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KURUM TANITIMI 

MÝSYONUMUZ

VÝZYONUMUZ

Saðlýk Tesisimiz 1971 yýlýnda Saðlýk Merkezinden 

hastaneye dönüþtürülerek hizmet vermeye baþlamýþtýr. 

Ýlerleyen dönemlerde artan ihtiyaçlar neticesinde 2001 

yýlýnda Hemodiyaliz ünitesi hizmete açýlmýþtýr. Ayrýca 

28.06.2007 tarihinde saðlýk tesisimizde ek bina hizmete 

açýlarak yatak kapasitesi arttýrýlmýþtýr. 

Laboratuvar Ünitesi, Röntgen ünitesi, Acil Servis, 

Hemodiyaliz Ünitesi, Endoskopi Ünitesi, Yoðun Bakým Ünitesi, 

Ameliyathanesi ve Yataklý Servisleri ile günümüz insanýna hak 

ettiði saðlýk hizmetini vermeye devam eden modern bir saðlýk 

tesisi haline gelmiþtir. 

Toplam 61 yatak kapasitesi ile farklý klinik branþlarda 

hastalarýmýza saðlýk hizmeti sunulmaktadýr. Saðlýk tesisimizde 

Dahiliye, Çocuk, Psikiyatri, Genel Cerrahi, KBB, Göz, Üroloji, 

Ortopedi, Aile Hekimliði (Aðrý/Akupunktur), Kadýn Hastalýklarý 

ve Doðum (atama bekleniyor) kliniklerimizde çalýþan uzman 

kadromuz ile hizmet vermekteyiz. Hasta odalarýmýz 2 kiþilik ve 

tek kiþilik nitelikli odalardan oluþmaktadýr. Hasta odalarýmýzda 

WC, banyo, lavabo, TV, buzdolabý ve telefon bulunmaktadýr. 

Hasta odalarýmýzda refakatçilerin dinlenebilmesi için refakatçi 

koltuklarý mevcuttur. 

 

Saðlýklý bir toplum oluþturmak amacýyla týbbi etik 

ilkelerinden ödün vermeden, çalýþan ve hasta güvenliðini ön 

planda tutarak, geliþmiþ teknolojiyle donatýlmýþ tesislerimiz 

ve uzmanlaþmýþ kadrolarýmýzla kaliteli saðlýk hizmeti 

sunmaktýr. 

 

Toplumumuzun yaþam kalitesini artýrmak amacýyla 

modern týbbýn imkânlarýný kullanarak tüm saðlýk tesisleriyle 

kaliteli saðlýk hizmeti sunumunda öncü rol üstlenen saðlýk 

merkezi olmaktýr. 



SAÐLIK TESÝSÝMÝZDE HÝZMET VERMEKTE OLAN TANI VE 

TEDAVÝ BÝRÝMLERÝMÝZ 

GÖRÜNTÜLEME ÜNÝTESÝ

Röntgen birimimiz 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet 

vermektedir. Röntgen birimimizde direk grafiler çekilmektedir. 

Çekilen film sonuçlarý hemen hekiminizin poliklinik ekranýna 

gönderilmektedir. Ultrason cihazýmýz bulunmaktadýr. 

Poliklinikte hastalarýmýzýn ultrason tetkiki gerektiðinde 

hekimleri tarafýndan çekimleri yapýlabilmektedir. Diðer 

görüntüleme hizmetleri hizmet alýmý yolu ile yapýlmaktadýr. 

Hastalarýmýzýn randevularý ve görüntüleme hizmet alýmý 

yapýlan kurumlara nakil iþlemleri (yatan hastalar için) saðlýk 

tesisimiz tarafýndan yapýlmaktadýr. 

