POLİKLİNİK HİZMETLERİMİZ

POLİKLİNİK ÇALIŞMA SAATLERİ
09:00-12:00 13:00-16:00
HASTANEMİZDE HİZMET SUNAN POLİKLİNİKLERİMİZ
 Beyin Cerrahi Polikliniği

 Göz Hastalıkları Polikliniği

 Cildiye Polikliniği

 İç Hastalıkları Polikliniği

 Çocuk Hastalıkları Polikliniği

 Kalp Damar Cerrahi Polikliniği

 Çocuk Psikiyatri Polikliniği

 Kardiyoloji Polikliniği

 Çocuk Cerrahi Polikliniği

 Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

 Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği

 Kulak Burun Boğaz Polikliniği

 Fizik Tedavi Polikliniği

 Nöroloji Polikliniği

 Genel Cerrahi Polikliniği

 Ortopedi Polikliniği

 Göğüs Cerrahi Polikliniği

 Plastik Cerrahi Polikliniği

 Göğüs Hastalıkları Polikliniği

 Psikiyatri Polikliniği

 Üroloji Polikliniği

HASTANEMİZDE HİZMET SUNAN YAN DAL POLİKLİNİKLERİMİZ
 Endokrinoloji Polikliniği

 Nefroloji Polikliniği

 Gastroentroloji Polikliniği

 Romatoloji Polikliniği

 Hematoloji Polikliniği

 Tıbbi Onkoloji Polikliniği

HASTANEMİZDE HİZMET SUNAN YATAKLI KLİNİKLERİMİZ

 Beyin Cerrahi Servisi

 Nöroloji Servisi

 Çocuk Hastalıkları Servisi

 Ortopedi Servisi

 Süt Çocuğu Servisi

 Kardiyoloji Servisi

 Çocuk Cerrahi Servisi

 Palyatif Bakım Servisi

 Enfeksiyon Hastalıkları Servisi

 Plastik Cerrahi Servisi

 Fizik Tedavi Servisi

 Psikiyatri Servisi

 Genel Cerrahi Servisi

 Üroloji Servisi

 Göğüs Cerrahi Servisi

 Gebe Takip Servisi

 Göğüs Hastalıkları Servisi

 Erken Gebelik Servisi

 KBB-Göz Servisi

 Lohusa Servisi

 Dahiliye Servisi

 Doğum Cerrahi Servisi

 Göğüs-Kalp Damar Cerrahi Servisi

HASTANEMİZDE HİZMET SUNAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİMİZ

 Genel Yoğun Bakım Ünitesi

 Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

 Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi

 Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi

 Göğüs Yoğun Bakım Ünitesi

 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

 Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

HASTANEMİZDE HİZMET SUNAN LABORATUVARLARIMIZ

 Biyokimya Laboratuvarı

 Tüberküloz Laboratuvarı

 Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 Patoloji Laboratuvarı

 Kültür Laboratuvarı

 Uyku Laboratuvarı

 Kan Merkezi

HASTANEMİZDE SUNULAN GÖRÜNTÜLEME - TANILAMA VE TEDAVİYE YÖNELİK HİZMETLER
 Dijital Röntgen

 EMG

 Tomografi

 EEG

 MR

 Efor Testi

 Ultrason

 EKG

 Mamografi

 Ekokardiyografi

 Kemik Dansitometri

 Transözofageal Ekokardiyografi

 Taş Kırma

 Kroner Anjiografi

 Bronkoskopi

 Alerji Testi

 Solunum Testi

 Bera C (Yeni Doğan İşitme Testi 0-6 Aylık)

 ERCP Ünitesi

 Evde Bakım Hizmetleri

 Endoskopi

 KETEM

 Kolonoskopi

 Kemoterapi Ünitesi

 Odyometri

 Fenilketonüri Testi

 Görme Alanı Testi

 Optik Koherens Tomografi (OCT)

