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SAYIN HASTALARIMIZ
Elinize aldığınız bu kitapçık sağlık bakanlığı ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ’Nİ her
yönüyle tanıtan bir broşür niteliğindedir.

1. TANITIM

Hastanemiz

1967’deSSK

Dispanseri olarak açılmış.1982 yılında
SSK

Hastanesi

olarak

vermeye

başlamıştır.2005

Sağlık

Bakanlığına

hizmet
yılında
devrolan

Hastanemiz Ordu Boztepe Devlet
hastanesi

olarak

vermekte

iken

halen
2010

yılı

hizmet
aralık

ayından itibaren SAĞLIK BAKANLIĞI
-ORDU

ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM

ARAŞTIRMA HASTENESİ olarak hizmet vermektedir.
Hastanemizde Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri branşları ile ilgili polikliniklerde Randevu Sistemi ile
bütün hastalarımıza hizmet vermektedirler.

2. ULAŞIM
Hastanemiz ulaşım bilgileri aşağıdaki gibidir.

Şehirden hastanemize 61 numaralı dolmuş hattı ile ulaşım sağlanmakta olup, muhtelif yerlerdeki yönlendirme
tabelaları ile de ulaşılabilmektedir.
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Hastane içi krokisi aşağıdaki gibidir.

A-BLOK

Zemin

1.Kat

2.Kat

3.Kat

4

Kroner Yoğunbakım
Kateter Labaratuarı
Mutfak
Morg
Yemekhane
Bayan mescit

B-BLOK

Fatura
Bilgi İşlem
Ana server
Pano

C-BLOK
Danışma
Acil
Kan alma
Biyokimya
Görüntüleme
Mikrobiyoloji
Santral
Güvenlik

Hastane
Yöneticisi/Başhekim
İdari Yemekhane
Eczane
Personel işleri
Sağlık Bakım Hiz.
Müd
Endoskopi

İdari Mali Hiz.Müd
İdari Mali Hiz. Müd. Yard.
Ultrasonografi
Patoloji Lab.
Eğitim Salonu

Ortopedi
Nöroloji
Üroloji
Cildiye

Psikiyatri
Anestezi Polk
Süpervizör Odası

Kemoterapi
Üroflometri

Cerrahi Yoğunbakım
Genel Cerrahi Göz
Beyin Cerrahi
Plastik cerrahi
Hastalıkları
KBB.
Göz

Ameliyathane

Ürodinami

Dahili Yoğun Bakım
Dâhiliye (İç Hastalıkları)
Enfeksiyon Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Kardiyoloji
EEG
Başhekim Yardımcısı

3. KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

MİSYONUMUZ
Ülkemiz ve bölge halklarının yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile sürekli gelişmek, geliştirmek üzere;
 Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst kalitede sunmak
 Uygun ekonomik koşullarda, ihtiyaç duyan tüm toplumlara sağlık hizmeti sunmak,
 Sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,
 İçindeki insan sevgisi sürekli artan, kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, hekimler-sağlık uzmanlarıdestek hizmetlerinden oluşan ekipleri desteklemektir.

 Türkiye’nin ve bölgemizin; Kaliteli sağlık hizmeti sunan, insan odaklı yaklaşımı benimseyen öncü uygulamaları
ile sadece Türkiye’nin değil bölgesinin lider sağlık grupları arasında olmak.
DEĞERLERİMİZ
 MÜKEMMELİYETÇİLİK (Kalite bilinci ile sürekli iyileştirme çalışmaları)
 YENİLİKÇİLİK (Sektörel tüm gelişmeleri yakından takip ederek, kendimizi yenilemek ve yeniliklere açık olmak)
 GELİŞİMCİLİK (Gerek nitelik, gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak)
 ÇÖZÜM ODAKLILIK (Ekip olarak sorunun değil, çözümün bir parçası olmak)
 DÜRÜSTLÜK (Tıbbi etik kurallara bağlılık, şeffaflık, sorumluluk bilinci, duyarlılık olmazsa olmazımız)
 AÇIK İLETİŞİM (7/24-365 gün ulaşılabilir olmak)
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KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ
 Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini
sağlamak.
 Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara
taşınmasını sağlamak.
 Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden belirlenmesi ve
oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak
 Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.
 Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak
 İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.
 Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.
 Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.
 Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek
 Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini
sağlamak.
 Meslek etiğine saygılı, mesleğini seven, meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma
yöntemlerini bilen, tıp uygulamalarının gerektirdiği değerlere ve sorumluluğa sahip, hasta/hasta yakını ve
çevresindeki insanlar ile uygun ve etkin ilişkiler kurabilen personel sağlamaktır.

4. ACİL HİZMETLERİ
Hastanemiz Acil Hizmetleri C Blok Zemin katında bulunan Acil Servisimizde yürütülmektedir. Acil doktorlarımız ve
Uzmanlar eşliğinde, 15 müşahede de yataklı olarak 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

5.HASTA KABUL HİZMETLERİ
Hastanemize başvurularınızda, aracınızdan hastalarınızı indirdikten sonra karşılama personeli ile karşılanır ve
aracınızı mevcut otoparkımıza bırakabilirsiniz.
Ana bina girişinde ve poliklinik binasının girişinde Danışma Birimleri bulunmaktadır. Hizmet almak isteyen
kişilerin müracaatı ile yönlendirmeler yapılmakta ve yardım edilmektedir.
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6.POLİKLİNİK HİZMETLERİ
Hastanemizde Poliklinikler, insan vücudunu bir bütün olarak ele alır ve multidisipliner yaklaşımın gücüne
inanır.
Poliklinik binasında Uzman Hekimlerimizin ayrı odaları ve sekreterleri bulunmaktadır. Muayene kayıtlarınız ilgili
doktora başvuru odalarından ve kat sekreterliklerinden yapılabilmektedir.
İşlemlerde yaşlı ve engellilere öncelik verilmektedir. Bebekleriyle gelen kişiler için bebek bakım odamız
poliklinik binası 3. Katında mevcuttur.
Hastanemizde İç Hastalıkları,Enfeksiyon Hastalıkları,Nefroloji,Fizik Tedavi,Hematoloji, Kardiyoloji, Genel
Cerrahi, Ortopedi, Beyin Cerrahisi,Nöroloji, Üroloji , K.B.B., Göğüs Hastalıkları, Göz,, Psikiyatri, Plastik
Cerrahi, Cildiye, Gastroenteroloji Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum,Çocuk Cerrahi, Psikolog, Diyetisyen,
Aile Hekimliği, branşlarında hizmet verilmektedir.Müracaatlar mesai günleri içinde sabah 08: 00’da
başlamaktadır.
Poliklinik sırası alan hastalarımız, sıra barkodu aldıkları poliklinik önünde bulunan oturma gruplarında sıralarını
poliklinik oda kapıları üzerinde bulunan ekranlardan takip ederler. Hastalarımızın hasta kabul birimlerinden
verilen barkodların üzerindeki bilgileri kontrol etmeleri menfaatleri icabıdır. Hastalarımız muhtemel muayene
zamanlarını yine bu barkodların üzerinden takip edebilirler. Sırası gelen hastalar birbirlerinin haklarına
girmeden muayene için poliklinik odasına girerler. Polikliniğe aynı anda birden fazla hasta alınmamaktadır.
Ayrıca muayene sırasını kaçıran hastalar sıra numarası sona geldikten sonra çağırılacaktır. Hastaların bu
hususta ısrar etmemeleri istenmektedir. Unutmayınız ki bu tür tartışmalar, bütün hastaların muayeneleri için
ayrılan zamanın azalmasına neden olacaktır.
Tahlil ve tetkik için gönderilen hastalar direk olarak tahlil ve tetkik yaptıracakları birimlere (Laboratuar,
Röntgen, Tomografi, EMR, EKG, USG), dışarıdan tetkik istenilen hastalar anlaşmalı kurumlarımıza direkt
müracaat edebilirler. Sonuçlarını alan kişiler her gün saat:13:30’dan sonra ilgili doktorlarıyla görüşebilirler.
Hastaların ilaç raporu işlemleri polikliniklerden yapılmaktadır. Heyet raporu almak isteyenler için, Çarşamba
günü heyet ekibi toplanmaktadır. Raporu verecek branş doktorlarının tam olduğu sürece hastanemizde işe
giriş, silah bulundurma, ehliyet, akli melekesi yerindedir ve durum raporları ile malzeme raporlarını alabilirler.
Heyet toplanma tarihini takip eden iş günlerinde(en geç 3 iş günü) raporlarını rapor bürosundan
alabilmektedirler.
Yatış kararı alınan hastaların işlemleri poliklinikten sonra ilgili servis sekreterliği tarafından yürütülmektedir.
ANA BİNA POLİKLİNİKLER
ACİL POLİKLİNİK
İÇ HASTALIKLARI
KULAK BURUN BOĞAZ
AİLE HEKİMLİĞİ
ANESTEZİ
KARDİYOLOJİ
CİLDİYE
NÖROLOJİ
BEYİN CERRAHİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
FİZİK VE TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
GENEL CERRAHİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
GASTROENTEROLOJİK CERRAHİ
ORTOPEDİ
PSİKİYATRİ
HEMATOLOJİ
PATOLOJİ
RADYOLOJİ
TIBBI ONKOLOJİ
ÜROLOJİ
DİYETİSYEN
DİYABET
AKILCI İLAÇ POLİKLİNİĞİ
RADYOLOJİ
 EMR
 ULTRASON-DOPPLER
 RÖNTGEN
 TOMOGRAFİ
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LABORATUVAR
BİYOKİMYA
MİKROBİYOLOJİ
HORMON
PATOLOJİ