 LABORATUVAR

Saðlik tesisimizde tani ve tedavi olanaklarini büyük 

ölçüde destekleyen laboratuarimizda Biyokimya Uzmani ve 

laboratuvar teknisyenlerimizle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet 

vermekteyiz. Laboratuvar sonuçlarýnýza saðlýk tesisimizin 

resmi web sayfas ýndan  

ulaºabilirsiniz. 

www.surmenedh.gov.tr



ENDOSKOPÝ ÜNÝTESÝ

Endoskopi içi boþ olan organlarýn gözle görülerek 

incelenmesi iþlemidir. Gastrointestinal endoskopi adýyla da 

bilinen yemek borusu, mide, on iki parmak baðýrsaðý ve kalýn 

baðýrsaðýn incelendiði tetkik yöntemleridir. 

Mide ve baðýrsak hastalýklarýnýzda uzmanlarýmýz  

tarafýndan gerek görüldüðü takdirde taný ve tedavi amaçlý 

endoskopi ve kolonoskopi tetkikleri yapýlmaktadýr. 

ÝÞÝTME TARAMA TESTÝ - ODYOMETRÝ 

Saðlýk tesisimizde yeni doðan bebeklere iþitme kaybý 

olup olmadýðýný anlamak için iþitme tarama testi yapýlarak 

iþitme kaybý olan bebeklere erken tedavi imkâný 

saðlanmaktadýr.  Ýþitme bozukluklarýnýn deðerlendirilmesi 

amacýyla saðlýk tesisimizde iþitme testi (odyometri testi) 

yapýlmaktadýr.



SOLUNUM FONKSÝYON TESTÝ

Solunum fonksiyon testleri akciðer saðlýðý ve 

hastalýklarý ile uðraþan dahili branþ hekimlerinin en sýk 

baþvurduðu taný yöntemidir. Saðlýk tesisimizde hekim 

istemine göre solunum fonksiyonu testi yapýlmaktadýr. 

ACÝL SERVÝS

Saðlýk tesisimizde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet 

vermekte olan I. seviye standartlarýnda acil servis mevcuttur. 

Acil servisimizde erkek ve bayan müþahede odalarý 

bulunmakta, hasta takibi, monitörizasyon, pansuman, 

enjeksiyon, sütur, röntgen, laboratuvar tetkikleri, EKG gibi 

gerekli müdahaleler yapýlmaktadýr. 

Acil servisimizde acil hallerde; ani geliþen hastalýk, 

kaza, yaralanma vb. durumlarda olayýn meydana gelmesini 

takip eden ilk 24 saat içinde týbbi müdahale gerektiren 

durumlar ile ivedilikle týbbi müdahale yapýlmadýðý veya baþka 

bir saðlýk kuruluþuna nakli halinde hayatýn ve/veya saðlýk 

bütünlüðünün kaybedilme riskinin doðacaðý kabul edilen 

durumlarda sosyal güvencesi olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn 

hastalarýn muayene ve tedavisi yapýlýr. 



YOÐUN BAKIM ÜNÝTESÝ

Tescil edildiði I. seviye yoðun bakim standartlarina 

uygun 4 yatakli yoðun bakim ünitesinde; yoðun bakim 

gereksinimi olan hastalarin yaþamsal göstergelerinin 

izlendiði, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasina dayali 

olarak kesintisiz saðlandiðý yoðun bakim hizmeti 

verilmektedir. 

AMELÝYATHANE

Ameliyathanede iki adet ameliyat odasi ve ameliyat 

masasi bulunmaktadir. Anestezi ve reanimasyon uzmani, 

cerrahi branþ uzmanlari, anestezi teknisyenleri, hemþireler ve 

hizmetli personellerden oluþan ekiple hizmet verilmektedir. 

Genel cerrahi, kulak burun boðaz, göz, üroloji, ortopedi, kadin 

hastal ik lar i  ve doðum branþ lar inda amel iyat lar  

yapilabilmektedir. 



HEMODÝYALÝZ ÜNÝTESÝ

Hemodiyaliz ünitesinde, 12 cihaz ve yataðý ile 

hizmet verilmektedir. Ünitemizde sürekli hekimimiz 

bulunmakta olup diyaliz merkezimizden hizmet alan tüm 

hastalara ulaþým hizmeti de saðlanmaktadýr. 

