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1.AMAÇ: 
Yoğun bakım ünitelerine giriş ve çıkış kurallarını belirlemek. 
Yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyonları önlemek

2.KAPSAM: 
Bu talimat; Yoğun bakımlarda çalışan ve konsültasyon için gelen tüm sağlık çalışanları,hastaları ve ziyaret için gelen 
tüm hasta yakınlarını kapsar.

3.KISALTMALAR: 
EKO: Ekokardiyografi

4.TANIMLAR: 
Konsültasyon: Hastanın teşhis ve tedavisi için yatışının olduğu bölüm harici diğer bölümlerden görüş isteğinde   
bulunulması.

5.SORUMLULAR:
Başhekim Yardımcısı
Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Uzman Doktor
Uzman Doktorlar
YBÜ Sorumlu Hemşiresi,
YBÜ Hemşireleri, Ebeleri,Sağlık Memurları, ATT,vb.
Bay-Bayan Temizlik Personelleri
Kat Sekreterleri

6.FAALİYET AKIŞI:
Hastane Personeli:
Yoğun Bakım’ da çalışan personelin üniteye formasız girmesi yasaktır.
Yoğun Bakım personeli dışında çalışanların Yoğun Bakıma girmesi yasaktır.
Konsültasyon, röntgen çekimi, EKO vb. gibi tıbbi tanı ve tedavi yöntemleri ve teknik hizmetler için Yoğun Bakıma 
giren hastane personeli maske, önlük ve eldiven giydirilerek hizmet vermesi sağlanır. İşlem sonlandırıldığında 
uygun şekilde Yoğun Bakım’ dan çıkışı sağlanır.
Giriş ve çıkışlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır.
Hasta Yakınları Giriş-Çıkış Kuralları:
Genel Yoğun Bakım Ünitesine pandemi dolayısıyla sağlık bakanlığının talimatıyla ziyaretler kesinlikle yasaklanmıştır.
Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde uygun hallerde belirlenen bilgilendirme saatlerinde hekim tarafından, hastanın 
birinci derece yakınlarından birisine, hasta hakkında bilgi alması için uygun bekleme alanında bilgilendirme yapılır.
Yoğun Bakım Ünitesine giren ziyaretçiler, girişte el hijyeni sağlamalı el antiseptiği kullanmalıdır.
Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler. 
Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
Yoğun bakımda çalışanlar şifreli kapılardan şifre yardımı ile girer.
Yoğun bakım çalışanları girişte el hijyenini sağlamalı ve el antiseptiği kullanmalıdır.  

Yoğun Bakıma yatan hastaların yakınları yanında kalmaz. Hastanın ihtiyaçları, bakımı ve problemleri hemşire ve 
personel tarafından çözümlenir.
 Bunun haricinde hastalarının genel durumu ve tedavisiyle alakalı bilgiyi hekim hastanın ilk kabulünde ve her gün 
gerektikçe bilgilendirme yapar. Hastanın genel durumu ve tedavi süreci anlatılır.