7. NASIL MUAYENE OLURUM
Sağlık Bakanlığı (MHRS) Merkezi Hastane Randevu sisteminden
telefon ile veya Web üzerinden randevu alabilirsiniz.
Doktorlarımızın çalışma planlarına http://www.oeah.gov.tr
web adresinden "DOKTORLARIMIZ" menüsünden ulaşabilirsiniz.
Randevu alamadığınız durumlarda hastanemiz Hasta Kayıt Birimi’ ne
(Müracaat) başvurarak muayene olabilirsiniz. Randevusuz muayene
sayısı kontenjanlarımız ile sınırlı olduğundan telefonla randevu alarak
muayene olmayı tercih ediniz.
Lütfen randevu saatinizden 20 dakika öncesi Hasta Kayıt Birimi’ne
başvurunuz.
KAYIT GÖREVLİLERİNİN SORDUĞU T.C KİMLİK NUMARASINI, ADRES VE TELEFON BİLGİLERİNİ TAM VE
DOĞRU OLARAK VERMENİZ SİZE DAHA KALİTELİ HİZMET VERMEMİZ VE GERİ BİLDİRİMDE
BULUNABİLMEMİZ İÇİN ÖNEMLİDİR.
HASTANEMİZ POLİKLİNİKLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ T.C. KİMLİK NUMARASI GİRİLMEDEN
YAPILAMAMAKTADIR. LÜTFEN HASTANEMİZE GELİRKEN T.C KİMLİK NUMARALI KİMLİK KARTI İLE
MÜRACAAT EDİNİZ VEYA GELMEDEN ÖNCE MUTLAKA T.C. KİMLİK NUMARANIZI ÖĞRENEREK GELİNİZ.

GEREKLİ EVRAKLAR İLE BAŞVURDUĞUNUZDA;
Hastanemize ait hasta tanıtım kartınız var ise müracaat'a uğramadan direk polikliniklerin önündeki hasta
tanıtım kartı cihazından kayıt alabilirsiniz. Randevu aldıysanız ve hasta tanıtım kartınız varsa polikliniklerin
önündeki hasta tanıtım kartı cihazından kayıt alabilirsiniz. Kartınız yoksa randevu saatinden 15-20 dk önce
gelerek Kayıt birimlerinden randevunuzu onaylatmanız gerekmektedir. Randevunuza gelemeyecekseniz mutlaka
randevunuzu aldığınız sistemden iptal ediniz.
Hastanemize randevu almaksızın müracaat eden her hastanın isteği aynı gün yerine getirilir. Sosyal güvenlik
kurumundan sağlık güvencesi olan hastalar gerekli belgeleri ile poliklinik sekreterlik bölümüne müracaat ederek
muayene barkodu alırlar. Bu barkod muayene ve tetkik istemlerinde gerekecektir.Poliklinikler kapı üstlerinde
bulunan hasta muayene sırasını gösteren ekranlar aracılığı ile sırası gelen hasta muayeneye çağrılır.
Hasta hekime sunulur.
Muayene veya tetkiklerin istenmesi ve değerlendirmesi yapılır.
Muayene odalarında hastalık raporu, ilaç heyet raporları, sevk, konsültasyon, müdahale, gerekiyorsa
randevu tarihlerinin ayarlanması, reçete işlemleri otomasyon üzerinden yapılır.

MUAYENE SONUCUNDA
Reçete yazılan hastaların bu reçeteleri herhangi bir yere tasdik ettirmelerine gerek yoktur.
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TETKİK İSTENEN HASTALAR,
Laboratuar incelemesi için kan alma odasına ve numune kabul bölümüne,
Ultrasonografi için görüntüleme merkezi sekreterliğine,
NST için NST odasına müracaat etmelidir.
Sağlık kurulu raporu veya istirahat raporlarını muayene edildiğiniz polikliniklerde düzenledikten sonra
Başhekim yardımcısına tasdik ettirmeniz kayıt ve takibi için poliklinik binası zemin katında bulunan Rapor
Kayıt Sekreterlik bölümüne gitmeniz gerekmektedir.
İlaç için heyet raporlarınızı muayene edildiğiniz poliklinikte düzenlenip imzalandıktan sonra Başhekim
yardımcısına tasdik ettirmeniz kayıt ve takibi için Rapor Kayıt Sekreterlik bölümüne gitmeniz
gerekmektedir.
Hastanemize yatışı karar verilen hastaların yatış işlemleri ilgili poliklinik tarafından organize edilir. Yatış
işlemlerinde yatış işleminizin yapıldığı servis, yatış işlemleri yönlendirmeleri, size yapılabilecek tedavi,
müdahale veya operasyonla ilgili gerekli tüm bilgi muayene olduğunuz poliklinikte çalışan doktor,
hemşire veya sekreter tarafından verilmiş olmalıdır.
Gerekli bilgilendirmeleriniz yapıldıktan sonra yapılacak işlemlere rıza göstermek yada göstermemek yine
kendi kararınıza bağlıdır.
Hastalarımız, hakları hakkında bilgi edinme hakkı çerçevesinde durumları, hastalıkları ve tedavileri
hakkında bilgi istemeye özen göstermelidirler. Bu konuda yeterli bilgilendirilmedikleri düşüncesinde olan
yada daha kapsamlı bilgi edinmek isteyenlerin poliklinik doktoruna veya ilgili doktoruna müracaat
etmeleri gerekmektedir.

