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Hastanemizde randevulu sistem ile hizmet verilmektedir.
Telefon veya WEB sitesinden randevu alabilirsiniz.
Randevu Telefon: 182
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Sağlıklı Dişler,
Sağlıklı Gülüşler Dileriz...

Değerli Hastamız,
Yatan Hasta Servisimize Hoș Geldiniz.
Hastane ișleyișinin aksamaması amacıyla
hastane kural ve uygulamalarına uymanızı
önemle rica ederiz.

GENEL KURALLAR
Yemek Saatleri:
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Kahvaltı : 06:00 ile 07:00
Öğle Yemeği : 12:00 ile 13:30

Yemek Saatleri Akșam Yemeği : 18:00 ile 19:00

ZİYARET KURALLARI
Ziyaret Saatleri:
Her gün
Gündüz : 13:00-14:00
Akșam : 19:00-20:00
*Ziyaret esnasında enfeksiyon
riski açısından hasta yataklarına
oturulmaması gerekmektedir.
*10 yașından küçük çocuklarınızı
sağlığı açısından hastaneye
ziyaret amaçlı getirmeyiniz.
*Hastanemize sağlığınızı
korumak amacıyla açıkta
yiyecek maddesi ve canlı çiçek
getirmek yasaktır.

GÜVENLİK
- Yatıș için gelirken değerli eșyalarınızı (ziynet
eșyası, gereğinden fazla para vb.) getirmeyiniz.
- Eğer yanınızda değerli eșyanız varsa, odanızdan
kısa süreli ayrılmanız halinde dahi ya yanınıza
alınız veya refakatçi/yakınınıza teslim ediniz.
- Eșyalarınızı odanızdaki dolaplarda muhafaza
ediniz.
- Aracınızda değerli eșya bırakmayınız.

- Herhangi bir eșyanızın kaybolması/çalınması ya
da sahipsiz bir eșya görülmesi halinde ilgili
bölümün sorumlu hemșiresine bilgi verdiğiniz
takdirde Hastane Güvenlik Görevlileri derhal
bölgeye gelecektir.
- Tanımadığınız kișilerden yardım istemeyiniz ve
onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.
- Șüpheli bir durum veya șahıs gördüğünüzde
ilgili bölümün sorumlu hemșiresine veya hemșiresine bilgi veriniz.
- Klinik görevlileri dıșındaki kișilerin sizi yönlendirmesine inanmayınız. Böyle durumları Hastane Güvenlik görevlilerine bildiriniz.
- Poșet çanta vs. eșyalarınızı geçici olarak dahi
olsa bile hastane sınırları içerisinde bırakıldığında
güvenlik merkezinin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde șüpheli paket olarak değerlendirilir.

İNTERNET KULLANIMI
İnternet kullanımı için TTNET wifi’ye girerek, size
ait șifrenizle girebilirsiniz.

HASTA VE REFAKATÇİLERİN UYMASI
GEREKEN KURALLAR
- Hasta odaları ve dolapları düzenli olmalıdır.
- İhtiyaç dıșında lamba, TV vb. kapalı tutulmalıdır.
- Hasta odalarında varsa tıbbi cihazlara dokunmamalıdır.
- Hastalar servis hemșiresinin haberi olmadan
asla dıșarı çıkmamalıdır.
- Hasta yanında İlaç bulundurulması kesinlikle
yasaktır, ilaçların klinik hemșiresine teslim edilmesi ve taburcu olurken hemșireden tekrar alınması
gerekmektedir.
- Hasta ve refakatçilerinin odalarında yada koridorlarda sigara İçmeleri yasaktır.
- Hasta odalarında ve servis koridorlarında gürültü
yapılması yasaktır.

- Servise kabulünüzden sonra hemșireniz tarafından hemșire çağrı sisteminin kullanımı hakkında
bilgilendirme yapılacaktır.
- Hasta odalarında ısıtıcı bulundurulması yasaktır.
Bulunması halinde idari ișlem yapılacaktır.
- Odalarınızda bulunan pencereler güvenliğiniz
açısından tam açılmamaktadır.

REFAKATÇİ İȘLEMLERİ
- Doktorunuzun uygun görmesi durumunda 1 kiși
refakatçi kalabilir.
- Refakatçiler “Refakatçi Kartı” ișlemlerini
bulundukları klinik sekreterlerinden yapabilirler.
- Refakatçiler "Refakatçi Kart’larını sürekli
yanlarında bulundurmak ve sorulduğunda İbraz
etmek zorundadırlar.
- Refakatçiler kendilerine ayrılmıș dinlenme
koltuklarını kullanabilirler. Hasta yataklarını kullanmaları sakıncalı olup yasaktır.
- Refakatçiler kurum kurallarına uymakla yükümlüdürler.
- Refakatçiler (Doktor ve hemșire dirktifleri/bilglleri
dıșında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama
yapmamalıdır.
- Refakatçiler doktor vizitleri ve ișlemler esnasında
oda dıșında beklemelidirler.

TABURCU İȘLEMLERİ
- Taburcu ișlemleriniz 08:00-16:30 saatleri arasında yapılmaktadır.
- Klinik sekreteri dosyanızı tanzim ederek taburcu
ișlemlerinizi yapacaktır.
- Servis Sorumlu Hemșiresine ve Doktorunuza
bașvurmadan hastaneden ayrılmayınız.
- Dosyanızı hastane dıșına çıkarmayınız
* Hastanemiz kurallarına uyduğunuz, personellerimizle
ișbirliği içerisinde olduğunuz için teșekkür eder.

