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• Hangi yaşta olursa olsun her çocuk anne bakımına muhtaçtır. O yüzden
servisimizde her çocuğun başında annesi kalmaktadır.

• Annenin olmadığı durumlarda annenin yerine başka bir bayan kalabilmektedir.
• Ziyaretlerimizin belli saatleri olup, ziyaretler 13.30-14.30 ve 18.00-19.00 saatleri

arasında kabul edilmektedir.
• Kaldığınız odada değerli eşyaları bırakmayınız. Kaybolan veya çalınan eşyalardan

hastanemiz sorumlu değildir.
• Yanınızda getirdiğiniz daha önce kullandığınız ilaçları servis hemşirelerine

hatırlatıp teslim ediniz.
• Ameliyata gelmeden önce mutlaka çocuklarınıza banyo gerekirse ameliyat bölge

temizliği, kız çocuklarında ojeyi, üzerinde bulunan bilekli, kolye, küpe, muska
gibi takıları çıkarmayı unutmayalım.

• Odalarda çöp kovaları tuvalette bulunmaktadır. Odanın temizliği ve düzeni
öncelikle size aittir. Yemek yedikten sonra kullandığınız sehpaları temiz bırakınız.
Aksi halde çocuğunuz için önemli olan dosyalar ıslanarak kirlenerek vs. zarar
görebilir.

• Hastanıza kullanılan enjektör, iğne ucu, jilet, serum setleri, serum torbaları, idrar
torbaları, kanlı pamuk vs. atıkları tedavi odasında bulunan kırmızı renkteki poşete
atınız. Hasta bezlerini tuvaletteki çöp kutusuna atabilirsiniz.

• Odanızda açık yiyecek bulundurmayınız. Yemek tepsilerini servis çıkışında
bulunan siyah renkli çöpe bırakınız.

• Sigara kullanıyorsanız içmek için hastane dışına çıkmanız gerekmektedir.
Tuvaletleri sigara içmek için kullanmayınız. Fark edildiği takdirde gerekli cezai
işlem uygulanacaktır.

• Odanın içinde veya tuvaletlerde hemşire acil durum çağrı zili bulunmaktadır. Acil
durumlar dışında kullanmayınız.

• Hastanız hastanede yattığı süre boyunca bilgilerinin olduğu bilekliği çıkartmayınız.
• Hastanızın yanından ayrıldığınızda, hastanızın güvenliği için yatak kenarını

kaldırmayı unutmayınız. Hastanızın yalnız kalacağı durumlarda ilgilenen
hemşirenize bilgi vermelisiniz.
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1. Yenidoğan cerrahisi yoğun bakım ünitesi girişi izne tabidir ve sadece anneye izin verilmektedir.

2. Anne bebeğini görmeye veya beslemeye geldiğinde öncelikle yoğun bakım hemşiresi ile

görüşmelidir. Bebeğin ve yoğun bakımın uygunluğuna göre hemşirenin izni ile bebeğini ziyaret edebilir.

3. Bebeğinizin durumu ve hastalığı ile ilgili bilgiler için 0-222-2392979’dan 1580 nolu telefondan sabah

saat 08:00-09:00 akşam 17:00-18:00 saatleri arasında arayıp nöbetçi hekimlerden bilgi alabilirsiniz.

4. Yoğun bakım ünitesine girerken annenin dikkat etmesi gerekenler:

• Kıyafetinin üzerine önlük giyiniz.

• Ağzınıza maske takınız.

• Ayakkabınızın üzerine galoş giyiniz.

• İçeri girdikten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkayınız.

• Hemşire kontrolünde bebeğin durumuna göre bebeğinize dokunabilirsiniz.

• Ziyaret süresince fotoğraf çekmek, kamera kaydı yapmak yasaktır.

• Bebeğiniz için gerekli olan malzemeleri hemşireden öğrenebilirsiniz. (bez, ıslak mendil vb.)

• Bebeğiniz besleniyorsa eğer bebeğin gereksinime göre anne sürü veya yeni doğan ve

prematüreye özgü özel mamalardan yapılmaktadır.

• Bebeğinizi beslemediğiniz sürece sütünüzü sağıp süt saklama poşetlerine koyunuz. Üzerine tarih

atıp, dipfrizde veya derin donrurucuda muhafaza ediniz.

ANNE SÜTÜ SAKLAMA KOŞULLARI

SICAKLIK SAKLAMA SÜRESİ

Oda sıcaklığı (19-26 derece) 3 saat

Buzdolabı (<4 derece) 3 gün

Dondurucu (-18 derece) 3 ay