GENEL CERRAHÝ KLÝNÝÐÝ

ORTOPEDÝ VE TRAVMATOLOJÝ KLÝNÝÐÝ 

Meme kanseri taramasi, meme tani-tedavi ve 

cerrahisi, troid (guatr) cerrahisi, cilt ve cilt alti lezyonlari, tirnak 

tedavisi, akut karin tani ve tedavisi (apandisit, mide ve 

baðýrsak delinmesi), fitik (karin duvari fitiklari, kasik fitiklari), 

sünnet, safra kesesi ameliyatlari, anal bölge hastaliklarinin 

tani ve tedavisi (hemoroid, anal fissür, anal bölgede apse, kil 

dönmesi), kronik karin aðrisi vb. minör ve orta derecedeki tüm 

cerrahi giriþimler yapilabilmektedir. 

Ortopedi ve travmatoloji bölümümüzde ortopedik hastaliklar 

ve kas-iskelet sistemi yaralanmalarinin tani, tetkik, tedavi ve 

ameliyatlari yapilabilmektedir. 



KULAK BURUN BOÐAZ KLÝNÝÐÝ 

Gýrtlak kanseri baþta olmak üzere baþ-boyun 

kanserleri taný ve tedavisi, alerjik rinit taný ve tedavisi, çene 

eklemi rahatsýzlýklarý taný ve tedavisi, kulak çýnlamasý 

(tinnitus) ve baþ dönmesi (vertigo) taný ve tedavisi, ses 

kýsýklýðýna neden olan nodül, polip gibi ses telleri 

hastalýklarýnýn medikal ve cerrahi tedavisi, reflü tedavisi, geniz 

eti ve bademcik ameliyatý, horlama için damak ve buruna 

radyofrekans uygulamalarý, estetik kulak ve burun 

ameliyatlarý, kulak zarýna tüp takma ameliyatý, kulak zarý 

takma ameliyatý, burun eðriliði için deviasyon ameliyatý, 

endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatlarý (sinüzit ve burun polip 

cerrahisi) yapýlabilmektedir. 

GÖZ KLÝNÝÐÝ 

ÇOCUK SAÐLIÐI VE HASTALIKLARI KLÝNÝÐÝ

Katarakt ameliyatlari (fakoemülsifikasyon), 

pterygium ameliyati, kapak ameliyatlari, korneadan yabanci 

cisim çikarilmasi gibi cerrahi giriþimler yapilabilmektedir. 

Poliklinik ve yatakli tedavi ünitesi ile hasta ve saðlam 

çocuklarimizin muayene, tani ve tedavileri ayaktan ve yatarak 

yapilabilmektedir. 



DÂHÝLÝYE (ÝÇ HASTALIKLARI) KLÝNÝÐÝ

KADIN DOÐUM KLÝNÝÐÝ

Hipertansiyon, hiperkolesterolemi, üst ve alt solunum 
yolu hastalýklarý, mide-barsak sistemi, karaciðer hastalýklarý, 
böbrek hastalýklarý, tiroid hastalýklarý, þeker hastalýðý, obezite 
(þiþmanlýk), romatizmal hastalýklar, kan hastalýklarý vb. genel dâhili 
hastalýklarýn ayaktan ve yatarak taný ve tedavileri 
yapýlabilmektedir. 

Doðum salonumuzda 2 adet doðum masasý ile hizmet 
verilmektedir. Aile planlamasý yöntemleri ücretsiz olarak 
yapýlmaktadýr. Pap smear taramasý, NST, ultrasonografi hizmetleri 
verilebilmektedir. Uzman hekimlerimiz ve ebelerimiz eþliðinde 
normal doðum ve riskli durumlarda sezaryen ameliyatlarý 
yapýlabilmektedir. Kadýn doðum polikliniðimizde hasta 
mahremiyetini ön planda tutmak ve gebelerimizin hizmete 
eriþimini kolaylaþtýrmak amacýyla diðer polikliniklerden ayrý ve 
kadýn doðum kliniði ile ayný alanda hizmet sunmaktayýz. 

