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GİRİŞ
Bu, rehber ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ’ ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi,
hastanemizi sizlere tanıtmak ve işleyiş hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
VİZYONUMUZ
Mutlu Çalışanı İle Güven Veren Hastane
MİSYONUMUZ
Çalışan ve Hasta Memnuniyeti İlkesiyle; Teknolojiye Önem Veren, Güvenilir, Kaliteli Sağlık
Hizmeti ve Yenilikçi Yönetim Anlayışı İle Rol Model Olan Bir Hastaneyiz
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İLKE VE DEĞERLERİMİZ
.
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TARİHÇEMİZ
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KURUMUN VERDİĞİ HİZMETLER
POLİKLİNİKLERİMİZ





















Dâhiliye Polikliniği
Genel Cerrahi polikliniği
Kardiyoloji Polikliniği
Fizik Tedavi Polikliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği
Nöroloji Polikliniği
Üroloji Polikliniği
Anestezi Polikliniği
Enfeksiyon Polikliniği
Kadın Doğum Polikliniği
KBB Polikliniği
Psikiyatri Polikliniği
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği
Çocuk Polikliniği
Göz Polikliniği
Ağız ve Diş Polikliniği
Cildiye Polikliniği
Çocuk psikiyatrisi Polikliniği
Çocuk Cerrahisi Polikliniği
Diyetisyen Polikliniği

KLİNİKLERİMİZ











Palyatif Servisi
Nöroloji-Fizik Tedavi Servisi
Göğüs Hastalıkları - Enfeksiyon Hastalıkları Servisi
Çocuk Sağlığı-Çocuk Cerrahisi Servisi
Genel Cerrahi Servisi
Kadın Doğum Servisi
Dahiliye-Cildiye-Kardiyoloji Servisi
Karma Cerrahi Servisi
Ortopedi Servisi
Pandemi Servisi
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ÖZELLİKLİ BİRİMLERİMİZ
 Suda Doğum ve TDL odaları
 Yoğun bakım hizmetleri (1. Basamak, 2. Basamak ve 3. Basamak Yoğun Bakım, 1. Basamak
Koroner Yoğun Bakım ve 2. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım)
 Acil Servis
 Fizik tedavi Ünitesi
 GETAT
 Hemodiyaliz Ünitesi
 Ameliyathane
 Endoskopi Ünitesi
 ESWL
DİĞER BİRİMLER






















Kalite Direktörlüğü Birimi
Eğitim Birimi
Enfeksiyon Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İnsan Kaynakları
Satın Alma
Muhasebe
Tahakkuk
Bilgi İşlem
Evde Sağlık Hizmetleri
Sağlık Kurulu
Kanser kayıt birimi
Organ bağışı birimi
Diyabet Hemşireliği Birimi
Psikolog
Hasta Hakları Birimi
Sosyal Hizmet Birimi
Hasta Kayıt Birimi
Emzirme Odası
TRSM
Gebe Okulu
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ACİL SERVİS
 Hastanemiz Bünyesinde Yer Alan ikinci seviye Acil Serviste 24 saat kesintisiz olarak acil
sağlık hizmeti verilmekte olup acil hasta ve yaralılar karşılanarak, ilk tıbbî müdahale ve tıbbî
bakımları yapılmaktadır.
 Acil servisimizde, bütün acil başvurular ayırım yapmaksızın kabul edilmektedir. Acil servis,
hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun
nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün
tıbbî hizmetleri sunar.
 Başvuran her hasta için acil tıbbî değerlendirme, müdahale ve gerektiğinde stabilizasyon
sağlanarak, acil sağlık hizmeti, hizmete ihtiyaç duyulan andan itibaren, hiçbir kesinti
olmadan verilmektedir.
 Acil Servise müracaat eden, yakınları veya ambulansla getirilen tüm acil vakalar sağlık
güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir.
 Ayaktan başvuran hastalar T.C. kimlik kartı sorularak kayıt işlemi yapılır.
 Triyaj görevlisi hastanın ateş, nabız, tansiyon gibi yaşamsal bulgularını değerlendirerek hangi
hastanın önce muayene olması gerektiğine karar verir ve hastayı uygun alana yönlendirir. Bu
yaşamsal bulgular bilgisayar ekranından doktorların muayene ekranına otomatik olarak
aktarılmaktadır. Böylelikle zaman kaybı olmadan hekim, muayeneye başlamadan hastanın
yaşamsal bulguları hakkında bilgi sahibi olmaktadır.
 Kırmızı Alan; çok acil durumu olan kritik, ciddi şekilde yaralanmış, hayati tehlikesi veya
yaralanmaları süratle tedavi edilmesi gereken hastalardır. Birinci önceliği bulunan hastalardır.
 Sarı Alan; Acil tıbbi bakıma ihtiyacı olmakla birlikte durumu ağır olmayan ve ikinci önceliği
olan hastalardır.
 Yeşil Alan; acil olmayan, stabil durumda olan üçüncü önceliği bulunan hastalardır.
Yeşil alanda muayene olup, tedavisi tamamlanan hasta, muayeneden sonra taburcu edilir.
 Sarı alanda; muayene, tetkik, kısa süreli tıbbi takip ve tedaviler yapılır. Müşahede odasında
kaldığı süre içinde yapılan tedaviye, olumlu cevap alındığı takdirde hasta
taburcu edilir. Müşahade ve tedavi sonucu yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa ilgili kliniğe
yatışı yapılır ya da başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilir.
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TRİAJ

YEŞİL ALAN

KIRMIZI ALAN

SARI ALAN
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HASTANE YERLEŞİM PLANI
İDARİ KAT
BAHÇE

GÜVENLİK GİRİŞİ, OTOPARK ALANLARI, KREŞ, ATIK DEPOLARI, YÖNLENDİRME
TABELALARI.

ZEMİN KAT

BİLGİ İŞLEM, FUAYE ALANI, KONFERANS SALON

1.KAT

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI, İNSAN KAYNAKLARI,
MUHASEBE, FATURALANDIRMA, İSTATİSTLİK, TİG, SATIN ALMA, AYNİYAT
BİRİMİ, ENFEKSİYON HEMŞİRELİĞİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ, EĞİTİM
BİRİMİ, LABORATUVAR DOKTOR ODASI, HIMMS ÇALIŞMA OFİSİ, DESTEK
HİZMETLER.