YATIŞ VE TABURCU İŞLEMLERİ
İlgili poliklinik sizin yatırılarak tedavi edilmenizi uygun görüyor ise, poliklinik muayenesi için gerekli olan
belgeler ile ilgili size “YATIŞ BELGESİ” düzenlenecektir.
Hazırlanacak hasta dosyanız ile birlikte ilgili servis hemşire bankosuna müracaatınız sonucunda görevli
hemşire ve sekreter tarafından size odanız ve yatağınız gösterilecektir.
Taburcu edilen hastaların sosyal güvenceleri varsa; ilgili servis sekreterleri taburcu işlemlerini bitirir.
Hastaya ne gibi bir tedavi yapıldığı ve istirahati esnasında uyması gereken konuları içeren taburcu bilgi
notları hastalara ulaştırılır ve bir sonraki kontrollerinde bu bilgi notlarını yanlarında getirmeleri istenir.
Sosyal güvencesi olmayan hastalar ise; kat sekreteri tarafından işlemleri sonuçlandırılır ve yatış bedelleri
vezneye ödendikten sonra taburcu işlemleri bitirilir.8.ANA

BİNA YATAKLI SERVİSLER

151 yatakla hizmet veren hastanemiz ana bina A Blokta 3 kat olarak hizmet vermektedir.
1.KAT
Genel yoğun bakım ünitesi
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Göğüs
Hematoloji
Nefroloji
Enfeksiyon Hastalıkları
9

2.KAT
Ortopedi
Nöroloji
Üroloji
Psikiyatri
Kemoterapi Ünitesi (onkoloji servisi)
Cildiye
Fizik Tedavi
3.KAT
Genel cerrahi
Cerrahi yoğun bakım ünitesi
KBB.
Göz
Beyin cerrahi
Yatışına karar verilen hastalar, ilgili kat sekreterliklerinden yatış ve takip işlemlerini yaptırabilmektedirler.
Hastalarımızın yatış süreci içerisinde kendilerine yapılan işlemler ve tedavi hakkında bilgilendirmeleri
yapılmaktadır. Hastalarımız tüm teşhis ve tedavileri süresince gerekli olan bilgileri ilgili doktorlar tarafından
verilmektedir. Ayrıca bu süreçte bilgilendirilmiş onam formları ile hastalarımızın tedavilerine katılımları
sağlanmaktadır.
Tüm hastalarımızın en iyi şekilde bakım ve tedavilerinin yapılabilmesi ve güvenliklerinin sağlanabilmesi
amacıyla hemşire çağrı sistemi, oksijen sistemi, mahremiyet ve refakatçi düzenlemeleri, yangın alarm sistemleri
hastanemiz bünyesinde mevcuttur.
Hasta hakları ile ilgili Sosyal hizmet uzmanımız servislerde hasta bilgilendirme gezilerini yapmaktadır.
Hastalarımız için kullanılacak tüm malzeme ve ilaçlar hastanemiz bünyesinde temin edilerek kullanılmaktadır.
Yalnız hastalarımızın sürekli (daha önce yazılmış raporlu ilaç ve malzemeler)kullanmalarını gerektiren devamlı
hastalıklarına bağlı olarak kullandıkları ilaçları yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Hasta çıkış işlemleri yine kat
sekreterleri tarafından yapılmakta olup, işlemlerin tamamlanmasını müteakip hastalarımız hastanemizden
ayrılmaktadırlar.

9.LABORATUAR HİZMETLERİ
Hastanemiz laboratuvarı, size en doğru ve en güvenilir test sonuçları vermek için bu alandaki tüm gelişmeleri
yakından takip etmekte, en modern sistem ve yöntemleri kullanarak, tam otomatik biyokimya ve hormone
analizörleri ile çalışmaktadır . Günümüz şartlarında zamanın sizler için önemi gözönünde bulundurularak, tahlil
sonuçlarınız bazı ileri tetkikler haricinde sizlere aynı gün içinde verilmektedir.Tüm laboratuvar testleriniz uzman
hekimlerimiz kontrolünde, biyolog ve laboratuvar teknisyenleri eşliğinde çalışılmaktadır.
Laboratuvarımız işletim sistemi (L.İ.S.) ve hastane işletim sistemi (H.İ.S.) arasındaki gelişmiş bilgisayar ağı
sayesinde tüm işlemleriniz bu sistem üzerinden yürütülmektedir .Bu sayede maksimum control ve hız sağlanarak,
en güvenilir sonuçlara minimum hata payı ile ulaşılmaktadır.
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Laboratuvarımızda numunelerin alındığı andan, rapor sonuçlarının hastaya ve ilgili hekime ulaşıncaya kadar
geçen sure ler farklı birçok faktörden etkilenmektedir.Laboratuvarımız tüm bu aşamaları SağlıkBakanlığı’nca
dünyada Kabul gören kalite kriterlerine uygun şekilde takip etmekte sure ve güvenilirlik açısından en uygun
numuneyle en doğru sonuca, öngörülen zamanda ulaşmayı hedefedinmiştir. Materyal (kan, idrar, v.b. örnekler)
alımında ve testlerin analizi süresince tek kullanımlık malzemeler kullanılarak kontaminasyon riskini ortadan
kaldırılmaktadır.
Hastanemizde;
Biyokimya (Biyokimya.Hormon,İdrar,Hematoloji),
Mikrobiyoloji (Bakteriyoloji, Eliza),
Patoloji bölümleri bulunmaktadır.
Tahlil Ve Tetkik İçin Gelen Kişiler;
Laboratuar önünde bulunan barkot okuyucuya barkotlarını okutarak bu sıra ile işlemlerini yaptırmaktadır.
Acil Panelindeki bütün istemler 24 saat alınıp bir saat sonra sonuçlandırılmaktadır. Mesai saatleri içinde
alınan rutin testler saat 11:30’a kadar alınıp, aynı gün 13:30’da sonlandırılmakta ve sonuçları uzman
hekim tarafından onaylanmaktadır. Kişiler sonuçlarını istem yapan hekim sekreterliklerinden alabilir veya
internet ortamında istedikleri yerden görebilmektedir.
Mikrobiyoloji ve patoloji sonuçları resmi sonuç bildirme tarihlerini geçmemekte olup kişilere sözlü ve yazılı
olarak ilgili personel tarafından bildirilmektedir.

10. GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
Radyoloji Bölümümüzde; ileri teknolojiye sahip radyolojik cihazlarımız ve uzman doktorlarımız ile hizmet
vermekteyiz. Hasta ve doktorların taleplerini karşılayabilecek donanıma sahip bölümümüzde, diagnostik (tanısal)
ve girişimsel radyolojik işlemler yapmaktayız.
Hastanemizde; röntgen ve Mamografi çekimleri radyoloji teknisyenleri tarafından görüntülenip radyoloji
uzmanları tarafından raporları değerlendirilmektedir.
Radyoloji Bölümümüzdeki Bazı Uygulamalar;
Girişimsel Radyoloji
Mamografi
Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi
3 adet USG odası, Mamografi, Tomografi ve 2adet Röntgen çekim odası bulunmakta olup yatan hastalar için
yerinde çekim yapılabilen röntgen cihazı da bulunmaktadır. Röntgen görüntülemesi dijital ortamda yapıldığından
en geç 10 dk.içinde teslim edilmektedir.
USG Çekimleri (Acil hastalar aynı Gün Yapılmakta Olup) (Özellik Arz Eden Durum Yoksa; aç karnına
veya idrar dolu çekim yapılması vb. gibi) ,randevu tarihlerinde belirtilen gün içerisinde yapılarak sonuç raporu
aynı gün verilmektedir.
Mamografi çekimleri aynı gün yapılmakta olup sonuçları bir iş günü sonrası
saat 14: 00’ da verilmektedir (Hekimlerin izinli olduğu günlerde resmi günleri aşmayacak şekilde raporları izin
dönüşleri verilmektedir.) raporun verileceği tarih röntgen teknisyeni tarafından sözlü ve yazılı olarak
bildirilmektedir.
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11.DİYALİZ HİZMETLERİ
Diyaliz hastalarımız hastanemiz dâhiliye

polikliniğine veya

diyaliz merkezimize başvurarak diyaliz

hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirler. Diyaliz merkezimizde 8 adet diyaliz makinası ve yatağı mevcuttur. Diyaliz
hizmetlerinden faydalanan hastalarımızı aracımız evlerinden alarak ve işleri bitimi evlerine bırakarak hizmet
verilmektedir.

