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TARİHÇE: Hastanemiz 1954 yılında İshaklı Mahallesi Molla Osman Sokakta 50

yataklı olarak kurulmuş olup zamanla yatak sayısı artırılmış, en son 2009 Yılı

Haziran ayında ilçemizde hizmet veren Kızılırmak Devlet Hastanesi ile birleşerek
202 yatak kapasitesine ulaşmıştır.

30.12.2013 tarihinde İshaklı Mahallesi Bayrak Sokakta bulunan 296 yatak

kapasiteli hizmet binasına taşınmıştır

HASTANEMİZ GENEL PROFİLİ

APISI
(BAŞHEKİMLİK)
Konferans Salonu / Eğitim
Birimi
*Hastane Yöneticisi/Başhekim
*Müdürler

* Başhekim Yardımcıları

*Personel İşleri

*Müdür Yardımcıları
*Tahakkuk Birimi

*Güvenlik şef odası

*Maaş Mutemetliği
*Kalite Birimi

*Satın Alma Birimi

Fotokopi Odası

*Faturalama Birimi

*İstatistik Birimi

*Teknik servis

*Sığınak

*Arşiv

* Toplantı odası

* Ambar /Ayniyat Birimi
*Bay Mescit

*Bayan Mescit

B KAPISI (POLİKLİNİK+YATAKLI SERVİSLER)
*Üroloji Servisi
*Nöroşirürji Servisi

*Nöroloji Servisi

*Dahiliye Servisi

*Enfeksiyon Hastalıkları Servisi

*Çocuk Hastalıkları Servisi 2

*Çocuk Cerrahi Servisi

*Palyatif Bakım Merkezi
*Psikiyatri Poliklikleri

*Enfeksiyon Poliklinikleri

*Genel servis
*Çamaşırhane

*Psikolojik Test Odası

*Mahkûm Servisi
* Teshin Merkezi
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C KAPISI (YATAKLI SERVİSLER)
*Göz Hastalıkları Servisi

*KBB Servisi

*Genel Cerrahi Servisi
*Ortopedi-Travmatoloji Servisi

*F.T. Rehabilitasyon Servisi

*Kardiyoloji Servisi

*Cildiye Servisi

*Çocuk Hastalıkları Servisi 1
*Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi

*Doğumhane

*Göğüs Hastalıkları Servisi
*BİM Server Odası

*Uyku Ünitesi

*Sendika Odası

*Atık Malzeme

*Laboratuvar Depo

*Malzeme Odası

D KAPISI (POLİKLİNİK+TETKİK BİRİMLERİ)
*Kan Alma

*Göz Hastalıkları Poliklinikleri

*Biyokimya Laboratuvarı

*Mikrobiyoloji Laboratuvarı

*Anestezi Polikliniği * Kan Transfüzyon Merkezi
*Hemodiyaliz Su Tankı

*KBB Poliklinikleri

*Bronskoskopi * Endoskopi Ünitesi

*Radyoloji Ünitesi

*Mr

*Tıbbi Sarf Depo

* Mamografi

*Ultrason / Doppler

*Patoloji Laboratuvarı

*Eczane

*Kemik Dansitometre
*Radyoloji Sonuç Alma Sekreterliği

E KAPISI (POLİKLİNİK+ HİZMET BİRİMLERİ)
*Kadın Hastalıkları Poliklinikleri

*Üroloji Poliklinikleri

*Plastik cerrahi polikliniği*Sistoskopi/Üroflowmetri
*Çocuk Hastalıkları Poliklinikleri
*Emzirme odası
*Küçük müdahale odası
Poliklinikleri

*Çocuk gelişim birimi
*Nöroloji Poliklinikleri

*Cildiye Poliklinikleri

*Hasta hakları Birimi
*Sosyal hizmetler

*Çocuk Cerrahi Poliklinikleri
*Genel Cerrahi Poliklinikleri
*Beyin ve Sinir Cerrahi

*Ameliyathane

*Doğumhane

*Çalışan Hakları ve Güvenliği /İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
*Atık/Çevre Birimi

Karşılama/Yönlendirme

*Sivil Savunma

*Sağlık Kurulu

*Ortopedi Poliklinikleri

*Fizik Tedavi Poliklinikler *Dahiliye Poliklinikleri
*Göğüs Hastalıkları Poliklinikleri

*Kardiyoloji Poliklinikleri

* MHRS/Vezne

*Diyet polikliniği

*Solunum/Alerji testi

*EKG

*Yoğun Bakım Üniteleri

*EFOR

* EKO

* Enfeksiyon birimi
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F KAPISI

G KAPISI

H KAPISI

Misyon: “İnsanı sağlıklı yaşatmak için uzman kadromuz ile güncel tanı
yöntemlerini kullanarak en uygun müdahale, tedavi, rehabilitasyonu
zamanında yaparak kaliteli, güvenli ve verimli sağlık hizmetlerini
sunmak”
Vizyon: “Herkesin sağlıklı yaşaması için sağlık hizmetlerine rahat ulaştığı,
sürekli hizmet aldığı, çalışanın ve hastanın memnun olduğu, ulusal
düzeyde örnek gösterilen bir hastane olmak”
DEĞERLERİMİZ:
 Adil davranma
 Şeffaflık
 Sorumluluk
 Hesap verebilirlik
 Güvenilir olmak
 İtibarlı olmak

SLOGANIMIZ:
Herkese Sağlık İçin
 Birlikte çalışacağız,
 Birlikte yapacağız,
 Birlikte başaracağız,
 Birlikte kutlayacağız
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KARŞILAMA - YÖNLENDİRME

ZEMİN YÖNLENDİRME
Yataklı Servisler
Laboratuvar
Mr – Röntgen
Kan Alma
Acil – Tomografi
Emzirme odası
Başhekimlik
Hastanın ve refakatçilerin, hasta ziyaretçilerinin ve hastane çalışanlarının
doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerini sağlamak, hizmet almalarını
kolaylaştırmak, huzur ve sükunun sağlanması, hastane idaresinin koyduğu
kurallar çerçevesinde işlerin yürütülmesini sağlamak amacı için karşılama
yönlendirme elemanlarımız, Zemin yönlendirmeleri, askılı ve duvara monteli
tabela yönlendirmelerimizle hizmet vermekteyiz .
Karşılama, yönlendirme ve danışmanlık ihtiyaçlarınız için, ayrıca tekerlekli
sandalye ve sedye gibi ihtiyaçlar için danışma birimi görevlilerinden yardım
isteyebilirsiniz. Ana bina girişinde ve poliklinik binasının girişinde Danışma
Birimleri bulunmaktadır.Hizmet almak isteyen kişilerin müracaatı ile
yönlendirmeler yapılmakta ve yardım edilmektedir.
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ENGELLİ VE YAŞLILARA YÖNELİK

HİZMETLERİMİZ
Engelli, hamile ve yaşlı hastalarımız, kendileri için ayrılmış bekleme
koltukları, tuvalet ve otopark alanlarını kullanabilirler.