2.KAT

BAŞHEKİM, BAŞHEKİM YARDIMCILARI, İDARI MALİ İŞLER MÜDÜRÜ,
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ, İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR
YARDIMCISI, MAAŞ BİRİMİ, KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ BİRİMİ, TOPLANTI
ODASI.

POLİKLİNİKLER
-1. KAT

ZEMİN KAT

1.KAT

2. KAT

ACİL SERVİS, HEMODİYALİZ, STERİLİZASYON, MR, DEPOLAR, MAHKUM
POLİKLİNİĞİ, ARŞİV, SARF DEPO, ECZANE, MUTFAK, TERZİ,
ÇAMAŞIRHANE, SIĞINAK, MESCİD, ATÖLYE, BİYOMEDİKAL, MORG,
ESWL (Taş Kırma)
HASTA KAYIT, VEZNE, HASTA HAKLARI, SAĞLIK TURİZMİ, HEYET ODASI,
SAĞLIK KURULU, KANSER KAYIT, EMZİRME DANIŞMANLIĞI, ORGAN
BAĞIŞI, KETEM, DİYABET HEMŞİRESİ, EEG, EMG, DAHİLİYE POLK.,
NÖROLOJİ POLK., GENEL CERRAHİ POLK., ORTOPEDİ POLK., KADIN DOĞUM
POLK., NST, RADYOLOJİ ÜNİTESİ (RÖNTGEN, TOMOGRAFİ, ULTRASON,
GİRİŞİMSEL ULTRASON, KEMİK DANSİTOMETRİ), ENDOSKOPİ ÜNİTESİ, KAN
ALMA, TRSM, KANTİN
HASTA KAYIT, KBB POLK., KARDİYOLOJİ POLK., ENFEKSİYON POLK.,
ANESTEZİ POLK., GÖĞÜS HASTALIKLARI POLK., GÖZ POLK., PSİKİYATRİ
POLK., FİZİK TEDAVİ POLK., ÜROLOJİ POLK., ÇOCUK POLK., ÇOCUK
PSİKİYATRİ POLK., ÇOCUK CERRAHİ POLK., ÇOCUK KAN ALMA, ÇOCUK
OYUN ALANI, CİLDİYE POLK., MERKEZİ LABORATUVAR, TRANSFÜZYON
MERKEZİ, OCT, GÖRME ALANI ÖLÇÜMÜ, EFORLU EKG, EKG, SFT, PSİKOLOG,
ODYOMETRİ
DOĞUMHANE, HİDROTERAPİ EŞLİĞİNDE TRAVAY (SUDA DOĞUM), 2.
BASAMAK YENİDOĞAN, AMELİYATHANE, 2. BASAMAK YOĞUN BAKIM, 3.
BASAMAK YOĞUN BAKIM, YOĞUN BAKIMLAR BİLGİLENDİRME ODASI
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YATAN HASTA KATI
ZEMİN KAT

GÜVENLİK, ENGELLİ VEZNE, PALYATİF SERVİS, PSİKİYATRİ-FİZİK TEDAVİ
SERVİSİ

1.KAT

PANDEMİ SERVİSİ, NÖROLOJİ-GÖĞÜS-ENFEKSİYON SERVİSİ

2.KAT

GENEL CERRAHİ SERVİSİ, KADIN DOĞUM-ÇOCUK SERVİSİ, ANNE
OTELİ, YENİDOĞAN İŞİTME TESTİ

3. KAT

DAHİLİYE-KARDİYOLOJİ-CİLDİYE SERVİSİ, 1. BASAMAK KORONER
YOĞUN BAKIM, KARMA CERRAHİ (BEYİN CERRAHİ, KBB, ÜROLOJİ,
GÖZ) SİSTOSKOPİ ODASI, GEBE-MENOPOZ OKULU

4. KAT

YEMEKHANE, HOBİ ODASI, ORTOPEDİ SERVİSİ, 1. BASAMAK YOĞUN
BAKIM, GETAT
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KARŞILAMA, YÖNLENDİRME, DANIŞMA HİZMETLERİ
Acil servis ve poliklinik hizmetlerinde karşılama yönlendirme personelleri danışma kiokslarında hizmet
vermektedir.

HASTA BAŞVURUSU
1. İnternet yoluyla başvuru:
a. odemisdh.saglik.gov.tr adresine giriniz.
b. Online işlemlerde 182 MHRS randevu butonuna tıklayınız.

c. Görünen ekranda TC KİMLİK NUMARANIZI ve PAROLANIZI doldurarak sıra
alabilirsiniz.
http://85.111.7.201/Vatandas/giris.jsp?saglikKurumuHastaneKodu=2977
adresinden öncelikle MHRS sistemine yeni üye kaydınızı
yaptırabilirsiniz.
d. Merkezi Hastane Randevu Sisteminden randevu alabilmek için 182 numaralı telefonu
arayarak randevu tarihinizi ve muayene olmak istediğiniz hekimi belirleyebilirsiniz.
2. Doğrudan başvuru;
Hasta Kayıt Birimlerine doğrudan başvurarak sıranızı alabilirsiniz.(Lütfen hasta kayıt için hasta kayıt
kioksundan sıra alınız ve hasta kayıt sıramatik ekranından sıranızı takip ediniz.)
3. Kayıt İşlemleri Sırasında Yapmanız Gerekenler
1. Öncelikle hasta kayıt birimine başvurunuz.
2. Randevulu hasta iseniz hasta kayıt biriminden barkod almanıza gerek yoktur. Sıra numaranız ve
isminiz muayene odasının üzerindeki ekranlarda göründüğünde muayene için polikliniğe
girebilirsiniz. Randevulu hasta değilseniz Hasta Kayıt Biriminde ilk kayıt işleminiz yapıldıktan ve
kayıt bilgilerinizin doğruluğu kontrol edildikten sonra bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik
kurumunun bilgi işlem merkezine internet aracılığı ile bağlanılarak provizyon (doğrulama)
sorgulaması yapılmaktadır.
3. Muayene isteğiniz kabul edilirse, hastanemize ait protokol numarası, TC. Kimlik numaranız, Adınız
2021