12.DİYET 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.
Danışmanlık kapsamında;
Bölgesel vücut analizi,
Bilgisayarda yapılan kişisel kalori sayımı ve kalorilerin günlük ihtiyaçlara göre oranlanması,
Bu oranların günlük beslenme ihtiyaçlarına göre tanımlanması,
Hastalıklara yönelik spesifik beslenme,
Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik beslenme alışkanlıkları konularında bireylere hizmet sunulmaktadır.

13.SİGARA BIRAKTIRMA POLİKLİNİĞİ
Katılımcılar Sigara Bırakma Polikliniğine müracaat ederek yada telefonla randevu alırlar. İlgili gün ve saatte
gelerek başvuru formunu doldururlar ve klinik muayeneleri yapılarak katılımcı bilgileri Sağlık Bakanlığının
sistemine giriş yapılır.
1 hafta içerisinde kullanacağı ilaç bilgilendirme yapılarak ve katılımcının onayı alınarak teslim edilir ve tedavisine
başlanır.3 ay içerisinde gerekli görüldüğü hallerde katılımcı takibe alınır ve kontrollere çağırılırlar.

14.HASTA ZİYARETİ VE REFAKATÇİ BULUNDURMA
REFAKAT / ZİYARETÇİLERİNİZ VE REFAKATÇİLERİNİZ İÇİN BİLGİLER
Hastanemizde, sağlığınızı ve diğer hastaların sağlığı düşünülerek sadece bir refakatçiye izin verilmektedir. Size
eşlik edecek yakınlarınız için, refakatçi mönümüz bulunmaktadır.
Sevdiklerinizin yanınızda olması iyileşme sürecini hızlandırır ve hastalık sürecinde daha rahat bir dönem
geçirmenizi sağlar. Bu nedenle ziyaretçilerinizin sizinle zaman geçirmesi bizim için önemlidir. Bununla birlikte;
Siz ameliyatta veya cerrahi işlemde iken, ziyaretçi yakınlarınızın odada beklemelerini,
Ziyaretçi ve yakınlarınızın sizin yatağınıza oturmamasını,
Ziyaretçilerinize ameliyat sona erdiğinde ilgili doktorun bilgi vermek için odanıza geleceğini bildirmenizi,
Ameliyat sonrası sağlığınız açısından odanıza aynı anda iki kişiden fazla ziyaretçi kabul etmemenizi,
Ziyaret süresini her ziyaret için, 10 dakika ile sınırlandırmanızı,
Hastanede bulunduğunuz sürede sessiz bir ortam sağlamak adına yakınlarınızı hastanemiz kuralları
doğrultusunda yönlendirmenizi,
Doktorunuz tarafından sağlığınız için ziyaret ve / veya refakatçi uygulanması yasaklanmışsa bu kurala
uymanızı,
Cep telefonu kullanımı konusundaki uyarıları dikkate almanızı, sizin ve diğer hastalarınızın huzuru ve konforu
için rica ederiz.
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15. ZİYARET POLİTİKASI
Hastanemiz olarak aldığımız tüm önlemler ve yasaklar hastanızın sağlığı içindir… Bunun için hasta yakınlarımıza
ve ziyaret için gelenlere önerilerimiz şunlardır:
Hasta ziyareti her gün 12:00-13:30 /18:00-20:00
Yaz Saati uygulamasında ziyaret 21:00’de Sonlanır!
Ziyaretçi Alınmayan Saatler (Yemek , Tedavi ve Temizlik Saatleri) :
11:00-12:00 /13:30-14:15/17:00-18:00
Kontrollü Ziyaret: 09:30-11:00 / 14:15– 18:00
Mümkünse çocuk ziyaretçi getirmeyin
Yiyecek, içecek, ateşli silah ve hayvan getirmeyiniz.
Hastane içerisinde sigara içmeyiniz.
Hijyen nedeniyle çiçek getirmeyiniz.
Hastanızın ve diğer hastaların rahatsız olmaması için 3 kişiden fazla odada bulunmayınız.
Ziyareti en kısa sürede bitirelim.
Güvenlik görevlilerinin uyarıları hepimizin ve hastalarımızın sağlığı içindir. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına
dikkat edelim.
Bazı özellikli bölümlerde ziyaret saatleri farklılık göstermektedir. Bu tür durumlarda kat sekreterlerimiz size
bilgi verecektir.

Hastanemiz refakatçi bulundurma şartlarımız şunlardır:
Hastaya refakatçi gerekip gerekmediğini doktoru belirler.
Refakatçi 1 kişi ile sınırlıdır.
Refakatçiye servis sorumlu hemşiresi tarafından refakatçi kartı verilir. Ve refakatçi bu kartı taşımak
zorundadır.
Refakatçi hasta bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
Refakatçiler doktor ve hemşirelerin direktifleri ile hastalarına bakmakla ve tüm hastane kurallarına uymak
zorundadırlar.

16.HASTALARIMIZA ÖNERİLERİMİZ
Hastanemize gelirken gereğinden fazla eşya getirmeyiniz.
Herhangi bir eşyanızın çalınması / kaybolması ya da sahipsiz eşya görülmesi durumunda ilgili bölümün
sorumlu hemşiresine bilgi vermeniz halinde Hastane Güvenlik görevlileri derhal bölgeye gelecektir.
Adınıza yazılan reçeteyi servis yetkilileri dışında hiç kimseye vermeyiniz.
Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.
Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı (ziynet eşyası, fazla miktarda para) yanınızda getirmeyiniz.
Refakatçinizden başkasına teslim etmeyiniz.
Eşyalarınızı odalarınızdaki dolaplarda muhafaza ediniz.
Yoğun bakım ve psikiyatri bölümlerinden size ayrıca bilgilendirme broşürü verilecektir.

17. YATIŞ İÇİN YANINIZDA NELER GETİRMELİSİNİZ?
Amacımız odanızı tanımanızı, yerleşmenizi ve en kısa sürede rahat etmenizi sağlamaktır. Hastanemize geldiğiniz
gün, kat sekreterlerimiz ve hemşire arkadaşlarımız tarafından karşılanacaksınız. Hastanemize gelirken yanınızda;
TC numaralı, resimli kimlik veya sürücü belgesi;
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Ödeme durumunuza göre sağlık sigorta kartı, kurum sevk kâğıdı
Doktorunuz talep etti ise, tıbbi kayıtlar, röntgenler veya daha önceki tetkik sonuçları,
Kullandığınız ilaçlar listesini bulundurduğunuzdan emin olunuz.
Ayrıca;
Gecelik/Pijama,
Terlik,
İç çamaşırı, çorap,
Kullanıyor iseniz gözlüğünüz, işitme cihazınız, bastonunuz, gibi özel eşyalarınızı getirmenizi hatırlatırız.

18. ODANIZ
Hasta kabul bölümündeki yatış işlemleriniz tamamlandıktan sonra odanız ile ilgili tanıtım kat sekreteri /
hemşireniz tarafından yapılarak odanıza yerleştirileceksiniz. Odalarınızda enfeksiyon kontrolü ve güvenliğiniz
açısından yiyecek bulundurmamanızı rica ediyoruz.

19. TELEFON
Odanızda size özel bir telefon bulunmaktadır. Dışarıdan size ulaşmak isteyenler, bu numarayı arayarak sizinle
direkt görüşebilirler. Odanıza ait telefon numarası telefonunuzun üzerinde yazılı olarak bulunmaktadır. Santrale
ulaşmak için “0“tuşlayınız.

