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Hastanemize Hoş Geldiniz;
İleri hekimlik uygulamalarını, tıp etiği kurallarından ayrılmadan, insan hayatına duyduğumuz
saygı ile sizlere ulaştırmayı misyon edinmiş Balıkesir Devlet Hastanesi olarak, hastalarımız ve
ziyaretçilerine hoş geldiniz diyoruz.
Hastanede bulunduğunuz süre içinde kendinizi güvenli ve huzurlu hissetmeniz bizim için
önemlidir. Hastane işleyişi hakkında bilgi sahibi olmanız ve size yol göstermesi amacıyla bu rehber
kitapçık hazırlanmıştır.
Sağlığınızı korumak, sürdürmek, geliştirmek veya yeniden kazanmak amacıyla başvurduğunuz
kurumumuz tecrübeli ve uzman kadrosundan aldığı güç ve modern tıbbi imkânları ile sizlere en iyi
sağlık hizmetini sunma gayreti içindedir.
Sağlığınız hakkında doğru bilgilendirme ve yönlendirme için; 365 GÜN 24 SAAT
HİZMETİNİZDEYİZ.
Hasta güvenliği ve memnuniyeti kurumumuzun temel ilkelerindendir.
BALIKESİR DEVLET HASTANESİ

MİSYONUMUZ

Hasta haklarına saygılı, çalışan haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı tüm kaynaklarını
etkin kullanan, hastalarına ihtiyacı olan sağlık hizmetini sunarken hastalarının ve yakınlarının
memnuniyetini önemseyen güler yüzlü çalışanlarla etkin tanı ve tedavi uygulamaktır.

VİZYONUMUZ

Ülkemizde ve dünyada, medikal alandaki en son gelişmeleri yakından
takip ederek bünyesine katmak, Tıbbı teknolojiye ayak uydurarak, dünya standartlarında çağdaş
sağlık hizmeti sunmak,
“EN YÜCE DEĞER BİLGİ, EN ÜSTÜN HİZMET İNSANA HİZMETTİR” inanç ve
anlayış
felsefesiyle
bölgenin
toplumsal
ve
sağlık
hizmeti
yönünden
geliştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.
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• ANA BİNA-BALIKESİR DEVLET HASTANESİ
• ATATÜRK MAH. TURGUT REİS CAD. BALIKESİR

ADRES

• EK BİNA-TURGUT SOLAK HİZMET BİNASI
• DUMLUPINAR MAH. KOCA OKUL SK. 28-9 BALIKESİR

• ANA BİNA: 266 245 90 20
• FAX
: 266 244 41 09
• EK BİNA :266 239 60 00

TELEFONFAX
İNTERNET

• MAİL: balikesir15@sağlik.gov.tr
• WEB: balikesirdh.saglik.gov.tr
• FACEBOOK:https://www.facebook.com/balikesi
rdhs/
• TWİTTER: https://twitter.com/Balikesir_DH
• İNSTAGRAM:
https://www.instigram.com/balikesirdh
Merkez Binamıza Ulaşım İçin
Taksi dolmuş ve özel halk otobüsleriyle şehrin her
noktasından hastaneye ulaşım sağlanmaktadır.
Ulaşım araçları kullanımı için Toplu taşımadan
BALKART alınmalıdır.
Şehrin uç noktalarında hastaneye direkt ulaşım için;
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
K-5=07.00-23.35 saatleri arasında
K-6= 07.10-00.05 saatleri arasında
K-7=07.20-18.50 saatleri arasında
Kampus

otobüsleri

ile

çağıştan

direk

ulaşım

sağlanabilir.
Turgut Solak Ek Hizmet Binamıza Ulaşım İçin:
Şehrin her bölgesinden kalkan otobüs ve taksi
dolmuşlarla

toplu

taşıma

merkezine

ulaşım

sağlanabilir. Toplu taşıma merkezinden:
R2 -TTM – ÇARŞI otobüsü ile çarşıda inilerek saat
kulesinin bulunduğu sokaktan yukarıya doğru
çıkıldığında sokağın başında hastaneye ulaşılabilir.
B-8= Aygören Hattı 06.40-23.35 saatleri arasında
çalışmaktadır.

TAKSİ DOLMUŞLAR
Hastaneye

şehrin

her

bölgesinden

kalkan

taksi

dolmuşlar ile toplu taşıma merkezi aktarmalı ulaşım
sağlanabilir.
T1= toplu taşımadan direk hastane hattı
DOLMUŞ
Paşa alanı dolmuşları ile toplu taşımadan Bandırma
cad..inilerek ulaşım sağlanabilir.
NEF dolmuşları ile Eğitim Fakültesinden Bandırma cad..
inilerek ulaşım sağlanabilir.
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HASTALARIMIZA SUNDUĞUMUZ HİZMET ALANLARI

Acil Tıp
İç Hastalıkları (Dâhiliye)
Nöroloji
Deri Ve Zührevi Hastalıklar
(Cildiye)
Kardiyoloji
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları

Genel Cerrahi
Beyin Cerrahi
Ortopedi
Plastik Cerrahi
Kadın Doğum ve Kadın
Hastalıkları
Üroloji
Göğüs Cerrahi
Kulak Burun Boğaz

Hematoloji

Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve

Göz Hastalıkları
Ameliyathane

Hastalıkları(Psikiyatri)

1.Seviye Yoğun Bakım(Erişkin)
2.Seviye Yoğun Bakım(Erişkin)
3.Seviye Yoğun Bakım(Erişkin)
1.Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım
Palyatif Bakım Ünitesi
Toplum Ruh Sağlığı
Merkezi(Trsm)
Obezite Merkezi
KBRN Ünitesi
Fizik Tedavi Ünitesi
Endoskopi ve Kolonoskopi Ünitesi

Dijital Rontgen
Kontrastlı/Kontrassız Tomografi
MR
Girişimsel İşlem Radyolojisi
Ultrason, Doopler
Mamografi
Taş Kırma
Endoskopi
Kolonoskopi
KBB Endoskopi
Kemik Dansimetre
EKO

Göğüs Hastalıkları
Anestezi ve Reanimasyon

Gebe Okulu
Diyabet Okulu
Biyokimya
Hematoloji
Mikrobiyoloji
Patoloji
Kan Bankası

Obezite Okulu
Nütrisyon Polk.
Diyabet Eğitim Polk.
Karşılama Yönlendirme
Hizmeti
Evde Sağlık Hizmetleri
Hemşireliği Sertifikasyon
Programı

EKG
Alerji Testi
EEG
EMG
EFOR
SFT
HOLTER
Kulak Yıkama
ODİO(Duyma Testi)
OCT
Görme Alanı, Lazer
PUA
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NASIL MUAYENE OLURUM??
İNTERNETTEN RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ

TELEFONLA RANDEVU İŞLEMLERİ

(https://www.hastanerandevu.gov.tr)

(ALO182)

Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler İçin;



İnternetten Randevu Alma (MHRS)
Sağlık Bakanlığı Web Sayfasından (https://www.hastanerandevu.gov.tr)

Sabah saat 07.00’ye kadar aynı gün içerisine,
07.00’den sonra ise en erken 1 gün, en geç 15
sonrasına randevu oluşturabilirsiniz.

Telefonla Randevu Alma

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığı’na bağlı « ALO 182»

MHRS merkezi randevu sistemine giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

çağrı merkezini arayarak randevu alabilirsiniz

KAYIT İŞLEMLERİ
İÇİN LÜTFEN
RANDEVU
SAATİNİZDEN 30
DK ÖNCE GELİNİZ

RANDEVU İPTALİ
İÇİN; RANDEVU
ZAMANINDAN EN
AZ 80 DK ÖNCE
İPTAL ARAMASI
YAPILMALIDIR.

Alınan Randevuyu İptal Etme
Merkezi Hastane Randevu Sistemi ekranına TC kimlik numaranızı ve parola
ile giriş yaparak « Randevu Geçmişi» kısmına tıklayınız. Daha önce almış
olduğunuz randevuyu iptal etmek için, « iptal etmek istediğiniz randevu»
butonunu seçerek tüm randevu bilgilerine erişebilir ve randevu iptal
işlemini bu kısımdan yapabilirsiniz.

Alınan Randevuyu İptal Etme


Ev,iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı « ALO182»
çağrı merkezini arayıp, bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru
cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

5

HASTA ÖNCELİK SIRASI
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HASTA KABUL VE POLİKLİNİK İŞLEMLERİ

Hastanemizde Randevulu Muayene (MHRS) Hizmetleri
 Randevu aldığınız Poliklinik hizmetleri için hasta kabulden barkot almanıza gerek yoktur.
 Muayene olmak için direk randevu aldığınız hekiminizin polikliniğinin önünde beklemeniz yeterlidir.
Hasta çağrı ekranında isminiz ve sıra numaranız yanınca polikliniğe giriniz.
 Ücretli muayene olacaksanız vezneye uğrayarak, muayene ücretini yatırınız ve size verilen evrakla
muayene olacağınız polikliniğe başvurunuz.
 Muayenelerin uzaması veya acil durumlarda size verilen randevu saatlerinde kısa süreli gecikmeler
olabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
 Hastanemizden MHRS

randevusu

oluşturmak

için

A blokta bulunan danışma birimine

başvurmanız yeterlidir. 15 günlük randevu talepleriniz Hastanemiz Danışma birimi tarafından
oluşturulabilmektedir.