 Nükleer Tıp

DİĞER HİZMETLERİMİZ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Ameliyathanemizde üstün teknik altyapısı ile hizmet veren 23 ameliyathane odası
bulunmaktadır. Preoperatif hazırlık ünitesi, postoperatif bakım ünitesi, merkezi sterilizasyon
ünitesi ve sarf deposu ile modern bir kompleksdir. Ameliyathanemizde cerrahi branş
hekimleri, anestezi uzmanları, ameliyathane hemşireleri, anestezi teknisyenleri, hasta bakım
personelleri ve diğer yardımcı personeller ile hizmet vermekteyiz. Güncel cerrahi
uygulamalar hastanemiz ameliyathanesinde büyük bir titizlik ile yapılmaktadır.
ACİL SERVİS HİZMETLERİ

Hastanemizin acil servis hizmetleri, yetişkin-çocuk ve kadın doğum acil servis bölümleri
tarafından yürütülmektedir. Modern cihazlarla donatılmış acil servisimiz deneyimli ve
dinamik kadrosu ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Acil Servis doktorlarımız, hastayı
değerlendirerek ilk müdahalelerine yönelik tüm tetkik ve tedavi işlemlerini uyguladıktan
sonra şikâyete göre ilgili branşa yönlendirmesini yapmaktadır.

DİYALİZ ÜNİTESİ

Diyaliz hastalarımız hastanemiz dâhiliye polikliniğine veya diyaliz merkezimize başvurarak
diyaliz hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirler. Diyaliz birimimiz diyaliz hastalarımız için teknik
altyapı ve deneyimli personeliyle hastalarımıza hizmet vermektedir. Diyaliz hizmetlerinden
faydalanan hastalarımızı aracımız evlerinden alarak ve diyaliz işlemi bitimi evlerine bırakarak
hizmet verilmektedir.

DOĞUMHANE HİZMETLERİ

Hastanemize normal doğum yapmak için başvuran hastalar için bir doğum salonumuz
bulunmaktadır. Doğumhanemiz steril şartlarda olup, deneyimli ebelerle çalışmaktayız.

LDRP ÜNİTESİ

Hastanemizde 6 yataklı LDRP (Anne Uyum Odaları) Ünitesi hizmet vermektedir. Ünitemizde
genel durumu stabil olup; anne yanında fototerapi alan, anne eğitim eksikliği nedeniyle
beslenme problemi olan veya tedavileri yoğun bakım ünitesinde tamamlanan yenidoğanların
eve taburcu olmadan önce istenilen kiloya gelinceye kadar izlenmesi amacıyla kaldıkları
servistir. Serviste yenidoğanın kilo takibi, gelişimi ve beslenmesi takip edilmektedir. Ayrıca
taburcu olduğunda annenin bebeğin bakım ve tedavisini evde devam edilebilmesi için;
emzirme, bebek bakımı veya varsa kullanacağı tıbbi cihaz kullanımı vb. gibi eğitimler verilerek
hastaların güvenli taburculuğu sağlanmaktadır.

ANNE OTELİ

Hastanemizde 12 yataklı anne oteli hizmet vermektedir. Anne Otelimizde; Bebeği Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitesinde yatan annelerin, doğum sonrası dönemini ev ortamında hissetmesi,
daha rahat ve konforlu bir şekilde geçirmesi, bebekleri ile anne-bebek bağı kopmadan,
bebeğin iyileşme sürecinde anne sütü alabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca annenin
bebeğin bakım ve tedavisini evde devam edilebilmesi amacıyla; emzirme, bebek bakımı, ilk
yardım vb. gibi konularda eğitimler verilmektedir.