Çalışan - Hasta / Hasta Yakınlarımıza ve Engellilere yönelik otoparkımız
bulunmaktadır.

Engelliler için Acil girişinde çağrı butonumuz ,tüm poliklinik katlarında
engelli asansörümüz ve görme engelliler için Braille alfabesi mevcuttur.
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MHRS VE RANDEVU HİZMETLERİMİZ

İnternetten Randevu:
www.hastanerandevu.gov.tr adresinden
randevu alabilirsiniz. Ayrıca web sitemizden www.bafradh.gov.tr MHRS
(Merkezi Hastane Randevu Sistemi) sistemine giriş yaparak randevunuzu
alabilirsiniz.
Telefon İle Randevu : 182 no’lu telefonu arayarak,
istediğiniz branştan T.C Kimlik numaranızı karşınıza
çıkan görevliye söylemek suretiyle randevunuzu
alabilirsiniz.

Randevusuz muayene sayısı kontenjanlarımız ile sınırlı olduğundan , telefonla 182’den
randevu alarak muayene olmayı tercih ediniz. Randevu alamadığınız durumlarda
hastanemiz Hasta MHRS Kayıt Birimi’ne veya
ilgili poliklinik departmanlarına başvurarak
randevu alabilirsiniz.
Lütfen randevu saatinizden 20 dakika
öncesi hasta kayit birimi’ne başvurunuz.
kayit görevlilerinin sorduğu t.c kimlik
numarasini, adres ve telefon bilgilerini tam
ve doğru olarak vermeniz size daha kaliteli
hizmet vermemiz ve geri bildirimde
bulunabilmemiz için önemlidir.
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ÖNCELİKLİYİZ BİZ
SAYIN HASTALARIMIZ;

 Acil vakalar ( Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri
durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim
tarafından karar verilen vakalar ),
 Özürlüler ( Değişik 2010/80 sayılı Genelge ),
 Hamileler,
 65 yaş üstü yaşlılar,
 Yedi yaşından küçük çocuklar,
 Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler,
 Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya

kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim
yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/ kuruluşunda
sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden
gerekli işlemlerin yapılması sağlanmaktadır.
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NASIL MUAYENE OLURUM

!

Poliklinik binasında Uzman Hekimlerimizin ayrı odaları ve sekreterleri
bulunmaktadır. Muayene kayıtlarınız ilgili doktora başvuru odalarından ve
kat sekreterliklerinden yapılabilmektedir. Muayene için içeri alınan
hastaların muayenelerinin bitiminde tüm işlemleri poliklinik odasında
tamamlanmaktadır
Poliklinik sırası alan hastalarımız, sıra bandrolü aldıkları poliklinik önünde
bulunan oturma gruplarında sıralarını poliklinik oda kapıları üzerinde
bulunan ekranlardan takip ederler. Hastalarımıza hasta kabul birimlerinden
verilen bandrollerin üzerindeki bilgileri kontrol etmeleri menfaatleri
icabıdır. Hastalarımız muhtemel muayene zamanlarını yine bu bandroller
üzerinden takip edebilirler. Sırası gelen hastalar birbirlerinin haklarına
girmeden muayene için poliklinik odasına girerler. Polikliniğe aynı anda
birden fazla hasta alınmamaktadır.
Ayrıca muayene sırasını kaçıran hastalar sıra numarası sona geldikten
sonra çağırılacaktır. Hastaların bu hususta ısrar etmemeleri istenmektedir.
Unutmayınız ki bu tür tartışmalar, bütün hastaların muayeneleri için
ayrılan zamanın azalmasına neden olacaktır.
Hastalarımız tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet
alma hakkına sahiptir.
Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık, tıbbi durumu ve kişiye özel
tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur.
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POLİKLİNİK MUAYENE SAATLERİ
POLİKLİNİK :
Hastanemizde Hafta içi mesai günlerinde 08.00 / 12:00
13:00 / 16.00 saatleri arasında Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, KBB,
Göz Hastalıkları, Üroloji, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Çocuk
Hastalıkları, Fizik Tedavi, Ortopedi, Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve
Doğum, Nöroloji, Beyin Cerrahi, Cildiye, Psikiyatri, Psikolog, Diyetisyen,
Enfeksiyon Hastalıkları, Plastik Cerrahi , Anestezi ve Reanimasyon /
Algoloji ( Ağrı Polikliniği ) alanlarında hizmet verilmektedir.

Müracaatlar mesai günleri içinde sabah 07: 30 ’da başlamaktadır
MESAİ DIŞI UYGULAMA :
Mesai Dışı Vardiya Poliklinik muayene hizmetlerimiz başlamıştır.
HAFTASONU CUMARTESİ GÜNLERİ SAAT : 09:00 - 14:00 arası poliklinik
hizmeti verilmektedir.

 Aylık ve günlük hekim çalışma listelerini web sayfamızdaki hekim çalışma
listesi sekmesinde görebilir veya ilgili poliklinik sekreterinden öğrenebilirsiniz.
 Polikliniklerdeki sıra numaralarınızı, koridorlarımızdaki LCD ekranlarımızdan
takip edebilirsiniz

10

HASTANE KURALLARI
Ziyaret Saatleri ve Kuralları:
Hastanız bizim misafirimiz olup hastanemizde ziyaretçilerini kabul etmek için

değil tedavi olmak amacıyla yatmaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen kurallara
uymanız bizim için değil hastanız için önem taşımaktadır

 Hastanemizde ziyaret saatleri 12:00–15:00 / 17:00-20:00
arasındadır.
 Ziyaret saatleri dışında zaruri olmadıkça ziyarete gelmeyiniz.
 0-10 yaş grubu çocuklarınızı, sağlığını düşünerek ziyaret
getirmeyiniz.
 Hastalara yiyecek, içecek ve meyve ve canlı çiçek getirmeyiniz.
 Ziyaretinizi hastaların sağlığı açısından kısa tutunuz.
 Yerlere çöp atmayınız.
 Hastane içerisinde kesinlikle sigara içmeyiniz.
 Ziyaretiniz esnasında hastane içerisinde sessiz olunuz.
 Ziyaret saati bittiğinde görevlilere zorluk çıkarmadan çıkınız.
 Hasta yataklarına oturmayınız, hasta odalarına çok kalabalık girmeyiniz.
 Ameliyat olduğu gün hastanızı mümkünse ziyaret etmeyiniz.
 Bir gün aynı hastanede hasta olarak yatabileceğinizi düşünerek hareket ediniz.
 Olumlu ve olumsuz yönlerimizi Görüş ve öneri kutularımıza yazınız.