HASTA KABUL VE DİREK MUAYENE HİZMETLERİ

Hastanemizde

Poliklinik
Saatleri:

Kayıt İşlemleri

08.50-16.40

Belgenizi Mutlaka

İçin Kimlik
Yanınızda
Bulundurun

13.30-16.30

 Hastanemiz poliklinik çalışma saatleri 08:50 - 16:40 saatleri arasındadır.
 Polikliniklerde muayene olmak için Merkezi Randevu Sisteminden(MHRS) Randevu almayı

tercih ediniz.
 Randevusuz müracaatla muayene olmak için öncelikle hasta kabul alanlarında bulunan

numaratörlerden kayıt sıra numarası almanız önemlidir.
 Gelirken yanınızda kayıt işlemleri için kimliğinizi getirmeniz her türlü yanlış anlaşılmanın

önüne geçecektir.
 İlk kayıtta kayıt işleminiz yapıldıktan ve kayıt bilgilerinizin doğruluğu kontrol edildikten

sonra bağlı bulunduğunuz kurumun bilgi işlem merkezine internet aracılığı ile bağlanılarak
provizyon

sorgulaması

yapılmaktadır.

Burada

gelecek

cevaba

göre

işleminiz

yürütülecektir.
 Acil vakaların, Engelliler, Hamilelerin, 65 yaş üstü yaşlıların, Yedi yaşından küçük

çocukların, Harp ve vazife şehitlerinin eş ve çocukları ile malül ve gazilerin poliklinik
sırasında önceliği vardır.
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 Sosyal güvenceniz yoksa poliklinikten sıranızı alıp poliklinik ücretini ödemek için önce

vezneye daha sonra poliklinik bekleme salonunda sıranızın gelmesini bekleyiniz. Muayene
işlemiz bittikten sonra sizden tetkik istenmişse yada konsültasyon için başka bir
polikliniğe gönderilecekseniz yine önce vezneye giderek ücretini yatırdıktan sonra ilgili
yerde işleminizi yaptırabilirsiniz.
 Kayıt sonrasında size üzerinde; adınız soyadınız, gideceğiniz polikliniğin ve poliklinikte

kaçıncı sırada ve muhtemel muayene saatini gösteren barkod verilecektir. Barkod ile
birlikte muayene olacağınız polikliniğe gidiniz. Hasta çağrı ekranında isminiz ve sıra
numaranız yanınca polikliniğe giriniz.
 Randevu sıranızı beklerken lütfen poliklinik önünde çok yüksek sesle konuşmayınız.
 Muayene sırasında lütfen cep telefonunuzu sessiz konumda bulundurunuz veya kapatınız.
 Tetkik istenilen hastalarımızın öğleden sonra muayene oldukları polikliniklerde tetkik

sonuçları hekimi tarafından kontrol edilerek muayene işlemi tamamlanacaktır.

DANIŞMA HİZMETLERİ

Hastanemize gelen hastalarımıza
yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak
için A BLOK müracaat bölümünde
danışma masası bulunmaktadır.

Danışma birimlerinde görevli hasta danışmanlarımız, hastanemiz ve sunulan tüm
hizmetler konusunda sizleri bilgilendireceklerdir. Danışmanlarımız, hastalarımızın hastane
içerisinde karşılaştıkları problemlerde çözümleyici rol alırken yetkilerini aşan durumlarda
amirlerine

bilgi

vererek

sorunun

aşılmasını

sağlarlar.

Ayrıca

hastanemize

gelen

ziyaretçilerimizi ilgili birimlere yönlendirirler.
MHRS randevularınızı danışma birimimize başvuru yaparak oluşturabilirsiniz.
Çalışma Listeleri: Çalışan uzman hekim listesi poliklinik girişindeki kayıt biriminde
bulunmaktadır. Ayrıca hastanemizin web sayfasında da uzman hekimlerimizin listeleri
yayınlanmaktadır.
Adını Vermek İstemeyen Hasta Başvurusu: Adının açıklanmasını istemeyen hastalarımızın
talebi doğrultusunda, rumuz verilerek hasta bilgileri sisteme kayıt edilir.
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HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME HİZMETLERİ

Poliklinik girişlerinde ( A blok, B blok giriş ve zemin kat, C blok) ve acil servisde bulunan
Hasta Karşılama ve Yönlendirme elemanlarımız, hastalarımızın talep etmeleri durumunda
hizmet alacakları polikliniğe kadar kendilerine refakat etmekte ve işlemleri sırasında
yardımcı olmaktadırlar. (Özellikle kimsesiz, yaşlı, engelli hastalarımıza işlemlerinde birebir
yardımcı olmaktadırlar).
Hasta kabul noktalarında bulunan hasta karşılama ve yönlendirme personellerimiz,
hastalarımızı muayene veya tedavi olacakları birimlere yönlendirerek, muayene için yapılacak
işlemler hakkında hasta ve yakınlarını bilgilendirirler.

HASTANEYE GETİRİRKEN YANINIZDA NELER GETİRMELİSİNİZ?

T.C
vatandaşlık
numaranızın
yazılı olduğu
kimlik
belgeniz

1

Doktorunuz
talep ettiyse
tıbbi
kayıtlarınız,
röntgenleriniz
veya daha
önceki tetkik
sonuçlarınız

2

Kullandığınız
tüm tıbbi ve
bitkisel
ilaçların
listesi.

3

Sizi rahat
ettirecek
özel
eşyalarınız
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TERCÜMAN DESTEĞİ

ال عرب ية ال ترجمة دعم

Anadili Türkçe olmayan Suriye uyruklu hastalarımızın tedavi
süreçlerinde kendi dillerinde bilgilendirilmeleri ve iletişim
ihtiyaçları

için

tercümanlık

(Arapça)

hizmetleri

sunulmaktadır. Danışma birimimizden konu ile ilgili destek
talep edebilirsiniz

GÜVENLİK HİZMETLERİ

 Hastane içerisinde oluşabilecek tüm güvenlik ihlallerine karşı 24 saat hizmet veren
eğitimli ve tecrübeli bir güvenlik ekibimiz bulunmaktadır.
 Hastane girişleri ve çıkışları, acil servis, poliklinikler, idari katlar ve koridorlar 24
saat kameralar ile izlenip, görüntüler kayıt altına alınmaktadır.
 Bu sayede, hastanenin herhangi bir bölümünde oluşabilecek hırsızlık ve dolandırıcılık
gibi suçların önlenmesi, faillerinin yakalanması, hasta ve yakınlarını rahatsız eden kişi
ve durumların en kısa zamanda tespit edilip çözümlenmesi sağlanmaktadır.

İBADETHANE/MESCİT

Hastanemizde
hasta,
hasta
yakını
ve
ziyaretçilerinin dini vecibelerini yerine getirmek
üzere kullanabilecekleri morg hizmetlerinin
yanında ibadethane/ mescidimiz mevcuttur.
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BERBER HİZMETLERİ

Hastanemizde

mesai

saatleri

içerisinde

berber

hizmetleri verilmektedir. Bu hizmet için taleplerinizi servis hemşiresine, klinikte görevli
hizmetli personele bildirebilir veya 1250’nolu telefonu saat 10.00’a kadar arayarak talep
edebilirsiniz. Bu hizmet odanızda sunulmaktadır.

TIBBİ KAYITLAR VE ARŞİV HİZMETLERİ

Hastanede bulunduğunuz süre içinde yapılan tüm kayıtlarınız, test sonuçlarınız vb.
bulunduğunuz serviste ayrı bir alanda, taburculuk sonrası arşivde saklanmaktadır. Hasta
dosyanıza yalnızca sağlık personeli ulaşabilmektedir. Tıbbi Kayıtlarınızın gizliliği ve güvenliği
bizim için çok önemlidir.
 Yatış süresi içerisinde yapılan tüm tektik, sonuç, rapor ve doktor notları hasta dosyası
içerisinde yer alır. Bu dosyalar resmi kayıt niteliğinde olduğundan hastane arşivinde
muhafaza edilir.
 Dosya içerisindeki bilgi ve evraklar ancak hastanın kendisinin başvurması durumunda
teslim edilir.
 Hasta birebir başvuramayacak durumda ise ilgili belgeler için veraset ilamı verdiği kişi
başvurabilir.
 Vefat durumunda ölüm belgesi ile başvuru yapılmalıdır.
 Başvuru işlemleri için:
 Nüfus cüzdan fotokopisi, talep edilen işlem için hastane başhekimliğine yazılmış
dilekçe, veraset ilamı ve ölüm belgesi varsa fotokopisi ile idari kaleme başvuru
yapılmalıdır.
 Başvuru işlemleri hastane yönetimi tarafından görülüp onaylandıktan sonra Arşiv
bölümü tarafından gerekli belgeler teslim edilir.
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SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ
Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili
bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi,
tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi,
tedavi

sürecini

etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların

zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla
yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.
Hastanemizde Sosyal Hizmet Birimi, E blok giriş katta yer alır.

LABORATUVAR HİZMETLERİ

 Doğru tanı ve başarılı tedavi; güvenilir bir laboratuar desteği ile
mümkündür. Bu bilinç ile hızlı ve güvenilir sonuç vermeyi amaç edinen
laboratuarımızda günümüz teknolojisine uygun cihazlar ile sizlere hizmet
vermekteyiz.
 Hastanemizde Hematoloji, Biyokimya, Mikrobiyoliji ve Patoloji
Laboratuarlarımız hizmet vermektedir.
 Biyokimya laboratuarı B blok zemin katta
 Mikrobiyoloji laboratuarı E blok zemin katta
 Patoloji laboratuarı E blok 2. Katta hizmet vermektedir.
 Hekiminizin istediği tahlilleri (kan, idrar, gaita ve balgam vb.) tahlilleriniz
yaptırmak için bulunduğunuz bloktaki kan alma birimlerine başvurunuz.
 Hastanemizde genel olarak muayene olduğunuz poliklinik doktoru
sonuçlarınıza

öğleden

sonra

bakacaktır.