Soyadınız ve Muayene Sıranızın yazılı olduğu bir barkod verilecektir.
4. Bu barkodu aldıktan sonra poliklinik bekleme salonlarında bekleyiniz. Bekleme salonlarındaki
poliklinik bilgilendirme ekranlarından sıranızı takip edebilirsiniz. Sıra numaranız ve isminiz (isim ve
soy isminizin baş harfleri olacak şeklinde BE*** EK***) muayene odasının üzerindeki ekranlarda
göründüğünde muayene için polikliniğe girebilirsiniz.
5. Sosyal güvenceniz yoksa poliklinik ücretini vezneye ödeyerek vezneden aldığınız makbuz ile birlikte
numaranızı alınız, bekleme salonunda sıranızın gelmesini bekleyiniz. Muayene
6. işlemiz bittikten sonra sizden tetkik istenmişse ya da konsültasyon için başka bir polikliniğe
gönderilecekseniz yine önce vezneye giderek ücretini yatırdıktan sonra ilgili yerde işleminizi
yaptırabilirsiniz.
7. Poliklinik alanlarında bulunan Danışma kiokslarında görevli Karşılama yönlendirme personelleri
sizlere yardımcı olacaklardır.

Hekim Seçme Hakkı
Hastanemizde hekim seçme hakkına sahipsiniz. Hasta Kayıt alanındaki bilgilendirme ekranındaki hekim
listelerinde branşlarına göre çalışan hekimlerimizin isimleri ve poliklinik sıra durumları belirtilmektedir.
Ayrıca hangi hekimlerin görevli olduğu konusunda Hasta Kayıt Biriminde veri kayıt personellerinden bilgi
alabilirsiniz. Hangi hekime muayene olmak istediğinizi kayıt sırasında bildirebilirsiniz. Merkezi Hastane
Randevu Sisteminden-Alo 182 (MHRS)’den başvurularınızda da hekim seçme hakkınızı kullanabilirsiniz.
HASTA KABUL HİZMETLERİ
Poliklinik hasta kayıt işlemi saat 08.00’da başlar. Saat 09.00'ten itibaren poliklinik hizmetleri başlar,
16.30'da biter. 17.00’dan İtibaren Mesai Sonrası Hizmet Veren Hekimlerimiz Poliklinik
Yapmaktadır.
Kanun gereği hasta kayıt işlemleri için hastanın bizzat kendisi ve kimlik belgesi olmalıdır. (nüfus
cüzdanı pasaport evlenme cüzdanı vs)
T.C. Sağlık Bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü 2010/73 sayılı genelgesi gereği;
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Poliklinik Öncelik Sırası(Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Hakkında Genelge)
 Acil Vakalar ( Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale
yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar,
 Engelli hastalar,
 Hamileler,
 Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri,
 65 yaş üstü hastalar,
 Yedi yaşından küçük çocuklar,
Lütfen öncelik durumunuzu kayıt esnasında bildiriniz. İsminizin açıklanmasını istemiyor
iseniz belirlediğiniz rumuzu hasta kayıt personeline bildirerek sıranızı alınız.
Hastanemiz randevulu sistemle de hizmet vermektedir. Alo 182’yi arayarak ya da
internetten istediğiniz klinik ve doktor için randevu alabilirsiniz
Acil servis, Kliniklerimiz, Yoğun Bakım Ünitelerimiz ve Doğumhanede, Palyatif Bakım
Merkezinde 24 saat hizmet verilmektedir.
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HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ
Yatış İşlemleri
* Hastanın kimliği olmadan kayıt ve yatış işlemleri yapılamaz.
*Hastanın poliklinik girişi yapıldıktan sonra muayene olduğu hekim tarafından yatış
kararı verilir.
*Acil servise başvuran hastalarda icapçı /konsültasyona gelen hekimler tarafından muayene
sonrası yatış kararı verilebilir.
*İlgili hekim tarafından yatış yapılacak servis ile iletişime geçilerek bilgi verilir. Hasta/Hasta
yakını yatış onam formu ile bilgilendirilerek, ilgili kliniğe yönlendirilir.
* Hasta, yatacağı serviste veri giriş personeline yatış işlemini yaptırır. Yatış kararı
acil serviste verildiyse yatış işlemleri acil servis hasta kayıt kabul biriminden yapılır.
*Servis hemşiresi hastanın ön değerlendirmesini yaparak servisi tanıtır.
*Hekim hastanın tedavisini düzenler hastanın tedavisi hemşire ve/veya sağlık görevlileri
tarafından yapılır.
*Kimsesiz hastaların herhangi bir birime yatışı durumunda Sosyal Hizmet Uzmanına ilgili
birim sorumlusu tarafından haber verilir.
Yatarak tedavi gördüğünüz süre içerisinde yanınızda bulundurmanız gereken
malzemeler:
Pijama, gecelik, terlik, diş macunu, tarak, iç çamaşırı, şampuan, varsa gözlük gibi kişisel
eşyalarınızı getirmeniz gerekmektedir.
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HASTA ODALARI
BİLGİLENDİRME VE RIZA
Hastanemizde poliklinik ve klinik hastalarına uygulanacak girişimsel işlemlere
yönelik rıza belgeleri düzenlenmiştir. Girişimsel işlem yapılacak hasta için alınacak
rıza/onam belgesi ilgili hekim tarafından içeriği hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
Hasta rıza verdiği her uygulamayı işleme başlamadan önceki herhangi bir aşamada ret
etme hakkına sahiptir. Bu gerekçe ile rıza belgelerinde 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.
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PALYATİF SERVİSİ
Palyatif bakım merkezi yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla
karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve
aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek,
yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermektir.
Palyatif bakımda multidisipliner bir yaklaşım benimsenmiş olup, Palyatif bakım ekibinde;
hasta-hasta yakını, hemşire, hekim, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, gönüllüler yer almaktadır.
Palyatif bakım hizmetinin amacı ölümü normal bir süreç olarak kabul ederek, kişinin
olabildiğince iyi yaşamasına yardımcı olmak, yaşamın son döneminde yapılan gereksiz ve agresif
kemoterapi ve radyoterapilerin yapılmasının önüne geçmek, hastanın şikayetleri nedeniyle sık sık acil
servise başvurma, yoğun bakıma ve hastaneye yatması ve sonrasında gereksiz yere yapılan tetkikleri
ve invaziv girişimleri önlemektir. Sunulan hizmetle hastaların, ailelerinin ve bakıcılarının çeşitli
gereksinimleri karşılanarak, yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmiştir.
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AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Ameliyathanemizde 8 ameliyat salonu vardır. Ameliyathane Hizmet bölümleri steril olmayan
alan, yarı steril alan, steril alan olmak üzere üç ayrı bölümden oluşmaktadır. 1., 2. 3., 4 . ameliyat
odası ve kurşun kaplı 6. , 7. ameliyat odası steril alanda bulunmaktadır. 8. Ameliyat odası yarı steril
alanda lokal vakalar için tanımlanmıştır.
Poliklinikten hastanın rızası ilgili hekimi tarafından alınarak hastanın yatacağı servisten
hastanın yatışı ve ameliyat işleri tamamlanmaktadır. Ameliyat işlemleri tamamlanan hastanın
ameliyathaneye güvenli transferi yapılmaktadır.
Ameliyata alınan hastaların ameliyat süreçlerini, hasta yakınlarımız ameliyathane hasta
bilgilendirme ekranından yapabilmektedir. Hastanızın hangi salonda ve saatte ameliyata alındığı
sonrasında çıkış saati, çıkışta gittiği bölümü sistem üzerinden görebilirsiniz. Bilgilendirme ekranı
2.kat ameliyathaneye giriş koridorunda bulunmaktadır. Hastaların isimleri ekranda adı soyadı (örnek:
EL** TE*****) şeklinde yazılmaktadır. Ameliyatı yapan cerrahın adı ve soyadı, ameliyat başlangıç
bitiş saati ve ameliyatın durumu konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Bilgilendirme ekranında
hastaya ait süreç bilgiler postop dönemden bir saat sonraya kadar ekranda kalmaktadır.

