Regensburg Üniversite Kliniği (UKR) Kuralları

Bölüm 1 – Genel Kurallar

MADDE 1 – Geçerlilik Alanı

MADDE 3 – Hastane Mülkiyeti

(1) Hastane kurallarımızın genel talimatları UKR
binasında veya sahasında bulunan tüm kişiler için
geçerlidir.

(1) Hijyenik nedenlerden dolayı UKR odalarında ve
mekanlarında, mobilyaların ve eşyaların kullanımında
olabildiğince temiz ve itinalı olunmalıdır. Hastane
malının keyfi tasarrufuna izin verilmemektedir.
Özellikle bir katın, kafeteryanın veya başka bir
bölümün eşyalarını diğer bir bölüme veya hastane
dışına götürülmesi yasaktır.

(2) Hastalar, refakatçiler ve ziyaretçiler için ilaveten
Bölüm 2'deki özel kurallar geçerlidir. Ayrıca hastane
personeli ve yönetim tarafından UKR'de bulunma
yetkisi olan teknik personel gibi şahıslar için de
ilaveten Bölüm 3'teki özel kurallar geçerlidir.

MADDE 2 – UKR Alanında Davranış Kuralları
(1) UKR'de bulunan bütün hastaların menfaati için
herkesin özel saygı ve özel anlayış göstermesi
gerekmektedir. Dolayısıyla herkes, hasta bakımını
engellemeyecek ayrıca şahıslara ve kişilere zarar
gelmeyecek şekilde davranmalıdır.
(2) Doktor talimatlarına ve hasta bakım personeli
veya hastane yönetiminin direktiflerine uyulması
gerekmektedir.
(3) UKR sahasında Karayolları Trafik Kanunu'nun
kuralları geçerlidir. Özellikle duraklama ve park
etmeyi yasaklayan levhalar dikkate alınmalıdır. Yangın
söndürme araçlarının giriş alanında genel olarak Kara
Yolları Trafik Kanunu'nun 22 inci maddesi geçerlidir
(Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi - Kaçış
Yolları).
(4) UKR sahasında çöpler sadece bunun için
öngörülen çöp kutularına atılmalıdır. Çöp ayrışımı
dikkate alınmalıdır.
(5) UKR sahasında özel bisiklet, moped, motosiklet ve
benzeri araçları park etmek yasaktır. Rollerblades,
kaykay (skateboard), mobilet ve benzeri araçları UKR
binalarında kullanmak yasaktır. Uçuş emniyeti
açısından UKR'nin uçuş sahası her türlü kullanıma
yasaktır (örneğin model uçak, drone ve uçurtma
uçurmak gibi).

(2) Mimari
yapılamaz.

değişiklikler

veya

izinsiz

tamirler

MADDE 4 – Emniyet ve Korunma Önlemleri
(1) Ateş ve aydınlatma lambalarının kullanımı
esnasında özellikle dikkat edilmesi gerekir. Yanıcı
malzemelerin muhafaza edildiği yerler özel uyarı
levhaları ile belirtilmiştir. Bu tür tehlike barındıran
kapalı veya açık mekanlarda kesinlikle sigara içilemez
ve ateş yakılamaz.
(2) Emniyet için tehlike oluşturabilecek olaylar ve
durumlar derhal teknik kontrol birimine (Tel. 6666)
veya bina yönetimine (Tel. 5865 ve 5872) veya
resepsiyona bildirilmesi gerekir.
(3)
Emniyet
ve
korunma
önlemlerinin
uygulanmasından sorumlu olan itfaiye, polis, yönetim
üyeleri ve bina yönetim personeli veya diğer yetkili
şahısların talimatlarına mutlaka uyulması gerekir.
(4) Emniyet nedenlerinden dolayı UKR'nin çeşitli
mekanları
güvenlik
kameraları
tarafından
izlenmektedir. Bu kayıtlar hastaların, ziyaretçilerin,
personelin ve mülkün güvenliği için yapılmaktadır.

MADDE 5 – Mekan Kullanımı
UKR'deki mekanların amacı dışında kullanılacağında
bu durum bina yönetimine zamanında yazılı olarak
bildirilmelidir. Bu yazılı dilekçede, yapılacak
etkinlikten sorumlu amirin kimliği belirtilmelidir.
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MADDE 6 – Telefon Kullanımı

MADDE 13 – Afiş Asmak

Hastalar özel görüşmelerini odalardaki kartlı sistemle
çalışan telefondan yapabilirler veya ankesörlü telefonu
kullanabilirler. Personelin telefon kullanımı için
yönetimin 09.11.2007 tarihli bildirisi geçerlidir.

Afiş, ilan ve benzeri şeyler sadece bina yönetiminden
izin alınarak öngörülen yerlere asılabilir. İzinsiz asılan
afiş ve ilanlar derhal kaldırılacaktır. Personel kantini
önündeki panoya ilan asmak serbesttir. (Burada asılı
ilanlar her ayın sonunda kaldırılmaktadır).