Eğer Aşağıdaki Durumda İseniz Hasta Ziyaretine Gelmeyiniz;
12 yaş altı çocuklar,

Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkartma gibi şikayeti olanlar

ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar,
Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar.

ASANSÖR KULLANIMI
Zaman kaybetmemek için ve lütfen
gideceğiniz yöne basınız.
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TIBBİ TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİ
Hastanemizde Röntgen, Tomografi, MR, Mamografi, Ultrasonografi (USG), Dopler
USG, Kemik Dansitometrisi, görüntüleme ve diğer tanı tedavi hizmetleri aynı gün veya en
kısa süre içinde randevu verilerek yapılmakta ve tecrübeli uzman kadromuz tarafından en
kısa süre içinde raporlanmaktadır.

BİLGİSAYARLI
TOMOGRAFİ

Sanal Kolonoskopi ile 3 Boyutlu Görüntüleme hizmeti hastanemizde mevcuttur.
Sanal kolonoskopi bilgisayarlı tomografi cihazından (BT kolonoskopi) kalın bağırsağın
üç boyutlu görüntülerinin elde edilmesidir. Burada amaçlanan kalın bağırsaktaki
divertikül, polip veya kanser gibi sorunların belirlenmesidir.
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)
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DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME (PACS)

KEMİK DANSİTOMETRİ

MAMOGRAFİ

DOPPLER
ULTRASONOGRAFİ
(USG)
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Bronkoskopi
Genel bir tanımlama ile
havayollarının yani ana nefes borusu
(trakea) ve bronş ağacının içerden
görüntülenmesi işlemidir. Bu işlem
esnasında boğaz, gırtlak, nefes
borusu ve bronş ağacının anatomisi
incelenir.

Sistoskopi
Ürolojik muayeneniz idrar yolunuzda bir problemin
varlığına işaret ediyorsa, idrar yollarınızı doğrudan
görmenin ve tedavi etmenin en iyi yolu sistoskopidir.Bu
işlemle ;
-Alt idrar yolu (üretra) darlıkları iltihapları iyi ve kötü huylu
tümörleri, taşları, doğumsal anomalileri
-Prostat büyüklüğü, tıkanıklık derecesi tümörleri
-İdrar kesesi taş, tümör, iltahap ve anomalileri
-İç idrar yolları (ureter) ve idrar birleşim bölgesindeki bozukluklar
-İç idrar yolunun radyolojik görüntülenmesi veya tıkanıklığın giderilmesi amacıyla kateter takılması
-İdrar kaçırma rahatsızlıklarında tanı ve tedavisine karar verilebilir.

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ / GASTROSKOPİ:
Ucunda ışıklı minyatür bir kamera
bulunan Gastroskop cihazı ile yemek
borusu, mide ve on iki parmak barsağının ;
Endoskopi ise içi boş organların gözle
görülerek muayenesidir.
KOLONOSKOPİ: Kalın bağırsağın
makattan girilerek, sakinleştirici ilaç
(sedasyon) veya anestezi altında bir
fiberoptik kamera ile monitör altında
incelenmesidir.
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UYKU ÜNİTESİ (POLİSONNOGRAFİ CİHAZI)
Genelde uykunun kendisine ait bozukluklar uykuda ortaya çıkıp uyanıklık
fonksiyonlarının bozulmasına sebep olan hastalıklardır.
Horlamanın solunum durması ile beraber olduğu klinik tabloya, uykuda solunum
durması sendromu ( obstrüktif uyku apne sendromu) denir.
Eğer uyku sorunlarınız varsa kliniğimize gelerek en az bir gece uyku laboratuvarında
incelenmelisiniz.
Bu amaçla ünitemizde;
-Polisomnografi (video kaydıyla tüm gece uykunun değerlendirilmesi
-Solunum ve bacak EMG kayıtlarıyla polisomnografi
-CPAP titrasyonu amacıyla polisomnografi yapılmaktadır.

ALLERJİ TESTİ (PRİCK)
Alerjik madde aramada ilk
uygulanan testtir.
Test aşamasında alerjiye sebep
olduğu düşünülen maddeden bir
miktar deriye bırakılır ve tepkime
ölçülür.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
Akciğerlere giren ve çıkan
hava volümü (hacmini) istirahatte, zorlu
nefes alıp verme esnasında ve egzersizde
ölçülür ve testi yapılan kişiden elde edilen
değerler ile aynı yaşta, cinste, boyda
kişilerden elde edilen değerlerle
karşılaştırılır.
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EKOKARDİYOGRAFİ
Ultrason denilen ve insan kulağının
duyamadığı yüksek frekanslı ses dalgalarını
kullanarak kalbin ve içindeki kan akımının
eş zamanlı ve hareketli olarak
görüntülenmesi

EFOR CİHAZI
Efor Treadmil Testi - Egzersiz
Testi (Koroner kalp hastalığının
tanısındaki koşu bandında
yapılan önemli testlerden biri )

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)
Kalbin elektriksel aktivitesinin
özel kâğıtlara yazdırılma işlemine
elektrokardiyografi (EKG) denilmektedir. Kalbin elektriksel
aktivitesi deriye yerleştirilen
küçük metal diskler (elektrotlar)
vasıtasıyla ölçülmektedir.

ODYOMETRİ TESTİ : Kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde son derece önemli olan
odyometrik testler adı verilen işitme testleri
odyometristlerimiz ve odyometri cihazı ile
hizmet verilmektedir.
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YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA TESTİ
Bebeklik ve çocuklukta işitmenin azalması,
konuşma yeteneğini azaltmakla birlikte,
sosyal, duygusal ve kavramsal gelişme
üzerine de olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Müdahale edilmemiş ciddi işitme kayıplarının
IQ değerlerinin yaklaşık 30 puan azalmasına
neden olduğu bilinmektedir. Hastanemizde
işitme tarama testi ile yenidoğanın işitme
durumu belirlenmektedir.