Ameliyat Salonu
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YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
Yoğun Bakım hizmet alanlarımız 24 saat kesintisiz olarak anestezi uzmanı gözetiminde hizmet
vermektedir.

2. BASAMAK
YOĞUN BAKIM
8 YATAK

2. BASAMAK
YOĞUN BAKIM
10 YATAK
1 İZOLE ODA
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3. BASAMAK
YOĞUN BAKIM
11 YATAK
2 İZOLE ODA

2. BASAMAK
PANDEMİ
YOĞUN BAKIM
10 YATAK
2 İZOLE ODA

1.
BASAMAK
KORONER
YOĞUN
BAKIM
5 YATAK

2021

2. BASAMAK
YENİDOĞAN
YOĞUN BAKIM
6 KÜVOZ
1 İZOLE ODA

DOĞUM HİZMETLERİ
Doğumhanede 1 suda doğum olmak üzere 6 TDL (travay-doğum-loğusa odası)odası,
bulunmaktadır. Doğumhane kapısı kartlı sistem ile güvenliği sağlanmakta sadece anne adayı ve
anneler ve gerekli durumlarda babalar alana alınmaktadır. Gebenin ilk muayenesi ve kabulü, NST
çekimi müdahale odasında yapılmaktadır. anemnezi alınmakta, yatış işlemleri yapılmaktadır. Doğum
öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler multidisipliner yaklaşım ile (kadın doğum uzmanı, doğum
koçu, ebe) donanımlı bir ekip tarafından verilmektedir. Yüksek riskli gebelere yaklaşım ve sevk
konusunda eylem algoritmalarımız mevcuttur.
Suda doğum merkezimiz annenin ruhsal olarak rahatlamasını, baba, anne ve bebeğin doğum
sürecini huzurlu ve konforlu geçirmesini hedeflemektedir. Doğum koçumuz tarafından gebelerimize
doğumhane duvarlarındaki görsellerle doğumdan önce yapacağı gevşeme egzersizleri anlatılarak
kendilerini güvende hissetmelerini hedeflemekteyiz. Doğum salonumuz travay sırasında gebe için
pozisyon kısıtlaması olmadan, istediği pozisyonda yatabileceği, odada rahatça yürüyebileceği,
hareket edebileceği şekilde düzenlenmiştir. Gebenin kendini rahat ve konforlu hissetmesinin
sağlanması amacıyla yanına uygun bir refakatçi seçebilmesi yönünde “gebe okullarımızda”
bilgilendirme yapılmakta; seçilen refakatçilerin bilgilendirilmesi yapılarak doğum sürecinde
gebelerimize duygusal destek sağlanmaktadır. Annelerin tüm eğitimlerini desteklemek adına alanda
programlarla yürütülen eğitimler yapılmaktadır.
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DİYALİZ HİZMETLERİ
Diyaliz ünitesi 21 yatak ve cihazla hizmet vermektedir. Hasta ve /veya hasta yakını birime ilk
geldiğinde hemodiyaliz hekimi ile görüşmesi sağlanır. .Hemodiyaliz tedavisi için hastanın rızası
alınır. Hastanın muayenesi yapılır, genel bilgileri doktor tarafından kayıt edilir ve sorumlu hemşire
tarafından hemodiyaliz seansı belirlenir. Diyaliz hizmeti kapsamında servis hizmeti sunulmaktadır.
Akut hastaların tedavisi acil serviste düzenlenir ve tedavisi uygulanır. Başka diyaliz ünitesinde
diyalize giren ancak herhangi bir nedenden dolayı hastanemiz diyaliz ünitesini tedavi olmak isteyen
hastalar doğrudan hemodiyaliz ünitesine başvurabilirler. Diyaliz ünitesini değiştirme talebi olan
hastanın imzalı ‘merkez değiştirme formu’ doldurulur. Misafir hastalar hemodiyaliz ünitesine epikriz
ile başvurur Seans planlaması yapılır ve hemodiyaliz tedavisi devam ettirilir.

OTELCİLİK HİZMETLERİ
Mutfak/ Yemek Hizmetleri
Hastanemizde yatan hastalara
Sabah:06.00- 07.00
Öğle:11.30-12.30
Akşam:17.30-18.30 saatlerinde yemek hizmeti verilmektedir.
Ayrıca diyetisyen ya da hekim isteğine göre özel durumu olan hastalara ara öğün verilmektedir.
Yemekler hastanemizin mutfağında hazırlanarak özel ısıtmalı taşıma araçlarıyla sadece yemek için
ayrılmış asansörlerle hastalara ulaştırılmaktadır.

ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ
2021

Hasta yatak çarşafları her gün ve gerektikçe değiştirilmektedir. Kirli çamaşırlar, yıkandıktan ve
ütülendikten sonra çamaşır taşıma asansörleriyle ilgili birimlere ulaştırılır.
TEMİZLİK HİZMETLERİ
Hastanemizin tüm alanlarının temizliği sabah- akşam ve gerektiğinde yapılmaktadır. Kişisel temizlik
alanlarının (wc, lavabo) temizlik araç-gereçleri ayrıdır.
TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ
Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi; hastane binası giriş katta hizmet vermektedir. Hastanemizde bulunan
Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi’nde; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan
hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanlarınca
yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında
hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi
sorunlarının çözümlenmesinde destek olunması vb. hizmetler yürütülmektedir.
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ:
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi; Acil servste hizmet vermektedir. 1 adet evde sağlık aracı, 1 adet
bisiklet ve 2 adet evde fizik tedavi aracı bulunmaktadır. Evde sağlık hizmetleri daha önce ilgili dal
uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde; kişinin bulunduğu ev
ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık
raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin
raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde
üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile
alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması
konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi ile kapsamlı bir hizmet sunumudur.

2021

TANI TEŞHİS BİRİMLERİMİZ

GÖRÜNTÜLEME
MERKEZİ

MERKEZİ
LABORATUVAR

TOMOGRAFİ
RÖNTGEN
KEMİK
DANSİTOMETRİ
USG
MR
MAMMOGRAFİ

BİYOKİMYA
MİKROBİYOLOJİ
PATOLOJİ

TRANFÜZYON MERKEZİ

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

DİĞER TETKİKLER
EKG
NST
EFORLU EKG
ODYOMETRİ
ÜROFLOWMETRİ
EEG
OCT
EKO
EMG
SFT

GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ
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TETKİK ADI

RANDEVU VERİLİŞ
ZAMANI

RAPOR VERİLİŞ
ZAMANI

TOMOGRAFİ

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN EN
GEÇ 10 İŞ GÜNÜ

TETKİKİN YAPILDIĞI GÜN HARİÇ
3 İŞ GÜNÜ

MR
(MANYETİK REZONANS)

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN EN
GEÇ 10 İŞ GÜNÜ

TETKİKİN YAPILDIĞI GÜN HARİÇ
3 İŞ GÜNÜ

EFORLU EKG

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN 3 İŞ
GÜNÜ

ÇEKİM ESNASINDA

ULTRASONOGRAFİ

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN EN
GEÇ 3 İŞ GÜNÜ

TETKİK YAPILDIKTAN
SONRAKİ 30 DAKİKA

MAMMOGRAFİ

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN 5 İŞ
GÜNÜ

ÇEKİMDEN 3 İŞ GÜNÜ SONRASI

RÖNTGEN FİLMLERİ

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜN 15-30 DAKİKA

ÇEKİM YAPILDIKTAN SONRA
5-10 DAKİKA ARASINDA

KEMİK DANSİTOMETRİ

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN 5 İŞ
GÜNÜ

ÇEKİMDEN 10-20 DAKİKA SONRA

EMG

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN EN
GEÇ 20 İŞ GÜNÜ

TETKİKİN YAPILDIĞI GÜN HARİÇ
3 İŞ GÜNÜ

EEG
(ELEKTROENSEFALOGRAFİ)

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN EN
GEÇ 20 İŞ GÜNÜ

TETKİKİN YAPILDIĞI GÜN HARİÇ
3 İŞ GÜNÜ

ENDOSKOPİ

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN EN
GEÇ 20 İŞ GÜNÜ

ÇEKİMDEN 10-20 DAKİKA SONRA

TANSİYON HOLTER

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN 5 İŞ
GÜNÜ

TETKİKİN YAPILDIĞI GÜN HARİÇ
1 İŞ GÜNÜ

RİTİM HOLTER

TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN 7 İŞ
GÜNÜ

TETKİKİN YAPILDIĞI GÜN HARİÇ
7 İŞ GÜNÜ

EEG

TETKİKİN İSTENDİĞİ

TETKİKİN YAPILDIĞI GÜN HARİÇ
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(ELEKTROENSEFALOGRAFİ)
OPTİK TOMOGRAFİ

GÜNDEN İTİBAREN EN
GEÇ 20 İŞ GÜNÜ
TETKİKİN İSTENDİĞİ
GÜNDEN İTİBAREN EN
GEÇ 5 İŞ GÜNÜ

3 İŞ GÜNÜ
ÇEKİM ESNASINDA

Kemik dansitometri(Kemik ölçümü)

RONTGEN ÇEKİM ODASI
2 adet röntgen çekim odası radyoloji alanında, 1 adet röntgen odası acil servis alanında olmak üzere
toplam 3 röntgen çekim odası bulunmaktadır.
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MERKEZİ LABROTUVAR

24 saat kesintisiz olarak Laboratuvar ve Transfüzyon hizmet verilmektedir.
 Biyokimya, Koagülasyon, Rutin İdrar Tahlili Ve Hormon Hemogram, Kan Grubu, Crossmatch, ELİSA, Sedimentasyon, Serolojik testler Tetkiklerinden 11:00’ e kadar Laboratuvar
kabulü yapılan testlerin 14:30’a kadar sonuçları verilir.
 11:00’ den sonra Laboratuvar kabulü yapılan testlerin sonuçları 16:30’a kadar verilir.
 Brucella tüp aglütinasyon(Wright) ve coombs’lu tüp aglütünasyon testlerinin sonuçları ertesi
gün 11:00' de çıkar.
 Dış laboratuvar testleri: Ortalama 12-13 gündür.
 Kan verme işleminiz Salı günü gerçekleşmiş ise;
 Yukarıdaki sonuç verme sürelerine 2 iş günü, Perşembe günü gerçekleşmiş ise 3 iş günü
ekleyiniz.