DİYETİSYEN POLİKLİNİĞİ
Beslenme ve Diyet Polikliniğinde, bireysel ihtiyaçlar çerçevesinde kişilerin yaşam tarzlarına ve
beslenme alışkanlıklarına göre stratejiler geliştirerek; sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, kilo
verme veya almaya yönelik kişiye özel beslenme ve diyet danışmanlığı hizmeti vermektedir.
PSİKOLOG POLİKLİNİĞİ
Psikoloji polikliniği hastanemizde çocuk ve erişkin olmak üzere 2 adettir. Erişkin psikiyatri
polikliniğinde 18 yaş ve üzeri hastalarımıza psikoterapi hizmeti verilip gerekli görülen testler
yapılmaktadır. Çocuk psikiyatri polikliniğinde ise 18 yaş ve altındaki çocuk ve ergenlerin
anksiyete, depresif duygulanım ve yaş dönemine özgü zorlanmalarına yönelik bireysel terapi
hizmeti verilmektedir.
ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİ
Çocuk Psikiyatri Uzmanı tarafından konsültasyon yolu ile yönlendirilen 0-12 yaş çocuklara
gelişimsel değerlendirme, dikkat becerileri ve akademik gelişim durumlarını değerlendirme
ve okula hazır bulunuşluğu değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

SOSYAL HİZMET BİRİMİ
Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması,
sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile
ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyo-ekonomik sorunların
zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal
hizmet uygulamasıdır.

DOKU VE ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ)
Yaşamınız sona erdikten sonra, yaşama umudu veya yaşam kalitesi organ ve/veya yaşam
kalitesi organ ve/veya doku nakline bağlı hastalarda kullanılmak üzere; 18 yaşından büyük ve
akli dengesi yerinde olan herkes organ ve dokularının tamamını veya bir bölümünü ölümden
sonra ihtiyaç sahibi hastalarda kullanılmak üzere bağışlamasını vasiyet edebilir. Detaylı
bilgiler için HASTANEMİZ ORGAN VE DOKU BAĞIŞ BİRİMİNE başvurabilirsiniz.

ENGELLİ HASTALARIMIZA YÖNELİK HİZMETLERİMİZ
Engelli hastalarımız polikliniklerimizden öncelikli olarak yararlanma hakkına sahiptir.
Bireysel olarak hareketini engelleyici fiziksel ve/veya zihinsel engeli bulunan hastalarımızın
işlemleri, hasta yönlendirme ve karşılama görevlilerinin yardımı ile yapılmaktadır.
Hastanemizde İşaret dili eğitimi almış olan hasta yönlendirme ve karşılama
elemanımız bulunmaktadır.
Hastanemiz Duvar kenarlarında tutunma pervazları
bulunmaktadır. Her kata ulaşım asansörlerle sağlanabilmektedir. Asansör ve kapı girişlerinde
tekerlekli sandalye ve sedye geçişini engelleyecek bariyerler bulunmamaktadır. Tüm
Asansörlerde sesli uyarı sistemi bulunmaktadır. Ana girişlerde uygun ölçülerde rampalar
bulunmaktadır. Poliklinik ana girişinde görme engelliler için yürüme bantları mevcuttur.
Hastanemizin belirli alanlarında engelli hastalar için kişisel temizlik alanı (wc, lavabo)
bulunmaktadır. Poliklinik girişi ve acil servis girişlerinde yeterli sayıda tekerlekli sandalye ve
sedye bulundurulmaktadır. Hastanemiz Otopark alanlarında engellilere ayrılmış alanlar
bulunmaktadır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİMİZ

Hastanemiz evde sağlık hizmetleri ve eve nakil birimi olarak yatağa bağımlı ve engelli
bireylerin ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlamak amacı ile evlerinde
ve aile ortamlarında muayene, kan alımı, EKG, çekimi ameliyat sonrası dikiş alınması gibi
hizmetleri hastalarımıza sunmaktayız. (Röntgen, MR vb.) gereken durumlarda hastaların
hasta nakil aracı ile ulaşmasını sağlamaktayız.
ECZANE HİZMETLERİMİZ
Sağlık tesisimizde bulunan eczane tarafından yatan hastalarımızın tüm ilaç ve sarf
malzemeleri temin edilmektedir.