MADDE 7 – Bağış Toplamak Ve Seyyar Satıcılık
Reklam, seyyar satıcılık, dilencilik yapmak ve bağış
toplamak ayrıca özel amaçlı ürün ve hizmet
pazarlamak tüm hastane alanında yasaktır.

MADDE 8– Siyasi Parti Faaliyetleri
UKR'nin tüm binalarında ve alanında siyasi partilerin,
sözlü ve yazılı faaliyetlerini yürütmeleri yasaktır .

MADDE 9– Resim ve Film Çekimleri
Film, televizyon, video, resim çekimleri ve sesli kayıtlar
için
iletişim
departmanından
izin
alınması
gerekmektedir.

MADDE 10 – Alkol Tüketimi
UKR'de alkollü içecek tüketiminin asgari düzeyde
tutulmasına özen gösterilmesi ve aşırıya kaçılmaması
rica olunur

UKR binalarında ve alanında genel olarak sigara içme
yasağı mevcuttur. Bina dışında sadece özel
işaretlenmiş sigara içilen bölümlerde sigara içilebilir.
Bu
durumda
Sağlığı
Koruma
Yasası
(Gesundheitsschutzgesetz GSG) (tarih: 23.07.2010,
bkz. GVBl. 2010, S. 314) geçerlidir.

(1)

İşbu

metinde

belirtilmedikçe,
durumunda

açıkça

UKR

sadece

(1) İşbu kurallara aykırı davrandıkları saptanması
halinde, hastalar hastaneden vaktinden evvel taburcu
edilecek, diğer şahıslar için hastaneye girme yasağı
uygulanacak ve hastane personeline ise disiplin cezası
verilecektir.
(2) UKR'nin idari amiri tıbbi direktördür. Tıbbi
direktörün hastane dışında bulunması halinde
güvenlikle ilgili acil kararları alma yetkisi hastane
müdürüne aittir. Hastane müdürünün de olmadığı
hallerde, güvenlikten sorumlu kişi hukuk departmanı
müdürüdür. Hafta içindeki çalışma saatleri dışında
idari amiri görevini, birinci derecede olan anestezi
doktorlarından birisi üstlenecektir (erster Dienst
Anästhesie) .

Bölüm 2 – Hastalar, Refakatçiler Ve
Ziyaretçiler İçin Özel Kurallar

MADDE 11 – Sigara Kullanımı

MADDE 12 – Sorumluluk /

MADDE 14 – Kurallara Karşı Gelmenin Cezası

Kayıp Buluntu Eşya

ve

farklı

hırsızlık,

kaza

bir
ve

şekilde
hasar

MADDE 15 – Hastaların Konaklaması
(1) Hastalar, vizit ve yemek, tedavi ve bakım saatinde
odalarında olmalıdırlar.
(2) Hastalar
etmelidirler.

odalarını

uygun

kıyafette

terk

(3) Saat 22:00'den itibaren uyku saati başlar.
(4) Kapalı bölümde yatan hastalar bu mekanı doktor
izni olmadan terk edemezler.
(5) Hastane alanı doktor izni olmadan terk edilemez.

yasal hükümler çerçevesinde

sorumluluk üstlenir.
(2) UKR'de çocukların oynaması için kurulan minyatür
evin kullanımında olası kazalar için sorumluluk kabul
edilmez. Çocuklar sadece ebeveynlerin gözetimi
altında minyatür evde oynayabilirler.

MADDE 16 – Doktor Reçetesi ve İlaçlar
UKR'de konaklama süresinde şahsi ilaçlar sadece
doktor onayı ile kullanılabilir. Şahsi veya tüketilmemiş
ilaçlara bakım personelinin el koyma yetkisi vardır.

(3) UKR alanında bulunan eşyalar resepsiyona teslim
edilmelidir.
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MADDE 17 – Hastane Yemekleri

MADDE 20 – Elektrikli Aletler

(1) Yemekler genel yemek planına göre veya doktorun
hastaya uyguladığı özel perhiz programına uygun
olarak verilir.

(1) UKR'de şahsi elektrikli aletlerin kullanımı yasaktır.

(2) Hijyenik nedenlerden dolayı yemek artıklarını
saklamak yasaktır. Yemek artıklarının tabakta bırakılıp
mutfağa geri gönderilmesi rica olunur.

Bunlar su ısıtıcısı, ocak, kalorifer ve vantilatör gibi
küçük ev aletleridir. Ayrıca özel radyo ve televizyon
kullanımı da yasaktır.
(2) Vücut bakım aletleri (örneğin tıraş makinesi ve saç
kurutma makinesi) veya cep telefonu ve mobil olarak

MADDE 18 – Hastaların Özel Eşyaları

kullanılabilir bilgisayarlar (Notebook, Laptop, Tablet)

(1) UKR'ye sadece konaklama süresinde gerekli
kıyafetlerin ve eşyaların getirilmesi rica olunur.

bu uygulamanın dışındadır.

(2) Para ve kıymetli eşyalar istek üzerine yönetime,
emanet edilebilir. UKR bu emanetleri makul bir şekilde
muhafaza edecektir.
(3) Fiil ehliyeti olmayan kişilerin para ve kıymetli
eşyaları bir tanık huzurunda tespit edilip yönetime
emanete alması için teslim edilecektir.
(4) Hastanede bırakılan eşyalar ihtara rağmen 12
hafta içinde alınmazsa UKR'nin mülkiyetine geçer.