2021

BİRİM ADI:
BİYOKİMYA

MİKROBİYOLOJİ

PATOLOJİ

DIŞ LABORATUVAR
MİKROBİYOLOJİ
TESTLERİ

DIŞ LABORATUVAR
BİYOKİMYA
TESTLERİ

TAHLİL ADI:
RUTİN BİYOKİMYA
HORMON
KOAGÜLASYON
KAN GAZLARI
U.M.PANELİ
İDRAR
HEMOGRAM
SEDİMANTASYON
SEROLOJİ
ELİSA TESTLERİ
GAİTA TESTLERİ
KÜLTÜR
KAN KÜLTÜRÜ
CROSS MATCH
KAN GRUBU
DİREK/ İNDİREK COOMBS
BRUCELLA TÜP
COOMBSLU BRUSELLA
PERİFERİK YAYMA
BOYALI İNCELEME
HÜCRE SAYIMI
SMEAR
İNCE İĞNE ASPİRASYONU
BİYOPSİ
AMELİYAT MATERYALİ
SİTOLOJİ
HCV-RNA, kantitatif
HBV-DNA, kantitatif
HBeAg, ANTİ HBe
TOXOPLAZMA IGG AVİDİTE
RUBELLA IGG AVİDİTE
ANA(ANTİ NÜKLEER ANTİKOR)
CCP (Cyclic citrullinated peptide)
KİST HİDATİK (İndirek hemoglinitasyon)
İNSÜLİN, DHEA-SO4)
SERBEST TESTOSTERON
PRENATAL TANI (İKLİ TEST, ÜÇLÜ
TEST)
Hb ZİNCİR ANALİZİ
VALPROİK ASİT, LİTYUM DÜZEYİ
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SONUÇ SÜRESİ
4-5 saat
4-5 saat/Ertesi gün *
4-5 saat
15 dakika
2 saat
4-5 saat
4-5 saat
4-5 saat
4-5 saat
4-5 saat
4-5 saat
3-4 gün
8-9 gün
4-5 saat
4-5 saat
4-5 saat
30 saat
30 saat
48 saat
4-5 saat
4-5 saat
5 gün
5 gün
10 gün
10 gün
5 gün
10 İş günü
5 İş günü
1 İş günü
5 İş günü
10 İş günü
7 İş günü
5 İş günü
10 İş günü
1 İş günü
7 İş günü
4 İş günü
10 İş günü
1 İş günü

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, hastanemize bağlı olarak ayrı bir binada hizmet vermektedir.
Polikliniğimizde diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi, hareketli protez, sabit protez, gece plağı, yer
tutucu hizmetleri verilmekte olup, panoramik diş röntgeni çekimi yapılmaktadır. Randevu
başvuruları ayaktan hasta başvurusu gibi yapılmaktadır.
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SAĞLIK KURULU VE RAPOR HİZMETLERİ
Sağlık kurulu birimi hastanemizin poliklinik binası giriş katındadır. İşe Giriş Raporu, Engelli Raporu,
Heyet Raporu, Ehliyet Raporu, Silah Ruhsatı, Özel Güvenlik Raporu, Av Teskeresi Raporu, Durum
Bildirir Raporu, Yivli ve Yivsiz Tüfek Ruhsatı Raporu verilmektedir.
ONLİNE SİSTEMLER VE HASTANE WEB SİTESİ BİLGİLERİ
Ödemiş Devlet Hastanesi web sitesi adresi: https://odemisdh.saglik.gov.tr/
İnternet sitemizde yer alan laboratuvar sonuçları bölümünden T.C. kimlik numaranız ve protokol
numaranız ile giriş yaparak hastanemizde yapılan tetkik sonuçlarınızı görebilirsiniz.
Hastanemizle ilgili öneri, şikâyet ve memnuniyetlerinizi internet sitemizde bulunan bize görüş ve
öneri bölümünü tıklayarak ilgili formu doldurup bildirebilirsiniz.
İnternet sitemizde yer alan 182 online randevu bölümünden ve hastanemizde muayene olabilmek için
randevu alabilirsiniz.
İnternet sitemizde yer alan Doktor Çalışma Listesinden görevli hekimlerimiz listesine ulaşabilirsiniz.
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HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI
Hizmetten genel olarak faydalanma;
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarınız dikkate alınmadan
hizmet alma hakkınız vardır.
Bilgilendirme ve bilgi isteme;
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her
türlü bilgiyi sözlü veya yazılı istemeye hakkınız vardır.
Mahremiyet;
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkınız vardır.
Reddetme, durdurma ve rıza; Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalede
rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkınız vardır.
Sağlık kuruluşunu ve personeli seçme ve değiştirme:
İmkânlar ölçüsünde sağlık kuruluşunu seçme, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık
hizmetinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek-vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanın
kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye hakkınız vardır.
Güvenlik;
Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya hakkınız vardır.
Dini vecibelerini yerine getirebilme; Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler
çerçevesinde dini vecibelerinizi yerine getirmeye hakkınız vardır.
İnsani değerlere saygı gösterilmesi; Saygınlık görme ve rahatlık; Saygı ve itina gösterilerek, güler
yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici
bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkınız vardır.
Ziyaret ve refakatçi bulundurma;
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve
sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde, refakatçi bulundurmaya
hakkınız vardır.
Müracaat, Şikâyet ve dava hakkı;
Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya
hakkınız vardır.
HASTA VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI
Sorumluluklarınız:
Genel Sorumluluklar:
‾ Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalıdırlar.
‾ Hastane çalışanlarımızın 24 saat hizmet verdikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
‾ Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
‾ Basit durumlarda kişi kendi bakımını yapmalıdır.
‾ Sosyal güvenlik durumu:
‾ Hasta, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
‾ Hasta muayeneye gelirken; mutlaka yanında kimliğini bulundurmalıdır.
‾ Sağlık çalışanın bilgilendirme:
‾ Hasta yakınmalarını ve daha önce kullandığı ilaçları, müdahaleleri, alerjilerini, sağlığı ile ilgili tüm