20.İNTERNET RANDEVU SİSTEMİ
Polikliniklerde uzun süre beklememeniz için 182 nolu telefonu arayarak veya poliklinik giriş katındaki
görevlilerden destek alarak

http://www.oeah.gov.tr adlı hastanemiz internet sitesinde 182-MHRS Randevu

butonunu kullanarak muayene olmak istediğiniz polikliniğe sıra alabilirsiniz.

21.TELEVİZYON
Televizyonunuzun kullanımı ile ilgili kat sekreterinden yardım alabilirsiniz. Diğer hastaların sağlığı ve huzuru
açısından televizyonunuzun sesini; rahatsızlık vermeyecek seviyede tutmaya özen göstermenizi rica ederiz.

22. KİMLİK BİLGİLERİNİZ
Hastanemize geldiğinizde sizi, Hasta Kabul karşılayacak ve tüm kimlik bilgileriniz ile randevunuzu kontrol
edecektir. Yatış işlemleri sırasında; size adınız, hastane numaranız ve doğum tarihinizin yazılı olduğu bir kimlik
bilekliği takılacaktır. Hemşireniz tüm takip ve tedavi sürecinde kimlik bilekliğinizi kontrol ederek kimliğinizi
doğrulayacaktır. Bu nedenle lütfen bu bilekliği hastaneye girişinizden taburculuğunuza kadar kolunuzdan
çıkarmayınız.
Polikliniklerimizde muayene olmak için gelirken üzerinde TC Kimlik numaranızın yazılı olduğu
kimliğinizi(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet) mutlaka yanınızda getiriniz ve kayıt
esnasında sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak, kayıt elemanına söyleyiniz. Şayet Yeşil Kartlı iseniz Sosyal
haklarınızın kesintiye uğramaması için karnenizin vizesini aksatmayıp, zamanında yaptırınız.

23. SAĞLIĞINIZ VE GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
Bizim için güvenliğiniz, sağlığınız kadar önemlidir. Kendi tedavi planınızı bilmeniz ve tedavinize katılmanız, daha
hızlı ve güvenli olarak hastanemizden ayrılmanızı sağlayacaktır. Sizinle ilgilenen tıbbi ve idari ekibi tanıyabilmeniz
amacıyla tüm hastane personelimiz üzerinde isim, resim, bölüm ve görevlerinin yazılı olduğu hastane kimlik
kartları taşımaktadır. Hastane kimlik kartı olmayan bir kişinin sizinle ilgilenmesi durumunda lütfen güvenliğe bilgi
veriniz.
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24. İLAÇLARINIZ
Kullandığınız ve yatışta yanınızda getirdiğiniz her türlü ilaç konusunda doktorunuz ve hemşirenizi bilgilendiriniz ve
ilaçları kendilerine teslim ediniz. Güvenliğiniz açısından kullandığınız ilaçlarınızın doktor ve eczane tarafından
onaylanması gerekmektedir.
Bu ilaçlar;
Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar. Bildiğiniz bir alerjik reaksiyonunuz (gıda ve / veya ilaç) var ise, doktorunuza veya
hemşirenize mutlaka bildiriniz. Hangi ilaçları neden aldığınızı bilmeniz çok önemlidir bu sebeple lütfen
hastanemizde misafir olduğunuz süre boyunca kullandığınız ilaçları takip ediniz. Hemşirelerimizin size herhangi bir
ilaç vermeden önce mutlaka üzerinde bilgilerinizin yazılı olduğu kimlik bilekliğinizi kontrol ettiklerinden emin
olunuz

25. BİLGİLENDİRME VE ONAM
Hastanemizde poliklinik ve klinik hastalarına uygulanacak riskli girişimsel işlemlere yönelik aydınlatılmış
onam formları düzenlenmiştir. Onam formlarında; işlemin kim tarafından yapılacağı, işlemden beklenen faydalar,
işlemin uygulanamaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar, varsa işlemin alternatifleri, işlemin risklerikomplikasyonları yer alır. Ayrıca işlemi uygulayacak hekimin adı, unvanı ve imzası ile işleme ait bilgi verdiği tarih
ve saat kayıt edilir.
Hastanın adı, soyadı ve imzası, rızanın alındığı tarih ve saat bulunmaktadır. Onamlarda hastaların / vasisinin
/ yasal temsilcisinin “ okudum anladım kabul ediyorum “ ifadesini kendi el yazısı ile yazması ve imzalanması
istenir.
Hasta onam verdiği her uygulamayı işleme başlamadan önceki herhangi bir aşamada ret etme hakkına
sahiptir. Bu gerekçe ile onamlarda hastanın rızası reddi için de bir alan ayrılmıştır. Yine hastaların işlemi ret
etmeleri durumunda hastanın / vasisinin / yasal temsilcisinin “ okudum anladım kabul etmiyorum “ ifadesini kendi
el yazısıyla yazması ve imzalanması istenir.

26. YAŞLI VE ENGELLİ HASTALAR
Polikliniklerimizde ve acilde engelli ve yaşlı hastalar için oturma alanları ayrılmıştır.
Poliklinik hasta kabul bankolarında engelli ve yaşlı hastaların hizmet alma önceliği olduğu belirtilmiştir. Öncelikli
kayıt yaptırmaları ve öncelikli muayene olmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Poliklinikte ve acilde birer tuvalet
engelli kişilerin kullanıma yönelik düzenlenmiştir.
Asansörlerimizde görme engellilerin okuyabileceği numaralandırma mevcuttur.
Ayrıca hasta karşılama ve yönlendirme elemanları, engelli ve yaşlı hastalara eşlik ederek hizmet almalarını
kolaylaştırmaktadır.
Otoparkta engelli kişilere ayrılmış park alanları mevcuttur.
Kliniklerde tuvalet ve banyolarında engelli hastaların daha rahat edebileceği şekilde düzenleme yapılmıştır.

27. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ / HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ
Hemşirelik hizmetlerimiz 7 /24 hizmet vermeye uygun olup, İhtiyacınız olduğunda hemşirelerimizin size ulaşması
için çağrı sistemimizi kullanabilirsiniz. Bu çağrı sistemimiz;
Yatağınızın baş tarafındaki el kumandasında (hemşire işareti), yatağınızda, kordonun ucundaki çağrı düğmesine
basmanız hemşirelerimizin çağrınızı duyması için geçerlidir. Odanıza ve servise ilk kabulünüzde servis hemşiremiz
ve kat sekreterimiz size detaylı bilgi verecektir.

28. SESSİZLİK
Hastane içinde sessiz bir ortam yaratmak için göstereceğiniz azami dikkat hastalarımızın iyileşme sürecine
yardımcı olacaktır. Cep telefonlarının neden olacağı gürültü kirliliği ve hastanedeki tıbbi cihazlara yapabileceği
olumsuz etkiler düşünülerek, hastane içerisinde cep telefonlarınızı sessiz veya kapalı tutmanızı rica ederiz. 29.

29. DİYETİSYEN / YEMEK
Diyetisyenimiz, hastanemizde yatışınızdan taburculuğunuza kadar geçen süre boyunca, sağlık durumunuz ile
birlikte doktorunuzun tedavi programını da göz önünde bulundurarak, size en uygun beslenme programınızı
belirleyecek ve takibinizi yapacaktır. Kahvaltı ve yemek saatlerimiz diyetisyen kontrolünde, yemek servisi
tarafından gerçekleştirilmektedir.
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YEMEK SAATLERİ:
Sabah Kahvaltısı:

07.00 – 08.00

Öğlen Yemeği:

12.00 – 13.00

Akşam Yemeği:

17.00 – 18.00

ARA ÖĞÜNLER: Doktorunuzun veya Diyetisyeninizin önereceği diyet programına göredir. Sağlığınızı korumak
için dışarıdan yiyecek içecek kabul etmemeye özen gösteriniz.