EMG:
Sinirler ve kaslardan alınan elektriksel
sinyallerin yazdırılması anlamını taşır.
EMG; sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı
koymak, tanıyı doğrulamak, işlev
bozukluklarını ya da yapısal hasarların
şiddetini belirlemek, hastalık sürecini
izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini
değerlendirmek için başvurulan bir
inceleme yöntemidir.

EEG :
Beynin elektriksel etkinliğinin
değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir
işlemdir.
Beyin dokusunda yer alan sinir hücrelerine
ilişkin elektriksel sinyaller kafatası üzerindeki
saçlı deriye iletilirler. Bu sinyaller kafa derisinin
belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlarla
bilgisayara aktarılır. İletilen sinyaller bu konuda
eğitim almış Nöroloji uzmanı hekimi tarafından
değerlendirilir.

RADYOFREKANS CİHAZI :
Burun eti büyümeleri, dil kökü kabarıklığı
ve horlama tedavisi amacıyla Radyofrekans
Cihazı kullanılmaktadır.
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LABORATUVAR
Hastanemiz Bünyesinde;
Biyokimya Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Patoloji Laboratuvarı
Kan Transfüzyon Merkezi hizmet vermektedir.
Hastalardan örnek alımı ile başlayan ve raporlandırma ile sonlanan
laboratuvar süreçlerinde tüm tetkikler kalibrasyon ve bakımları düzenli
olarak yapılan cihazlarda, tecrübeli laborantlar ve uzman doktorlar
tarafından yapılmakta, ayrıca cihazlar ve test malzemelerinin iç (internal) ve
dış (eksternal) kalite kontrolleri periyodik olarak yapılıp kayıt altına
alınmaktadır.
Hastanemizde Sıvı Bazlı Sitoloji Yöntemi ile Rahim Ağzı Kanser
Tarama Hizmeti verilmektedir.
LABORATUVAR SONUÇLARI
Hastalarımız laboratuvar sonuçlarını muayene oldukları
poliklinik sekreterlerinden veya hastanemiz web
sitesi üzerinden
( www.Bafradh.gov.tr )
T.C Kimlik Numarası girerek
öğrenebilirsiniz.

Patoloji için alınan numuneler 15 iş günü içerisinde
sonuçlanmaktadir. Ek işlem yapilmasi (immünhistokimya , histokimya
dekalsifikasyon, yeni kesit ve yeni parça alma) durumlarinda bu süre
uzayabilir.
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AMELİYATHANE & STERİLİZASYON
HİZMETLERİ
Ameliyathanemiz 8 ameliyat, 1 Hasta uyandırma, 1 hasta hazırlık odaları ile
hizmet vermektedir. Günlük olarak ortalama 35-40 ameliyat yapılmaktadır.
Kullanılan teknolojik anestezi cihazları ile ameliyathanemizde; Genel
cerrahi, Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Göz, KBB, Kadın Hastalıkları ve Doğum,
Üroloji, Plastik cerrahisi, çocuk cerrahisi ameliyatları (açık-kapalı) uzman
ekipler tarafından başarı ile yapılmaktadır. Ameliyathanedeki hastalarınızın
ameliyathane bekleme salonundaki monitörlerimizden takip edebilirsiniz.

HASTA UYANDIRMA

HASTA KARŞILAMA

Hasta Güvenliğini hedefleyen Sterilizasyon hizmetleri; kirli, temiz, steril
depo olmak üzere 3 oda ve 3 buharlı otoklav 3 adet dezanfektör yıkayıcı
makine ile hizmet vermektedir.

STERİLİZASYON CİHAZLARI

DEPOLAMA ALANI
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FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
ÜNİTESİ
Hastanemizde Ayaktan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetleri verilmekte,
gerektiğinde yataklı serviste de FTR tedavisi uygulanmaktadır.
Hastanemiz bünyesinde 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Uzman Hekimi , 2
Fizyoterapist , 1 Fizik Tedavi Teknikeri ve 3 Fizik Tedavi Hemşiresi ile
hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

3 adet Kombine Elektro Terapi Cihazı , 2 tane Tedavi Ultrason Cihazı gibi özellikli
cihazlarla birlikte rutin terapi ve tedavi cihazlarımızla hizmet sunmaktayız.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Salonumuz özel spor aletleri donanımı ve 2
Fizyoterapist, 2 Fizyoterapi Teknikeri eşliğinde hastanemiz bünyesinde hizmete
girmiştir.

20

ACİL SERVİS
ACİL SERVİS:

Triaj Alanında 3 adet yatak mevcut
Yeşil Alanda 1 adet yatak mevcut
Sarı Alanda 10 adet yatak mevcut
Kırmızı Alanda 2 adet Cpr Odası mevcut
Evde bakım /engelli polikliniği 1 muayene masası

Müşahade Alanında
Çocuk Müşahede 4 yatak mevcut
Bayan Müşahede 5 yatak mevcut
Bay Müşahede 6 yatak mevcut

Pansuman / Müdahale Odası mevcuttur
Primer Tedavi Odası mevcuttur
İzolasyon Odası 1 yataklı ve ayrıca KBRN Odası mevcut
ile hizmet vermektedir.
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DİYALİZ ÜNİTESİ
Hastanemiz bünyesinde 18 adet Diyaliz Makinesi ve 18 yatak sayısı ile
hizmet verilmektedir. Yatak başlarında müzik , televizyon mevcut olup her
hastaya özel kulaklıklarla vakit geçirebilmelerine imkan tanıyoruz.
Diyaliz Ünitemizde 1 Dahiliye Uzmanımız ( Hemodiyaliz üzerine
Uzmanlaşmış ) , 1 Diyaliz Uzman Hekimimiz , 6 Diyaliz Hemşiremiz , 3
Diyaliz Teknikerimizden oluşan tecrübeli kadromuzla hizmet sunmaktayız.
Hastalarımızın beslenme programları Hekimleri eşliğinde Hastanemiz
Diyetisyeni tarafından düzenlenmektedir. Psikolojik ihtiyaçlarına
Hastanemiz Psikoloğu destek sunmaktadır. Ayrıca destek hizmeti olarak ta
ihtiyaç halinde Sosyal Hizmetler Görevlimiz hastalarımız ile
ilgilenmektedir.
Hastalarımızın evden hastanemize – hastanemizden eve ulaşımlarını
diyaliz hasta nakil araçları ve engellilere özel tasarlanmış nakil araçlarımız
ile sağlamaktayız.