(3) Tıbbi elektrikli aletlerin kullanımı için hastaların
personel ile iletişime geçmesi gereklidir. İcabında tıbbi
teknik bölümü ile görüşülmesi gerekebilir.
(4) Aktif WLAN-aletlerinin (özellikle Access-Points,
WLAN-Router, WLAN-Repeater ve WLAN-Hotspots)
kullanımı yasaktır. İstisnai uygulamalar için DV-med
dairesinden izin alınmalıdır.

(5) 18 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki durum
vuku bulduğunda, mühlet geçtikten sonra eşyayı iade
alma hakkının iptal edilip eşyanın UKR'nin mülkiyetine
geçeceği ihtarnamede açıkça belirtilir

MADDE 21 – Yasak Alanlar

(6) Terekeye ait münferit mallar (miras) ayrıca
yönetime emanet edilen para ve kıymetli eşyalar için
18 inci maddenin dördüncü fıkrası geçerli değildir. Bu
eşyaların muhafazası, iadesi ve değerlendirilmesi
yasalara riayet edilerek yapılır.

MADDE 22 – Ziyaret Ve Ziyaretçi Saatleri

MADDE 19 – Sorumluluk Sınırlaması
(1)
Hastanın
beraberinde
getirdiği
eşyalar
kaybolduğunda veya hasara uğradığında ve hastane
alanında veya otoparkında duran otomobil hasara
uğradığında, UKR sadece kasıt ve ağır kusur
durumunda sorumluluk alır. Aynı durum yönetime
teslim edilmeyen para ve kıymetli eşyaların kaybı için
de geçerlidir.
(2) Yönetime emanet edilen para ve kıymetli eşya veya
terekeye ait münferit malların kaybolduğuna veya ağır
kusur durumunda hasara uğradığına ilişkin tazminat
talepleri, zarar görenin zararı veya kaybı öğrendiği
tarihten itibaren 3 ay içinde yazılı şekilde yapılması
gerekmektedir. Tazminat talep etme süresi en erken
hastanın taburcu olduğu andan itibaren başlar.

İşletim, idari ve teknik bölümlerine ve bunların
levhalar ile işaretlenmiş odalarına girmek yasaktır.

(1) Girişte yazan ziyaret saatlerine uyulması rica
olunur.
(2) Ziyaret saatleri dışında ziyaret istisnai durumlarda
ve sadece doktor izni ile yapılır.
(3) Ziyaretçilerin kabul edilmediği durumlar:
a) Bulaşıcı hastalığı olan hastalar ziyaret kabul
edemez (istisnai durumlarda kat hekiminin izni
gerekmektedir).
b) Bulaşıcı hastalığı olan veya evinde bulaşıcı
hastalığı olan kişiler hasta ziyaret edemezler.
(4) Saksı çiçekleri ve ev hayvanları
getirilemez. Ev hayvanlarını hastane
bırakmak yasaktır.

hastaneye
kapısında
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Bölüm 3 – Personel Ve Hastanede
Bulunma Yetkisi Olan Kişiler İçin Özel
Kurallar

MADDE 23 – UKR Alanında Davranış Kuralları

MADDE 25 – Elektrikli Aletler

(1) Tüm personelden ve hastanede bulunma yetkisi
olan kişilerden hastaların istirahat ihtiyacına gereken
saygıyı göstermeleri beklenmektedir.

(1)
UKR’de
sadece
VDE
(Verband
der
Elektrotechnik...) tarafından onaylanmış elektrikli
aletlerin kullanımına müsaade edilir. Arızalı elektrikli
aletlerin kullanımı yasaktır.

(2) Kullanılmayan
tutulmalıdır.

çalışma

odaları

kilit

altında

(3) Anahtar ve telsiz kaybı derhal bina yönetimine
bildirilmelidir.
(4) Görevden ayrılırken verilen tüm eşyalar, talep
edilmeden, kullanılabilir halde iade edilmelidir.
Görevden ayrılan kişi eşyaları malzeme iade formu ile
onaylatılmış olarak teslim etmesi gerekir.

(2) Onaylanmamış elektrikli aletler (su ısıtıcısı, kahve
makinesi, vantilatör gibi küçük ev aletleri) kullanılmaz
ve derhal devre dışı edilmelidir veya teknik merkez
(elektrikli veya tıbbi aletler atölyesi) tarafından kontrol
edilmelidir.
(3) Ayrıntılı bilgilere işletim kılavuzundaki “mobil
elektrikli aletlerin kullanımı“ ve “yangından korunma
talimatı“ adlı bölümlerden ulaşabilirsiniz.

MADDE 24 – Kıyafet Kuralları
Personel, kıyafet kurallarına uymakla ve personel kimlik
kartını takmakla yükümlüdür.

Regensburg, 1 Nisan 2018

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Oliver Kölbl
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Tıbbi Direktör
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