Konu

ile

ilgili

poliklinik

sekreterinden bilgi alabilirsiniz.
 Yatan hastalarımızın tüm tetkik işlemleri kliniklerinde gerçekleştirilir
 Tüm tetkik sonuçlarınız E-Nabız sistemine aktarılmaktadır
 Hastanemizde 7/24 saat laboratuar hizmeti sunulmaktadır. (Mesai saati
sonrası sadece acil tetkikler bakılmaktadır).
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GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

 Poliklinik muayeneniz sırasında doktorunuz tarafından tetkik istenmesi durumunda istenilen
tetkiklerinizi ilgili birimlerde yaptırabilirsiniz. Doktorunuzun yazmış olduğu istem formu ile;
 Röntgen, ultrason, kemik dansimetresi için A bloktaki Radyoloji birimine
 Manyetik rezonans (MR) için C-D bloktaki MR bölümüne
 Tomografi için A bloktaki Radyoloji birimine başvurabilirsiniz.

 Röntgen, MR ve Tomografi görüntüleriniz poliklinik doktorunuz tarafından görülmektedir.
 MR ve Tomografiler çekim sonrası raporlanır bu nedenle çekim günü sonuçları verilemez.
Çekim yapılan bölümde sonuçlarınızı ne zaman alacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca tomografi
sonucunuzu başka bir merkeze götürecekseniz tomografi müracaat bölümünden filminizin
görüntüsünü CD şeklinde alabilirsiniz.
 Ultrason sonuçlarınızı işlemden hemen sonra alabilirsiniz.
 Yatan hastalarımızın görüntüleme işlemleri görevli personel tarafından takip edilir.
 Tüm tetkik rapor sonuçlarınızı ilerideki kontrolleriniz için lütfen saklayınız.
 Hastanemizde 7/24 saat Röntgen- Tomogrofi-MR hizmetleri sunulmaktadır.
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ENDOSKOPİ VE KOLONOSKOPİ HİZMETLERİ

Ucunda ışıklı kamera olan kıvrılabilen bir alet yardımı ile içi boşluklu organların görüntülenmesi
işlemine endoskopi denir. Ağızdan girmek suretiyle yemek borusu, mide ve on iki parmak
bağırsağının incelenmesine gastroskopi, kalın bağırsak ve ince bağırsağın bir kısmının
incelenmesine ise kolonoskopi adını veriyoruz.

Kolonoskopi işlemi Nasıl Yapılır?
 Kolonoskopi sırasında ağrıyı önlemek için damardan hastayı rahatlatacak ancak sakinleştirici
ve ağrı kesici ilaçlar verilir. İşlem süresi barsak temizliğinin yeterliliğine, hastalık türüne,
barsak yapısına göre değişiklik gösterir, Kolonoskopi genelde hastaneye yatırılmadan yapılır.
Hastalar acil durumlar dışında, bağırsak temizliği bir gün veya iki gün öncesinden yapılarak
işleme alınır. Hastanın şikâyetleri, yapılan tüm tetkikleri, daha önceki hastalıkları, kullandığı
ilaçlar, geçirdiği ameliyatlar dikkatli bir şekilde sorgulanır. Hastaya kolonoskopi işlemi
hekim tarafından ayrıntılı olarak anlatılır
Gastroskopi işlemi nasıl yapılır?
 İşlemden yaklaşık 7- 8 saat öncesinden başlanarak hiçbir şey yenilmemeli ve içilmemelidir.
İyi bir muayene ve ayrıntılı bir anamnezden sonra gastroskopi yapılması planlanan hastaların
yandaş hastalıkları ve kullandığı ilaçlar da sorgulanır. Bazı ilaçların işlemden önce bir süre
kesilmesi gerekmektedir.
Endoskopi- Kolonoskopi ünitemiz C-D blok giriş katında hizmet vermektedir.
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FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ
Fizik Tedavi(Elektroterapi): Elektrik ışık ve ses enerjisinin
değişik

şekillerde

uygulanması

ile

doku

iyileştirmesinin

uyarıldığı tüm tedavileri içerir. Ağrı azaltmak kas spazmını
çözmek, ödemin giderilmesi dolaşımın artırılması gibi tedavi
edici etkileri vardır.
Hastanemize ayaktan başvuran ve yatan hastaların iyileşme sürecine yardımcı
olacak terapileri uygulamak ve evde yapabilecekleri hareketleri anlatarak sürdürülebilirliği sağlamak
ünitemizin temel önceliğidir.
Fizik tedavi ünitemizde 13 kabin bulunmakta olup aynı anda 13 hasta işleme alınabilmektedir. Ünitemizde
günlük ortalama yüz hastaya hizmet verilebilmektedir.
E Blok Giriş katta bulunan ünitemizde;
 Elektroterapi Uygulamaları
 Ortopedik ve Nörolojik Rehabilitasyon
 Lenf Ödem Tedavileri yapılmaktadır.

1

2

3
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GEBE OKULU HİZMETLERİ

Anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum
sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi için
gebe okulu, gebe bilgilendirme sınıfı ile doğuma hazırlık ve danışmanlık
hizmetleri B Blokta Kadın Doğum Hastalıkları Poliklinikleri yanında uzman
kadrosuyla hizmet vermektedir.

Gebe Okulumuza;
Anne ve baba olmayı planlayanlar,
20 haftalık olan Gebeler ve eşleri,
Anneye yardımcı olacak kişiler,
Doğum ve Yeni doğan bakımına ilgi duyan herkes katılabilir.

AMACIMIZ
Kadınlarımızın hayatına güzel doğum yolculuklarında olumlu anlamda
dokunmak….
Kendilerine, bebeklerine ve bedenlerine güvenmeleri gerektiğini
öğretmek…
Doğana, doğurana ve zamana saygıyı öğretmek…
Kadınlarımızın gücünü ortaya çıkarmak, hep beraber onların da anne ve
babalığa doğduklarını hatırlatmak…
Gebe –Ebe El Ele verip farkındalık oluşturmak

BEBEK DOSTU HASTANE
OLARAK BU ÖZEL DENEYİMİ RAHAT VE KOLAY BİR
ŞEKİLDE GEÇİRMENİZ İÇİN
YANINIZDAYIZ
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DİYABET POLİKLİNİĞİ VE DİYABET OKULU HİZMETLERİ

Diyabet hastalarının karşılarlaştıkları zorluklar, gündelik sorunların çözümünde destek ve
diyabet ile birlikte daha kolay yaşam sağlamak amacıyla, hastanemiz B blok Zemin Katta,
diyabet eğitim hemşiresi eşliğinde, diyabet polikliniği ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Kliniklerde yatan diyabet hastalarımızdan eğitime ihtiyacı olan ve ilk defa hastalığı tespit
edilerek insülin kullanımına başlayan hastalarımızın eğitimleri de diyabet eğitim hemşiresi
tarafından yapılmaktadır.
DİYABET OKULU
 Diyabetli hasta ve hasta yakınlarının
hastalık

hakkında

hastalığa

ve

kolaylaştırmak,

bilgi

sahibi

olarak

tedaviye

uyumunu

hastalık

hakkında

farkındalık yaratmak, kompilikasyonları
önlemek ve kaliteli bir yaşam sürmelerini
sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak
diyabet okulu eğitimlerimiz vardır.
 Eğitimlerimiz ücretsiz olup eğitim için
diyabet polikliniğimize başvurabilirsiniz.
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OBEZİTE MERKEZİ VE OBEZİTE OKULUMUZ

OBEZİTE NEDİR;
Obezite genel olarak vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından
kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artması ile açıklanan kronik bir
hastalıktır. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji
vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır.

AMACIMIZ;
Amacımız sadece kilo verdirmek değil, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve
yaşam kalitesini yükseltmek, verilen kiloların da kesinlikle geri alınmamasını sağlamaktır.

OBEZİTE MERKEZİ UZMAN KADROMUZ
Obezite tedavisi bireyin kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve
süreklilik arz eden bir süreçtir. Bu nedenle obezite merkezimizde hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog
ve fizyoterapistten oluşan uzman bir ekiple hizmet vermekteyiz.
ZAYIF

< 18,50

NORMAL

18,50 - 24,99

FAZLA KİLOLU

25,00 - 29,99

ŞİŞMAN

30,00 - 39,99

ÇOK ŞİŞMAN

≥ 40,00

BEDEN KİTLE İNDEKSİ 30 VE ÜZERİ OLANLAR OBEZİTE MERKEZİMİZE DİREK BAŞVURABİLİR
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OBEZİTE PROGRAMI
Program hedef kiloya ulaşmak ve korumak amaçlı olarak yapılandırılmış çok amaçlı karma tedavi
prensipleriyle uygulanır. Hiç kimse tek başına zayıflayıp kilosunu koruyamaz. Bilinç, bilinçaltı, davranış,
çevre ve sosyal değişimler şarttır.
Program hastalar için, kendini tanıma, sağlık kontrolü ve ek hastalıkların tedavisi, grup rekabeti ve
dayanışma dinamiği, bilinç değişimi, bilinçaltı değişimi, davranış değişimi ve çevre değişimi amaçlı
yapılandırılmış modüllerden oluşur.
Program esasen cerrahiden ve zararlı ilaç tedavilerinden uzak kalarak hedef kiloya ulaşma üzerine
planlanmıştır. Obezite merkezimizde kişilerin önce bireysel bilgilendirme ve eğitimleri yapılır. Sağlık
görevlisi, diyetisyen ve psikologlar ile çalışmaları, arkasından çok kapsamlı bir tıbbi tarama ile bilinen
veya bilinmeyen her türlü hastalık, metabolizma, genetik ve bilişsel hastalıklarının tespiti yapılır.
Gerekli olan tedavilerin yaptırılması ile hastaların bundan sonra etkin bir aile hekimi gibi birinci tıbbi
danışma merkezi olunması, sonrasında bilinç ve bilinçaltı değişimi ile davranış değişimlerinin
gerçekleştirilmesi

planlanmaktadır.

Arkasından hedef

kilonun

yakalanması ve

sonrasında

bu

yakalanan kilonun korunması, gerekiyorsa yeni hedef kilo tespiti ve tekrar modüler sistemle yeni hedef
kilonun yakalanması ve verilmesi yapılmaktadır.