Diyaliz Ünitemizin Hizmet Seansları ;
I . Seans : 08:00 – 12:00 saatleri arasında
II. Seans : 13:00 – 17:00 saatleri arasında
Cumartesi günü
I . Seans : 08:00 – 12:00 saatleri arasında
II. Seans : 13:00 – 17:00 saatleri arasında
Resmi Tatil Günlerinde de Hizmet Sunum Seanslarımız Aynı Şekilde
Devam etmektedir.

Acil durumlar İcap Edecek Diyaliz Ekibimiz Mevcuttur.
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DESTEK HİZMETLERİ
ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ

KUAFÖR HİZMETİ

Hastanemizde hasta ve hasta refakatçileri için çamaşır yıkama
hizmeti ayrıca yatan hastalarımız için kuaför hizmeti verilmektedir.

KAFETERYA HİZMETİ
Hastanemiz bünyesinde açık alan ve poliklinik kat alanında 7/24
kafeterya hizmeti
sunmaktayız.

HASTANEDEN EVE HASTA NAKİL HİZMETİ
Hasta eve ulaşımını gerçekleştiremediği durumda hastaneden eve
nakli sağlık personeli eşliğinde hasta nakil ambulansı ile sunuyoruz.

BAFRA DEVLET HASTANESİ
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RAPOR HİZMETLERİ
SAĞLIK KURULU
Hastanemizde haftanın 2 (iki) günü Salı ve Perşembe
günleri Sağlık Kurulu ( Heyet ) Raporu verilmektedir.
 Adli işlemler için (Vasi tayini, yaş düzeltmesi vb.) Sağlık kurulu
raporları
 Engelli sağlık kurulu raporu (Bakım ücreti, Engelli maaş, Engelli kimlik
kartı, ÖTV-MTV indirimi, Engellilik durumunu belgelemek)
 Vergi indirimine esas engelli raporu.
 Durum bildirir sağlık kurul raporu.
 Silah ruhsatı raporları.
 İşe giriş raporları (Ağır ve tehlikeli işler hariç) kamu kurum ve

kuruluşlarına girecek memur raporları
 Özel güvenlik raporları. (Silahlı, silahsız)
 Huzurevine giriş, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşmek için
istenen sağlık kurulu raporları.
 Üniversite Yurt ve okul kayıt için istenen sağlık kurulu raporları.
 Evlat edinme raporları için Sağlık kurulumuza başvurabilirsiniz.
Başvuru sebebinize göre 1 hafta ile 20 İş günü arasında rapor
çıkarma süreleri yönetmeliğe uygun olarak değişmektedir.
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ÖZELLİKLİ BİRİMLERİMİZ
ANNE OTELİ
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatmakta olan Yenidoğan
Bebeklerin anne sütü ve şefkatinden mahrum kalmaması amacıyla
annelerin konaklayabilecekleri bir alan
oluşturulmuştur.Bu alanda annelerin
rahat bir şekilde dinlenmeleri ,
beslenmelerinin sağlanması , otelcilik
hizmetlerinden faydalanmaları
gözetilmiştir.Ayrıca anne otelinden
yenidoğan yoğun bakım ünitesine
kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşım imkanı tanınmıştır.Annelerin bebek
bakımına hazırlanmaları için ve mama hazırlamaları içinde birim alanında
bir oda ayrılarak ve ısıtıcı , buzdolabı, lavabo ,dolaplar, steril önlükler
düzenlenerek annelerin kullanımına sunulmuştur.
BEBEK DOSTU HASTANE
Hastanemizde çocuk polikliniklerinin yaninda
annelerin, emzirme ve alt değiştirme gibi çeşitli bebek
bakımlarını daha rahat yapabilmelerine olanak sunacak
şekilde dizayn edilen emzirme odamiz bulunmaktadır.
GEBE OKULU
Gebelik döneminin, doğum sürecinin anne-bebek sağlığı
açısından daha güvenli ve güzel geçmesini sağlamak,
gebelerimizi duygusal, bedensel yönden doğuma ve
doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlamak
amacıyla gebe okulumuz hizmet vermektedir.
DİYABET OKULU
Yaşamında zorluklar ile karşılaşan Diyabet hastalarına
gündelik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak ve
hastalıkları ile birlikte daha kolay yaşamalarını
sağlamak amacıyla diyabet okulumuz hizmet
vermektedir.
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PALYATİF BAKIM MERKEZİ
Palyatif Bakım Merkezi ayaktan ve yatarak palyatif bakım
gereksinimi olan hastalara hizmet vermektedir. Toplam 18 yatağa sahip
olan merkezde kanser, nörolojik hastalıklar, ileri dönem organ
yetmezlikleri olan hastalara semptom tedavisi bakımı uygulanmaktadır.
Hasta ve yakınlarının birlikte kaldığı özellikli odalarda günlük hasta bakım
planları teorik ve pratik olarak hem hasta
hem de yakınlarına öğretilmektedir.
Anestezi uzmanlarının sorumluluğunda olan
merkezde ağrı başta olmak üzere diğer tüm
semptomlara yönelik tedavi uygulanmakta,
psikolojik ve manevi destek verilmektedir.

PSİKOLOJİK TEST ODASI
Hastanemizde Psikoloğumuz tarafından psikolojik testler
yapılmaktadır. Psikolojik destek
verilmektedir.

OBEZİTE POLİKLİNİĞİ
Hastanemiz Obezite Polikliniğinde yeterli ve dengeli beslenme, obezite
ile mücadele, sağlıklı zayıflama, hastalığa göre diyet düzenlenmesi ve
yatan hastaların diyetlerinin düzenlenmesi hizmeti verilmektedir.
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SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ
Sigara Bırakma Polikliniği
Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların ayrıntılı bir tıbbi ve
psikiyatrik değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Başvuran hastalara sigara
bağımlılığı, bağımlığın oluşturabileceği rahatsızlıklar hakkında bilgi
verilmektedir.
Başvuruda bulunan sigara bağımlılarına nikotin replasman tedavisi,
farmakoterapi gibi bilimsel yöntemler kullanılarak sigara bırakma
konusunda yardımcı olunmaktadır.
Profesyonel yardımla sigarayı bırakmak
Sigara bıraktırma polikliniğine başvurduğunuzda akciğer muayenesi ve
çeşitli tetkikler yapılarak kontrolden geçirilirsiniz Sizin sigara
alışkanlığınız ile ilgili sorulan çeşitli sorularla bağımlılığınızın tipi yani
fiziksel bağımlılığın mı psikolojik bağımlılığın mı ön planda olduğu
belirlenir. En uygun bırakma yöntemi doktorun önerisiyle sizin de
onayınızla seçilerek tedavi sürecine başlanır. Belirli aralıklarla kontrole
çağrılırsınız. Bu kontrollerde size destek sağlanır ve yol gösterilir.
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ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİ

Çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin
yapılması.Çocuk Gelişimi Uzmanına ( Pedagog ) Hangi Durumlarda
Başvurabilirsiniz.






















