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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği
 Sürmene Devlet Hastanesi

Sağlığınız için
Çalışıyoruz...

Bize Güvenebilirsiniz
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KURUM TANITIMI

Sürmene Devlet Hastanesi 1972 yılında Sağlık Merkezinden hastaneye 
dönüştürülerek hizmet vermeye başlamıştır. 

Hastanemizde ilerleyen dönemlerde artan ihtiyaçlar neticesinde 2001 
yılında Hemodiyaliz Ünitesi 
hizmete açılmıştır.  Ayrıca 
28.06.2007 tarihinde hasta-
ne ek binası hizmete açılarak 
yatak kapasitesi arttırılmıştır. 

Hastanemiz Laboratuvar 
Üniteleri, Röntgen ünite-
si, Acil Servis, Hemodiyaliz 
Ünitesi, Endoskopi Ünitesi, 
Ameliyathaneleri ve Yataklı 
Servisleri ile günümüz insanı-
na hak ettiği sağlık hizmetini 
vermeye devam eden modern 
bir hastane haline gelmiştir. 

Hastanemiz Trabzon-Rize sahil yolu üzerinde denize sıfır, doğa ve de-
niz manzaralı görünümü ile hizmet vermektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sürmene’de sağlık sektöründe hizmet vermekte olan Hastanemiz, ya-
sal şartlar çerçevesinde hasta ve hasta yakınlarının beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına 
uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Hastanemize gelmeden önce randevu almanız 
İşinizi kolaylaştıracaktır.

 

POLİKLİNİK HİZMETLERİMİZ

 Acil Polikliniği  Dahiliye Polikliniği
 Genel Cerrahi Polikliniği  KBB Polikliniği
 Çocuk Polikliniği  Göz Polikliniği
 Psikiyatri Polikliniği  Üroloji Polikliniği 
 Ortopedi Polikliniği  Ağrı Polikliniği
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
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Hastanemize müracaat ederken mutlaka TC Kimlik numaralı nüfus 
cüzdanınızı yanınızda getiriniz.
Hastanemizde Hekim Seçme Hakkı uygulaması mevcut olup dilediği-
niz hekime muayene olabilirsiniz.
Hastanemizde haftanın beş günü uzman hekimler tarafından poliklinik 
hizmeti sunulmaktadır. Acil polikliniğinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet 
verilmektedir.
Poliklinik hasta kayıtları bilgisayar ortamında hasta kayıt birimlerimiz-
den ve poliklinik sekreterliklerinden yapılabilmektedir.
Hastanemizde; acil vakalar (ani gelişen hastalıklar, kazalar, yaralanma 
vb. durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim ta-
rafından karar verilen vakalar), ağır engelli raporu bulunanlar, hamileler, 
65 yaş üstü yaşlılar, 7 yaşından küçük çocuklar, harp ve vazife şehitlerinin 
dul ve yetimleri ile malul ve gazilere poliklinik muayenelerinde genel hiz-
metin aksamasına meydan vermeyecek şekilde öncelik hakkı tanınmakta-
dır. (Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010/73 
sayılı Genelgesi)
Hastalarımız muayene sıralarını poliklinik kapılarının üzerinde bulu-
nan monitörlerden takip edebilmektedir. Ayrıca monitörler vasıtası ile 
doktorunuzun adı soyadı ve branşı, izin durumu, ameliyat-
ta olduğu gibi durumları ve genel bilgilendirme konulu 
yazılarla hasta ve yakınları bilgilendirilmektedir. 
Poliklinik muayenesinde istenen laboratuvar tetkik 
sonuçlarını muayene olduğunuz poliklinik sekreter-
lerinden alabilirsiniz. Tetkik sonuçlarınız istem yapan 
doktorun bilgisayarında görülebilmektedir.
Hastanemizde yaptırmış olduğunuz laboratuvar tetkik 
sonuçlarına hastanemizin web sitesindeki laboratuvar linki-
ne girerek ilgili bölüme TC Kimlik numaranızı ve size verilen 
muayene barkodu üzerindeki bilgi işlem numarasını girerek 
ulaşabilirsiniz.
Muayene olmakta olan hastaların mahremiyeti açısından, 
monitörde isminiz görünmeden polikliniğe girmeyiniz. Sı-
ranız gelinceye kadar bekleme salonunda oturabilirsiniz.
Muayene olduktan sonra poliklinik sekreteri size ne 
yapmanız gerektiğini anlatacaktır.
Hastanemizde Kan Alma Birimi poliklinik ka-
tında, Röntgen Birimi bodrum kattadır.
Hastalarımızın dilek, öneri ve şikayetleri-
ni rahatlıkla bildirebilmeleri için; polik-
linik katında Hasta Hakları Birimi ve 
her katta dilek öneri kutusu bulun-
maktadır.
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HASTA YATIŞININ OLMASI DURUMUNDA

