SÜRMENE DEVLET HASTANESİ FİZİKSEL YAPISI

B BLOK (EK BİNA)
A BLOK (ANA BİNA)

Hastanenin konumu:
Hastanemiz Sürmene İlçesinin doğu kısmında Trabzon Rize Devlet Kara yolu üzerinde
Soğuksu Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kuzeyinde yol ve Deniz, Doğu ve
Güneyinde boş arazi ve birkaç ev ve kuzey batısında MEB Cevher Özden Kız meslek lisesi ve
yatakhanesi bulunmaktadır. Hastanemizin işgal ettiği alan 7905,32 metre karedir.
Hastane binasının fiziki özellikleri: Hastanemiz ana bina (A blok), hastane ek binası (B
blok 1) ve Aziz Azizoğlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (ek blok 2) binaları olarak hizmet
vermektedir.

A Blok (Ana Bina):
Bordum Kat: Morg ve kazan dairesi, teknik servis, mescid, mutfak ve bölümleri, elektrik
dağıtım pano odası-ups odası, laboratuvar ve personel odası, kirli- temiz çamaşır toplama
alanı, diş protez, kan transfüzyon, arşiv, temizlik tüketim deposu, ayniyat depo
bulunmaktadır.
Zemin Kat: Poliklinikler, başhekimlik, idari kat, bürolar, EKG, emzirme odası, server odası,
kan alma, jeneratör, santral bulunmaktadır.
1.Kat: Ameliyathane (2 odalı), hariciye servisi (7 yataklı), göz servisi (3 yataklı), ortopedi
servisi (4 yataklı), anestezi servisi (4 yataklı), kbb servisi (2 yataklı), kadın doğum servisidoğumhane (7 yataklı), sterilizasyon ünitesi, kadın doğum polikliniği ve kompanizasyon
alanı bulunmaktadır.
2. Kat: YBÜ (1. basamak 4 yataklı), endoskopi ünitesi, Dâhiliye servisi (10 yataklı), eczane,
kalite birimi-İSG birimi, genel hasta bekleme alanı, temizlik personeli dinlenme alanı
bulunmaktadır.
Bu blokta ısınma şekli doğalgazdır, merkezi tıbbi gaz sistemi ve asansör ve jeneratör sistemi
bulunur. Ana binanın toplam kapalı alanı 3932 m²’dir. Toplam oturum alanı 983 m²’dir.

B Blok (Ek Bina):
Bordum Kat: Radyoloji ünitesi (mamografi, kemik dansitometre), diyaliz su sistemi,
yemekhane, kompresör odası, arşiv bulunmaktadır.
Zemin Kat: Acil servis (1. seviye 8 yataklı),
1.Kat: Hemodiyaliz ünitesi 14 aktif Cihazı ve 1 yedek cihazı ile hizmet vermektedir.
2. Kat: Palyatif servisi (11 yataklı), terzihane bulunmaktadır.
3. Kat: Çocuk servisi (9 yataklı) bulunmaktadır.
Bu blokta ısınma şekli doğal gazdır, merkezi tıbbi gaz sistemi ve asansör sistemi bulunur. Ek
binanın toplam kapalı alanı 1550 m²’dir. Toplam oturum alanı 310 m²’dir.
C Blok (Aziz AZİZOĞLU Toplum Ruh Sağlığı Merkezi): Toplum temelli ruh sağlığı
modeli çerçevesinde ağır ruhsal bozukluğu olan (psikotik bozukluklar, iki uçlu duygu durum
bozuklukları) hastalara psikososyal destek hizmetlerinin verildiği birimimizdir.

C BLOK (AZİZ AZİZOĞLU
TOPLUM RUH SAĞLIĞI
MERKEZİ)