0-18 Yaş Arası Çocuk Gelişimi Ve Eğitiminin Desteklenmesi, Gelişimsel
ve Eğitsel Öneriler-Yöntemler,
Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı, Doğru Anne Baba Tutumları,
Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Ailelere Yönelik Özel Eğitim
Danışmanlığı ve Yönlendirme Çalışmaları,
Çocuğunuzun Okul Hazır Olup Olmadığının Değerlendirilmesi,
Davranış Problemleri Olan Çocuklarda(Tırnak Yeme, Parmak Emme,
Isırma vb.) iyileştirme Teknikleri, Öneriler ve Gerektiğine Uzman
Kişiye Yönlendirme,
Çocuk Ve Uyku,
Çocuk Ve Beslenme,
Çocuğa
Uygun
Ders
Çalışma
Yöntemleri,
Çalışan Anne İle Çocuk Arasında
Sağlıklı İletişim Kurma Becerileri
Geliştirme,
Çocuklarda Dikkat Süresini Arttırmaya Yönelik Etkinlik ÖnerileriDavranış Modelleri,
Çocuk Gelişimini Destekleyici Kitap, Oyuncak, Etkinlik Ve Ev
Aktiviteleri,
Yaşamsal Değişimler (Yer Değiştirme, Kardeş Doğumu, Okul Başlama
vs.) Karşısında Çocukların Psikolojik Durumu Ve Olumsuz Etkilerin
Yok Edilmesi,
Konuşma Geriliği-Gecikmiş Konuşma Problemini Çözmeye Yönelik
Öneriler Ve Gerektiğinde Uzman Kişilere Yönlendirme.
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SOSYAL HİZMET BİRİMİ
Sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerine başvuran 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
sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden
kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamalarının
geliştirilmesi, planlanması, uygulanması ve koordinasyonunu sağlamak.
Dezavantajlı grupların (Kimsesiz, engelli, yoksul, yaşlı, aile içi şiddet
mağduru, kronik, ruh sağlığı bozulmuş, alkol ve madde bağımlısı, il dışından
gelen, ihmal ve istismara uğramış, sosyal dışlanmaya maruz kalmış hastalar
vb.) psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözülmesi ve takibi
amacıyla klinik sosyal hizmet uygulamalarını sunmaktır. Hastanemiz
E Kapısında Danışma Birimi yönlendirmesiyle Sosyal Hizmet Birimine
başvurabilirsiniz.
DOKU- ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ
Birimin Amacı
Bağışlanan organ ve dokuların, bilimsel kurallara ve tıbbi etik anlayışa
uygun olarak, adaletli bir dağıtımla, en uygun hastalara, en kısa süre içerisinde
naklini sağlamaktır.Ayrıca hastanemizde organ bağışı bilincini arttırıcı ,
özendirici eğitimler düzenlemektir. Hastanemiz Organ Nakli Koordinatörlüğü
Birimimize - Anestezi / Reanimasyon Polikliniğinden ve Danışma Biriminden
ulaşabilirsiniz.
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ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında
çalışan güvenliğinin sağlanması için hastanelerde
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi kurulması
sağlanmış olup hastanemizde Birim kurulmuş ve
faaliyetlerine E kapısı Zemin Katta devam
etmektedir.

Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Yaptırımları

Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 86.
maddesinde kamu görevlisine
hakaret ve şiddet suçu
düzenlenmiştir. Buna göre,
Kasten başkasının vücuduna acı veren
veya sağlığının ya da algılama
yeteneğinin bozulmasına neden olan
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ İLE KOORDİNASYON BİRİMİ
Hastanemiz bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri Merkezinden kurumumuza
yönlendirilen hastalar için karşılama , yönlendirme , koordine etme ve eşlik
etme amacıyla bir koordinasyon odamız mevcuttur. Hastanemiz de bu
hizmetleri vermek üzere Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Hemşiremiz
alanında hizmet sunmaktadır.
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HASTA HAKLARI BİRİMİ
Hastane çalışanları ve hastalara yönelik hizmetlerde karşılaşılan
sorunlarda yardımcı olmak bu birimin temel amacıdır. Hasta Hakları
Birimi’nde hizmet kalitemizi artırmak amacıyla; Hastanemizden
hizmet alan hasta ve yakınlarının, hastanemiz hizmetleri ile ilgili
görüş, öneri ve şikayetleri dinlenir, karşılaşılan sorunların
çözümlerine yönelik katkıda bulunulur, ayrıca yanıt verme süreçleri
analizi ve karara bağlanması çalışmaları yürütülür. Hastanemiz E
kapısı girişinde hizmet vermektedir.
Dilek-Öneri-Teşekkür ve Şikâyet
Kutularının Açılması Ve
Değerlendirilmesi Hastanemizde hasta
ve çalışanlarının görüş, öneri ,teşekkür
ve şikâyetlerinin alınması amacıyla
kilitli kutular yerleştirilmiştir.
Görüş ve Öneri Kutularının Bulunduğu Alanlar
Zemin Kat

Diyaliz (Bekleme Salonu)

Zemin Kat

Poliklinik Koridoru (Ortopedi Polikliniği Duvarı)

-1. Kat

Poliklinik Koridoru(Endoskopi Departman Duvarı)

-1. Kat

Kan Alma Ünitesi Karşısı

-1. Kat

Acil (Bekleme Salonu)

-1. Kat

Görüntüleme Kayıt Sekreterliği Yanı

1. Kat

Poliklinik Koridoru (Nöroloji Polikliniği Duvarı)

1. Kat

Poliklinik Koridoru(Çocuk Hastalıkları Departman Yolu)

2. Kat

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ünitesi Önü (Yemekhane)

Hastane Web

İnternet Başvuruları

Sayfası
HBYS

İnternet Başvuruları ( Çalışan Personel )
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HASTA BİLGİLENDİRME
Yoğun bakımda yatan hastalarımızla ilgili bilgilendirme ve ziyaret
saatlerimiz 11:30-12:00 saaatleri arasıdır. Hasta ile ilgili
bilgilendirmeler 1. Derece yakınlarına Hasta bilgilendirme alanında
yapılmaktadır.
Diğer Kliniklerde yatan hastalara hekim tarafından vizit esnasında
bilgilendirme yapılmaktadır.
Acil Servise gelen hastalarımız Triaj biriminde bulunan Sağlık
Personeli tarafından yapılan ilk tespit sonucu muayene olacağı alana
yönlendirilerek muayanesi yapılmakadır.

