
 

 

                      
 
 
                       T.C. 
          SAĞLIK BAKANLIĞI 

İstanbul Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 

  

                                                                                                            

 

     ZİYARETÇİ POLİTİKASI 
 

  
1. Hasta ziyaret saatleri hafta içi 12.30 / 13.00 'dır. Hastaların istirahat edebilmeleri ve  
tedavilerinin yapılabilmesi için ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.  
2. Hasta ziyaretleri 15 dakikadan daha fazla uzun tutulmamalıdır.  

3. Her hasta başında aynı anda ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.  

4. Hasta odalarında ve koridorlarda diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle 
konuşulmamalıdır.  

5. Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi 
bir gıda verilmemelidir.  

6. Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz sorular sorulmamalıdır.  

7. Hastanın doktorunun veya hemşiresinin onayı haricinde her türlü yiyecek – içecek ve canlı- 
cansız çiçek kabul edilmeyecektir.  

8. Kurallara uygun olmayan eşyaların servislere çıkarılmasına izin verilmeyecektir.  

9. Ziyaretçilerin kendi hastaları haricinde servis içerisindeki diğer hasta odalarına ve birimlerine 
girmemeleri gerekmektedir.  

10. Çocuklar ziyarete kabul edilmeyecek olup, hasta ziyaretine getirilmemelidir.  

11. Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı 
olan, herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar ile enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler hasta 
ziyaretinde bulunmamalıdırlar.  

12. Ziyaret süresince hasta yataklarına oturulmamalı ve hastane ortamında bulunan her şeyle temas 
etmekten olabildiğince kaçınılmalıdır.  

13. Ziyaret öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır.  

14. Ziyaretçiler, kendi sağlıkları ve hasta sağlığı açısından hasta ile yakın temasta (öpme, sarılma 
vs. ) bulunmamalıdır.  

15. Tuvalet ve lavabo ihtiyacınızı servislerde bulunan genel kullanıma açık tuvaletlerde 
giderebilirsiniz.  

16. Ziyaret esnasında hastaları psikolojik olarak etkileyecek moral bozucu söz ve davranışlardan 
kaçınılmalıdır.  

17. Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.  

18. Hastanenin tüm kapalı alanlarında sigara içilmemelidir.  

19. Tıbbi donanım cihazları kullanılan alanlarda cep telefonu kullanmayınız.  

20. Ziyaret süresince hastane temizlik kurallarına riayet edilmeli, çöpler mutlaka çöp kovalarına 
atılmalıdır.  

 

NOT: Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek ve hastalarımızı rahat 
ettirebilmek içindir. Gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. 