KEYÝFLÝ ANNE - DOÐUM ODALARI 

Banyo, tuvalet, televizyon ve diðer ekipmanlarla gebeyi 

kendi yatak odasinda hissettiren, normal doðumlari teþvik etmek 

ve doðum sirasindaki istenmeyen durumlari önlemek amaciyla 

doðum öncesi ve doðum sonrasi olmak üzere gebelerimize ev 

konforu saðlayan 2 adet keyifli doðum odamizla hizmet 

vermekteyiz. (yapim aþamasinda) 

Keyifli Doðum Odalarimiz ile, hastanemize baþvuran 

gebelerin mahremiyete uygun bir þekilde hizmet almasini, 

doðumlarini doðal ortamlarda ve doðal yollardan gerçekleþmesini 

saðlamak, doðum sirasinda destek kuvvetlerini güçlendirmek, 

aktif ve etkin eðitimlerle doðum korkusunu azaltmak, gebelerin 

uygun fiziksel koþullarla hastane enfeksiyon oranlarini azaltmak, 

sezaryen oranlarini azaltmak, hasta ve çaliþan memnuniyetini 

artirmak, anne ve bebek ölüm oranlarini azaltmak, etkin ve tercih 

edilen bir hastane olmayý amaçlamaktayýz. 

(Resim Örnektir.)



PSÝKÝYATRÝ KLÝNÝÐÝ

Depresif bozukluklar, anksiyete bozukluklarý, bipolar 

duygulaným bozukluklarý, psikometrik bozukluklar ve diðer 

psikometrik hastalýklarla ilgili ayaktan ya da yatýrýlarak tedavi 

hizmeti verilmektedir. Yatýþ süresince psikoterapötik iþlemler 

ve diðer test iþlemleri psikiyatrist ve psikolog tarafýndan 

uygulanmaktadýr. Ayrýca TRSM (Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi) 

ile de bu tür hastalarýmýza rehabilitasyon da uygulamaktayýz. 

AÝLE HEKÝMLÝÐÝ (AÐRI/AKUPUNKTUR) KLÝNÝÐÝ

DÝÞ KLÝNÝÐÝ

Kliniðimizde akut ve kronik aðrisi olan hastalarin 

takip ve tedavisi yapilmaktadir. Özellikle aðri vakalarinda 

hizmet vermekte olan polikliniðimizde gereken hastalara da 

Akupunktur hizmeti Uzman Hekimimiz tarafindan baþariyla 

uygulanmaktadir. 

Kliniðimizde porselen ve köprü tedavisi, tam ve 

yarim damak tedavisi, diþ çekimi, kanal tedavisi, diþ filmi, diþ 

taþý temizliði, uyutularak diþ tedavileri (diþ tedavilerine uyum 

gösteremeyen çocuklar, yetiþkinler ve engelliler) 

yapilabilmektedir. 



HASTA HÝZMETLERÝ VE SAÐLIK OTELCÝLÝÐÝ 

Ayakta veya yatarak tedavi gören hasta ve 

yakýnlarýnýn, saðlýk tesisimize adýmlarýný attýklarý andan 

itibaren misafir olarak görülüp hizmet aldýklarý süreyi en az 

zaman kaybý ile güvenilir ve sorunsuz olarak geçirmelerini 

saðlayan, þeffaf, bilgilendirici, doðru yere yönlendirici, güler 

yüzlü ve kiþi odaklý hizmet anlayýþýyla hastalarýn mutlu ve 

saðlýklý bir þekilde tesisimizden ayrýlmalarýný amaçlayan saðlýk 

hizmeti sunma sistemidir. 

Saðlýk otelciliði ve saðlýkta kalite standartlarý 

kapsamýnda temizlik, yemek, güvenlik, çamaþýrhane, 

hasta karþýlama-yönlendirme, refakatçi-ziyaretçi 

uygulamalarý, ýsý-ses-ýþýk düzeyi, havalandýrma, bahçe 

düzeni, otopark gibi hizmetlerin belirli bir sistem 

içerisinde sunulmasý hedeflenmiþtir. 