YATAN HASTA EĞİTİMİ
Hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için aşağıdaki hastane
kurallarına tüm hastaların ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.
Kendini hastane çalışanı olarak tanıtan kişilere kimliği yoksa itibar
etmeyiniz. Personelimiz kimlik kartı takmak zorundadır, Şüphe
duymanız durumunda mutlaka servis hemşiresine danışınız.
Kimlik Tanımlayıcılar ( Hasta Bileklikleri )
Hastanemizde doğru hastaya, doğru işlemin yapılmasını sağlamak
üzere, yatışı yapılan her hastamıza beyaz renkli kimlik tanımlayıcı
kullanılır. Bildiğiniz bir alerjik reaksiyonunuz (gıda, ilaç, güneş vb.) var
ise, doktorunuza veya hemşirenize mutlaka bildiriniz. Alerjik hastalarda
ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılır, Doğum sırasında
kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi kimlik tanımlayıcı
kullanılmaktadır. Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcısı
kullanılır. Doğumdan sonra annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin
cinsiyetine göre belirlenen kimlik tanımlayıcı ile değiştirilir.
Kimlik tanımlayıcı bilekliğinizi yatış süresi boyunca bileğinizden
çıkarmayınız.
Hemşire Çağrı Sistemi
Hasta başı panelinde, tuvalet- banyolarda hemşire çağrı sistemi
bulunmaktadır. Hastanın ihtiyacı olduğunda hemşire çağrı zilini
kullanabilir.
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Yatak Kullanımı
Sırt ve Ayak ve Yükseklik hareketlerini motor yardımı ile
yapabilmektedir.
El Kumandası ile kontrol sağlanabilir.
Hemşire Kontrol Paneli ile Sırt ve Ayak motorunun kilitlenebilme
özelliği vardır.
İdrar torbası askılığı mevcut.
Kemer Kancası bulunmakta.
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı mevcut.
Kahvalti ve Yemek Saatleri

Hastanemizin sabah 06:00 da kahvalti, 11:30 da ögle yemegi, 17:00
de aksam yemegi ve yatan hastalarimiz için 21:30 da gece kahvaltisi
verilmektedir.
Ayrica diyabet (seker)
hastalarimiz için sabah 09:00,
ögleden sonra 14:00 de ara
ögün verilmektedir.
Refakatçiler, refakat kartlarını
göstermek sureti ile
hastanemiz yemek
hizmetlerinden ayrı bir ücret
ödemeksizin yararlanacaklardır.

RIZA BELGELERİ
Hastanemizde poliklinik ve klinik hastalarına uygulanacak riskli
girişimsel işlemlere yönelik rıza belgeleri 2 nüsha olarak düzenlenir. İmza
altına alındıktan sonra bir nüshası hasta dosyasında bir nüshası hasta /
hasta yakınına verilir.
Rıza Belgelerinde; İşlemin kim tarafından yapılacağı, işlemden
beklenen faydalar, işlemin uygulanamaması durumunda karşılaşılabilecek
sonuçlar, varsa işlemin alternatifleri, işlemin riskleri- komplikasyonları yer
alır. Rıza belgeleri yasal olarak işlem öncesi zorunlu belgelerdendir.
Aynı zamanda tedavi / girişim red belgelerini imza altına alarak red
hakkınızı kullanabilirsiniz.
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SİGARA VE ZARARLARI
Hastaların sağlığı açısından hastane ve
çevresinde kesinlikle sigara içilmemesi
gerekmektedir.
Hastanemiz
Bünyesinde
Göğüs
Hastalıklari Polikliniğinde Sigara Bırakma
Polikliniği Hizmet vermektedir.

AKILCI İLAÇ
Hastalarımıza ilaç kullanımındaki
önerilerilerimiz;
 İlacı doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru dozda ve belirtilen
süre boyunca kesintisiz kullanmalıdır.
 Kendini iyi hissettiğinde ilacı
kendiliğinden kesmemelidir.
 İlaçtan yarar görmüyorsa
doktorunu haberdar etmelidir.
 Dalgınlıkla ilacı
unutabileceğini düşünüp
hatırlatıcı düzenlemeler
yapmalıdır.
 Komşusuna iyi gelen ilacın
kendisine zarar verebileceğini unutmamalıdır.

EL HİJYENİ
ELLERİMİZİ NE ZAMAN YIKAYALIM.

 Elleri kirli gördüğümüz zaman
 Para alış verişinden sonra ,
 Yemek hazırlamadan ve yemek yemeden önce
 Hasta insanlara dokunmadan önce ve sonra
 Burnunuzu temizledikten sonra
 İşe başlamadan önce
 Kedi, köpek ve diğer tüm hayvanları elledikten sonra
 Tuvaleti kullandıktan sonra
 Yemek yedikten sonra
 Sigara içtikten sonra,
 Bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra
 Kimyasal madde kullandıktan sonra
 Saçlarınızı taradıktan veya elledikten sonra.
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ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ
Anne sütü bir hazinedir. Bebek sağlığı ve anne sağlığı açısından
vazgeçilmezdir. Bebeğinizin ilk 6 ay için ihtiyacı olan tek besin,
Anne Sütüdür.
Hastanemizde
anne sütü eğitimi
doğum öncesinden
başlar emzirme eğitimi
doğum ve çocuğun
gelişimini takiben
verilir. Gerekli uzman
desteği Kadın Doğum
Servisimiz ve Çocuk
Servislerimizde sunulmaktadır.