Yatışınıza karar verilmişse; muayene olduğunuz poliklinikte otomasyon 
üzerinden yatış işlemleriniz yapılıp dosyanız çıkartıldıktan sonra, yatış ya-
pacağınız servise ulaşmanız sağlanmaktadır.
Yattığınız serviste hasta çalışan güvenliği açısından; kolunuza takılan ve 
sizinle ilgili çeşitli bilgiler içeren bilekliği hastanede kaldığınız sürece kolu-
nuzdan çıkarmayınız.
Hastanemizde; riskli girişimlerden önce mutlaka işlem ve olası riskler 
tarafınıza açıklanacak ve işlem öncesi yazılı onayınız alınacaktır.
Yemek saatlerimiz sabah 06:00-07:00, öğle 11:30-12:00, akşam ise 
17:00-18:00 dır.
Diyetli hastalarımıza ara öğünler verilmektedir.

TABURCU İŞLEMLERİ

Doktorunuz sizi gördükten sonra taburcu edilmenize karar verecek, sizi 
ve hemşirenizi bu konuda bilgilendirecektir.
Doktorunuz sizi hastalığınızın seyri ve dikkat etmeniz gerekenler konu-
sunda uyaracaktır. Lütfen merak ettikleriniz konusunda yeterli bilgilendi-
rildiğinizden emin olunuz.
Kontrol tarihinizi öğrenin. Sizi endişelendiren bir durum söz konusu ise 
kontrol tarihini beklemeden doktorunuzla irtibata geçiniz.
Taburcu olmanıza karar verildiğinde servis sekreterinizle irtibata geçiniz.

HASTANEMİZDE VERİLEN HİZMETLER

Toplam 75 yatak kapasitesi 
ile farklı klinik branşlarda hasta-
larımıza sağlık hizmeti sunulmak-
tadır. Hastanemizde Dâhiliye, 
Çocuk, Psikiyatri, Genel Cerrahi, 
KBB, Göz, Üroloji, Ortopedi, 
Ağrı, Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum kliniklerimizde çalışan de-
neyimli personellerimizle hizmet 
vermekteyiz. Hasta odalarımız 2 
kişilik ve tek kişilik özel odalardan 
oluşmaktadır. Hasta odalarımızda 
wc, banyo, lavabo, tv, buzdolabı 
ve telefon bulunmaktadır. Hasta 
odalarımızda refakatçilerin dinle-
nebilmesi için refakatçi koltukları 
mevcuttur. 
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ACİL POLİKLİNİK

Hastanemiz acil servisi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 
Acil servisimizde 5 adet müşahede yatağımız mevcuttur. Acil muayene, 
müşahede, monitörizasyon, pansuman, enjeksiyon, sütur, röntgen, labo-
ratuvar tetkikleri, EKG gibi ilk 
müdahaleler yapılmaktadır.