MODÜLLER

SÜRE

AKTİVİTELER

Modül 1 -Programa kayıt ve ön tarama

1 hafta

5 görüşme

Modül 2 -Sağlık taraması

1 hafta

2 görüşme, 5 uzman randevusu

Modül 3 -Eğitimler -Bilinç değişimi

2 hafta

2 hafta boyunca 10 grup toplantısı

Modül 4-Planlamalar-Davranış değişimi

8 hafta

2 ay boyunca her hafta 3 grup toplantısı

Modül 5 -Hedef kiloya ulaşma

20 hafta

5 ay boyunca 15 günde bir 3 grup toplantısı

Modül 6-Hedef kiloyu koruma

16 hafta

4 ay boyunca ayda bir grup toplantısı
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EVDE SAĞLIK BİRİMİ VE HİZMETLERİ

Evde sağlık nedir?
Evde Sağlık Hizmeti, yatağa tam bağımlı olan hastalara ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin, ev
ortamında, bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan ziyade, tanısı
konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır.

Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanlığınca sunulmakta olup ücretsizdir.
Evde Sağlık Hizmetinin Amacı Nedir?
Ülkemizde ilk 2004 yılı kasım ayında Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde başlatılan
evde sağlık hizmetleri, yatağa bağımlı ve bakıma ihtiyacı olan bireylere kendi ortamında daha
özgür yaşama imkânı sunmaktadır.
Hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan
tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik,
tahlil, tedavi, tıbbi sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
İlacın 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 sağlık sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve
sağlık süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi,
Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun
koşullarda kullanılması konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini amaçlar.
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Evde Sağlık Hizmetinden Kimler Faydalanabilir?
Evde sağlık hizmetleri uzman hekim tarafından tanısı konulmuş, yatağa tam bağımlı olan
hastalara verilir.

Son dönem kanser
hastaları

Kas hastaları

Kronik rahatsızlığı olanlar,kronik rahatsızlığı
nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması
gereken ,yürüyemeyen , yaşlı, yatağa bağımlı, kendi
özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bireyler

Yatağa bağımlı olmayan herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek
durumda olanlar bu hizmetten faydalanamamaktadır.
Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Türkiye
genelinde tahsis edilen 444 38 33 (444 EV DE) numaralı telefon
aranılarak yapılır. Başvuru esnasında hastanın ve yakınının kimlik
ve adres bilgileri gereklidir.

Başvurular Nasıl Değerlendirilir?
Başvurular en kısa süre içerisinde evde
sağlık birimi tarafından, hasta yerinde ziyaret
edilerek hekim eşliğinde değerlendirilir.
Evde sağlık birimi tarafından hastanın, ziyaret günü, sıklığı, tedavisi ve takibi planlanarak
“Randevu Formu“ verilir.
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Evde Sağlık Hizmetlerini Kimler Verir?
Hastanemiz Evde Sağlık Biriminde doktor, hemşire,
ebe, sağlık memuru, sekreter dışında fizyoterapist,
sosyal hizmet uzmanı ve manevi destek personeli de
ihtiyaç halinde ekibe dahil edilir.

Acil Durumda Ne Yapmalıyım?

Evde sağlık hizmeti kapsamında acil durumlar yer almamaktadır. Bu durumlarda 112
İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine
başvuru esastır.

Evde Sağlık Hizmeti Aşağıdaki Hallerde Sonlandırılır?

•Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,
•Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık
personeli gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,

•Hastanın kendisinin veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın
veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
•Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri,
önerilere uymamaları halinde sorumlu hekim tarafından verilen hizmetin faydası
olmayacağına kanaat getirilmesi,
•Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin
değişmesi.(İkamet yeri değişen hastanın, koordinasyon merkezi aracılığı ile
devri gerçekleştirilerek sunulan hizmetin devamlılığı sağlanır.)

•Hasta veya yakınının,
davranışlarda bulunması
•Hastanın vefat etmesi,

personelin

güvenliğine

yönelik

uygun

olmayan

Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Bilgileri
Merkez Koordinasyon Telefon:4443833 (444Evde)
Hastane Telefon:0 266 245 90 20 Dahili Telefon:2255
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Balıkesir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi: E Blok 2.Kat

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİMİZ
AMACIMIZ hem hastanın kendisi hem de bakım veren yakını için yaşam kalitesini
artırmak, hastaneye yatışları azaltmak, gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına
entegre bir şekilde hastaneye yatmadan yaşadıkları ortamda tedavinin devamlılığını sağlamak
ve bu hastaları topluma kazandırmaktır.

KİMLER TRSM HİZMETLERİNDEN
YARARLANABİLİR?

Sürekli ruhsal hastalığı olan ve tedavi alan hastalar
(şizofreni, psikotik bozukluk tanısı alanlar),
Hastanede tedavisi tamamlanan ve TRSM’den hizmet alması
uygun olan hastalar,
Kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar,
Geçmişteki hastane kayıtlarına bağlı olarak yapılan ev
ziyaretlerinde tespiti yapılan hastalar,
Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri uygun
hastalar,
Hastanede bulunan TRSM polikliniğinde ilgili psikiyatri
uzmanınca değerlendirildikten sonra sağlık kurulu raporu ile
merkezimizde takip altına alınmaktadırlar.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNE NASIL MÜRACAAT EDİLİR?

Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan
hastaları tespit eder ve hasta veya ailesi ile telefon yoluyla
irtibat kurar.
Merkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak
hasta merkeze davet edilir
Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret
edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.
Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat
kendisi veya hasta yakınları tarafından talep yapılabilir.
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TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDE VERİLEN HİZMETLER
Merkez ile ilgili hasta ve yakınlarına işleyiş ile ilgili bilgi vermek,
Hastalara bireysel danışmanlık hizmeti vermek,
Grup terapisi yapmak,
Psikososyal beceri eğitimi vermek,
Hastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik gibi uğraşı tedavileri
düzenlemek,
Hasta ve ailelerine psiko-eğitim vermek: (hastalık ve tedaviyle ilgili bilgiler, hastalık
belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi konularda hasta ve yakınlarının
eğitimi)Sosyal Beceri Eğitimi (hastalık etkisiyle sosyal hayatın içinde yer alamayan
hastaların insan ilişkilerini yeniden düzenleyecek becerilerin kazandırılması eğitimi)
Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin
hastayla bağlantısını oluşturmak ve tedavisini düzenlemek,
Merkeze devamı sağlanan hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğini takip
etmek,
Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.

FAALİYETLERİMİZ
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TRSM HİZMETLERİMİZ TURGUT SOLAK EK HİZMET
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BAKIMINIZDAN SORUMLU EKİP

o

Hastanemizde bulunduğunuz süre boyunca sizden sorumlu tüm çalışanlar kendilerini size
tanıtacaktır. Tedavi ve bakımınızla ilgili yanıtlanmasını istediğiniz her soruyu sorabilir ve
bakımınıza katkıda bulunmayı isteyebilirsiniz.

YATIŞ İŞLEMLERİNİZ
Başvurduğunuz poliklinikte gerekli işlemleriniz ve muayeneniz sonrası yatışınıza karar
verildiyse poliklinik sekreteri tarafından yatış işlemleriniz başlatılır. Hekiminiz tarafından
doldurulan yatış evraklarınız ile ilgile servise başvuru yaptığınızda servis sekreteri tarafından
yatış işleminiz tamamlanır. Klinik hemşireniz tarafından yatış dosyanızdaki gerekli bilgileri
doldurduktan sonra, hastane, klinik ve yapılacak işlemler hakkında size kısa bir bilgilendirme
yapılacaktır.
Yatış işlemleri esnasında daha önce kullandığınız ve kullanmaya devam etmeniz gereken
ilaçlar klinik hemşireniz tarafından imzayla teslim alınır. Yattığınız süre boyunca tüm ilaçlarınız
hemşireniz tarafından size verilecektir. Bu nedenle haberimiz olmadan odanızda ilaç
bulundurmayınız.
Size yapılan tüm tedavi ve tetkik işlemlerinde mutlaka bilekliğinizdeki kimlik bilgileriniz
doğrulanır. Bu nedenle yatış sırasında takılan bilekliklerinizi çıkartmayınız ve ıslatmamaya özen
gösteriniz.
Hastanın refakatçi ihtiyacı olup olmadığına hekim karar verir ve refakatin gerektiği
durumlarda yatış sekreteri tarafından refakat kartı verilir.
Hekimler sabah ve akşam vizitlerinde hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hasta/
hasta yakınlarını bilgilendirir.
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ODA KULLANIMI
 Yatış işlemleriniz tamamlandığında oda kullanımınız klinik hemşireniz tarafından
anlatılacaktır. (telefon kullanımı, tuvalet ve banyo kullanımı, kahvaltı ve yemek saatleri,
ziyaret saatleri ve kuralları,)
 Odanızda bulunan yatağınız kumandalı ise mutlaka hemşirenizden kullanımını öğreniniz.
Yatış süresince yatağınızın freninin kapalı olduğuna emin olunuz.
 Enfeksiyon

gelişimine

etkisi

nedeniyle

odanızda

açıkta

yiyecek

ve

içecek

bulundurmamanızı önemle rica ederiz. Yiyeceklerinizi saklamak için odanızda bulunan mini
buzdolaplarını kullanabilirsiniz.
 Odanızda bulunan televizyonun sesini diğer hastaları rahatsız etmeyecek seviyede
tutmanız önemlidir.
 Acil bir ihtiyaç durumunda hemşirelerimize ulaşmak için hemşire çağrı sistemimizi
kullanabilirsiniz. Hemşire çağrı butonu yatağın kolay erişebileceğiniz yan kısmında yer
alır. Acil bir durum olduğunda panel üzerindeki yeşil butona basarak çağrı işlemini
gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca hemşire çağrı panelleri tuvalet ve banyolarda da
bulunmaktadır banyo ve tuvaletteki çağrı sistemi basmalı şekilde değil kordon
şeklindedir. Acil durumlarda bu kordonu aşağıya doğru çekilerek çağrı gerçekleştirilir.
Çağrı sistemini lütfen gereksiz yere kullanmayınız!