YATAKLI TEDAVÝ HÝZMETLERÝ/KLÝNÝKLER 

Yatarak tedavisi gereken hastalarýmýza 61 yataklý, 

nitelikli hasta odalarýmýzda, nitelikli kadromuzla saðlýk hizmeti 

verilmektedir. 



EVDE SAÐLIK HÝZMETLERÝ BÝRÝMÝ

Evde saðlýk hizmetleri sunumuna ihtiyacý olan 

bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, týbbi bakým ve 

rehabilitasyonlarýnýn evinde ve aile ortamýnda saðlanmasý, bu 

kiþilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek 

hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilebilmesi için evde 

saðlýk hizmetleri birimi kurulmuþtur. 

PALYATÝF BAKIM ÜNÝTESÝ

Saðlýk tesisimizde hastanýn acý çekmesinin 

giderilmesi ve yaþam kalitesinin artýrýlmasýna odaklý ve ayný 

zamanda "destekleyici bakým" olarak da bilinen palyatif bakým 

ünitesi 6 yatak kapasitesi ile hastalarýmýza hizmet 

sunmaktadýr. Ýlerleyen kronik hastalýklara baðlý geçmeyen aðrý, 

kanser, tansiyon, þeker ya da yaþlýlýða baðlý hastalýklarý olan ve 

farklý þikayetleri ortaya çýkan hastalar saðlýk tesisimizde 

verilen palyatif bakým hizmetinden yararlanabilmektedir. 

(yapým aþamasýnda) 



ECZANE HÝZMETLERÝ

Saðlik tesisimizde bulunan eczane tarafindan yatan 

hastalarimizin tüm ilaç ve sarf malzemeleri temin 

edilmektedir. 

HEKÝM SEÇME UYGULAMASI

Bakanliðýmizin hekim seçme uygulamalari 

doðrultusunda hekim seçme uygulamasina geçilmiþ olup, 

poliklinikte görevli olan hekimlerin listesi her gün 

güncellenerek hastalarimiza hekimlerini seçme imkâni 

saðlanmiþtir. 

BEBEK DOSTU HASTANE UYGULAMASI 

Saðlik tesisimize 2003 yilinda "BEBEK DOTU 

HASTANE" unvani verilmiþtir. Halen bu unvanla hizmet 

vermeye devam etmekteyiz. 



SEVGÝLÝ ANNELER

HASTA YATIÞININ OLMASI DURUMUNDA 

TABURCU ÝÞLEMLERÝ 

Bebeðinize ilk alti ay sadece anne sütü veriniz. 

6. aydan itibaren ek besinlere baþlayiniz. 

Yatiþýniza karar verilmiþse; muayene olduðunuz 

poliklinikte otomasyon üzerinden yatiþ iþlemleriniz yapilip 

dosyaniz çikartildiktan sonra, yatiþ yapacaðýniz servise 

transferiniz saðlanacaktir. 

Yattiðýniz serviste hasta, çaliþan güvenliði açisindan; 

kolunuza takilan ve sizinle ilgili çeþitli bilgiler içeren bilekliði 

Saðlik tesisimizde kaldiðýniz sürece kolunuzdan çikarmayiniz. 

Saðlik tesisimizde; riskli giriþimlerden önce mutlaka 

iþlem ve olasi riskler tarafiniza açiklanacak ve iþlem öncesi 

yazili onayiniz alinacaktir. 

Hasta odalarimizda hastalarimizin yatiþ süresinde 

uymasi gereken kurallar, hemþire çaðri sisteminin kullanimi, 

refakatçi ve ziyaretçi kurallari gibi bilgilerin yer aldiðý 

bilgilendirme panolarimiz mevcuttur. 

Doktorunuz sizi gördükten sonra taburcu edilmenize 

karar verecek, sizi ve hemþirenizi bu konuda bilgilendirecektir. 

Doktorunuz sizi hastaliðýnizin seyri ve dikkat 

etmeniz gerekenler konusunda uyaracaktir. Lütfen merak 

ettikleriniz konusunda yeterli bilgilendirildiðinizden emin 

olunuz. 