30. İBADETHANE
Sizin ve yakınlarınızın tüm dini, duygusal, kültürel istek ve arzularınızı karşılamaya özen gösteriyoruz. Namaz
kılmak isteyen hasta ve yakınları için hemşirenizden mescidin yerini öğrenebilirsiniz.

31. TEDAVİ VE BAKIM PLANINA KATILIMINIZ
Kendi tedavi planınıza katılımınız, neyin neden yapıldığını bilmeniz açısından çok önemlidir. Bu sebeple;


Hemşire ve doktorunuz ile randevu ve bakım planınızı konuşunuz,



Tedavinizi anladığınıza emin olunuz, anlamadığınızı sorma konusunda çekinmeyiniz,



Eğer ameliyat olacaksanız doktorunuzdan operasyon ile ilgili bilgi alınız,



Eğer ağrınız varsa hemşire ve doktorunuz ile görüşünüz.

32. EL YIKAMA VE ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA
Ellerin uygun bir şekilde yıkanması enfeksiyonların önlenmesinde en önemli uygulamadır.
Ellerinizi;


Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra,



Kirli eşyalara dokunduktan sonra,



Yemekten önce ve sonra,



Pansuman bölgesine dokunmadan önce sonra,



Her hasta odasına giriş ve çıkışınızda, ellerinizi yıkayınız.

Sağlık ekibi size herhangi bir işlem yapmadan önce ellerini yıkamakla veya el dezenfektanları ile steril etmekle
yükümlüdür. Gerekirse hatırlatmaktan çekinmeyiniz.
Vücudunuzun herhangi bir bölgesinde tedavi amacıyla sonda, iğne, tüp, pansuman, varsa temiz ve kuru
kalmasını sağlayınız. Bu bölgede kızarıklık, ağrı, akıntı, pansumanda ıslanma ve bozulma olduğunda mutlaka
hemşirenize / doktorunuza bilgi veriniz. Bu dönemde sizi ziyaret etmek isteyen kişilerden daha sonra ziyaret
etmelerini isteyiniz.
Enfeksiyonun çeşidine göre hastanede yatan diğer hastaları ve personeli korumak için maske, eldiven, önlük
kullanımı hatta ziyaretçi kısıtlaması gerekebilir. Bu gibi durumlarda doktor ve hemşireniz alınacak önlemler
hakkında sizi bilgilendirecektir.

33. SİGARA
Hastanemizde sigara içilmesi kanunlarca yasaklanmıştır. Bırakmak istiyorsanız hekiminizden ve sigara bırakma
poliklinik hizmetimizden bilgi ve yardım alabilirsiniz.
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34. GÜVENLİK
Hastanemizin güvenlik hizmetleri, sizin rahatınız ve huzurunuzu sağlamak amacıyla 24 saat hizmet vermektedir.
Hastanemizin genelinde belirlenen nöbet noktalarında bulunan güvenlik görevlilerimiz, yabancıların hasta
katlarına çıkmasını engellemek, hasta ziyaret saatlerine uyulmasını sağlamak, hastane içinde gereksiz taşkınlık
yapılmasını engellemek, hastaların ve çalışan personelin huzur içinde hastanede bulunmalarını sağlamak üzere
görevlendirilmişlerdir.
ANA BİNA Dâhili Tel: 1499 / EK BİNA Dâhili Tel:1080

35. GÜVENLİK BİLGİLERİ VE POLİTİKASI


Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı (ziynet eşyası, gereğinden fazla para v.b.) getirmemeniz önerilir.



Eğer yanınızda değerli eşyanız varsa odanızdan kısa süreli ayrılmanız halinde dahi ya yanınıza alınız veya
refakatçi/yakınınıza teslim ediniz



Eşyalarınızı odalardaki dolaplarda muhafaza ediniz.



Aracınızda değerli eşya bırakmayınız. Kapı ve camlarınızın kapalı olduğundan emin olunuz.



Herhangi bir eşyanızın kaybolması/çalınması ya da sahipsiz bir eşya görülmesi halinde ilgili bölümün
sorumlu hemşiresine bilgi verdiğiniz takdirde hastane güvenlik görevlileri derhal bölgeye gelecektir.



Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.



Şüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde ilgili bölümün başhemşiresine veya sorumlu hemşiresine
bilgi veriniz



Hastane görevlileri dışındaki kişilerin sizi yönlendirmesine inanmayınız.



Böyle durumları hastane güvenlik görevlilerine bildiriniz.

36. KİŞİSEL EŞYALARIN KORUNMASI
Hastanemizin acil servisine başvuran bilinci açık veya kapalı olup eşyasını koruyamayacak durumdaki hastalar,
bilinci açık fakat eşyasını yakınlarına teslim edemeden operasyona alınan hastalar ile yoğun bakım birimlerinde
yatan hastalara ait hasta eşyası kurum tarafından muhafaza ve koruma altına alınmalıdır. Bu sebeple hastaların
şahsi eşyaları bu durumlarda tutanak karşılığı Servis sorumlu hemşiresine teslim edilmektedir.

37. KAYIP VEYA BULUNAN EŞYA
Hastanemiz güvenlik elemanları ana giriş / çıkış ve acil giriş / çıkış kapılarında bulunmaktadır. Kayıp ve / veya
bulunan eşya durumunda lütfen güvenlik ile iletişime geçiniz.

38. OTOPARK HİZMETLERİ / TAKSİ
Hastanemizde misafir olduğunuz sürece siz, aileniz veya refakatçiniz, hastanemiz otoparkından ücretsiz olarak
yararlanabilecektir. Hasta indirme / bindirme amaçlı olarak ana giriş kapsı önünde kısa süreli park yapabilirsiniz.
Ulaşım ile ilgili sorularınız ve taksi çağırmak için taburcu yetkililerimizle irtibata geçiniz.
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39. KONTROL SÜRESİ / OPERASYON SONRASI /KONTROL MUAYENESİ
Taburculuk aşamasında; ne zaman kontrole geleceğiniz kat sekreteri ve hemşiresi tarafından size bildirilecektir.
Aynı zamanda size verilen “Yatan Hasta Taburculuk Ve Eğitim Formu”nda kontrol tarihi ve saatinin de kayıtlı
olduğunu göreceksiniz. Lütfen bu formu kaybetmeyiniz.
Bir sorun yaşarsanız kontrol süresini beklemeden hekiminize veya hemşirenize hastane telefonundan
ulaşabilirsiniz

40. HİZMET DEĞERLENDİRME ANKETİ
Öneri, düşünce ve ihtiyaçlarınızı size anket görevlileri tarafından bizzat uygulanacak olan Memnuniyet Anketlerini
doldurarak, ayrıca Görüş-Öneri formlarını kullanarak ( doldurulduktan sonra Görüş-Öneri kutusuna atılacak)
bizlere iletebilirsiniz.
İnternet aracılığıyla değerlendirme yapmak için web sitemizde yer alan görüş ve öneriler bölümündeki form
aracılığıyla değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz hastanemizin hizmet kalitesine önemli
katkılar sağlayacaktır, doldurduğunuz anketlerin titizlikle değerlendirileceğini belirtir, işbirliğiniz için teşekkür
ederiz.