bilgileri eksiksiz vermelidir.
‾ Hastane kurallarına uyma:
‾ Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
‾ Hasta, Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
Hasta, randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa; randevu tarihine ve saatine
uyması gerekmektedir.
‾ Hastalarımız; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
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Hasta, hastane malzemesine verdiği zararı karşılamak zorundadır.
‾ Bilinci açık ve planlı yatış yapılan hastalar tıbbi gereksinimi dışında yanında bulundurduğu
eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu bilmeli ve buna göre tedbir almalıdır.
‾ Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller (tıraş makinesi v.b.) dışında yanıcı, yakıcı,
parlayıcı madde bulundurmamalı ve elektrikli alet kullanmamalıdır.
‾ Hastanenin; ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarına (Fiziksel veya sözlü saldırılarda bulunmak,
sigara, alkol veya diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi
taşımak yasaktır) uymalıdır.
‾ Tedavisi ile ilgili önerilere uyma:
‾ Hasta tedavisi ve ilaçla ilgili tavsiyeleri dikkatle incelemeli, anlayamadığı yerleri sormalıdır.
‾Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uyulmamasından doğacak sonuçlardan
kendisi sorumludur.
ZİYARETÇİ POLİTİKASI
Hastalarımız, bizim misafirimiz olup, hastanemizde ziyaretçilerini kabul etmek için
değil, tedavi olmak amacıyla yatmaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen
kurallara uymanız bizim için değil, hastanız açısından önem taşımaktadır.
HASTANEMİZDE ZİYARET, HERGÜN 19:00–20:30 SAATLERİ ARASINDADIR.
1. Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak
ve hastaların huzur ve sükûnlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde
gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve
hastanemizin ziyaret politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esasları hakkında sağlık
çalışanlarımızdan bilgi almadan hasta ziyareti gerçekleştirmemeniz gerektiğini önemle
belirtmek isteriz.
2. Hasta ziyaretini, hastanemizin belirlediği ziyaret saatleri içinde yapılmaktadır. Ziyaret saatleri
hastalarımızın bakım ve dinlenme zamanları dikkate alınarak düzenlenmiştir.
3. Hastamızın sağlığı açısından ziyarete gelen kişilerin hasta odasında kalma süreleri çok uzun
olmamalıdır. Bunun için ziyaret süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmasına ve odada 1 kişiden
fazla sayıda ziyaretçi olmamasına özen gösteriniz.
4. Hastaların sağlığı açısından gürültü kirliliği nedeni ile hastane içinde cep telefonlarınızı sessiz
konumuna getirilerek kullanılması gerekmektedir.
5. Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon
hastalığı olan kişiler, herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler, enfeksiyon almaya yatkın olan
kişiler ve 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan
dolayı mümkün olduğunca hasta ziyaretlerine ve hasta olmadıkları sürece hastane ortamına
getirilmemeleri gerekir. Ancak bazı durumlarda çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi
üzerinde olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın
çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin verilebilir.
6. Hastanızı takip eden doktorun hasta ziyaretine izin vermediği özel durumlarda, toplumda
salgın varlığında, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir.
Hastanızın sağlığı açısından bu gibi durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz.
7. Sağlık Kuruluşları içinde sigara içilmesi yasaktır.
8. Hastanızın sağlığını korumak için lütfen dışarıdan yiyecek-içecek getirmeyiniz.
9. Ziyarete gelirken, topraklı çiçek ve vazoya konulmak üzere buket çiçek getirmeyiniz. Bu
çiçekler hastanız için enfeksiyon riski taşıdığından hasta servislerine kabul edilmemektedir.
Getirilen çiçekler, Danışma tarafından alınarak, taburculuk sırasında hastanıza teslim
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edilmektedir.
10. Ziyaret sırasında, hastanın ve kendi sağlığınız açısından ortamdaki eşya / alanlara, hastaya
bağlı bulunan ekipmanlara dokunmamaya ve hasta yatağına oturmamaya lütfen dikkat ediniz.
11. Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeninize özen gösteriniz; ellerinizi yıkayınız ve/veya
dezenfekte ediniz.
12. Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden hasta
odasına girmeyiniz.
13. İzolasyon altına alınmış olan hasta ile temas gerektiren durumlarda izolasyonun kategorisine
uygun olarak gereken önemlerin alınmasında sağlık personeli tarafından belirtilen talimatlara
uyunuz.
14. Ziyaretiniz sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösteriniz.
15. Hastalarımızın yanında (kendisine zararı olabileceği için) duygusal durumunuzu yansıtacak
ağlama, bağırma gibi davranışlarda bulunmamaya dikkat ediniz.
16. Ameliyathaneye ziyaretçi kabul edilemez.
17. Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalar hakkında gün içinde(belirlenen saatlerde) yakınlarına
hekimler tarafından bilgi verilmektedir.