ORGAN BAĞIŞI NEDİR ?
Ölümünüzden sonra organlarınızın başka bir insan için
kullanılmasına izin vermenizdir. Görmeyen bir insanın görmesini ya
da hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek
hastasının hayata dönmesini sağlar.
HANGİ ORGANLAR
BAĞIŞLANABİLİR?
Sağlıklı
her
organ
bağışlanabilir.
Ülkemizde:
kalp,
akciğer,
böbrek,
karaciğer ve pankreas gibi
organlar; kalp kapağı, gözün kornea tabakası ,
kas ve kemik iliği gibi dokular başarıyla nakledilebilmektedirler. Bir
kişi organlarını bağışlayarak bir çok insana yaşama şansı verebilir.
ORGAN BAĞIŞI NASIL NEREYE YAPILIR?
* Sağlık Müdürlüklerinde,
* Hastanelerde,
* Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet Alımı Sırasında),
* Organ Nakli Yapan Merkezlerde,
* Organ nakli ile ilgilenen Vakıf, Dernek vs. kuruluşlarda
organ bağışı işlemi yapılabilir.
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İZOLASYON FİGÜRLERİ
Hasta odalarında yada hasta yatak başlarında bu figürler asılı ise
sağlık görevlilerinden bilgi alınız.
TEMAS İZOLASYONU

DÜŞME RİSKİ

SOLUNUM İZOLASYONU

DAMLACIK İZOLASYONU

HASTANE ATIKLARINI NEREYE ATMALIYIM

!
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İBADETHANE
Hastanemiz bodrum katında çalışan, hasta ve
hasta yakını için Bay-Bayan ibadethane( Mescit)
düzenlemesi yapılmıştır.Hastanemizde kadrolu
imamımız mevcuttur. Diğer dinlere mensup
ziyaretçilerimiz için basvurmaları halinde
hastanemiz tarafından gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM)
Bafra TRSM psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı ve hemşirelerden oluşan uzman
kadrosuyla hizmet vermektedir. Hastalardan kurum içindeki faaliyetler, ulaşım
ve yemek için sağlık güvenceleri olması koşuluyla herhangi bir ücret talep
edilmeyecektir. Bafra TRSM gündüz mesai saatleri içerisinde hizmet veren bir
kuruluştur, yataklı tedavi merkezi değildir.
HASTALARA YÖNELİK HİZMETLER
 Bireysel danışmanlık hizmetleri
 Grup psikoterapileri
 Psikososyal beceri eğitimi
 Resim, el sanatları ve müzik
terapisi gibi sanatsal etkinlikler
 Film gösterimleri gibi hizmetler
planlanmaktadır.

AİLELERE YÖNELİK HİZMETLER




Hastalık ve tedavisi hakkında
aile eğitimi verilmesi
Aile içi duygu dışa vurumunun
uygun biçimde yapılmasını
sağlayarak iletişim becerilerini
geliştirme amaçlanmaktadır.

Toplum Sağlığı Merkezi (TRSM): Merkez hizmetlerinden yararlanmak
isteyen hastalar ve aileleri Bafra Devlet Hastanesinde tedavi görüyorlarsa
tedavilerini düzenleyen psikiyatri uzmanlarınca değerlendirildikten sonra
yönlendirilebilirler. Bunun dışındaki hastalar TRSM’ye telefonla ulaştıkları
takdirde kendilerine randevu verilerek değerlendirme için görüşmeye
çağrılacaktır. Rehabilitasyon merkezine kaydı yapılan hastalar, sabah
merkezin aracı ile belirli güzergahlardan alınıp rehabilitasyon merkezine
getirilecek ve yine akşam belirli saatlerde merkezden alınıp evlerine
bırakılacaktır
İLETİŞİM: Alparslan mah. Deniz sok. (50.Yıl Ortaokulu karşışı) Bafra/SAMSUN TEL: 5440474
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TABURCULUK İŞLEMLERİ
Taburcu olmadan önce;
Doktorunuz size en az bir gün önceden taburcu zamanınızı söyleyecektir.
Kullanacağınız ilaçların listesi ve nasıl kullanacağınız hakkında detaylı
bilgi edininiz. Takip muayenenize ait bilgileri aldığınızdan emin olunuz.
Taburcu olduktan sonra randevunuz sizi hastaneye yatıran doktor ile
düzenlenecektir.
Kullanacağınız tüm ilaçlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi anladığınızdan; (ilaç kartı
verilecektir). Detaylar için ilaç, tanı ve tedavi rehberini mutlaka okuyunuz.
Takip randevunuz varsa, randevunuzla ilgili tüm işlemlerin yapıldığından
emin olunuz (randevu kartı verilecektir). Takip randevunuz için
aranacaksınız. Her hangi bir nedenle ulaşılamadıysanız lütfen siz bizi
arayınız. Lütfen takip randevunuza verilen gün ve saatte gelmeye özen
gösteriniz. İhtiyacınız olduğunda aramak üzere kliniğin ve doktorunuzun
telefon numaraları size verilecektir. Bizi her zaman arayabileceğinizi
unutmayınız.
Değerli eşyalarınızı geri aldığınızdan emin olunuz.
Taburcu olmadan önce öneri ve şikayetlerinizi ilgililere bildirmeniz,
eksiklerimizi görüp düzeltmemiz için bize yol gösterici olacaktır. Hasta
hakları birimi ile iletişim kurulabilir.
Taburculuk sonunda görevli personelimiz tarafından size anket
düzenlenecektir. Öneri ve şikayetleriniz ciddiyetle ele alınacaktır.

Taburcu Sonrası Kontrol
Taburculuk işlemleriniz servis sekreteri tarafından tamamlanır. lütfen
taburcu işlemlerinden sonra tedavi ve tedavi sonrası sürece ait bilgileri
içeren Taburculuk Özeti formunuzu almayı unutmayınız.

HASTANEMİZ 24 SAAT KAMERA SİSTEMİ İLE İZLENMEKTEDİR.
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HASTENEMİZ KROKİSİ
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HASTANEMİZ TELEFON REHBERİ
1011

1005

1234

1853

1381

1778

1414

1647

1201

1832

1446

1794

1748

1390

1449

1395

1753

1745

1487

1355

1440

1116

1430

1116

1054

1055

1064

1094

1149

1144

1142

1399

1145

1291

1308

1311

1460

1490
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HASTANEMİZE ULAŞIM

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRESİMİZ

Bafra Devlet Hastanesi
İshaklı Mahallesi Bayrak Sokak No: 14
Bafra /SAMSUN
SANTRAL : 0 362 542 72 00

samsundhs3@saglik.gov.tr
www.bafradh.gov.tr
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SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
BAFRA DEVLET HASTANESİ
‘’ BİRLİK’te Sağlıklı Gelecek ‘’

Bir Gün Hastanemize Hasta Olarak Müracaat Edeceğinizi
Düşünerek Hareket Ediniz.
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