41. ORGAN VE DOKU BAĞIŞI
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 ve bunun için iki reşit
şahit huzurunda ve bir doktorun onayı ile organ bağış belgesi düzenletebilir. Hastanemizin girişinde danışma
birimine başvurarak bilgi alınız ve ORGAN VE DOKU BAĞIŞ BİRİMİNE başvurabilirsiniz. Yetkili kişiler ise
şunlardır:
Ana Bina

Ek Bina

Organ ve doku birimi hemşiresi : 225 01 87/1314

225 03 78/1300

Organ ve doku birimi hekimi

225 03 78/1119

: 225 01 87 /1429

42.HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
HASTA HAKLARI
Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;


Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın
teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,



Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik
ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,



Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,



Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kurulusunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık
kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,



Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve
diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

18



Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,



Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,



Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,



Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve / veya durdurulmasını istemeye,



Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortama almaya,



Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler
çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,



Saygınlık görme: Saygı, özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,



Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir
ortamda sağlık hizmeti almaya,



Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,



Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve hekimin
uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,



Müracaat, şikâyet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru,
şikâyet ve dava hakkını kullanmaya,



Sürekli hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır

43.HASTA SORUMLULUKLARI
Hastanın doktorunu ismiyle tanımak, önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak, en
başta gelen sorumluluklarından biridir. Yeterince açıklama yapılmadığını hissettiği veya konuyu iyice
anlamadığı zaman, konu hakkında tamamen aydınlanıncaya kadar soru sormakla yükümlüdür.
Hasta, tıbbi durumu hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Şikâyetlerini mevcut veya
geçirdiği bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri kullandığı ilaçları ve alışkanlıkları eksiksiz
ve açık bir biçimde anlatmalıdır.
Hasta, tedavi uygulamaları süresince durumunda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni
şikâyetleri tedavisinden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüdür.
Hasta, tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği
süre içinde karşılamakla yükümlüdür. Tedavi giderleri bağlı olunan kurum tarafından karşılanıyorsa, hasta
kurum bilgilerini doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle sorumludur.
Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar
ve ziyan tazmin edilir.
Hasta, planlanan tedaviyi reddettiği veya hekimin talimatlarına uymadığı takdirde doğacak sonuçlardan
sorumludur.
Hastalarımızın hizmete ulaşım kolaylığının sağlanması adına hastanemizin danışmasından itibaren
poliklinik katlarındaki hasta karşılama ve yönlendirme elamanları ve görevli tüm personel hizmetinizdedir.

44. HASTA HAKLARI İLE İLGİLİ BAŞVURULARINIZ
Hasta hastanemizden aldığı hizmetler sırasında ve hastanenin dışarıdan satın aldığı hizmetlerden
faydalandığında karşısına çıkan hak ihlalleri ve yaşadığı sıkıntılar sonucunda yapacağı şikayet ve önerilerini hasta
hakları birimine yapar. Bu tür bir durumda hastalarımız ve yakınları Hasta İletişim Birimi Sorumlusuna
başvurabilir.
Ana bina Hasta Hakları İletişim Birimi Poliklinik Zemin Katında bulunmaktadır.
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Telefon: 0 452 2250185 – Dahili : 1576
Kadın doğum ek bina Hasta İletişim Birimine: Telefon: 0 452 225 59 28
Telefonla 184 (ALO SABİM)
İnternet Üzerinden: www.saglik.gov.tr. (Hasta Hakları Portalı) yapabilirsiniz.

45. HASTA VE ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİ KUTULARI
Görüş ve Önerilerinizi Poliklinik Binaları, Yataklı Servisler ve Acil Serviste bulunan kutular ve kutu
yanlarındaki formlar aracılığı ile yapabilirsiniz. (Formlarda İletişim bilgilerinizi doldurmanız halinde konunuz ile
ilgili tarafınıza bilgi verilecektir) Yapılan istek ve öneriler değerlendirmeye alınacak ve çözümü gerekenler
mümkünse çözümlenecektir. Hastalarımızın ve personelimizin öneri ve istekleri bizim için önemlidir.

46.HASTANE WEB SİTESİ
Hastanemiz web sitesinde; Hastanemiz genel yapısı, birimlerimiz, doktorlarımız, doktor çalışma takvimleri,
muayene randevu sistemi, tahlil sonucu, nöbetçi eczaneler, hizmet envanter listesi …vb. bilgiler buradan takip
edilebilecektir. Ayrıca istek ve önerileri bildirme imkanına sahiptirler. Web sitemiz hakkında da her zaman
yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyoruz.

47.HEKİM SEÇME UYGULAMASI
Bu amaçla hastanemizde her hekimin ayrı polikliniği
mevcut olup danışma görevlileri ve hasta karşılama
personeli

eşliğinde

istenilen

bölüme

muayene

olabilirsiniz.
Hastanemizde görev yapan doktorların isimlerine ve
çalışma planlarına http://www.oeah.gov.tr adresindeki “DOKTORLARIMIZ” adresinden ulaşabilirsiniz.
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48.HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel:0 452 225 01 85
Fax:0 452 225 01 90
E Posta:ordudhs8@saglık.gov.tr
http://www.oeah.gov.tr
Adres:Bucak Mahallesi
NefsibucakCaddesi

ORDU

49. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ

EĞİTİM

VE

ARAŞTIRMA

Merkezimiz Ağustos 2011 tarihinde Ordu Merkez Terzili Köyü (TOKİ) konutlarının
bulunduğu mevkide hizmet vermeye başlamıştır.
Merkezimizde 1 psikiyatri Uzman hekimi, 1 psikolog, 2 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 1
güvenlik 1 temizlik personeli ve Halk Eğitim Merkezinden bir öğretmen görev yapmaktadır.
Bunun yanı sıra üniversitenin hemşirelik bölümünden öğrenciler de merkezimizde staj
yapmaktadır.
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50. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
HASTALIKLARI EK HİZMET BİNASI

HASTANEMİZDE TELEFONLA RANDEVU ALINMAKTADIR Web Randevu İçin
http://www.oeah.gov.trWeb sitemiz üzerinden online randevu alabilirsiniz.

HASTANE TELEFON NUMARALARI

TEL: 0 452 225 03 78
FAX:0 452 214 76 44
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SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİEĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EK HİZMET BİNASI
SAYIN HASTALARIMIZ
Elinize aldığınız bu kitapçık sağlık bakanlığı ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN
DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI Ek Hizmet Binası’nı her yönüyle tanıtan bir broşür niteliğindedir.

TANITICI YAZI
Hastanemiz 31.03.1978 tarihinde Ordu Doğum ve Çocuk Bakımevi adıyla bugünkü binasında hizmete
açılmıştır.15.08.1981 tarihinde hastane idaresi bugünkü Devlet Hastanesi ile iki binanın yakınlığı nedeniyle (o
tarihte Ordu Devlet Hastanesi bugünkü Sağlık Müdürlüğü binasında hizmet vermekte idi)birleştirilmiştir. Daha
sonra 25.01.1988 tarihinde Ordu Devlet Hastanesinin taşınması nedeniyle tekrar Ordu Doğum ve Çocuk Bakımevi
olarak 125 Standart 138 Fiili yatak kapasitesi ile hizmetine devam etmiştir. Ekim 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığı
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün,26 Eylül 2005 tarihi ve 7997 sayılı yazısı ile Ordu Nuri Beşer Kadın-Doğum
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile faaliyetleri birleştirilmiş, Yatak sayısı 175'e çıkarılmış ve adı ORDU KADIN
DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ olarak değiştirilmiştir.Son düzenleme ile yatak sayımız 159 olarak
tescillenmiştir.
Hastanemiz 06.11.2012 tarihinden itibaren sağlık bakanlığı ordu üniversitesi eğitim araştırma hastanesi
ile faaliyetleri birleştirilerek, sağlık bakanlığı ordu üniversitesi eğitim araştırma hastanesinin ek hizmet binası
olarak hizmet vermektedir.

