasýný istiyorsanýz onun numarasýný
býrakýp lütfen arandýðýnda telefona cevap veriniz.
•Hastanýz yoðun bakým servisine alýndýktan sonra hekim
ve hemþireler yoðun bir uðraþ içinde olacaktýr bu süreyi
ziyaret için ýsrarcý olmadan sakin bir þekilde hastanemizin
dinlenme alanlarýnda bekleyerek geçirmeniz hastanýzýn
saðlýðý açýsýndan önemlidir. Hastanýn yatýþý ve acilen
yapýlmasý gereken müdahaleler durumuna göre uzun
sürebilir.
•Size verilen evraklarý ve izin belgelerini dikkatli þekilde
okuyup anlamadýðýnýz konularý sorabilirsiniz. Onam evrakýna
imza atmanýz gerekmektedir.
•Ýzinsiz içeri girmeyiniz. Yoðun bakým kapýsýna ziyaret ve
bilgilendirme harici gelerek beklemeyiniz.
•Hastalarýn özel durumundan dolayý sadece 1. derece
yakýnlarýndan (anne, baba, eþ, çocuk, kardeþ) belirlenen
ziyaret saatlerinde sadece 1 kiþinin ziyaret etmesine izin
verilir. Lütfen hastanýn saðlýðý açýsýndan 2. kiþi için ýsrar
etmeyiniz. Ziyaretçi sayýsý ve süresi enfeksiyon nedeni ile
kýsýtlý tutulmaktadýr. Bu konuda anlayýþýnýzý bekliyoruz.
•Hastanýzý hemþire gözetiminde kliniðin belirlediði ziyaret
saatleri içerisinde 5-10 dk ziyaret edebilirsiniz.
•Hastanýn kullandýðý ilaçlarýn isimlerini hemþireye
bildiriniz ve özel eþyalarý (kulaklýk,gözlük,takma diþ vb.)
lütfen görevlilere teslim ediniz.
•Ziyaretiniz esnasýnda hastanýzýn ve diðer hastalarýn
mahremiyetini korumak esas olduðundan yoðun bakýmda
fotoðraf ve video çekmek YASAKTIR.
•Enfeksiyon riski nedeni ile yoðun bakým servisine
girerken ve çýkarken kapýda bulunan alkol bazlý antiseptik
ilaçla ellerinizi iyice yýkayýnýz. Hastanýza dokunmadan önce
elinize el antiseptiði uygulayýnýz.
•Kendinizde bir gribal enfeksiyon veya akut baþlayan
bulaþýcý bir hastalýk varsa lütfen ziyarete gelmeyiniz.
•Yoðun bakým hemþiresi veya hekimine danýþarak
hastanýza dokunabilir ve elini tutabilirsiniz. Bilinci varsa
zaman ve tarihi hatýrlatýnýz.

•Lütfen yoðun bakýmý arayarak bilgi istemeyiniz.
Hastanýzýn durumu ile ilgili bilgi hekim tarafýndan 1. derece
yakýnlarýna yüz yüze, kliniðin belirlediði ziyaret saatinde
verilir.
•Kurallarýmýz hastanýzýn saðlýðý düþünülerek bakým ve
tedavisinin aksamamasý için belirlenmiþtir. Yoðun bakým
kurallarýna uyduðunuz için teþekkür ederiz.
ACÝL ÞÝFALAR DÝLERÝZ.

YOÐUN BAKIM
Yoðun bakým kritik hastanýn yaþamsal destek alma ihtiyacý
olduðunda tedavi edildiði alanlardýr.kritik hasta demek
solunum,dolaþým,merkezi sinir sistemi,boþaltým,sindirim
sistemi gibi herhangi bir sistemde hastayý tehdit edecek bir
geliþme olmasý durumunda yoðun bakým ünitesinde takip ve
tedavi gereken hasta demektir.Yoðun bakýmlar diðer
bölümlerden farklý olarak daha ileri düzeyde yaþamsal
desteðin verildiði özel donanýma sahip birimlerdir.
Yoðun bakým ünitelerine acil servis, poliklinik,
ameliyathane, yatan hasta katlarý ve diðer hastanelerden
nakil ile hasta kabul edilmektedir.
YOÐUN BAKIM KLÝNÝK YERLEÞÝMLERÝ
D BLOK 4. KAT
1 Reanimasyon ve Anestezi yoðun bakým
2 Reanimasyon ve Anestezi yoðun bakým
3 Reanimasyon ve Anestezi yoðun bakým
Beyin cerrahi yoðun bakým
D BLOK 1. KAT
Beyin cerrahi yoðun bakým post-op bakým (Beyin cerrahi
klinik içinde)
Nöroloji yoðun bakým
Cerrahi yoðun bakým
Dahiliye yoðun bakým 1 (izolasyon yoðun bakým)
Dahiliye yoðun bakým 2
F BLOK 2. KAT
Koroner yoðun bakým
ACÝL ZEMÝN KAT
Genel cerrahi yoðun bakým
Kalp damar cerrahi yoðun bakým

