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Bize
Güvenebilirsiniz...

YATAN HASTA
BİLGİLENDİRME 

BROŞÜRÜ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği
 SÜRMENE DEVLET HASTANESİ

Sağlığınız 

için

Çalışıyoruz...

 Tedavi sürecinde doktorunuz veya so-
rumlu hemşirenizden bilgi alabilirsiniz. 
Yatan Hastanız hakkında telefonla bilgi 
almak için; mesai saatlerinde, 
746 14 22-23-24 numaralı hastane sant-
ralini arayınız. Santral memuru ilgili servi-
sin doktoru veya hemşiresi ile görüşmeni-
ze yardımcı olacaktır.

 Hasta odaları tek kişiliktir.  Her odada 
tuvalet ve banyo olup, 24 saat boyunca sı-
cak su hizmeti verilmektedir.

 Her türlü görüş ve önerilerinizi katlarda 
bulunan Dilek Öneri Kutularına bırakabi-
lirsiniz.

 Şikayet ve memnuniyetinizi poliklinik 
katında bulunan Hasta Hakları Birimine 
iletebilirsiniz.

 Hastanemiz hepimizindir, lütfen bul-
mak istediğiniz gibi bırakınız.

 Hastanemizde kurallara uyduğunuz, 
personellerimizle işbirliği içerisinde oldu-
ğunuz için teşekkür eder,

Acil Şifalar
Dileriz...



Hastane işleyişinin aksamaması amacıyla 
hastane kural ve uygulamalarına uymanızı 

önemle rica ederiz.

GENEL KURALLAR

Yemek Saatleri:
Kahvaltı: 06:00-07:00 arası
Öğle yemeği:
 Diyet için: 11:30-12:00
 Normal için:12:00-13:00 arası
Akşam Yemeği:
 Diyet için:17:30-18:00
 Normal için: 18:00-18:30 arası verilir.
Vizit Saatleri: 
Her gün genellikle 08:00-09:00 saatleri arasında 
yapılmaktadır.
Ziyaret Saatleri:
Her gün 13.00-15.00, akşamları ise 19.00-20.00 
saatleri arasında yapılmaktadır.
Dışarıdan yiyecek ve canlı çiçek getirmek ya-
saktır.
10 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak 
kabul edilmez.
  

Değerli Hastamız,
Hastanemize hoş geldiniz.

LÜTFEN
DİKKAT EDİNİZ!!

HASTA VE REFAKATÇİLERİN UYMASI 
GEREKEN KURALLAR

• Hasta odaları ve dolapları düzenli olma-
lıdır. 
• Hasta dolaplarında yiyecek bulunmama-
lıdır. 
• İhtiyaç dışında lamba, klima, ve TV ka-
palı tutulmalıdır. 
• Hasta odalarında varsa tıbbi cihazlara 
dokunmamalıdır. 
• Hastalar servis hemşiresinin haberi ol-
madan asla dışarı çıkmamalıdır. 
• Hasta ve refakatçilerinin odalarında ya 
da koridorlarda sigara içmeleri yasaktır. 
• Servise kabulünüzden sonra hemşireniz 
tarafından hemşire çağrı sisteminin kulla-
nımın hakkında bilgilendirme yapılmakta-
dır. 

REFAKATÇI İŞLEMLERİ

Doktorunuzun uygun görmesi durumun-
da 1 kişi refakatçi olabilir. Refakatçiler 
vizit saatlerinde hasta odasından çıkmak 
zorundadırlar. Refakatçiler kendilerine ay-
rılmış dinlenme koltuklarını kullanabilirler. 
Refakatçiler kurum kurallarına uymakla 
yükümlüdürler.

TABURCU İŞLEMLERİ

Servis Sorumlu Hemşiresine ve Doktoru-
nuza başvurmadan hastaneden ayrılma-
yınız.

Geçmiş Olsun
Dileklerimizle... 