Acil hallerde; ani gelişen 
hastalık, kaza, yaralanma vb. 
durumlarda olayın meydana 
gelmesini takip eden ilk 24 saat 
içinde tıbbi müdahale gerekti-
ren durumlar ile ivedilikle tıbbi 
müdahale yapılmadığı veya baş-
ka bir sağlık kuruluşuna nakli 
halinde hayatın ve/veya sağlık 
bütünlüğünün kaybedilme riski-
nin doğacağı kabul edilen durumlarda sosyal güvencesi olup olmadığına 
bakılmaksızın hastaların muayene ve tedavisi yapılır.

HEMODİYALİZ
ÜNİTESİ

Hastanemiz hemodiyaliz 
ünitesinde, 12 cihaz ve yatağı 
ile deneyimli personellerimiz 
eşliğinde hizmet verilmektedir. 
Ayrıca diyaliz merkezimizden 
hizmet alan tüm hastalara ulaşım 
hizmeti sağlanmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum fonksiyon testleri akciğer 
sağlığı ve 

hastalıkları ile uğraşan dahili branş 
hekimlerinin en sık başvurduğu tanı 
yöntemidir. Hastanemizde deneyimli 
personellerimiz tarafından hekim is-
temine göre solunum fonksiyonu testi 
yapılmaktadır.
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İŞİTME TARAMA TESTİ

Hastanemizde yeni doğan bebeklere işitme kaybı olup 
olmadığını anlamak için işitme tarama testi yapılmaktadır. 
Böylece işitme kaybı olan bebeklere erken tedavi imkânı do-
ğar.

ENDOSKOPİ - KOLONOSKOPİ ÜNİTESİ

Mide ve bağırsak hastalıklarınızda deneyimli uzmanlarımız ve dene-
yimli personellerimiz tarafından gerek görüldüğü takdirde tanı ve tedavi 
amaçlı endoskopi ve kolonoskopi tetkikleri en güvenilir ve en uygun şart-
larda yapılmaktadır.

AMELİYATHANE

Hastanemiz ameliyathane-
sinde iki adet ameliyat odası ve 
ameliyat masası bulunmaktadır. 
Anestezi ve Reanimasyon Uzma-
nımız, cerrahlarımız, anestezi tek-
nisyenleri, hemşireler ve hizmetli 
personellerden oluşan deneyimli 
ekibiyle hizmet vermektedir. Ge-
nel cerrahi, kulak burun boğaz, göz, üroloji, ortopedi, kadın hastalıkları ve 
doğum branşlarında ameliyatlar yapılmaktadır.

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

Meme kanseri taraması, meme tanı-tedavi ve cerrahisi, troid (guatr) 
cerrahisi, cilt ve cilt altı lezyonları, tırnak tedavisi, akut karın tanı ve te-
davisi(apandisit, mide ve bağırsak delinmesi), fıtık (karın duvarı fıtıkları, 
kasık fıtıkları), sünnet, safra kesesi ameliyatları, anal bölge hastalıklarının 
tanı ve tedavisi (hemoroid, anal fissür, anal bölgede apse, kıl dönmesi), 
kronik karın ağrısı vb. minör ve orta derecedeki tüm cerrahi girişimler 
yapılabilmektedir.

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİMİZDE

Gırtlak kanseri başta olmak üzere baş-boyun kanserleri tanı ve tedavi-
si, alerjik rinit tanı ve tedavisi, çene eklemi 
rahatsızlıkları tanı ve tedavisi, kulak çın-
laması (tinnitus) ve baş dönmesi (vertigo) 
tanı ve tedavisi, ses kısıklığına neden olan 
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nodül, polip gibi ses telleri hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi, refl ü 
tedavisi, geniz eti ve bademcik ameliyatı, horlama için damak ve buruna 
radyofrekans uygulamaları, estetik kulak ve burun ameliyatları, kulak za-
rına tüp takma ameliyatı, kulak zarı takma ameliyatı, burun eğriliği için 
deviasyon ameliyatı, endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatları (sinüzit ve bu-
run polip cerrahisi) yapılabilmektedir.

GÖZ KLİNİĞİMİZDE

Katarakt ameliyatları (fakoemülsifikasyon), pterygium ameliyatı, ka-
pak ameliyatları, korneadan yabancı cisim çıkarılması gibi cerrahi girişim-
ler yapılabilmektedir.

