
Disiplinler Arası Yoğun Bakım ve

 Gözetim Ünitesinin Ziyaretçileri için
 Önemli Bilgiler
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Yoğun Bakım / Gözetim Ünitesi

Sayın hasta yakınları, sayın hasta ziyaretçileri

Olten Kanton Hastanesine, disiplinler arası yoğun bakım ünitesinde 
(IDIS) yatan bir hastayı ziyaret etmek için geldiniz. Geldiğinize 
seviniyoruz, zira ziyaretinizle yakınınız olan hastanın iyileşmesi için 
önemli bir katkıda bulunuyorsunuz.

Bakım
Yoğun bakım ünitesi, ağır hastaların yoğun tıbbi gözetim ve tedaviye 
tabi tutulmaları içindir. Hastaların gözetimi ve bakımı gece ve gündüz 
yapılmaktadır!

Solunum Makinesine Bağlı ve Şuursuz Hastalar
Solunum makinesine bağlı olan hastalar, konuşamaz, ancak i̧sitebilir 
ve hissedebilirler. Şuurunda olmayan hastalar da etraflarındaki etkileri 
algılayabilirler. Bu nedenle, hastalarla konuşmanız ve onlara 
dokunmanız çok anlamlı olup, arzu edilmektedir. 

Temas Kişileri
Gizlilik ilkesi nedeniyle, hastanın durumu hakkında sadece en yakın 
kişilere bilgi vermemiz mümkündür. Bu nedenle, aile içinde bizimle 
düzenli olarak teması sağlayan bir veya iki ki̧siyi belirlemeniz bizi 
sevindirecektir.

Veri Koruma
Gizlilik İlkesi: Ziyaretiniz sırasında başka hastalar hakkında gizli 
kalması gereken bilgiler edinmiş olabilirsiniz. Lütfen, tüm personeli-
mizin olduğu gibi sizin de gizlilik ilkesine bağlı kalmanız gerektiğine 
dikkat ediniz. Özel hayatınıza ait bilgilerin gizli tutulmasını siz de 
istersiniz.

Kameralar: Yoğun bakım ünitesinin tüm odaları, hastalarımızın 
güvenliğini temin edebilmek için gözetim kameraları ile 
donatılmıştır. Veriler kaydedilmez.

Ziyaret Saatleri
Tıbbi nedenlerle hasta yatağına en fazla 2 ziyaretçinin yaklaşmasına 
izin verilir. Günlük programın önceden planlanması mümkün 
olmadığı için, bilinçli olarak özel ziyaret saatlerini belirlemedik.  
Bu nedenle bazen beklemeniz gerekebilir. Deneyimlerimiz, sık sık 
yapılan kısa süreli ziyaretlerin en yararlı ziyaretler olduğunu 
göstermiştir. Lütfen yanınızda çiçek getirmeyiniz – bunlar hijyenik 
nedenlerden dolayı yoğun bakım ünitesinde yasaktır.

Çocuklar
12 yaşından küçük, okul çağındaki çocukların yoğun bakım ünitesine 
getirilmesine, ancak yoğun bakım ünitesinde yatan hastanın ebeveyn-
lerden biri, çok yakın bir akraba veya çocuğa çok yakın konumda 
başka bir kişi olması halinde izin verilir. Bu tür durumlarda ziyareti-
niz hakkında her zaman bakıcı personel ile görüşünüz.

Sorularınız var mı?
Sorularınızı yanıtlamak için her zaman hizmetinizdeyiz! Bir hekim  
ile detaylı görüşmek isterseniz, sizin için memnuniyetle bir randevu 
ayarlarız.

Yoğun bakım ünitesinden telefonla bilgi almak için çevireceğiniz 
numara: 062 311 42 82

Bize günde 24 saat ulaşabilirsiniz. Lütfen sadece hastaların en 
yakınlarına durumları hakkında bilgi verdişimizi anlayışla karşılayınız.
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Kantonsspital Olten
Baslerstrasse 150, 4600 Olten
Telefon 062 311 41 11, Telefax 062 311 54 69
info.kso@spital.so.ch, www.so-H.ch

Otopark Olanaklarılar
Hastane alanında ücrete tabi otopark yerleri mevcuttur. Birden 
fazla geli̧slerde veya uzun süreli ziyaretlerde, günlük veya haftalık 
otopark bileti almanız mümkündür. Bunun için otopark 
binasından biletinizi alıp ana giri̧steki danı̧sma bölümünde süresini 
uzatınız.

Restoranın Açılış Saatleri
P.tesi – Cuma 6.45 bis 19.00 Uhr
C.tesi – Pazar 8.00 bis 18.00 Uhr