Kontrol tarihinizi öðrenin. Sizi endiþelendiren bir 

durum söz konusu ise kontrol tarihini beklemeden 

doktorunuzla irtibata geçiniz. 

Taburcu olmaniza karar verildiðinde servis 

sekreterinizle irtibata geçiniz. 



Aldýðýnýz saðlýk hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarýna iliþkin 

görüþ, öneri, teþekkür, sorun çözme ve þikâyet 

baþvurularýnýzý poliklinik katýnda bulunan Hasta Ýletiþim 

Birimine ya da adresine 

yapabilirsiniz.

https://hastahaklari.saglik.gov.tr 

HASTA ÝLETÝÞÝM BÝRÝMÝ



ENGELLÝ HASTALARIMIZA YÖNELÝK DÜZENLEMELERÝMÝZ 

Saðl ýk  tesis imize müracaat eden engel l i  

hastalarýmýzýn sunduðumuz saðlýk hizmetlerine daha kolay 

eriþebilmelerini saðlamak için; 

♥ Engelli bireylere ozel 1 poliklinik odası oluþturulmuþ. 

♥ Her serviste bir kadýn ve bir erkek engelli hasta olmak uzere 

en az 2 engelli hasta odası oluþturulmuþtur. 

♥ Polikliniklerde ve yataklı servislerimizde tuvalet ve 

banyolarda engellilere yonelik duzenlemeler yapılmıþtır. 

♥ Saðlýk tesisimizde giriþ çýkýþlar, rampa eðimleri ve sahanlýk 

alanlar   engelli   hastalarýn  rahat  ulaþýmýný  saðlayacak  

þekilde duzenlenmiþtir. 

♥ Ýþaret dili bilen personel bulundurulmaktadır, 

♥ Otoparklarda engellilere yonelik duzenlemeler yapılmıþtır. 



ENFEKSÝYONLARINDAN KORUNMAK ÝÇÝN

Yatan hastalarda herhangi bir enfeksiyon geliþme 

olasiliðý fazladir. Þeker hastaliðý, böbrek hastaliðý, kanser gibi 

hastalýklarin varliðý ve büyük ameliyatlar bu riski artirmaktadir. 

Enfeksiyonun kaynaðý siklikla hastanin kendi cildinde, 

burnunda, baðýrsaðýnda bulunan bakterilerdir. Ancak ortam 

veya baþka hastalardan da bulaþabilmektedir. Bu bulaþmanin 

önlenebilmesi için Saðlik tesisimizde Enfeksiyon Kontrol 

Önlemlerinin uygulanmasinda azami dikkat gösterilmektedir. 

Ancak hastane kaynakli enfeksiyonlarin önlenmesinde saðlik 

personelinin aldiðý önlemlerin yani sira, siz hastalarimiz, 

refakatçilerimiz ve ziyaretçilerimizin de dikkat etmesi gereken 

durumlar vardir. 

Cep telefonu, bardak, kitap, havlu gibi kiþisel eþyalar, 

idrar torbasi, sürgü, derece gibi tibbi araç gereçler, lavabo, 

sandalye, masa, klinik telefonu gibi ortak kullanilan eþyalarin 

bakterilerin bulaþmasinda rol oynadiðý bilinmektedir. 

•Hastaneye yatarken kiþisel eþyalarinizi getiriniz. 

•Kiþisel eþyalarinizi kimseye kullandirtmayiniz, siz de 

baþkalarinin eþyalarini kullanmayiniz. 

•Ortak kullanimi zorunlu olan malzemelerin temiz olduðundan 

emin olunuz. 

•Kiþisel temizliðiniz sirasinda tuvalet kâðýdi, kâðýt havlu ve 

peçete kullanmayi tercih ediniz. 

•Aðýz bakiminizi, diþinizi firçalamayi ihmal etmeyiniz. 