 Hasta ve hasta yakınlarımızın Odalarda bulunan el dezenfektanını hasta ile ilgili
işlemlerden önce ve sonra kullanmaları enfeksiyon riskini azaltacaktır. Ellerinizde gözle
görünür kirlenme varsa mutlaka su ve sabunla yıkayınız…
 Odalarımızın genel temizliği günün belirlenen saatlerinde yapılarak, kayıt altına
alınmaktadır. Ek temizlik talepleriniz ilgili personel tarafından karşılanacaktır.
 Teknik sorunlara neden olabileceği için odanızda su ısıtıcısı vb. gibi elektrikli ev
aletlerinin kullanılmaması önemle rica olunur.
 Oda içi soğutma ve ısıtma işlemi klima ile yapılmaktadır. Odanızdaki klimayı kullanmak için
servis hemşirenizden yardım isteyebilirsiniz
 Hastane bahçemizde hasta ve hasta yakınlarımızın yararlanabileceği kafeteryamız
mevcuttur. Telefon ile oda servisi de isteyebilirsiniz. Oda servisi, gündüz 08.00 ile gece
02.00 saatleri arasında hizmetinizdedir. Bunun için kafeteryayı 2200 nolu dâhili
telefondan aramanız yeterli olacaktır.
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 Rahatınızı eksiksiz sağlamak ve muhtemel arızalara karşı hazırlıklı olmak amacı ile Teknik
Servisimiz 24 saat hizmetinizdedir. Odanızda teknik bir arıza ile karşılaştığınızda lütfen
servis hemşirenize bildiriniz.
 İlgili kanun gereği, hasta odası dahil, hastane genelinde sigara içilmesi kesinlikle
yasaktır.
Odanızın dâhili telefon numarası, kaldığınız odanın kapı üzerinde yazan oda numarasıdır.

Kişisel ve değerli Eşyalarınız
Hastaneye gelirken sadece size gerekli olan eşyalarınızı getiriniz. (pijama, terlik, diş fırçası
vb.) Yanınızda değerli mücevherlerinizi ve yüklü miktarda para bulundurmayınız.
Gözlük, lens, protez, işitme cihazı gibi eşyalarınızı dikkatli kullanınız ve koruyunuz. Bu tür
eşyalarınızı bardak içinde yada kağıda sarılı olarak tutmayınız.

Yemek Hizmetleri
YEMEK
HİZMETLERİ
Yemekler doktorunuzun veya diyetisyenlerimizin önereceği diyet programına göre hazırlanır.
Sağlığınızı korumak için dışarıdan lütfen yiyecek-içecek almayınız ve kabul etmeyiniz.
Yemek Saatleri

Özellikle

diyabet



Sabah Kahvaltısı :06.00 – 07.00



Öğlen Yemeği

:12.00 – 13.00



Akşam Yemeği

:17.00 – 18.00

hastalığı

(Şeker

hastalığı)

olan

hastalarımıza

doktor

ve

diyetisyenlerimizin planlaması ile ara öğünler verilir.
Yemeğiniz bittikten sonra boş kaplarınız servislerde bulunan mutfak ofislerindeki evsel
atık çöpüne atılmaktadır. Bu konuda servis hemşirenizden yardım alınız.
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KAZA VE YARALANMLARIN ÖNLENMESİ İÇİN DİKKAT ETMENİZ
GEREKENLER

Geçirdiğiniz ameliyat veya hastalık nedeniyle normalden daha az güce sahip olursunuz. Bu
nedenle düşme- yaralanma riskinizde artar. Düşme sonucunda fiziksel zarar görebileceğiniz
gibi, yeni bir müdahale gerekebilir ya da hastanede yatış süreniz uzayabilir. Tüm bunlardan
korunmak için yattığınız süre boyunca hasta düşmelerinin önlenmesi için size anlatılan aşağıdaki
önerilere mutlaka uyunuz.
Düşme riski yüksek “düşen insan figürü” hastanın düşme riskine karşı
dikkatli olunması ve hastanın yanından refakatçisinin ayrılmaması
gerektiğini belirtir. Lütfen yanınızda yardım alacağınız biri olmadan
yatağınızdan inmeyiniz.


Kendi kendinize yürüyemeyeceğinizi hissediyorsanız mutlaka yardım isteyiniz



Hemşire yardımına ihtiyaç duyarsanız yatağınızın kenarında bulunan hemşire çağrı
butonunu kullanınız.



Rahat yürüyebileceğiniz ve altı kaygan olmayan terlikleri tercih ediniz. Çıplak ayakla
yürümeyiniz.



Yere, yemek, su gibi kaymaya sebep olabilecek şeyler döküldüğünde temizlenmesi için
mutlaka hemşireye haber veriniz.



Yer temizliği sonrasında kullanılan ıslak zemin levhalarını dikkate alınız ve zemin
kuruyuncaya kadar bekleyiniz.



Yatak kenarlıklarınız kaldırıldıysa bu güvenliğinizi sağlamak içindir. Kendi başınıza
kenarlıkları

indirmeye

çalışmayınız

veya

üzerinden

atlayarak

yataktan

inmeye

çalışmayınız, yardım isteyiniz.


Yatak frenlerinizin gerekli olmadığı durumlarda kapalı olduğundan emin olunuz.



Eğer baston veya yürüteç ile yürümeniz gerekiyor ise bunları güvenli ve rahat
kullandığınızdan emin olunuz.



Hemşireniz tarafından yalnız başınıza tuvalete gitmemeniz söylendi ise lütfen bu uyarıyı
dikkate alarak refakatçinizle birlikte gidiniz



Tuvalete girmeden önce zeminin ıslak olup olmadığını kontrol ediniz. Kendinizi iyi
hissetmediğinizde klozetin yanında bulunan çağrı zilini kullanarak yardım isteyiniz.
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AMELİYAT OLACAK HASTALARIMIZ

Kendi sağlık bakım ekibinize aktif, katılımcı ve bilgilendirilmiş bir üye olarak güvenli cerrahi
müdahalenizle hayati bir rol oynayabilirsiniz. İşte kendi ameliyatınızı daha güvenli kılmak için
yapabilecekleriniz;


Doktorunuza ameliyat öncesi kullanmayı kesmeniz gereken reçeteli/reçetesiz ilaç olup
olmadığını sorun.



Anestezi hekimimiz, anestezi türleri ve ameliyat olabilme durumunuzla ilgili sizi
bilgilendirecektir.



Size alerji yapan ilaç, besin vb şeylerle ilgili sağlık personeline doğru ve tam bilgilendirme
yapın.



Ameliyat öncesi yemeniz ve yememeniz gereken yiyeceklerle ile ilgili doktorunuzdan bilgi
alabilirsiniz. Cerrahi işlem öncesi ne kadar süre aç kalmanız gerektiği konusunda size bilgi
verilecektir.

Aksi öneride bulunulmadıkça, ameliyattan önceki akşam saat 24.00’ den

itibaren hiçbir şey yiyip içmeyin.


Ameliyattan bir gece önce duş alın, ameliyat bölgenizi tıraş edin.



Deri ve tırnakların rengi kan dolaşımı kontrolünüzde önemlidir. Bu nedenle ameliyata
gelirken makyaj yapmayın, oje sürmeyin. Daha önceden kalan ojeler varsa çıkarın.



Olacağınız ameliyatın türüne göre, operasyonu yapacak olan doktorunuz vücudunuzda
işlem yapılacak bölgeyi işaretleyebilir. Bu doğru organın ameliyat edileceğinin bir
güvencesidir. Doğru tarafın işaretlendiğinden emin olun.



Ameliyat öncesi Ameliyat ekibi tarafından, sizden ameliyat bölgesi ve kimliğinizi
doğrulamanız istenecektir, yardımcı olun.



Daha önce bilgilendirildiğiniz halde aç kalmanız gereken süre içerisinde herhangi bir şey
yer ya da içerseniz, ‘’MUTLAKA’’ bu konuda Anestezi Uzmanınızı ve/veya hemşirenizi
bilgilendirin.
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HASTANEDE HASTA OLARAK BULUNUYORSANIZ
 Görevli hemşireden izin almadan servisten ayrılmayınız.
 Sürekli kullandığınız ilaç varsa görevli hemşireye teslim ediniz.
 Tuvalet ve banyoları temiz kullanınız.
 Yemekler doktorunuzun veya diyetisyeninizin önereceği diyet programına göredir.
 Sağlığınızı korumak için dışarıdan lütfen yiyecek içecek kabul etmeyiniz.
 Yemek tepsinizi serviste belirtilen alana veya ilgili personele teslim ediniz, yerlere ve
kapı önlerine bırakmayınız.
 Servislere yatışınızda takılan ve doğru tedaviyi, doğru zamanda almanızı sağlayacak olan
hasta bileklikliğinizi hiçbir şekilde çıkarmayınız, yıpranan veya kopan bilekliğinizi klinik
hemşirenize söyleyerek yeniletiniz.
 Etejer ve dolaplarınızda yiyecek maddesi bulundurmayınız.
 Hastaneye yatarken kişisel eşyalarınızı (pijama, diş fırçası, havlu vb.) getiriniz.
 Kişisel temizliğiniz için gereken önlemleri uygulayınız.
 Kişisel eşyanızı kimseye kullandırmayınız. Siz de başkalarının eşyalarını
kullanmayınız.
 Ağız bakımınızı yapmayı, dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyiniz.
 Herhangi bir işlemden sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.
 Kişisel temizliğiniz sırasında tuvalet kâğıdı, kâğıt mendil ve peçete kullanmayı tercih
ediniz.
 Ortak kullanımı zorunlu olan malzemelerin temiz olduğundan emin olunuz.
 Odada bulunan tıbbi cihazlara dokunmayınız.
 İhtiyaç dışında lamba, musluk, klima ve televizyonu lütfen kapalı tutunuz.
 Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul
etmeyiniz.
 Ziyaret saatlerine mutlaka uyunuz ve ziyaretçilerinizin uymasını sağlayınız.
 Çok acil haller dışında telefon görüşmelerinizi 09.00- 22.00 saatleri arasında hasta
odasındaki dahili hattan yapabilirsiniz. Oda ki telefon numaranız oda kapınızın üzerindeki
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numaradır. Cep telefonu kullanıyorsanız görüşme zamanı, melodi ve ses düzeyini hastane
ortamında olduğunuzu hatırlayarak belirleyiniz.