ÜROLOJİ KLİNİĞİMİZDE

Böbrek taşı ameliyatları, üreter taşı ameliyatları, prostat ameliyatı, 
idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi, inmemiş testis ameliyatı, hidrosel 
ameliyatı, sünnet, sistoskopi, kadınlarda idrar kaçırma,  çocuklarda gece 
işemesi ve kısırlık tedavileri yapılmaktadır.

KADIN DOĞUM KLİNİĞİMİZDE

Doğum salonumuzda 2 adet doğum masası ile hiz-
met verilmektedir. Aile planlaması yöntemleri ücretsiz 
olarak yapılmaktadır. Pap smear taraması, kemik yo-
ğunluğu taraması, NST, ultrasonografi hizmetleri veril-
mektedir. Deneyimli uzman hekimlerimiz ve ebelerimiz 
eşliğinde normal doğum ve riskli durumlarda sezaryen 
ameliyatları yapılmaktadır.

PSİKİYATRİ KLİNİĞİMİZDE

Depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları, bipolar duy-
gulanım bozuklukları, psikometrik bozukluklar ve diğer psiko-
metrik hastalıklarla ilgili yatırılarak tedavi hizmeti verilmekte-
dir. Yatış süresince psikoterapötik işlemler ve diğer test işlemleri 
psikiyatrist ve psikolog tarafından uygulanmaktadır.

ALGOLOJİ (AĞRI) KLİNİĞİMİZDE

Kliniğimizde kronik ağrısı olan hastaların, kanser hastalarının 
takip ve tedavisi yapılmaktadır.
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DİŞ KLİNİĞİMİZDE

Diş eti hastalıkları ve tedavisi, diş 
çekimi, komplikasyonlu diş çekimi, mu-
koza retansiyonlu ve yarı gömülü 20 yaş 
dişi çekimleri, kompozit dolgu ve amal-
gam dolgu, kanal tedavisi, diş taşı temiz-
liği, hassasiyet giderici tedaviler, minör 
cerrahi uygulamalar, süt dişi tedavileri 
(dolgu, kanal tedavisi, flor uygulaması 
ve amputasyon) yapılmaktadır. Ayrıca 
koruyucu diş hekimliği kapsamında to-

pikal flor uygulamaları da yapılmaktadır. Randevulu diş tedavileriniz için 
diş hekiminize müracaat ediniz.

RÖNTGEN

Röntgen birimimiz 7 gün 24 saat 
kesintisiz hizmet vermektedir. Rönt-
gen birimimizde direk grafiler yapıl-
maktadır. Çekilen film sonuçlarını 
15 dk içerisinde Röntgen biriminden 
alabilirsiniz. Hastanemizde Ultrason 
Polikliniği bulunmaktadır. Poliklinik-
te hastalarımızın ultrasonları gerekti-
ğinde hekimleri tarafından çekilmek-
tedir. Diğer görüntüleme hizmetleri hizmet alımı yolu ile Kanuni Eğitim 
Araştırma Hastanesi ve Of Devlet Hastanesinde yapılmaktadır.

Hastalarımızın randevu ve bu kurumlara nakil işlemleri hastanemiz 
tarafından yapılmaktadır.

LABORATUVAR
Hastanemizde tanı ve tedavi olanaklarını büyük ölçüde destekleyen labo-
ratuarımızda deneyimli Biyokimya Uzmanı ve laboratuvar teknisyenleri-
mizle 7 gün 24 saat en üst kalitede ve güvenilirlikte kesintisiz hizmet ver-
mekteyiz. Laboratuvar sonuçlarınıza web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

HASTANE PSİKOLOĞU

Psikiyatri kliniğine bağlı olarak çalışan psikoloğumuz tarafından hasta-
larımıza bireysel psikoterapi, aile görüşmesi, kişilik testleri, zekâ testleri ve 
diğer psikometrik testler uygulanmaktadır.
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ECZANE HİZMETLERİ

Hastanemiz eczanesinde yatan hastalarımızın tüm ilaç ve sarf malze-
meleri temin edilmektedir.

