Kurum Kuralları

Ziyaretler

Kurallar

Hastanede geçirilen süre karşılıklı saygıyı gerektirir. Kurum Kuralları,
St. Joseph Hastanesinin tesislerindehastalar, hasta yakınları ve ziyaretçiler için bağlayıcı olankuralları belirler. Hastane personelinin
talimatlarına ve direktiflerine uyulmalıdır.

Hastanemizdeki tıbbi bölümler için sabit bir ziyaret saati bulunmadığı için yakınlarınızı
istediğiniz zaman görebilirsiniz. Ancak çok fazla ziyaretçi ve sık ziyaretler hastalar
için sıkıntı verici ve yorucu olabilir. Bu nedenle, saat 13 ve 14 arasında özellikle
sessiz ve düşünceli davranmanızı ve ziyaretçi sayısını minimum düzeyde tutmanızı
rica ediyoruz. Saat 21 ile 8 arasında, hasta ziyaretine ve hasta yakınlarının hasta
odasında gece kalmalarına izin verilmemekte.
Çocuklar özellikle enfeksiyondan korunmalıdır. Bu nedenle, bebeklerin, küçük
çocukların ve 14 yaşından küçük çocukların belirli bulaşıcı hastalıklardan muzdarip
hastaları ziyaret etmesine izin verilmemektedir. Bununla ilgili hemşirelik personeline
veya tıbbi bölümün doktorlarına danışılmalıdır.

Doğum odasında eşlik edebilecek kişi sayısı iki ile sınırlıdır. Doğum sürecini aksatmamak için, eşlik eden kişilerin değiştirilmesi ancak istisnai durumlarda ve sorumlu
ebe ile istişare halinde mümkündür.
Yoğun bakım ünitesi ancak doktor ve hemşirelere danışılarak ziyaret edilebilir. |

Hijyen ve Temizlik

Hijyen ve temizlik bir hastanede en önemli önceliklerdir. Kurumumuzda uygulanan
hijyen kurallarına uyulmalıdır, özellikle hastalar ve hasta yakınları gerekli hijyen
gerekliliklerine (el dezenfeksiyonu, koruyucu kıyafet vb.) uymak zorundadır. Saksı
bitkileri hastane odasına getirilemez. |

Uyarıcı Maddeler

Sigara tüketimine sadece binanın önünde, belirlenen açık alanlarda izin verilir.
Hastanede ve hastane tesislerinde alkol tüketimi yasaktır. |

Hastanede Teknoloji

SJK 2019 · Hausordnung · Türkisch

Su ısıtıcıları veya ocak gibi özel teknik cihazların prize bağlanmasına izin verilmemektedir. Tıraş makinesi veya saç kurutma makinesi gibi kişisel bakım için
kullanılan özel elektrikli cihazlar hastalar tarafından kullanılabilir. Mobil cihazların
şarj cihazlarına izin verilir. Kayıp veya hasar durumunda, hastane hiçbir sorumluluk
kabul etmemektedir. |

jk.de

Tüm hastane donatım ve donanımlarına özen gösterilmelidir. Hastane işletmesinin
güvenliği ve düzeni tehlikeye atılmamalıdır. Asansörler, haberleşme ve çağrı sistemleri gibi teknik donanımlar yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanılmalıdır.

Hasta Mülkiyeti

Hastaların ve ziyaretçilerin yalnızca hastanede kalmaları için kesinlikle gerekli
olan şeyleri getirmelerini rica ediyoruz (lütfen değerli eşyalarınızı evde bırakın). St.
Joseph Hastanesi bunun için herhangi bir sorumluluk kabul edemediğinden, kişisel
mülkiyete dikkat edilmelidir. |

Genel Hususlar
Hastane tesislerinde ve hastanede sadece genel müdürün veya kurumsal iletişimin
onayı ile fotoğraf veya video çekilebilir. Bireylerin ve şirket pazarlamacıların ürün
satmaları, broşür dağıtmaları, etkinlik ve kumar oyunları düzenlemeleri, reklam
yapmaları veya dilenmeleri yasaktır. İstisnalar hastane yönetiminin açık onayını
gerektirir. Kurumun hassas alanlarında özel cep telefonu kullanmanıza izin
verilmediği için anlayışınızı rica ediyoruz. Cep telefonlarının kullanımına yönelik yasak işaretleri ve piktogramların yanı sıra çalışanlarımızın talimatlarına uyulmalıdır. |

Yangın Tehlikesi

Yangın tehlikesi durumunda hastane personelinin talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
Kaçış yollarıyla ilgili notlar ilgili yerlerde asılıdır. Yangın durumunda asansör
kullanılamaz. |

Taburcu Olma

Resmi olarak taburcu edilmeyen hastalar, hastaneden ayrılmak için tıbbi izin
almaları gerekir. Bu izin ancak hastane dışındaki muayene ve tedavilere katılım için
verilebilir, aksi halde ayrılmanız kendi sorumluluğunuzdadır. |

İhlaller

Kurum Kuralları'nın düzenlemelerini ihlal eden, bakım düzeninin veya uygun
prosedürün güvenliğini bozan hastalar ve hasta yakınları, tedaviden dışlanabilir
veya tedavi alanı dışına yönlendirilebilir. Hastane yönetimi veya yetkili kişiler
(başhekim ve kıdemli doktorlar, olası tehlike durumunda her doktor), Kurum
Kuralları'na aykırı davranışlarda veya kuralların ihlali durumunda uyarılarda bulunabilir veya ilgili kişileri kurum dışına yönlendirebilirler. Ağır suiistimal durumlarda, bir
kurum yasağı yasal yollarla telaffuz edilebilir ve uygulanabilir. İhlaller meskene izinsiz giriş olarak cezalandırılabilir. Hastane yönetimi, hastane mülküne kasten zarar
verilmesi durumunda tazminat talep etme hakkını saklı tutar. |

St. Joseph Hastanesi Yönetimi
1 Haziran 2019

Kurum Kuralları
Sayfa 2