REFAKATÇİ POLİTİKASI VE KURALLARI

 Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatler
bir kişiyle sınırlanır. Yatış işlemi sırasında klinik sekreterinden refakatçi kartınızı isteyiniz.
 Refakatçilerin hastalarının bakımına sadece doktorun ve hemşirenin izin verdiği ölçüde
yardım etmesi beklenir. Hastanızın güvenliği açısından doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında
her hangi bir uygulamada bulunmayınız.
 Çocuk servisinde yatan hastalarımız için öncelikle anne refakati tercih edilmektedir.
 Yoğun bakım ünitelerine refakatçi kabul edilmemektedir. Bu konuda ısrarcı olmayınız.
 Hasta ve refakatçi yemekleri hastane tarafından verilir. Hastanızın sağlığını korumak için
lütfen dışarıdan yiyecek-içecek getirmeyiniz.
 Enfeksiyon ve haşere gelişimine etkisi nedeniyle odanızda açıkta yiyecek ve içecek
bulundurmayınız. Yiyeceklerinizi saklamak için odanızda bulunan mini buzdolaplarını
kullanınız.
 Hastanıza ve kendinize ait kişisel eşyalarınızı odanızda yer alan dolaplarda ve hasta başında
bulunun etajerlerde saklayınız.
 Hastaneye gelirken sadece size gerekli olan eşyalarınızı getiriniz. Yanınızda değerli
mücevher ve yüklü miktarda para bulundurmayınız.
 Hastalarınızın hastalığı ile ilgili tıbbi bilgileri doktoruna sorunuz.
 Servis hemşirenizce verilen hasta bakım eğitimi ve servis kurallarına uyunuz.
 Hastaya dokunmadan önce ellerinizi yıkayınız veya odada bulunan el dezenfektanlarını
kullanınız. Kirli olma ihtimali olan alanlara asla eldivenli veya eldivensiz dokunmayınız.
Hastanın kişisel temizliği için gereken önlemleri uygulayınız.
 Hastanızın düşme riski olduğu hemşireniz tarafından size bildirildi ise hastanızı kesinlikle
yalnız bırakmayınız, yatak korkuluklarını mutlaka kalkık konumda tutunuz, yanından
ayrılmanız gerekirse hemşirenizi konu hakkında bilgilendiriniz.
 Sizlere ve hastanıza huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta odası-servis koridorlarında
yüksek sesle konuşmayınız ve gürültü yapmayınız. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonu
başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanınız, doktor vizit saatlerinde ve saat 22:00’
den sonra kapatınız.
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 İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarınızı hastane dışına çıkarmayınız veya
yatağını değiştirmeyiniz. Hasta odalarındaki boş yatakları kullanmayınız.
 Refakatçı değişimlerinizi ziyaret saatleri (12.00– 13.30 ve 18.00 – 20.00) içerisinde
gerçekleştiriniz. Klinik hemşirenize refakatçi değişimi hakkında bilgi veriniz.
 Yerlere çöp atmayınız. Hastanemizde çöpler tıbbi, evsel ve ambalaj atık olarak
ayrıştırılmaktadır. Refakatçilerimizin kullanacağı evsel atık kovaları, SİYAH renk poşetlidir
ve üzerinde büyük yazı ile EVSEL ATIK yazmaktadır. Hastanede bulunduğunuz süre
içerisinde; yemek atıklarınızı (SİYAH), plastik, cam ve kâğıt atıklarınızı (MAVİ) poşetli atık
kovalarına atınız.
 Teknik sorunlara neden olabileceği için odanızda su ısıtıcısı vb. gibi elektrikli ev aletlerini
kullanmayınız.
 Odanızın dâhili telefon numarası, kaldığınız odanın kapı üzerinde yazan oda numarasıdır.
Gece saat 22’den sonra telefon görüşmelerinizi sonlandırınız.
 Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz kullanmalı, zarar
vermemelidirler. Zararın tespiti halinde; bu zararın karşılanmasından

zarara sebep olanın

sorumlu olacağını unutmayınız.
 Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceğini
unutmayınız ve belirtilen ek kurallara uyunuz.
 4207 sayılı kanun gereği hastanemiz kapalı alanlarında SİGARA İÇİLMESİ YASAKTIR.
 Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Hastanemizin çeşitli yerlerinde; memnuniyet,
şikâyet ve öneri kutuları bulunmaktadır. Hastanemizle ilgili her türlü memnuniyet, şikâyet ve
önerilerinizi bu kutulara yazılı olarak bırakabileceğiniz gibi, hastanemiz web sitesinden ve
Hasta Hakları Birimine başvurarak bildirebilirsiniz.

Bu Kurallar Hastalarımıza Daha İyi Hizmet Verebilmek İçindir. Gerekli Hassasiyeti
Gösterdiğiniz İçin Tüm Hasta, Refakatçi ve Ziyaretçilere Teşekkür Eder Geçmiş Olsun
Dileklerimizle Sağlıklı Günler Dileriz
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TABURCULUK İŞLEMLERİ
 Taburculuk kararınız hekimiz tarafından verilecektir. Taburcu olduğunuz zaman çıkış
işlemleriniz klinik sekreteri ve hemşiresi tarafından yapılacaktır.
 Hastaneden çıktığınızda hala iyilileşme sürecinde olduğunuzu unutmayınız. Hekim, hemşire
ve diğer sağlık profesyonellerinin taburculuk sonrası önerilerine (ilaç kullanımı, diyet,
egzersiz bakım önerileri, kontrol vb.) uyunuz. Taburcu eğitim formunuz hemşireniz
tarafından verilecektir.
 Eve gittiğinizde neler yapacağınız konusunda eğitildiğinizden, kullanacağınız tüm ilaçlarla
ilgili detaylı bilgi anladığınızdan emin olunuz.
 Lütfen kontrol randevunuza, verilen gün ve saatte gelmeye özen gösteriniz.
 İhtiyacınız olduğunda aramak üzere telefon numarası isteyiniz.
 Çıkışınızda e- reçeteniz, varsa istirahat raporunuzu sekreterden almayı unutmayınız.
 İlaç raporu düzenlenmiş ise bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Raporlar sisteme otomatik
işlenir ve eczanelerden görülür.
 Taburculuk işlemleriniz yapılacak işlemlere bağlı olarak 1-2 saat sürebilir. Bu süreçte
görevlilere yardımcı olununuz.
BİZE GÜVENDİĞİNİZ VE BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
VEFAT EDEN HASTANIN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Serviste vefat eden hastanın doktor tarafından Ölüm Belgesi düzenlenir ve klinik
sekreteri veya klinik hemşiresi tarafından taburcusu yapılır. Vefat eden hastanın cenazesi
belirli bir bekleme süresinin ardından personel tarafından morga götürülür ve morg
görevlisine teslim edilir. Cenazenin yakını, vefat eden hastanın kimliği ile morg görevlisine
müracaat etmelidir. Cenaze, yakınının imzası alınarak morg görevlisi tarafından teslim edilir.
İlgili birimimiz tarafından Nüfus Müdürlüğüne ölüm bildirimi yapılır. Adli vakalarda hastane
polisi tarafından Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilir. Savcının isteği doğrultusunda Adli Tabip
hastanemizde otopsi yapar veya cenaze Adli tıp morguna gönderilir. Cenaze, hasta yakınlarının
talep ettiği şekilde yıkanır ve defin için hazırlanarak teslim edilir.
Cenazenin defnedileceği yere nakli için morg görevlisinden alınacak ölüm belgesi ile
Mezarlıklar Müdürlüğüne (Başçeşme mezarlığına) başvurularak, ücretsiz araç ve defin
malzemeleri temin edilebilir (Ücretsiz araç Balıkesir merkez, ilçe ve köyleri için geçerlidir)
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HASTA ZİYARETLERİ
Ziyaretçi politikamız-kurallarımız, hastalarımızın sağlığı
ve konforu düşünülerek belirlenmiştir. Sizlerin de
hastalarınızın sağlığı için bu kurallara riayet etmeniz
oldukça önemlidir. Hastanızın sizin için ne kadar değerli
olduğunun bilincindeyiz. Ziyaret saatleri ve kuralları ile ilgili
isteklerimiz, hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak
kadar, sizin ve hastanızın sağlığını tehdit edici faktörleri
ortadan kaldırmak için de gereklidir.