51. BEBEK DOSTU HASTANE
Hastanemiz 1996’dan itibaren bebek dostu hastane unvanına
sahiptir.
Gebelikten itibaren anne adaylarını, Anne sütü ve
emzirme konusunda bilgilendiren, Doğumdan hemen sonra
bebeklerini emzirmesini sağlayan, Güncel bilgilerle eğitilmiş
sağlık

personeli

yardımıyla

annelere,

bebeklerini

nasıl

emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastanemiz; Hastanede
yattığınız süre boyunca bebeğiniz yanınızda kalır ve yalnızca
görevli hemşire tarafından bilginiz dâhilinde odadan dışarı
çıkarılır.
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52. EK BİNA HASTANEMİZİN HİZMET ALANLARI
SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Ek Hizmet Binasına da verilen tıbbi hizmetler şunlardır.
POLİKLİNİKLER

SERVİSLER

ACİL POLİKLİNİK

 CERRAHİ SERVİSLER

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLK.

 KADIN-DOĞUM SERVİSLERİ

ÇOCUK HASTALIKLARI

ÇOCUK CERRAHİSİ SERVİSİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

 ÇOCUK HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

 SÜT ÇOCUĞU SERVİSİ

AİLE PLANLAMASI

 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

PSİKOLOG

 ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA ÜNİTESİ

 ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

 ROP TARAMA

DOĞUM SALONU

 PERİNATOLOJİ
RADYOLOJİ

LABORATUVARLAR

MAMOGRAFİ

BİYOKİMYA

ULTRASON-DOPPLER

MİKROBİYOLOJİ

RÖNTGEN

HORMON

KEMİK TARAMA

53. HALKLA İLİŞKİLER


Hastanemizde Danışma Birimi poliklinik bekleme salonunda bulunmaktadır.



Bu masadaki görevlilere hastanemiz ve sunulan hizmetler konusunda bilmek istediğiniz her türlü konuyu
sorabilirsiniz.

54. TANI VE TEDAVİ BÖLÜMLERİMİZ
ACİL SERVİS
Hastanemizin acil servis hizmetleri, Acil Servis Bölümü 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.
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ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüzde; Yenidoğan bebekten başlayarak, 18 yaşına kadar çocukların ve
gençlerin hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra hastalıklardan koruyucu sağlık hizmetleri de verilmektedir.
Bu bölümde Sağlam Çocuk Takibi; Koruyucu Çocuk Sağlığı Hizmetleri, Çocuk Hastalıklarının Erken Teşhis ve
Tedavisi, Büyüme ve Gelişmelerinin Değerlendirilmesi, Sosyal ve Psikolojik Gelişimlerinin Değerlendirilmesi, Aşı
Uygulamaları, Aşı Programının Oluşturulması ve Takibi, Çocukluk Çağı Taramaları, Beslenme Eğitimi ve Doğru
Beslenme Önerileri, Aile Eğitimi
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ;
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 24 saat yenidoğan bebekler için
hizmet verilen bir bölümdür. Ünitemizin amacı güncel bilimsel
yaklaşımlarla hastalarımıza iyi bir tıbbi tedavi ve bakımın yanı sıra
hastalarımıza

aile

merkezli

yaklaşımı

sunabilmektir.

Ünitemiz

prematür ve zamanında doğmuş, problemli doğan veya doğabilecek
tüm yenidoğan bebeklere gereken yaşamsal desteğin ve bakımın
verilebileceği son teknolojik donanımlara sahiptir.
ÇOCUK CERRAHİSİ
Çocuk cerrahisi tüm bebeklik, çocukluk ve ilk gençlik döneminde, yani 0-17 yaşlar arasında rastlanan cerrahi
hastalıkların tedavisi ile uğraşır. Fıtık, apandisit, inmemiş testis gibi sık rastlanan çocukluk çağı problemlerinin
tedavisine yüzeyelenfeksiyonlardan basit cerrahi işlemlere kadar uzanan geniş bir alanda faaliyet gösterir.
Günümüzde çocuk cerrahisi hastalara güncel gelişmeler ışığında uygun tıbbi tedavilerinin yapılmasını amaçlar.
Ancak bu uygulamalar sırasında çocukların ruh sağlıklarının korunması, konforlu ve ağrısız bir operasyon dönemi
geçirmesi için de gereken önlemler alınır.
Daha güvenilir anestezi ilaçlarının bulunması ve teknolojinin sağladığı kolaylıklar sayesinde çocuklar ve bebeklere
gereken her durumda (küçük-büyük tüm ameliyatlar, sünnet sırasında) genel anestezi verilebilmektedir.
Hastalarımıza yaşına uygun ameliyat öncesi hazırlık(gerekli operasyon öncesi testler ve muayeneler) ve sedasyon
(endişe ve heyecan azaltıcı ilaç uygulamaları) uygulanmaktadır.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde pek çok ailenin çocuk sahibi olma mutluluğuna erişmesine yardımcı
olunmakta ve sağlıklı nesiller için çaba sarf edilmektedir.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, gebelik takibi, riskli gebelikleri
izleme gibi birçok alanda hizmet verilmektedir.
Bu hizmetleri planlarken hastalığın ortaya çıkmadan önce önüne geçilmesinin bilinciyle kadın ve aile sağlığı için
önemli olan pratik bilgiler paylaşılmaktadır.
Anne ve bebek sağlığı ve yüksek riskli gebelikler ile ilgilenen ultrasonografi cihazları eşliğinde hasta bakım hizmeti
verilmektedir. Burada hem normal hem de problemli gebeliklere yönelik görüntüleme, girişimsel işlemler, izlem
ve tedavi çalışmaları yürütülmektedir.
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55.EK BİNADA VERİLEN HİZMETLER
Kadın hastalıkları muayenesi
Gebe muayenesi
Doğum sonrası kontrol muayenesi
Ultrasonografi
Gebelerin ultrasonografik incelemeleri
Gebelikte doppler ultrasonografi incelemeleri
Gebelikte girişimsel işlemler
Gebelere uygulanan testler
Doğum
Pap test (servikal yayma)
Kolposkopi ve biyopsiler
Endometriyal biyopsi
Laparoskopi
Histeroskopi
Histerosalpingografi (HSG)
Amniyosentez
Rahim içi araç (RİA) takılması
Günlük cerrahi işlemler

56. BÖLÜMLERİMİZDE İLGİ GÖSTERİLEREK TANI VE TEDAVİSİ
GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTALIKLAR,
Adet düzensizlikleri, ağrılı ve şiddetli adet kanamaları,
Genital bölgede oluşabilen kitle, akıntı ve ağrılı durumlar,
Kronik karın ve kasık ağrıları,
Menopoz
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Doğum kontrol yöntemleri
Rutin kadın sağlığı testleri

57.HİZMET SAATLERİMİZ
Randevu sistemi ile hafta içi her gün saat 09.00 – 16.00 arası, poliklinik hizmeti vermektedir.
Ayrıca; 24 saat boyunca kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, uzman hekimlerimiz ve güler yüzlü, deneyimli
hasta danışmanları hizmet vermekte, poliklinik hizmetinin tüm radyolojik tetkiklerle laboratuar tetkikleri
yapılabilmektedir. Acil servisimiz ise çocuk ve kadın hastalıkları ihtiyacınıza zamanında cevap vermek amacıyla,
acil hekimi, diğer nöbetçi ve icapçı doktor kadrosu ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

58. HASTANE TELEFON NUMARALARI:
TEL : 0 452 225 03 78
FAX : 0 452 214 76 44
Web: http://www.oeah.gov.tr
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59. EK BİNA YERLEŞİM PLANI

60. EK BİNA ULAŞIM PLANI
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61. EK BİNADAN ANA BİNAYA ULAŞIM

HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ
HASTANE TELEFON NUMARALARI:
ANA BİNA
Tel:0 452 225 01 85
Fax:0 452 225 01 90
E Posta:ordudhs8@saglık.gov.tr
EK BİNA
TEL : 0 452 225 03 78
FAX : 0 452 214 76 44
Web: http://www.oeah.gov.tr

HAZIRLAYAN: KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
DOKÜMAN NO: KU.RH.20
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