
DEĞERLİ HASTAMIZ
HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ
Hastane işleyişimizin aksamaması amacıyla 

hastane kural ve uygulamalarına 
uymanızı önemle rica ederiz.uymanızı önemle rica ederiz.

Bizi 
Tercih 

Ettiğiniz 
İçin Teşekkür Ederiz…



MHRS
(MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ)

• Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarınızdan 182 
numaralı "MHRS Çağrı Merkezi"ni arayıp
randevu alarak, en az 30 dakika önce 
hastanemize gelip  zemin katta bulunan 
danışma biriminde onaylatarak muayene danışma biriminde onaylatarak muayene 
olabilirsiniz.

• Randevularınızın iptali için tekrar 182'yi 
aramanız gerekmektedir. 



GENEL KURALLAR

*Vizit Saatleri*Vizit Saatleri

Her gün 

09:00-12:00 
saatleri arasındadır. 



GENEL KURALLAR

*Ziyaret saatleri

HER GÜN HER GÜN 

ÖĞLEN 12:00-13:30
AKŞAM 18:00-19:00
saatleri arasındadır.



ZİYARET KURALLARI

Dışarıdan yiyecek ve canlı çiçek getirilmesi yasaktır.
10 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul 
edilmez.
 Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka ellerinizi yıkayınız.
Grip, nezle gibi bulaşıcı hastalığınız varsa lütfen hasta 
ziyareti yapmayınız. 



Ayrıca; hasta odasının girişinde, aşağıda ki şekillerden birini 
gördüğünüzde lütfen ilgili hemşireye danışınız.



Sizlere huzurlu bir ortam sağlanabilmesi ve diğer 
hastaların rahatsız olmaması için, hasta ve 
yakınlarının yüksek sesle konuşmaması, gürültü yakınlarının yüksek sesle konuşmaması, gürültü 
yapmaması gerekir. 
Ziyaretçiler, kendi hastaları dışında başka hastalara 

ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidirler.
Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturulmamalıdır.



Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
Hasta ziyaretleri, ziyaret saatlerinde 

yapılmalıdır.yapılmalıdır.
Ziyaret süresi kısa tutulmalıdır.
Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarmasını 

beklemeksizin hastane terk edilmelidir.
Hasta odaları, tuvalet ve lavobalar temiz 

kullanılmalıdır.
Hastanemizde yasa gereği sigara içmek yasaktır.



Değerli Hastamız;

Hastaneye yatarken kişisel eşyalarınızı getiriniz.
Serviste yattığınız süre boyunca üzerinde kimlik ve 
hasta bilgilerinizin olduğu bilekliklerinizi kesinlikle hasta bilgilerinizin olduğu bilekliklerinizi kesinlikle 
çıkarmayınız.
Tedavi sürecinde doktorunuz veya sorumlu 
hemşirenizden bilgi alabilirsiniz.
 Evden getirmiş olduğunuz ve kullanmaya devam 
ettiğiniz tüm ilaçları hemşirenize teslim etmelisiniz. 



Her hasta yatağının başında hemşire çağrı sistemi 
bulunmaktadır. İhtiyaç duyduğunuzda çağrı zilini 
kullanabilirsiniz. 

Servise kabulünüzden sonra hemşire çağrı sisteminin Servise kabulünüzden sonra hemşire çağrı sisteminin 
kullanımı hakkında  bilgilendirme yapılmaktadır.



Hasta odaları ve dolapları düzenli olmalıdır.

Hasta dolaplarında yiyecek bulunmamalıdır.  Hasta dolaplarında yiyecek bulunmamalıdır.  

Hastanemizde yasa gereği sigara içmek yasaktır.

İhtiyaç dışında lamba, klima ve TV kapalı tutulmalıdır.



Hasta odalarında varsa tıbbi cihazlara 
dokunulmamalıdır. Gerekli durumlarda tıbbi  cihazların 
kullanımı konusunda hemşire veya   doktor tarafından kullanımı konusunda hemşire veya   doktor tarafından 
bilgilendirme yapılacaktır. 
Hastalar servis hemşiresinin haberi  olmadan dışarı 
çıkmamalıdır.



Hasta odaları tek ya da iki kişiliktir.Her odada tuvalet ve banyo 
olup,  24 saat sıcak su hizmeti verilmektedir.

Hastane hepimizindir,lütfen bulmak istediğiniz gibi bırakınız.Hastane hepimizindir,lütfen bulmak istediğiniz gibi bırakınız.

Hastanemiz kurallarına uyduğunuz, personelimizle işbirliği 
içerisinde olduğunuz için teşekkür eder, 

Acil şifalar dileriz...

* Her türlü görüş ve önerilerinizi Öneri ve Şikayet kutularına 
bırakabilirsiniz.



REFAKATÇİ KURALLARI

Doktorunuzun uygun görmesi durumunda 1 kişi 
refakatçi olabilir. Yatış işlemlerinden hemen sonra 
kat sekreterinden refakatçi kartı alınız.
Hastanın yanından mümkün oldukça ayrılmayınız 

ve refakatçı kartını sürekli olarak takınız.ve refakatçı kartını sürekli olarak takınız.
Refakatçiler vizit saatlerinde hasta odasından 

çıkmak zorundadırlar.
Hastalarımızın mahremiyeti açısından kadın 

hastalıkları ve doğum servisi ile çocuk servisinde 
kadın refakatçıların bulunmasına özen gösteriniz. 



Oda içine ve pencere önlerine çamaşır asılmamalıdır.
Sabah-öğle ve akşam yemeklerini hastanemizden 

yiyebilirsiniz.yiyebilirsiniz.
 Refakatçiler kendilerine ayrılmış dinlenme 
koltuklarını  kullanabilirler.
 Refakatçiler kurum kurallarına uymakla 
yükümlüdürler.



TABURCULUK

 Servis sorumlu hemşiresine ve doktorunuza 
başvurmadan ve danışmadan hastaneden 
ayrılmayınız. ayrılmayınız. 