,

Klinik ziyaret saatleri;
 Klinik ziyaret saatleri; Her gün 12.00– 13.30 ve 18.00 – 20.00 saatleri arasındadır.
Ziyaret

saatleri

hastalarımızın

bakım

ve

dinlenme

zamanları

dikkate

alınarak

düzenlenmiştir. Bu saatler dışında ki zamanlarda lütfen ziyaret için ısrar etmeyiniz.
ZİYARETÇİ POLİTİKASI ve KURALLARI

HASTA ZİYARET KURALLARIMIZ
 Gece vardiyasında; sadece nöbetçi sağlık personelinin bulunması ve sayısının az olması,
gereksiz meşguliyetler ile hizmet kalitesinin düşürülmemesi, hasta ve hastane
güvenliğinin sağlanması, uyuyan hastaların rahatsız olabilme ihtimalinin olması ve Hasta
Haklarının ihlalinin önlenmesi amacıyla gece ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 Hastamızın sağlığı açısından ziyarete gelen kişilerin hasta odasında kalma süreleri çok
uzun olmamalıdır. Bunun için ziyaret süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmasına ve odada 2
kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına özen gösteriniz.
 Gribal enfeksiyon veya başka rahatsızlığınız söz konusuysa lütfen ziyaretinizi erteleyiniz.
Hastanızı acilen ziyaret etmeniz gerekiyorsa klinik hemşirelerinizden koruma yöntemi
hakkında bilgi alınız.
 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan, hasta
olmadıkları sürece hastaneye ve hasta ziyaretlerine getirmeyiniz.
 Hastanızın sağlığını korumak için lütfen dışarıdan yiyecek-içecek getirmeyiniz.
 Değerli eşyalarınızı hastaneye getirmeyiniz.
 Ziyaret sırasında, hastanın ve kendi sağlığınız açısından ortamdaki eşya / alanlara,
hastaya bağlı bulunan ekipmanlara dokunmamaya ve hasta yatağına oturmamaya lütfen
dikkat ediniz.
 Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden
hasta odasına girmeyiniz.
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 Hastanızla temas etmeden önce ellerinizi yıkayınız ya da odalarda bulunan el
dezenfektanını kullanınız. Ellerinizi hastaneden ayrılmadan önce yıkayınız.
 Hasta mahremiyetine saygı gösteriniz. Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve
davranışlardan kaçınınız. Diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle
konuşmayınız.
 Belirtilen ana kurallar dışında, her servisin kendine özel ziyaretçi kurallarının
olabileceğini unutmayınız.
 4207 sayılı kanun gereği hastanemiz kapalı alanlarında SİGARA İÇİLMESİ YASAKTIR.
 Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Hastanemizin çeşitli yerlerinde; memnuniyet,
şikâyet ve öneri kutuları bulunmaktadır. Hastanemizle ilgili her türlü memnuniyet, şikâyet
ve önerilerinizi bu kutulara yazılı olarak bırakabileceğiniz gibi, hastanemiz web sitesinden
ve Hasta Hakları Birimine başvurarak bildirebilirsiniz.
ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ZİYARET KURALLARIMIZ
 Hastanın ihtiyacı ile ilgili bilgilendirme 09:30 saatlerinde yoğun bakım hemşiresi
tarafından, tıbbi durumu ile ilgili bilgilendirmeler saat 13:00-14.00 arasında birinci
derece yakınlarından bir kişiye görevli anestezi uzmanı tarafından hasta bilgilendirme
odasında verilmektedir. Diğer çalışanlardan hastanızın tıbbi durumu ile ilgili bilgi talep
etmeyiniz.
 Hastanın durumundaki değişiklikler en kısa sürede birinci derecedeki hasta yakınına
görevli

anestezi

uzmanı

tarafından

bildirilmektedir.

Bunun

dışında

telefon

ile

bilgilendirme istemeyiniz.
 Ziyaret saatleri ve gerekli durumlar dışında lütfen ziyaret için ısrar etmeyiniz.
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HAKLARINIZ

Tedavi ve sağlık bakım hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle kişi hak ve
sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığımız tarafından
haklarınız tanımlanmış; kurumumuzca tüm tanı, tedavi ve bakım hizmetlerimiz bu doğrultuda
koordine edilmiştir.
İlkemiz; kurum veya çalışan odaklı sağlık hizmeti sunumu yaklaşımından “Hasta Odaklı
Katılımcı” sağlık hizmeti sunumu yaklaşımına geçiştir. Buna yönelik olarak Hasta Hakları
birimimiz, hasta-çalışan-kurum arasında arabulucu rolü üstlenmektedir. Hasta Hakları
Birimimiz A blok poliklinik katında Danışma Biriminin karşısındadır.
Tüm hastalarımızın;
1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
2. Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı
3. Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma,
Seçme ve Değiştirme Hakkı
4. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme
5. Saygınlık Görme ve Rahatlık
6. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı
7. Bilgilerin Gizli Tutulması Hakkı
8. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
9. Mahremiyetine Saygı Gösterilmesi Hakkı
10. Sağlık Hizmetlerini Güvenli Ortamda Alma Hakkı
11. Tıbbi Müdahaleler Öncesinde Rızasının Ve İzninin Alınması Hakkı
12. Haklarının İhlalini Düşündüğü Durumlarda Şikâyette Bulunma, Görüş Ve Öneri
Bildirme Hakkı Vardır.
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SORUMLULUKLARINIZ
Siz hastalarımızın kendi güvenliği, diğer hastalarımızın ve
çalışanlarımızın güvenliği için de bazı sorumlulukları bulunmaktadır.

1. Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
2. Hastalarımız, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan
gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir
ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.
3. Hasta ve hasta yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine
önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.
4. Hastane malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme
sorumluluğu vardır.
5. Hastalarımız aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin
yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane
ziyaret saatine uyması sorumluluğu vardır.
6. Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve
tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri
mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru bilgi vermek,
7. Kurumun kural ve uygulamalarına uygun davranmak ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve
tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmek
8. Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmek ve tedavisinin durumu
hakkında geri bildirimlerde bulunmak,
9. Randevu tarih ve saatine uymak ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek.
10. İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin
haklarına saygı göstermek,
11. Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamak
12. Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta Hakları Birimi’ne
başvurmak, durumundadır.
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SAĞLIKTA
ŞİDDETE HAYIR

(BEYAZ KOD)
Sağlık çalışanlarına karşı yapmış
olduğunuz uygunsuz davranış ve
hakaretten dolayı onlarında,
sizin
hakkınızda
şikâyette
bulunabileceklerini
unutmayınız.
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GÖRÜŞ ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİNİZ
Görüş, öneri ve şikâyet durumlarında yazılı olarak bildirim yapılması için hastane
içerisinde dilek, öneri ve şikâyet kutuları belirli noktalara yerleştirilmiştir. A blokta 6, B blokta
3, C blokta 6, E blokta 1olmak üzere toplam 16 adettir.
Dilek, öneri ve şikâyet kutuları, hastanemiz, çalışanlarımız ve hizmetlerimiz ile ilgili
görüş, öneri ve şikâyetlerin alınma yöntemlerinden biridir. Hastanemiz ve hizmetlerimiz ile ilgili
görüş, öneri şikâyetlerinizi ve memnuniyetinizi yazarak bu kutulara atabilirsiniz.
Hastanemiz http://balikesirdh.saglik.gov.tr adresinden görüş ve önerilerinizi bizimle
paylaşabilirsiniz.
Ayrıca A blokta yer alan hasta hakları birimimize görüş-öneri ve şikâyetlerinizle ilgili
olarak başvuru yapabilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir

HASTA ANKETLERİMİZ

Ayakta ve yatarak tedavi gören hastalarımıza uygulanan anketlerden ulaştığımız sonuçlar,
“koşulsuz hasta memnuniyetini” sağlamak yolundaki çalışmalarımıza ışık tutmaktadır.
Hizmet kalitemizin artarak devamlılığını sağlamak ve sizleri gerektiği gibi ağırlayabilmek
için, öneri, düşünce veya memnuniyetinizi size verilen anket formunu doldurarak bizlere
ulaştırabilirsiniz.
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ANNE SÜTÜ
Bebeğinizi emzirmek için A blokta giriş katında yer alan emzirme odasını kullanabilirsiniz.
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Bebek ve çocuklarınızı muayene ettirmek dışında yanınızda

HASTANEMİZ 2018 YILINDA
BEBEK DOSTU HASTANE
ÜNVANINI ALMIŞTIR.

BBA
ALLIIKKEES
SİİRR D
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TA
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ZİİRRM
MEE PPO
OLLİİT
TİİKKA
AS
SII
TEMEL YÖNETİM UYGULAMALARI

11Emzirmenin anne ve bebek sağlığı yönünden yararlarını ve anne sütünün öneminin anlatılması ve tüm
annelerin emzirmeye teşvik edilmesi amacıyla kurumumuzda emzirme politikamız belirlenmiştir.
A) Anne sütü muadillerinin pazarlanması ile ilgili uluslar arası yasa ve Dünya Sağlık Asamble’sinin ilgili
kararları eksiksiz şekilde uygulanmaktadır.
B) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir bebek beslenme politikası
oluşturulmuştur.
C) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulmuştur.

22 Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması
sağlanmaktadır. Bu politika doğrultusunda düzenli aralıklarla eğitim verilmekte; böylece kurumumuzda
anne sütüyle emzirmenin teşvik edilmesi sağlanmaktadır.

TEMEL KLİNİK UYGULAMALAR

33Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilmiştir.
44Annelerin bebekle derhal ve kesintisiz

şekilde ten teması kurması sağlanır ve doğumdan sonra

emzirmeye başlamaları için annelere destek olunmaktadır.

55Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sıkça karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda
annelere destek sunulmaktadır..

66Tıbbi zorunluluk olmadığı sürece yeni doğanlara anne sütünden başka herhangi bir katı veya sıvı gıda
verilmemektedir.

77Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve bebeklerin günün 24 saati boyunca anneleriyle aynı
odada kalması sağlamaktadır.

88Bebeğin acıktığı zaman verdiği işaretleri tanımaları ve bunlara yanıt vermeleri konusunda annelere
destek olunmaktadır.

99Biberon, biberon emziği ve boş emzik gibi aparatların kullanımı ve riskleri konusunda annelere
danışmanlık hizmeti verilmektedir.

1100Ebeveynlerin ve bebeklerin sürekli destek ve bakım hizmetlerine gereken zamanda erişim
sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla taburcu işlemleri eşgüdüm içerisinde yürütülmektedir
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BALIKESİR DEVLET HASTANESİ
ANNE DOSTU HASTANE POLİTİKASI

1. Hastanemizden

güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının

hakkıdır.

2. Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini
kapsamaktadır.

3. Hastanemizde poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti

verilen ortamlar ulusal standartlara

uygun hazırlanmıştır.

4. Hastanemizde

mahremiyet beklentileri itina ile karşılanıp, hijyen ve konfor standartları yüksek

tutulmaktadır.

5. Hastanemizde kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamaktadır.
6. Hastanemizde hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde
tutulmaktadır.

7. Hastanemizde Acil obstetrik durumlarında sevk kriterlerine uyulmaktadır.
8. Hastanemizde doğum hizmeti anne ve bebek odaklıdır.
9. Hastanemizde

hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler

planlanmakta ve yapılmaktadır.
10.Hastanemizde verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmakta ve düzenli aralıklara analizleri
yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
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AFET VE ACİL DURUMLARINDA YAPILMASI GEREKENLER
 Hastanede bulunduğunuz süre içerisinde herhangi bir afet durumu ile karşı karşıya
kaldığınızda lütfen paniğe kapılmayınız. Panik durumları, yaralanmalara ve can kayıplarına
neden olabilir.
 Acil durum sırasında birimde görevli personellerimizin yönlendirmelerini dikkate alınız.
 Acil

durumda,

yönlendirmesi

bina

içerisinden

doğrultusunda acil

çıkabilecek

durumda

iseniz

çıkış kapılarına yönelerek

personellerimizin

bina dışına çıkınız.

Yürüyemeyecek hastalarımıza personellerimiz yardımcı olacaklardır.
 Tahliyeler acil çıkış kapılarına yakın taraflardan başlayarak gerçekleştirilir.
 Hastane içerisinden tahliye edilen hasta ve hasta yakınlarının ön bahçe içerisinde yer
alan acil bekleme bölümünde toplanmaları personellerimiz tarafından sağlanmaktadır.
 Deprem durumunda camlardan uzak iç duvarlara yakın mesafede çekyat, refakatçi
koltukları veya etajerlerin yan kısmında cenin pozisyonunda alarak bekleyiniz. Koridor,
asansör ve balkonlar kullanılmamalıdır. Deprem sonrası kişisel eşyalar alınarak bina terk
edilmelidir.
 Afet

durumlarında

hastane

HAP

başkanının

(hastane

yöneticisi)

direktifleri

doğrultusunda hareket edilmelidir.
 Yangın durumlarında 110 itfaiye aranarak itfaiye gelinceye kadar mevcut imkanlar
dahilin de koridorlarda bulunan yangın butonu, yangın tüpü ve yangın hortumları ile çevre
emniyete alınarak yangına müdahaleye çalışılmalıdır.
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DOĞRU

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANIMI
UYARILAR

YANLIŞ

 Yangına rüzgâr istikametinde yaklaşın,
 Yangını önden arkaya, yangını çıkış
noktasından başlayarak söndürün,
 Yakıtı akan veya damlayan yangınlarda
yukarıdan aşağıya müdahale edin,
 Yangın büyük ise elektrik ve gaz
vanalarını kapatıp su ile müdahale ediniz,
 Yangının tamamen söndüğünden emin
olmadan yangın yerinden ayrılmayın,
 Kullanılan yangın söndürücüleri
doldurulmadan yerlerine koymayın,
kullanılan tüpü yere yan şekilde koyunuz
 Yangın söndürme cihazını yerinden alın, alevlere 3-5m.
kalıncaya kadar yaklaşın,
 Tetiği veya vanayı sabitleyen pimi/ mühürü çıkarın,
 Hortumu yerinden çıkarın, alevlerin başlangıç kısmına
yöneltin,
 Tetiği (kolu) sıkarak veya vanayı çevirerek tozun/gazın
çıkışını sağlayın,
 Yangın sönene kadar püskürtün…
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AKILCI İLAÇ
KULLANIMI

Akılcı ilaç kullanımı nedir?
Akılcı ilaç kullanımı, bir hastalığın önlenmesi, kontrol altına alınması veya tedavi edilmesi için
bir ilacın kullanılmadan önce mutlaka 5 yönden doğru olduğundan emin olmaktır. Doğru ilaç doğru
kişi için doğru miktarda, doğru zamanda, doğru şekilde ( yutma, çiğneme vb.)

Hastalarımıza Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Önerilerimiz
 Gerçek sağlık sorununuzu doktorunuza çekinmeden dolaysızca anlatıp başvuru şikâyetiniz
için daha önce başka bir tedavi alıp almadığınızı bildiriniz.
 Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile ilgili doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.
 Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emzirme dönemindeyseniz, böbrek ve
karaciğer yetmezliği gibi uzun süreden beri devam eden bir hastalığınız varsa, besin ya
da ilaç alerjisi gibi özel durumlarınız varsa mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.
 İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve hangi koşullarda
saklanacağını tam olarak öğreniniz ve eksiksiz uygulayınız.
 İlaçlar, hekiminiz tarafından belirtilen süre boyunca kullanılmalıdır. Kendinizi iyi
hissettiğinizde ilacınızı kendiliğinizden kesmeyiniz ve hekime danışmadan dozunu
değiştirmeyiniz.
 Doz atlamamaya ve ilacı her gün aynı saatlerde almaya özen gösteriniz.
 İlacınızı; hekiminize veya eczacınıza sormadan; çiğneyerek, kırarak, bölerek veya suda
çözerek kullanmayınız.
 Komşunuza iyi gelen bir ilaç size zarar verebilir, lütfen tavsiyesiyle ilaç kullanmayınız ve
başkalarına ilaç tavsiye etmeyiniz.
 İlacı kullanmaya başladığınızda beklenmeyen bir etki görüldüğünde eczacınıza ve
doktorunuza bilgi veriniz.
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 Herhangi bir ilaç, vitamin, ilaç dışı gıda takviyesi, bitkisel ürün gibi ürünleri kullanmadan
önce hekiminize danışınız.
 Özellikle

belirtilmediği

sürece

ilaçları

buzdolabında

saklamayınız.

Buzdolabında

saklanması gerekli ilacınızı dolabın kapağında veya dondurucu kısmında değil orta rafında
saklayınız. İlaçların kutuları üzerinde nasıl ve ne şartlarda kullanılması gerektiği yazılıdır.
 İlaçlarınızı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde, ışıktan ve nemden
koruyarak, kendi ambalajında saklayınız.
 Son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçları kesinlikle kullanmayınız.
 Çalışıyorsanız, dikkat gerektiren işlerle uğraşıyorsanız hekiminize bunu belirtiniz. Birçok
ilaç yan etki olarak sersemlik, uyku hali yapabilir. Araç ve makine kullananlar, dikkat
gerektiren bir işle uğraşan kişilerin dikkatli olması gerekmektedir.
 Bazı hastalıkların tedavi gerektirmeksizin iyileşebileceğini unutmayınız.
 Doktorunuzun verdiği bilgi ve tavsiyeler etkili bir tedavi seçeneğidir.
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ORGAN VE DOKU BAĞIŞI

Hastanemiz Organ ve Doku Bağış Birimi B blok 1. katta yer alır.
A blok giriş bölümünde ayrıca organ bağış standımız bulunmaktadır ve burada halkımızın
organ bağışları kabul edilmekte ve bu konuda bilgilendirme yapılmaktadır. Kişi hayatta iken,
serbest iradesi ile vefat ettikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için
kullanılmasına izin verilmesine organ bağışı denir.
Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören
organların yerine, canlı veya ölüden alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın tedavi
edilmesine organ nakli denir
2238

sayılı

‘‘Organ

ve

Doku

Alınması,

Saklanması

ve

Nakli’’

hakkındaki

kanunda

‘‘18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya
bir bölümünü bağışlayabilir’’ denmektedir.
Organ Bağışını nerelere yapabilirsiniz?
 İl Sağlık Müdürlüğünde,
 Hastanelerde,
 Toplum Sağlığı Merkezlerinde,
 Organ nakli yapan merkezlerde,
 Organ nakli ile ilgilenen Vakıf, Dernek vb. kuruluşlara

Hangi Organları
Bağışlayabilirim?

Kalp
Karaciğer
Böbrek
Pankreas
Akciğer
Deri

Kornea
İnce Bağırsak
Kemik
Kas Dokusu
Kıkırdak
Uterus (Rahim)

Tendon
Yüz ve Saçlı Deri
Ekstremite(Kol,Bacak)
Üst Solunum
Üst Sindirim Yolları
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Organ Bağışında Hatırlatmalar…
 Organ bağışı yapanların bu durumdan ailelerini haberdar etmeleri önemlidir.
 Kişi organ bağışından vazgeçtiği anda organ nakil koordinatörlüklerine dilekçe ile müracat
etmelidir.
 Organ bağış kartı; sadece manevi yaptırım gücü olan ve hukuki bir fonksiyon taşımayan
sembolik bir karttır.
 Organ bağış kartı olsa bile kişinin organlarının alınabilmesi için mutlaka ailesinin onayı da
alınır. Yakını yanında olmadan ölmüş birinin cebinden organ bağış kartı çıksa bile organları
alınmamaktadır.
 Din işleri yüksek kurulunun 1980 tarih ve 390 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğu
bildirilmiştir.

2013 yılından önce yapılan ve
ehliyette yer alan organ bağışları
yenilenmelidir.
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İLKE VE DEĞERLERİMİZ

İnsan Odaklı

Etkin ve Etkili

Sürekli ve
Erişilebilir

Saygın ve Güvenilir,
Şeffaf ve Hesap
Verilebilir Hizmet
Anlayışı

Hasta ve Çalışan
Güvenliğini Esas
Alan

Hasta ve Çalışan
Memnuniyetini
Önemseyen

Değişim ve Gelişime
Açık, Yenilikçi
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