GÜVENLİK POLİTİKASI
Hastanemizde bulunan hasta, hasta yakını, ziyaretçi, refakatçi ve çalışanlarımız için her türlü
güvenlik önlemleri alınmıştır.
Güvenlik Hizmetleri
Hastanemizde 24 saat güvenlik personeli hizmet sunmaktadır. Hastanenin ana koridor ve girişlerinde
güvenlik kameraları çekim yapmaktadır.
Hastanemizden bebek ve çocuk kaçırılması riskine karşı Pembe Kod Uyarı Sistemi geliştirilmiştir
(3333 ulusal kod no). Bebek ve çocuk kaybolması ve kaçırılması durumunda hastane çalışanlarından
birine bilgi vererek çalışanın pembe kod sürecini başlatmasını sağlayabilirsiniz.
Hastane veya hastane bahçesinde hasta veya hasta yakınlarının acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan
hallerde ilgili sorumlu ekibin en kısa zamanda olay yerine ulaşması Mavi Kod Uyarı sistemiyle(2222
ulusal kod no) sağlanır.
Çalışanlarımızdan herhangi birine sözlü ya da fiziksel bir saldırı olması durumunda Beyaz Kod Uyarı
sistemi (1111 ulusal kod no)ile olay yerine hastane güvenliği ve Beyaz Kod Ekibi yönlendirilerek
olaya müdahale edilir. Bütün saldırılar için hukuki süreç başlatılır.
Hastane veya hastane bahçesinde yangın riskinde sorumlu ekibin en kısa zamanda olay yerine
ulaşması
Kırmızı
Kod
Uyarı
sistemiyle
(4444)
sağlanır.
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İLAÇ GÜVENLİĞİ
Hastanemizde kullanılan bütün ilaçların miat ve stok kontrolleri ile ilgili sistemler
geliştirilmiştir. Bütün ilaçlar uygun koşullarda depolanmakta ve hastalarımıza
ulaştırılmaktadır. Yatan hasta ilaçları hastane eczanesinde gerekli kontroller yapılarak
hasta adına ilgili birimlere ulaştırılır. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar yatış işlemleri
sırasında hastadan teslim alınır. Kullanacağı ilaçlar doktor istemine göre hemşire
tarafından hastaya uygulanır. Stajyerlerin hastalara tedavi yapmasına hemşire gözetiminde izin verilir.
Hastalara eğitim ekranları, panolar ve broşürler aracılığıyla akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme
yapılır.
BİLGİ GÜVENLİĞİ
Hastaya ait tüm bilgiler hastane bilgi yönetim sistemi üzerine kaydedilmekte ve yedeklenmektedir. Bilgi
işlem şirketi tarafından her bilgisayar kullanıcısının sınırlı yetkileri bulunmaktadır. Çalışanlar yılda bilgi
güvenliği eğitimine tabi tutulmaktadırlar.
GÜVENLİ CERRAHİ
Ameliyat öncesi serviste hasta ile ilgili son kontroller tabip tarafından yapılarak hastanın da katılımıyla taraf
işaretlemesi yapılır.
Hastaya ameliyat öncesi servis hemşiresi tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılır ve hasta, dosyası ile
birlikte hemşire refakatinde ameliyathaneye gönderilir.
Hasta ameliyathaneye kabul edilirken, anestezi teknisyeni tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılarak
beraberce teslim alınır. Ameliyathaneden servise teslimde ise yine kimlik doğrulama yapılarak servis
hemşiresine teslim edilir.
TESİS GÜVENLİĞİ
 Hastanemizde kullanılan su, elektrik, medikal gazlar, doğal gaz gibi kaynakların sürekliliği titizlikle
sağlanmaktadır.
 Merdiven kenarlıklarına düşme riskini engellemek için korkuluklar yapılmıştır.
 Kaygan zeminlere uyarı levhaları konulmuştur.
 Yatan hastalar düşme riski açısından skorlama yöntemiyle değerlendirilir.
 Tekerlekli sandalye ve sedyelere kemerler takılarak transfer sırasında hasta düşmeleri
engellenmektedir.
 Atıklar kaynağında ve depolarda ayrıştırılmaktadır.
 Acil durum ve afet yönetimi karşılaşılabilecek deprem, yangın vb acil durumlar için tatbikatlar
yapmakta ve önlemler almaktadır.
 Her katta ve hassas noktalarda yangın tüpleri bulunmaktadır, bunların kontrol ve dolumları
hastanemiz teknik ekibi tarafından yapılmaktadır.
 Acil/afet durumlarında hasta transferi ve sağlık hizmetinin sürdürülmesi için gerekli planlar
yapılmıştır
ÖNERİ ŞİKÂYET VE MEMNUNİYET
Hastanemizde Dilek, Öneri ve Şikâyetlerin alınma yöntemlerinden bir tanesi de DİLEK, ÖNERİ ve
ŞİKAYET Kutularıdır. Hastanemizin belirli yerlerine kutular yerleştirilmiştir. Bu kutularda toplanan
öneriler belirli aralıklarla toplanıp, titizlikle değerlendirilmektedir.
HASTA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
 Hastalar kendilerine yapılacak riskli girişimsel işlemler için işlemi yapacak kişi tarafından sözlü ve
yazılı olarak bilgilendirilir. Hasta veya yakını ilgili rıza belgesine okudum/ anladım yazarak imzalar.
Her bilinçli ve yetişkin hastanın kendine yapılacak tedaviyi reddetme hakkı vardır.
 Polikliniğe başvuran hastalar muayene saatleri konusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilirler.
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Muayene sonrasında tetkik amaçlı gidecekleri bölümler konusunda sözlü ve yazılı olarak
bilgilendirilirler. Tetkik birimlerinde( laboratuvar, röntgen vb.) hastanın randevu ve sonuç verme
süresi hakkında bilgilendirilmesi sözlü ve yazılı olarak sağlanır.
 Kliniklerde yatan hastanın birime kabulünde
 Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır.
 Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri
 Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları
 Hastanın hakları
 Ziyaret saatleri ve kuralları
 Telefon kullanımı
 Hasta yatağı kullanımı
 Hemşire çağrı sistemi kullanımı
 Tuvalet-banyo kullanımı
 Hekim vizitleri
 Acil durum planı konularında bilgilendirilir.
Hastanın bakım sürecine katılımı sağlanır.
Hastanın bakım sürecine katılımında hasta/hasta yakını;
 El hijyeni
 Enfeksiyonların önlenmesi
 Beslenme, mobilizasyon, boşaltım gibi özbakım ihtiyaçlarının karşılanması
 Hasta düşmeleri
 Hastalığının seyri
 İlaçların kullanımı
 Bakım uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
 Taburculuk sonrası bakım konularında bilgilendirilir.
 Kliniklerde hastanın taburculuğu durumunda;
Hasta taburculuk özeti hazırlanır.
 Taburculuk özetinde;
 Hastanın başvuru nedeni
 Önemli bulguları
 Konulan teşhis
 Uygulanan tedaviler
 Hasta taburcu olurken genel durumu
 Taburcu olduktan sonra kullanacağı ilaçlar
 Kontrol zamanı
 Acil durumlarda hastanın arayabileceği telefon numaraları
 Hastanın dikkat edeceği hususlar hasta ve hasta yakınına anlatılır.
GÜVENLİK BİLGİLERİ
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 odanızdaki dolaplarda muhafaza ediniz.
Aracınızda değerli eşya bırakmayınız.
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 sorumlu hemşiresine veya hemşiresine bilgi
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veriniz.
Klinik görevlileri dışındaki kişilerin sizi yönlendirmesine inanmayınız. Böyle durumları Hastane Güvenlik
görevlilerine bildiriniz. Poşet çanta vs. eşyalarınızı geçici olarak dahi olsa bile hastane sınırları içerisinde
bırakıldığında güvenlik merkezinin bilgilendirilmesi gerekmektedir aksi halde şüpheli paket olarak
değerlendirilir.
ARŞİV BİLGİLERİ
Hastane idaresine başvurduğunuz ve onaylandığınız takdirde, epikrizinizi yeniden isteyebilirsiniz. Yatış
süresince çekilen filmleriniz ve dosyaların asılları resmi kayıt olduğundan hastanemiz arşivinde muhafaza
edilir.
ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ
Yer: Poliklinikler zemin kat.
İl Sağlık Müdürlüğü, Hastaneler ve Organ nakli yapan merkezlere Organ bağışı yapmak isteyen kişiler
başvuru yaparak iki tanık huzurunda bir belge imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı
kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerekmektedir.

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ
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