ENGELLİ HASTALARIMIZA YÖNELİK
DÜZENLEMELERİMİZ

Hastanemize müracaat eden 
engelli hastalarımızın işlemlerini 
daha kolay ve rahat bir şekilde 
bitirebilmeleri için;
Engelli bireylere özel bir po-
liklinik odası oluşturulmuş,
Her serviste bir kadın ve bir 
erkek engelli hasta olmak üzere 
en az 2 engelli hasta odası oluş-
turulmuştur.
Polikliniklerde ve yataklı ser-
vislerimizde tuvalet ve banyolarda engellilere yönelik düzenlemeler yapıl-
mıştır.
Hastane giriş çıkışları, rampa eğimleri ve sahanlık alanlar engelli hasta-
ların rahat ulaşımını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.
İşaret dili bilen personel bulundurulmaktadır.
Otoparklarda engellilere yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİMİZ

Evde sağlık hizmetleri su-
numuna ihtiyacı olan bireylerin 
muayene, tetkik, tahlil, tedavi, 
tıbbi bakım ve rehabilitasyon-
larının evinde ve aile ortamında 
sağlanması, bu kişilere ve aile bi-
reylerine                                            sos-
yal ve psikolojik destek hizmet-
lerinin bir bütün olarak birlikte 
verilebilmesi için EVDE SAĞ-
LIK HİZMETLERİ BİRİMİ 
Hastanemiz bünyesinde kurul-
muştur. Birimde konularında deneyimli bir hekim, bir hemşire, bir sağlık 
memuru ve ambulans şoförü çalışmaktadır.
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AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİM BİRİMİ

Hastanemizde hizmet alan tüm hastalarımız muayeneleri bittikten 
sonra hekimlerinin yönlendirmesi doğrultusunda reçetelerinde yer alan 
ilaçların kullanımı hakkında eğitim almış personelimiz tarafından bilgi-
lendirilmektedir.

HEKİM SEÇME UYGULAMASI

Bakanlığımızın hekim seçme uygulamaları doğrultusunda hekim seç-
me uygulamasına geçilmiş olup, poliklinikte görevli olan hekimlerin listesi 
her gün güncellenerek hastalarımıza hekimlerini seçme imkânı sağlanmış-
tır.

BEBEK DOSTU HASTANE UYGULAMASI

Hastanemize 2003 yılında “BEBEK 
DOSTU HASTANE” ünvanı verilmiştir. 
Halen bu ünvanla hizmet vermeye devam 
etmekteyiz. 

SEVGİLİ ANNELER;
Bebeğinize ilk altı ay sadece anne sütü 

veriniz.
6. aydan itibaren ek besinlere başlayınız.

HASTA HAKLARI BİRİMİMİZ

Hastalarımızın dilek öneri ve şikâyetlerini rahatlıkla bildirebilmeleri 
için poliklinik katında Hasta Hakları Birimi ve her katta dilek öneri kutu-
ları bulunmaktadır.

Hastanemize müracaat eden her hastanın;
1. Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çer-
çevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koru-
yucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan 
hizmet almaya,
3. Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğren-
meye, 
4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştir-
meye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalan-
maya,
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5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek veya 
vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvan-
larını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
6. Bilgi isteme: Sağlık durumları ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı 
olarak istemeye, 
7. Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizme-
tini almaya,
8. Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesin-
de hizmetten faydalanmaya,
9. Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını is-
temeye,
10. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
11.Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde 
ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
12. Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güleryüzlü, na-
zik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
13. Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız 
edici bütün olumsuz dış etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti 
almaya,
14. Ziyaret: Kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun ola-
rak ziyaretçi kabul etmeye,
15. Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının 
imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bu-
lundurmayı istemeye,
16. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde mevzuat 
çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya,
17. Sürekli hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya 
hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI

1. Genel sorumluluklar
• Kendi sağlığınıza dikkat etmek için elinizden geleni yapmalı ve sağlıklı 
bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalısınız.
• Durumunuz uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilirsi-
niz.
• Basit durumlarda kendi bakımınızı yapmalısınız.
2. Sosyal güvenlik durumu:
• Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerinizdeki değişiklikleri zamanında 
bildirmelisiniz.
• Sağlık karnenizin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptır-
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mak zorundasınız.
3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
• Yakınmalarınızı, daha önce geçirdiğiniz hastalıkları, yatarak herhangi bir 
tedavi görüp görmediğinizi, eğer varsa halen kullandığınız ilaçları ve tüm 
sağlınızla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelisiniz.
4. Hastane Kurallarına Uyma
• Başvurduğunuz sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalısınız.
• Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk 
zincirine uymalısınız.
• Tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği 
içinde olmalısınız.
• Randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsanız randevu-
nun tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelisiniz.
• Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı 
göstermelisiniz.
• Hastane malzemelerine verdiğiniz zararları karşılamak zorundasınız.
5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
• Tedaviniz ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı-
nız yerleri sormalısınız.
• Tedavinizle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumunuz söz konusu 
ise bunu sağlık çalışanına bildirmelisiniz.
• Sağlık, bakım ve taburculuk sonrası bakım planını, beklendiği gibi doğru 
anlayıp anlamadığını belirtmelisiniz.
• Uygulanacak tedaviyi reddetmeniz veya önerilere uymamanızdan dolayı 
doğacak sonuçların sorumluluğu size aittir.

HASTANEMİZİN ZİYARET KURALLARI

Hastanemizde ziyaret saatleri 12.30 – 14.00   
Akşam 19.00 – 20.00 saatleri arasındadır. Ziyaret saatlerine kesinlikle uyu-
nuz.
Zaruri olmadıktan sonra, ziyaret saatleri dışında ziyarete gelmeyiniz.
0–12 yaş grubu çocuklarınızın, sağlıklarını düşünerek ziyarete getirme-
yiniz.
Hastalara yiyecek, içecek ve meyve getirmeyiniz.
Ziyaretinizi; hastaların sağlığı açısından kısa tutunuz.
Yerlere çöp atmayınız.
Hastane içerisinde kesinlikle sigara içmeyiniz.
Ziyaretiniz esnasında hastane içerisinde sessiz olunuz.
Ziyaret saati bittiğinde görevlilerin uyarılarına riayet ediniz.
Hasta yataklarına oturmayınız, odalara kalabalık girmeyiniz.
Hastanın ameliyat  olduğu gün hastayı ziyaret etmeyiniz.
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SAYIN REFAKATÇİLERİMİZ

Refakatçi kartınızı üzeri-
nizde taşıyınız.
Hekim ve hemşire direk-
tifleri dışında hastaya yöne-
lik herhangi bir uygulama 
yapmayınız. Hastaları hasta-
ne dışına çıkarmayınız veya 
yatağını değiştirmeyiniz, boş 
yatakları kullanmayınız.
Hastanızın  bir  sorunu  
olduğunda  servis hemşiresi-
ne haber veriniz.
Hekim ve hemşireye da-
nışmadan hastaya dışarıdan alınan yiyecek ve içecekler vermeyiniz.
Refakatçi, sabahları temizlik-vizite yapılan saatlerde servis dışında bek-
lemelidir. 
Hekimlerin ve servis hemşirelerinin, tavsiye ve uyarılarına uyunuz.
Odadaki dolap ve etajerlere yiyecek koymayınız, buzdolabını kullanınız.
Pencerelerden aşağıya hiçbir şey atmayınız ve kenarlara bir şey koyma-
yınız. 
Hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutunuz.
Lüzumsuz yanan lambaları söndürüp, boşa akan muslukları kapatınız. 
Dilek ve önerilerinizi servis hemşirelerine bildirebilirsiniz ya da dilek 
öneri kutularına yazıp bırakabilirsiniz.
Hastane içinde kesinlikle sigara içmeyiniz.
Hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayınız, çalışanları ve 
diğer hastaları rahatsız etmeyiniz. Refakat ettiğiniz hastanın yanından zo-
runlu haller dışında ayrılmayınız.
Organ bağışı konusunda bilgi almak için hastanemizin organ bağış bi-
rimine başvurabilirsiniz.
Hastanemizde tüm yazılı ve sözlü dilek öneri ve şikâyetlerinizi poliklinik 
katında bulunan hasta hakları birimine bildirebilirsiniz. Ayrıca her katta 
bulunan dilek öneri kutularına da bırakabilirsiniz.

HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMAK İÇİN

Hastaneye yatan hastalarda herhangi bir enfeksiyon gelişme olasılığı 
fazladır. Şeker hastalığı, böbrek hastalığı, kanser gibi hastalıkların varlığı ve 
büyük ameliyatlar bu riski artırmaktadır.

Enfeksiyonun kaynağı sıklıkla hastanın kendi cildinde, burnunda, ba-
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ğırsağında bulunan bakterilerdir. Ancak ortam veya başka hastalardan da 
bulaşabilmektedir. Bu bulaşmanın önlenebilmesi için hastanemizde enfek-
siyon kontrol önlemlerinin uygulanmasında azami dikkat gösterilmekte-
dir.

Ancak hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesinde sağlık persone-
linin aldığı önlemlerin yanı sıra, siz hastalarımız, refakatçilerimiz ve ziya-
retçilerimizin de dikkat etmesi gereken durumlar vardır. 

Cep telefonu, bardak, kitap, havlu gibi kişisel eşyalar, idrar torbası, 
sürgü, derece gibi tıbbi araç gereçler, lavabo, sandalye, masa, klinik telefo-
nu gibi ortak kullanılan eşyaların bakterilerin bulaşmasında rol oynadığı 
bilinmektedir. Bu nedenle;

HASTANEYE YATTIĞINIZDA;

Hastaneye yatarken kişisel eşyalarınızı getiriniz.
Kişisel eşyalarınızı kimseye kullandırtmayınız, siz de başkalarının eşya-
larını kullanmayınız.
Ortak kullanımı zorunlu olan malzemelerin temiz olduğundan emin 
olunuz.
Kişisel temizliğiniz sırasında tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve peçete kul-
lanmayı tercih ediniz.
Ağız bakımınızı, dişinizi fırçalamayı ihmal etmeyiniz.

HASTA ZİYARETÇİSİ OLARAK BULUNUYORSANIZ;

Hastanın kişisel temizliği için gereken önlemleri siz de uygulayınız.
Hastaya dokunmadan önce ellerinizi yıkayınız, gerektiğinde eldiven ve 
önlük kullanınız.
İşiniz bittikten sonra eldiven ve önlüğü çıkarınız ve mutlaka ellerinizi 
tekrar yıkayınız.
Başka hastalara yardım etmeniz gerekirse aynı önlemleri alınız, öncesin-
de ve sonrasında ellerinizi yıkayınız.
Kirli olma ihtimali olan alanlara asla eldivenli veya eldivensiz dokunma-
yınız, herhangi bir işlemden sonra ellerinizi yıkayınız.

HASTA ZİYARETİNE GELDİYSENİZ;

Hastanızla temas etmeden önce ellerinizi yıkayınız.
Sarılıp öperken mikrop taşıyabileceğinizi unutmayınız.
Getirdiğiniz yiyecekler vb. hediyelerin hastanız için risk taşıyabileceğini 
dikkate alınız.
Lütfen sizin için ayrılan koltuk ve sandalyelere oturunuz.
Çocuklarınızı hasta ziyaretine getirmeyiniz.
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İletişim
Tel: (0462) 746 14 22-23-24
Faks: (0462) 746 14 29

web:www.surmenedh.gov.tr
e-mail: trabzondhs9@saglik.gov.tr

Sağlığınız 

için

Çalışıyoruz...

Bize
Güvenebilirsiniz...


