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Sayın Misafirimiz,
KLİNİĞİMİZE HOŞGELDİNİZ.
Sizlerin rahat etmenizi ve klinik hizmetlerinin eksiksiz yürümesini sağlamak amacı ile aşağıda belirtilen noktalara
dikkat etmenizi rica eder, YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Kliniğimizle ilgili genel kurallar aşağıdadır.
1. Kadın Doğum servisi ana binada 4.kattadır.
2. Doğumhane, Ameliyathane, Yoğun Bakım Ünitesi, Küretaj, Kolposkopi ve NST ikinci kat ara bloktadır.
3. Hasta yatırma kağıdını, varsa resmi evrakınızı da yanınıza alarak, hasta yatış bölümündeki işlemlerinizi
tamamlayıp, servisteki doktorunuza teslim ediniz.
4. Tetkiklerinizi hastaneye yatmadan yaptıran hastaların operasyondan bir gün önce yatış işlemlerini tamamlayıp,
hastaneye yatması gerekmektedir.
5. Hastaneye yatarken aşağıdaki malzemeleri beraberinizde getiriniz:

- Bir çift terlik, gecelik, pijama,
- Bir su bardağı, bıçak, çatal, kaşık,
- Kağıt havlu, tuvalet kağıdı, sabun, diş fırçası, diş macunu,

6. Serviste hasta ziyareti her gün 13:30 - 14:30 ve 18:00 – 19:00 saatleri arasındadır. Belirtilen saatler dışında
ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Lütfen bu konuda ricada bulunmayınız.
7. Odanızı ve tuvaletleri temiz tutunuz. Kaloriferin üstüne çamaşır asmayınız. Pencere dışına yiyecek ve içecek
koymayınız.
8. Hastanede sigara içilmesi, yüksek sesle konuşulması yasaktır.
9. Hasta refakati hastane Başhekimliğince öngörülen bir sistem içinde yürütülebileceğinden bu konuda servis
doktorundan bilgi isteyiniz.
10. Hafta içi sabah 07:00-10:00, öğleden sonra 16:00-17:00 arası vizit saatidir. Refakatçilerin bu saatler arasında
hasta odalarını terk etmesi gerekmektedir. Hastalar mutlaka kendi yataklarında bulunmalıdır. Hafta sonları ve tatil
günleri vizit saati 10:00-11:30 arasındadır.
11. Hastalar santralden :
0-222 239 29 79 nolu telefonlardan Kadın Doğum servisi 1480, 1460 veya 1420’yi bağlatarak ya da hasta oda
numaralarının önüne 1 yerleştirerek (saat 18:00-20:00 arasında) aranabilirler.
12. Doktorunuzun ve hemşirenizin bilgisi olmadan hangi nedenle olursa olsun klinikten ayrılmayınız.
13. Yoğun Bakımda hasta ziyareti kesinlikle yasaktır. Bu konuda istekte bulunulmaması önemle rica olunur.
14. Normal doğum yapan ve riskli olmayan hastalar birkaç saat, riskli hastalar ve ameliyat olan hastalar en az bir
gün yoğun bakımda kalırlar.
15. Çocuklarınızı enfeksiyon kapmamaları için hasta ziyaretine getirmeyiniz.
16. Doktor, hemşire ve personel ilişkilerinde saygı kurallarının dışına çıkmayınız. Şikayetleriniz öncelikle servis
doktoruna iletiniz.
17. Doğum için geldiğinizde: Hastanın herhangi bir zamanda sezeryan olma ihtimalini unutmayınız. Doğum
bitinceye veya doktorunuz izin verinceye kadar hastaneden ayrılmayınız. Ayrıldığınızda mutlaka sizinle ilişki
kurabilecek bir telefon numarası bırakınız.
18. Bebeğiniz yenidoğan bölümüne alınırsa: Üçüncü katta Yenidoğan doktorları ile konuşarak yatışını yaptırmayı
unutmayınız.
19. Hastanızın ameliyat olacağı gün sabah Ameliyathane bekleme  salonunda hazır bekleyiniz. Hastanızla ilgili
gereksinimler olabilir.
20. Doğum için gelen hastaların bebek eşyalarının (özellikle çocuk bezi) ve kendileri için ped getirmeyi
unutmamaları rica olunur.
21. Taburcu işlemleri için hastanızın dosyası ile doktor odasına başvurunuz. Resmi evrakınızla ve varsa
reçetenizle birlikte sekreterlikten taburcu işlemleriniz yaptırınız. Resmi evrakınızı servis doktoruna doldurtmayı
unutmayınız.
22. Daha iyi hizmet sunabilmek için önerilerinizi, varsa şikayetleriniz yazılı veya sözlü olarak servis doktorunuza
iletiniz.
23. Yatan her hasta klinik kuralarına uymayı kabul etmiş sayılır.

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ.


