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 ÇOCUK YENİDOĞAN BİLİM DALI YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM  

                  KURALLARI                         FR-HYE-04-421-14 

                                                                            

 Yenidoğan yoğun bakım ünitesine hasta yakınlarının girişi kesinlikle yasaktır. 

 Hastanemizin genel ziyaretçi saatleri ile uygun şekilde ünitemizde de her gün saat 

14.00-15.00ve 19.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçi koridoru açılmakta ve anne ve 

babalar koridordan bebeklerini görebilmektedir. 

 Ayrıca hafta içi her gün bebeğin durumu hakkında, uzman doktor ve sorumlu 

hemşire tarafından14.00-15.00 arasında bilgilendirme yapılmaktadır.  

 Ziyaretçi ve bilgilendirme saatleri hasta yoğunluğuna göre zaman zaman değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu durumda size bilgilendirme yapılacaktır. 

 Bilgilendirmeler bebeklerin sadece birinci derece yakınlarına yapılmakta ve telefon 

ile bilgilendirme yapılmamaktadır.  

 Hafta sonu 14.00-15.00 saatlerinde yeni yatan veya durumunda değişiklik olan 

bebeklerin ailelerine nöbetçi asistan doktor tarafından bilgi verilmektedir.  

 Belirtilen saatler dışında ailelere ek bilgilendirme yapılmamaktadır.  

 Ek ihtiyaç veya bebeğin durumunda değişiklik olması durumunda ailelere 

tarafımızdan ulaşılmaktadır.  

 Acil durumlarda sağlıklı iletişim için en az iki hasta yakınının aktif telefonu yoğun 

bakım sekreterine bildirilmelidir. 

 Hastanın ihtiyaçları, hastayı kabul eden ve takibini yapan hemşire tarafından 

belirlenerek, hasta yakınlarına bildirilmektedir. 

 Bebeklerin beslenmesi için anne sütü çok önemlidir. Doğumdan hemen sonra 

annelerin 2 saat ara ile süt sağmaya başlamaları gereklidir.  

 Anne sütleri uygun saklama ve taşıma şartları altında, gün boyu, Çocuk yoğun bakım 

ünitesinin girişindeki beslenme ünitesine bırakılabilmektedir. 

 Anne sütlerinin mutlaka steril süt sağma poşetleri içinde getirmeleri gereklidir. 

Kavanoz, biberon vb şekilde getirilen sütlerenfeksiyon riski nedeniyle kabul 

edilmemektedir.  



Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Çocuk Yenidoğan Bilim Dalı                                                                        Sayfa 2 / 2 

İlk yayın tarihi: 11.05.2018                   Rev No : 00                                  Rev Tarihi :  

 

 Bebekleriniz taburculuğa hazır hale geldiklerinde anne uyum odalarına alınmakta ve 

anneye beslenme, ilaç kullanımı ve fizik tedavi gibi gerekli eğitimler verilmektedir.   

 Anne ve bebek odasında eğitim alan anneleri ziyaret etmek yasaktır. 

 Prematüre bebekler genel durumları düzeldiği ve uzman hekim ve sorumlu hemşire 

tarafından uygun bulunduğu zaman anneler gerekli temizlik önlemleri alındıktan 

sonra sorumlu hemşire gözetiminde ve sadece hafta içi 14.00-15.00 saatlerinde 

olmak üzere bebeğin yanına alınarak kanguru bakımı yapması sağlanmaktadır.  

 Yenidoğan yoğun bakım telefonları: 0 224 2950510 - 0 224 2950511 

 

Anlayışınız için teşekkür eder, acil şifalar dileriz. 


