
 

                     

GRÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI                                          

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

            HASTA / HASTA YAKINLARIMIZIN DİKKATİNE 

    Sayın Hastamız Hastanemize Hoş geldiniz.  

❖ Amacımız GRÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 

hizmet alan hasta ve hasta yakınlarımızın hastanemizde konuk olarak kaldıkları süre 

içerisinde rahat, huzur ve güven içinde bulunmalarını sağlamak. 
 

❖ Refakatçi ve ziyaretçilerimiz hastanede bulundukları süre içinde hastane kurallarına 

uymakla sorumludurlar. 
 

❖ Doktor ve klinik hemşireleri size sağlık durumunuz ve hastaneye yatış süreci ile ilgili 

bilgilendirme bulunacaktır. 
 

❖ Daha önce geçirmiş olduğunuz rahatsızlık, ameliyat, kullandığınız ilaç, varsa alerji 

durumu ve beklenmedik gelişmeleri bildiriniz.  
 

❖ Yattığınız süre içerisinde kliniğinizden bilgi vermeden ayrılmayınız.  
 

❖ Çalışanlarımızca kolunuza takılan kimlik bilekliklerinizi güvenliğiniz için taburcu olana 

kadar kolunuzdan çıkarmayınız. 

❖ Görüş, öneri ve dileklerinizi hastanemizde bulunan dilek öneri kutularına bırakabilir 

ayrıca hastanemiz web sayfasından bildirebilirsiniz.   

❖ Hastalarımızın düzenli bir tedavi süreci geçirmesi için ziyaret saati uygulamamız yataklı 

servisler için 10:00-11:00 ve 19:00-21:00 saatleri arasındadır. 
 

❖  Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati uygulamamız anneler için; her gün 10:15 

 babalar için; Salı ve Cuma Günleri 19:00 saatleri arasındadır. ( 10 dakika ) 
 

❖ Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati uygulamamız her gün 15:00 – 16:00 saatleri 

arasındadır. 
 

❖ Belirtilen saatler dışında ziyaretçi kabul edilmez.  
 

❖ Hastanemizin temizliği ve hijyeni dolayısıyla hastamızın sağlığı açısından iki kişiden fazla 

ziyaretçi kabul edilmez. 

❖ 10 yaşından küçük çocuklar, hastane ortamında enfeksiyon kapma riskleri yetişkinlere 

göre daha fazla olduğundan çocuğunuzun sağlığı açısından ziyarete kabul edilmez. 

❖ Bulaşıcı hastalığı olan veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği 

bilinen kişiler ziyarete kabul edilmez. 

 



 

❖ Ziyaretçiler, izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken 

Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği izolasyon kurallarını sağlamadıkça ziyarete 

kabul edilmez. 

❖ Hastalarımızın diyetleri ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamaları için yiyecek ve içecek 

kabul edilmez. Dışarıdan ilaç getirmeyiniz.  

❖ Hastalarımızın sağlığı için hastane içerisinde yüksek sesle konuşulmaz, hastane iş ve 

işleyişini aksatacak davranışlarda bulunulamaz. 

❖ Doğum ünitesine ziyaretçi kabul edilmez. 

❖ Kurallara uymanızı hatırlatır, en kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı temenni ederiz.  

 


