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GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Dieses Informationsblatt richtet sich in türkischer Sprache an Patienten/innen die an einer
Durchfallerkrankung leiden und im Krankenhaus aufgenommen sind.
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MITGELTENDE DOKUMENTE

•
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Hygienerichtlinien des klinischen Instituts für Krankenhaushygiene AKH Wien
(http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene)
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TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG

HASTANEDE İSHAL HASTALIĞI
AKH hastaları ve ziyaretçilerine yönelik broşür
Saygıdeğer Bayanlar ve Baylar!
Epidemik ishal hastalıkları (bilhassa sıcak mevsimlerde daha sık rastlanmak üzere) coğunlukla
virüslerden ileri gelip genelde ciddi zararlar vermeden sonlanırlar. Ancak hastanede bu devitkenler
savunma sistemi pek zayıf olan hastalara bulaşarak bu kişilerde basit bir ishal ile kalmayıp ciddi
sorunlara yol açabilirler. Dolayısıyla bu tür istenilmedik hadiseleri önlememize yardimci olmanızı temenni
ederiz!
İshal devitkenleri hastanın dışkısında, bazıları ayrıyetten idrarında da bulunmak üzere ifraz edilirler.
Eller, bilhassa yeterli temizlik söz konusu olmadığında, devitkenlerin ağız yoluyla vücuda ulaşmalarında
büyük rol oynarlar. Tuvalet sonrasında doğru el hijyeninin uygulanmasının özellikle bu sebepten yüksek
önem taşıdığını belirtmek isteriz!
Eğer siz hastanemizde HASTA iseniz ve yanısıra ishal hastalığına yakalandıysaniz, tuvalet ve lavabo
işlemlerinizde temizlik ve titizlik konusunda özellikle dikkatli olmanızı önemle rica ederiz. İcabı halinde
lütfen herhangi bir hemşire, hasta bakıcı veya doktora danışmaktan asla çekinmeyiniz. Zevkle size el
temizliği konusunda bilgiler verip yardımcı olacaklardır. Başınıza herhangi bir „kaza“ gelmiş bulunuyorsa
ve olaya kendiniz el koymuş ve temizliğinizi çoktan yapmış olsanız bile, yine de bu durumu mutlaka
bildirmeniz gerekmektedir! Bu tür olaylarin sonrasında mutlak bir dezenfeksiyon gerekmekte olduğunu
lütfen göz önünde bulundurunuz!
Siz eğer ishale yakalanmış bir hastanın YAKINI iseniz yahut kendiniz ishale yakalandıysanız, hasta
ziyareti öncesinde hemşire/hasta bakıcılarına baş vurup doğru hijyen uygulamalarını görüşmek ve ihtiyaç
halinde size göstermelerine kendi ve hastanızın iyiligi, koruma ve korunması amaciyla izin vermenizi
önemle rica ederiz. Hastalık kapmış olmanız durumunda, ziyaretiniz yakınınızı ve diğer hastaları
tehlikeye düşürme konusunda ne kadar riskli olduğunu ve bu tarz tehlikeleri hariç kılabilmek için ne tür
tedbirler almanız gerektiğinin saptanılması kesinlikle önemlidir. AKH’nin tuvalet ve lavabo tesislerini
kullanıyorsanız, yukarıda sözü geçen ve ishal hastalarının uymaları şart olan kurallar sizin için de
gecerlilerdir.
Ayrıyetten söz konusu olan ve daha öte tıbbi sebeplerden de dolayı hastalara gıdalar getirilmesinin
sakıncalı olduğunu lütfen göz önünde bulundurunuz. Bu bilhassa „ev yemekleri“ için geçerlidir!
Anlayışınıza sığınıp yardımınızı istirham ederiz.
Saygılarla
Hastane Hijyeni Bölümü
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ÄNDERUNGEN

Datum
1.10.2008
1.1.2010
11.10.2011

Version
01
02
03

Änderung
Ersterstellung, erste Freigabe
Neues Layout
Nummernbezeichnung auf RLf geändert
Nummerierung auf 023 geändert
AL entfernt – IL eingefügt
Dr. aus Fußzeile entfernt
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