Bu nedenle; 



SAÐLIK HÝZMETLERÝNDEN FAYDALANIRKEN SORUN 
YAÞAMAMAK ÝÇÝN

♥ Saðlık tesisimize muracaat ederken mutlaka TC Kimlik 

numaralı nufus cuzdanınızı yanınızda getiriniz. 

¦  Hekim Seçme Hakký uygulamasý mevcut olup dilediðiniz 

hekime muayene olabilirsiniz. 

¦  Haftanýn beþ günü uzman hekimler tarafýndan poliklinik 

hizmeti sunulmaktadýr. Acil poliklinikte 7 gün 24 saat 

kesintisiz hizmet verilmektedir. 

¦  Poliklinik hasta kayýtlarý bilgisayar ortamýnda hasta kayýt 

bir imler imizden ve pol ik l inik sekreterl ik ler inden 

yapýlabilmektedir. 

¦  Saðlýk tesisimizde; acil vakalar (ani geliþen hastalýklar, 

kazalar, yaralanma vb. durumlar ile ivedilikle týbbi müdahale 

yapýlmasý gerektiðine hekim tarafýndan karar verilen vakalar), 

aðýr engelli raporu bulunanlar, hamileler, 65 yaþ üstü yaþlýlar, 7 

yaþýndan küçük çocuklar, harp ve vazife þehitlerinin dul ve 

yetimleri ile malul ve gazilere poliklinik muayenelerinde genel 

hizmetin aksamasýna meydan vermeyecek þekilde öncelik 

hakký tanýnmaktadýr (Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel 

Müdürlüðünün 2010/73 sayýlý Genelgesi). 



♥ Hastalarımız muayene sıralarını poliklinik kapılarının 

üzerinde bulunan monitorlerden takip edebilmektedir. Ayrıca 

monitorler vasıtası ile doktorunuzun ad, soyad ve branþı, 

izin durumu, ameliyatta olduðu konularında 

bilgilendirileceksiniz. 

♥ Poliklinik muayenesinde istenen laboratuvar tetkik sonuc

larını muayene olduðunuz poliklinik sekreterlerinden 

alabilirsiniz. Tetkik sonuclarınız istem yapan doktorun 

bilgisayarında gorulebilmektedir. 

♥ Saðlık tesisimizde yaptırmıþ olduðunuz laboratuvar tetkik 

sonuclarına Saðlık tesisimizin web sitesindeki laboratuvar 

linkine girerek ilgili bolume TC Kimlik numaranızı ve doðum 

tarihinizi girerek ulaþabilirsiniz. 

♥ Muayene olmakta olan hastaların mahremiyeti acısından, 

monitorde isminiz gorunmeden polikliniðe girmeyiniz. 

Sıranýz gelinceye kadar bekleme salonunda oturabilirsiniz. 

♥ Saðlık tesisimize saðlık hizmeti almak icin muracaat 

ettiðinizde kimlik bilgilerinizin bilgilendirme ekranlarında 

gorunmesini istemiyorsanız kayıt esnasında bu durumu

lutfen gorevliye bildiriniz. Mahremiyetinizi saðlamak uzere 

talep ettiðiniz þekilde kimlik bilgileriniz bilgilendirme 

ekranında gorunmeyecektir. 

♥ Muayene olduktan sonra poliklinik sekreteri size ne 

yapmanız gerektiðini anlatacaktır. 

♥ Saðlık tesisimizde Kan Alma Birimi poliklinik katında, 

Rontgen Birimi bodrum kattadır. 

♥ Hastalarımızın dilek, oneri ve þikayetlerini rahatlıkla 

bildirebilmeleri icin; poliklinik katında Hasta Ýletiþim Birimi ve 

her katta dilek oneri kutusu bulunmaktadır. 



SAÐLIÐINIZ ÝÇÝN ÇALIÞIYORUZ… 

BÝZE GÜVENEBÝLÝRSÝNÝZ

SUNDUÐUMUZ SAÐLIK HÝZMETLERÝNDEN 

ÖNCELÝKLÝ VE HIZLI YARARLANMAK ÝÇÝN 

LÜTFEN RANDEVU ALINIZ… 
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