
Servisimize Hoş Geldiniz…

SİGARA

OBEZİTE: Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından 

biridir obezite. Yeterli ve dengeli beslenilip, her gün 

düzenli egzersiz yaparak obezitenin önüne geçilebilinir.                                                                                                                 

DÜŞME RİSKİ   Hastalara verdiğimiz sağlık bakım 

hizmetleri ve tedavi sürecinin uzamasına sebep olan, 

istenmeyen bir olgudur. Düşme riski sizlerin ve bizlerin 

alacağı basit önlemlerle engellenebilir.

ACİL DURUM                                                                                              
Yatan hastanızın bakımı için hemşirelerimiz size 

yardımcı olacaktır. Acil durumlarda ( yangın, deprem, 

sabotajvs.) hastane afet planı başkanı doğrultusunda 

hastane bölümlerindeki görevli personel hastalarımızı 

çıkış kapılarını kullanarak tahliye edecektir.

İçtiğimiz her bir sigarada 4000 adet zehir 

bulunmaktadır ve bunlar en az 40 çeşit kanser türüne 

sebep olmaktadır.Kendimizi ve çevremizi sigara 

alışkanlığından korumalıyız. İçilen her bir sigara insan 

ömrünün 11 dakikasını çalmaktadır. Sağlıklı bir yaşam 

ve sağlıklı bir gelecek için ömür hırsızına DUR demek 

elimizde.

BESLENME: Var olan durumumuzu korumak ve 

daha iyi bir düzeye getirebilmek adına vücudumuz için 

gerekli olan enerjiyi besin öğelerinde yeterli miktarda 

ve düzenli bir şekilde almalıyız.

Kronik hastalığınıza göre beslenmenize dikkat 

etmelisiniz.

Hareket kısıtlılığı olmadığı durumlarda refakatçi ya da 

hemşirenin yardımı ile oda ve koridorda 

dolaşabilirsiniz. Yatağınızın başucunda, tuvaletlerde ve 

banyoda hemşire çağrı sistemi bulunmaktadır. Gerekli 

durumlarda yardım almak için çağrı düğmesini 

kullanabilirsiniz.Hemşire tedavi uygularken hastaya 

bilgi verir. Hasta tedavi hakkında bilgi alma ve 

reddetme hakkına sahiptir.

Servise yatan hastadan gerekli durumlarda kan tetkiki 

alınmaktadır. Alınan tetkiklerin bilgisini Dr. size 

verecektir. Hastanın diyeti Dr. tarafından düzenlenmiş 

şekliyle hastaya verilmektedir. Yemek saatleri bellidir. 

Hastanın hastalığına göre ara öğün verilmektedir.

Servise yatan hastanın hastalığı hakkında kendisine ve 

yakınlarına hastalığı hakkında bilgi verilmektedir.

 Servisimizde 1 sorumlu hemşire ile birlikte 5 hemşire 

çalışmaktadır.

Mesai saatleri içerisinde sorumlu hemşireye her an 

ulaşabilirsiniz.

Mesai saatleri içerisinde tedavinizi yapacak ve size 

yardımcı olacak 2 hemşire bulunmaktadır.

Gece nöbetlerinde 1 hemşire sizinle ilgilenecektir.

Servis hakkındaki tüm bilgiler kapı arkasına astığımız 

panelde bulunmaktadır.

EL HİJYENİ                                                                                                                                                                             
Ellerimizi bol su ve sabunla sık sık yıkamalıyız. 

Odalarınızda bulunan el dezenfektanı ile ellerinizi 

kuvvetlice ovuşturularak temizleyebilirsiniz.

TABURCULUK EĞİTİMİ                                                                            
Evinize gitmeden önce hemşireniz ve doktorunuz  size 

hastalığınız ve tedaviniz hakkında bilgiler verecektir. 

Beslenmeniz, ilaç kullanımınız, günlük yaşam 

aktiviteleri, kullanacağınız cihaz ve malzemeler varsa 

bunların kullanımı hakkında sizlere eğitim 

verilecektir.Aklınıza takılan her türlü soruyu 

çekinmeden sorabilirsiniz.
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Hasta Hakları   :

*dişlerin üzerinde biriken ve diş çürümelerinin nedeni 

olan plakaların temizliği için günde en az 2 kez 

dişlerinizi fırçalayınız.

*profesyonel diş temizliği ve kontroller için diş 

hekimini düzenli ziyaret ediniz

Kantin                :

Yatan Hasta Bilgilendirme Broşürü

*Günlük tuz tüketimi 5 gramdan az olmalıdır. Yüksek 

sodyum tüketimi, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve 

inme riskini arttırmaktadır. 


